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Havonta kétszer megjelenő szemle,
a világ folyásáról és az ember alkotásairól.

' XIII. évfolyam. 1942. október 15.

Száznegyven éve született 
Kossuth Lajos.

Száznegyven évvel ezelőtt született Kossuth 
Lajos. Születése körül bizonyos homályosságok 
vannak. A tállyai evangélikus egyház anyakönyve, 
melyben Kossuth születési helye és ideje volt be
jegyezve, elégett. így csak annyit tudni, hogy 
1802. szeptember 15. és 19. között született. A 
születési hely körül is vita indult meg, Monok, 
Tállya és Olaszliszka versengett azért, hogy falai 
között született a magyar szabadságmozgalom 
egyik legnagyobb személye. Ezt a vitát Kossuth 
döntötte el azzal, hogy Monokot jelölte meg 
születési helyéül.

Kossuth Lajos életére, működésére és tanítá
sára emlékezni, nekünk magyaroknak, mindig kö
telességünk volt, de különösen az most, amikor 
Európa és a magyarság számára új sors formáló
dik. Kossuth életében is ilyen forrongó volt és ilyen 
átalakulás előtt állott Európa. A régi rend ütkö
zött össze a feltörekvő új renddel, amely az alkot
mányosság és a népképviselet rendszerét hirdette 
az akkori elnyomásos kormányzattal szemben.

Kossuth az osztrák kormányzattól szabad ma
gyar államért és ebben a szabad államban a sza
bad emberek közösségéért és együttműködéséért 
indult harcba. Az ország gazdasági és politikai 
függetlenségéért folytatott harcot, ezért írt cikkeket, 
ezért beszélt az országgyűlésben és ezért szenve
dett börtönbüntetést a régi rendszerhez görcsösen 
ragaszkodó osztrák uralomtól. Küzdelmének azon
ban eredménye lett, mert az akkor még szinte kö
zépkori állapotban levő országban hihetetlen gyor
sasággal alakította át a magyar nép gondolkodá

sát és rövid idő alatt összeforrasztotta az addig 
széthúzó magyarságot.

A kossuthi gondolat villámgyorsan járta át 
az országot és egy új magyar világot mutatott 
meg Európának: a szabadságáért minden áldoza
tot vállalni tudó és vállalni akaró Magyarországot. 
Ez a Magyarország azután vállalta a fegyveres 
harcot is az osztrák önkényuralommal szemben, a 
magyar politika és a magyar gazdasági élet füg
getlen irányításáért. Ebben a harcban kivívta Eu
rópa népeinek bámulatát és csak egy nagyobb 
önkényuralomnak, az orosznak bevonásával sike
rült legyőzni a magyar szabadságharcosokat.

Azonban a kossuthi gondolatokat ezzel nem 
győzték le és ha az önkényuralom fegyveres győ
zelmet aratott is végül, az eszme győzedelmeske
dett. A jobbágyságot már nem lehetett visszaállí
tani és ha nehezen is, az osztrák kormányzatnak 
mind nagyobb és nagyobb teret kellett engednie 
az önálló magyar gazdasági és politikai életnek. 
Világos után az osztrák és német hivatalnokok, 
csendőrök ráfeküdhettek az országra, de Magyar- 
ország mégis megszűnt gyarmatnak lenni, szabad 
ország lett. Ez mind a kossuthi eszméknek a kö
vetkezménye volt, mert semmiféle hivatalnok nem 
tudta kiverni az emberek leikéből azt, hogy 
szabad emberekből álló szabad ország tud csak 
boldogulni és felemelkedni.

Voltak már Kossuth Lajos előtt is olyan ma
gyarok, akik küzdöttek a magyar nép szabadsá
gáért és önállóságáért, de Kossuth Lajos volt az, 
aki nem zárt körben, hanem a magyar nép mil
liói előtt hirdette, hogy minden népnek legdrágább 
kincse boldogságának legfőbb alapja az, ha gaz
dasági és politikai életét minden külső befolyás
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tói, érdekeinek legmegfelelőbben intézheti. Ezért 
lett Kossuth Lajosból „Kossuth apánk" és ezért em
lékezik meg nevéről mindig hálával a magyar nép.

Most, amikor katonáink és az egész magyar 
nemzet ismét harcol, emlékeznünk kell Kossuth ta
nításaira. A most folyó harc is a magyar állam 
szabadságáért, a magyar gazdasági és politikai élet 
függetlenségéért folyik. Ha az idők meg is vál
toztak és az élet körülményei mások lettek is, Kos
suth eszméi a jövőre is irányadóak előttünk: füg
getlenséget, egyenlőséget, testvériséget akarunk, 
de nemcsak jelszóképen, hanem igazi belső, gya
korlati tartalommal és valóságban.

Október 6.
„Arad a magyar Golgota" — így nevezte Kos

suth Lajos a reakció nemtelen bosszújának elfe- 
lej'heletlen színhelyét, a vértanukról szóló gyönyö
rű megemlékezésében. Ma is az és időtlen idő
kig az marad, mert semmiféle történelmi távlat nem 
enyhítheti a magyar nemzet vádját azok ellen, akik 
a szörnyű megtorlást elkövették és ugyanakkor nem 
halványíthatja el azoknak a hős katonáknak em
lékét, akik bátran szembenéztek a halállal.

Mennél jobban távolodunk a nagy időktől és 
a szabadságharcnak minél több ismeretlen adata 
merül fel, annál világosabban látjuk, hogy a küz
delem, mely a világosi fegyverletétellel ért véget, 
nem volt hiábavaló. De másrészt az új források
ból kiviláglik az is, milyen nagy hibákat követtek 
el a vezetők. Maga Kossuth a 80-as években őszin
tén rámutatott a „ragyogó érem sötét hátlapjára" s 
bevallja a hibákat, melyek a nemzeti ügy hajójának 
elsüllyedését okozták. Kossuth szerint, önmagán 
kezdve a legfőbb baj az volt, hogy a magyar nem
zet a nagy feladatra nem készült fel kellőképpen. 
De történtek közben nagy stratégiai és egyéb hi
bák is. Ha a tavaszi nagy győzelmek után Gör- 
gey egyenesen Bécsnek megy s nem várja be, 
amíg Haynau Pozsonynál felkészül, a magyar sza
badságharc talán másképpen végződik.

A győzelem az orosz beavatkozás után már 
lehetetlenségnek látszott. Magyarország körülbelül 
nyolcszoros túlerővel állott szemben; legfeljebb 
csak arról lehetett szó, hogy ha kitart télig (akkor 
az oroszok valószínűleg visszavonultak volna), si
kerül egyezményes békét kötni Ausztriával.

Nyugat-Európa szeme Magyarországra sze- 
geződött. A népek szabadságáért lelkesedő Nyugat 
közvéleménye a legmélyebb rokonszenvvel kísérte 
a szabadságharcot s Világos meg Arad leverő ha
tást keltettek. Ibsen Henrik, a világhírű norvég 
költő gyönyörű ódát írt Magyarországhoz:
Szabadsága hőseit vad csordahadak letiporták, 
Szabadságot ölve trónol a romokon a zsarnokság. 
Biborruhás fejedelmek ujjongjatok: győzött, úr ma 
A hatalom! — Hisz elfojtva a szabadság lángja újra!

így kesereg Ibsen Magyarország sorsán. Kos
suthot sohasem hagyta cserben optimizmusa, — 
angol és francia segítségben még az utolsó órák
ban is remélt, de odaadó hű munkatársa, Ludvigh

János 1849. június 24-én többek között ezt írja 
neki: „Európa irányunkban a leggyalázatosabban 
viseli magát. Ha győzendünk, az orosz interven
ció ellen kelendenek ki, ha vesztünk, gyászbeszé
deket tartanak felettünk. Fél útban az orosz meg 
nem álland, ő Európával is mérkőzni készül, mi
dőn határainkat átlépte..." Ludvigh János igazo
lódott. Európa, Világos és Arad után valóban gyász
beszédeket tartott Magyarország felett.

Az október 6-iki esemény a védteleneket gyil
koló reakciónak, a szadista kegyetlenségnek és az 
akkori bécsi politika erkölcsi alacsonyrendűségé- 
nek örök emléke. Haynaut ekkor már ismerték. 
Északolaszországi förtelmes tetteiért a „bresciai 
hiéna" díszjelzöt kapta. Ausztriában féleszűnek 
tartották. Igaz császári parancsra dolgozott, de a 
parancsokat örömmel hajtotta végre. Az aradi 
megtorlásért bűnös volt az egész bécsi kormány, 
a kamarilla és az udvar. A magyarok iránt, akiket 
két nagy hadsereg: az újjászervezett osztrák had
sereg és a „bérért ölök északhordái" tapostak le 
hősies ellenállás után, senki sem viseltetett rész
véttel. Kivétel volt József nádor főherceg nemes
lelkű özvegye, József királyi herceg nagyanyja és 
a magyarbarát István nádor, aki 1848-ban udvari 
intrikának esett áldozatul. De őket rebelliseknek 
tartották. Még a kéreglelkű, hideg zsarnok I. Mik
lós cár is arra kérte Ferenc Józsefet, helyezkedjék 
a megbocsátás és az engedékenység álláspontjára.

Az aradi esemény örökre belevésödőtt a ma
gyar nemzet emlékezetébe. Semmi sem tudta el
feledtetni. Nem feledtette el velünk a nagy kibé
külés 1867-ben, sem későbben Ferenc Józsefnek 
kétségtelenül bölcs és józan uralma. De nem is 
kell elfelejtenünk. „Mi bukásunkban is a magyar 
nemzet életrevalóságát oly vonásokkal írtuk be a 
történelem könyvébe, melyek hazánk jövendőjének 
alapot szerzettek. Ezt nem szabad elpazarolnunk" 
— írja Kossuth Lajos. A tizenhárom tábornok di
cső nimbuszából minden későbbi nemzedék lelke
sedést és bátorságot meríthet. A nemzeti hősies
ség örök példája és jelképe az aradi Golgota.

Győzni akarok!
Életem bánat! Győzni akarok!
A gonosz mellől örökre távozok.
Lépést megyek a jó úton — nem vágtatok! 
Mert vágtatás közben hátha elbotlok...
Életein bánat, mert hittem a gonosznak! 
Az ördögnek, a lángostornak,
Mellyel hajtott a bűn útján nyája felé —
A kínok tengerén, az élő fáklyák felé.
Életem bánat! Ha szabad lettem is tőle, 
Örökre meg lettem érte bélyegezve,
Mely bélyeg örökké ég és fáj lelkemnek. 
Új magot hintek reá, egy tiszta életnek...
Életem bánat! Dacos álmom gyötör!
De lelkem tiszta már, mint a tükör.
A gonoszt elűzte a tükörcsiszoló,
Lelkemen a pernyét elégette az örök Bíró.



B I Z A L O M 155

„Elvitték a Jóskát katonának! . .
Milyen az újonc élete?

— Ott fönt, az udvarban balra, a századépü
let előtt...

Ezekkel a szavakkal igazított útba a kapu
ban szolgálatot teljesítő szakaszvezető, amikor meg
látta hónom alatt a zöld ládát. Átléptem a lakta
nya küszöbét.

A kétemeletes sárga épület előtt már mint
egy száz-százhúsz fiatalember ácsorgott. Nagyobb 
részük az eget bámulta és keservesen sóhajtozott, 
miközben irigykedő pillantásokat vetett azokra a 
szerencsésekre, akik már ismerősökre találtak.

Az orvosi vizsgálaton hamar átestünk, vittek 
bennünket beöltöztetni. Ez nem egészen úgy tör
ténik, hogy megjelenik a hadsereg szabója és sor
ban mértéket vesz a fiatalurakról... Egyideig ta
nácstalanul forgattam kezemben a bakancsot, amely 
körülbelül három számmal volt nagyobb, mint a 
lábam. Tekintve, hogy a zubbonyom ujja alig éri 
a könyököm alá, a bakancs és a zubbony közép- 
arányosa körülbelül megfelelt volna. A megoldás
ra két perc alatt rájöttünk s akkor már nagyará
nyú csereberélés folyt az egész vonalon.

így lettem katona. Ez a pillanat feledhetetlen 
az ember életében s hasonló emlékek valószínűleg 
mindenkit megrohannak, amikor most októberben 
a leventesapkás, zöldládás újoncokat bevonulni 
látja.

Nehéz az újonc sorsa, különösen az első na
pokban. A „mama kedvence" napokig az orrát ló
gatja, alig nyúl a kincstári koszthoz és mélabús 
ábrázattal szopogatja a hazai csirkecombot. A ba
kancs nem akar fényleni, a csajka széléről nem 
lehet lekaparni az ételmaradékot, a puskát nem le
het kitisztítani, mert tiszta puska valójában nincs is 
a világon. És a fejrész! Micsoda művészet két lepe
dőből és a pokrócból milliméter pontos, szabályos 
fejrészt csinálni. Az egyik társunk inkább takaró 
nélkül aludt, csakhogy ne kelljen szétvenni és reg
gel újra megcsinálni a szobaparancsnok által be
mutatóra összerakott fejrészét. Mi többiek inkább 
félórával korábban keltünk s a sötétben tapogatóz
va építgettük ágyunk díszét. Sajnos, egyszer fel
vertük az őrvezetö urat s aznap délután gyakorol
hattuk az írást: — A honvéd ébresztő előtt nem 
kel fel.

Nehezen fért a fejünkbe, hogy nekünk, akik 
napközben még a laktanya fáit is feszes fővetéssel 
üdvözöljük, takarodó után még az esetleg szoba
vizitet tartó ezredes urat sem kell köszönfenünk. 
Már egyhetes katonák voltunk, amikor este tizen
egy óra tájban nyílt az ajtó és felgyújtották a vil
lanyt. A hadnagy úr állt a küszöbön. A beszélge
tők elhallgattak és az ajtóhoz legközelebb fekvő 
öreg póttartalékos gyorsan felült az ágyában s úgy, 
ahogy volt hálóingben, kezét homlokához emelve 
félénken rebegte:

— Alázatos tiszteletem.
A hadnagy úr nevettében a könnyeit töröl- 

gette s újból elmagyarázta, hogy takarodótói éb
resztőig nincs tiszteletadás.

Az első kimenő.
Lassan múló hetek után jutottunk el az első 

vasárnapi kimenőhöz. Ekkor már túl voltunk az 
első kivonulásokon, már jól csináltuk a „feküdj"- 
öt és az „ülj le“-t.

Ebéd után egy órától lehetett kimenni a vá
rosba, de fél három is elmúlt már, mire az első 
ember odaállt a kapus-szakaszvezető elé és sza
bályosan jelentkezve, engedélyt kért a városba va
ló kilépésre.

— Ki a hadtestparancsnok úr?
— Mit mond a tűzfegyelem?
— Mutassa a sapkáját!
— Ilyen bakanccsal nem lehet a városba 

menni!
Mint a gépfegyvertűz, úgy pattogtak a kér- ' 

dések, kifogások és az első négy ember már me
hetett is vissza. A civilek csak azt tudják, hogy 
nehéz a laktanyába bejutni. Az újonc azonban so
kat mesélhetne arról, milyen nehéz onnan kikerül
ni. Engem azért küldtek vissza, mert a jobb lá
bamon a bakancsban csak huszonkilenc szög volt 
— harminckettő helyett. Akit visszakergettek, hi
ába reparálta pillanatok alatt a hibát, a három
száz negyven főből álló sor végére kellett állnia.

Félöt múlt két perccel amikor végre kilép
tünk az utcára, hetek után újra a külvilágba. Áz 
újonc, miután a laktanya falai között töltött néhány 
hét alatt már kellőképpen meggyőzték arról, hogy 
nincs a magyar hadseregnek még egy tagja, aki 
még nála is kevesebb lenne a katonai ranglétrán, 
csak a legnagyobb óvatossággal, jobbra-balra te- 
kintgetve közlekedik. Október végén, november 
első napjaiban, amikor az újoncok először jönnek 
ki a városba, a budapesti villamoskalauzok, pos
tások és tűzoltók dolga is megszapotodik: renge
teget kell visszaköszönniük. Mert az újonc, a biz
tonság kedvéért, mindenkit üdvözöl, akin egyen
ruha van. Újoncidöm egyik legszebben sikerült 
szalutálása például a Fenyves-áruház éjjeliőrének 
szólt, akit a szürkületben rendőrtanácsosnak vél
tem.

Ilyenkor aztán kiderül, hogy miért kell hete
kig gyakorolni a tisztelgést. Saját szememmel lát
tam, amikor az első kimenőn egyik társunk, a Rá- 
kóczi-út és a Múzeum körút sarkán egy idősebb, 
tiszteletreméltó külsejű úr előtt lekapta a sapkáját. 
Ha az őrmester úr látta volna...

Napi húsz fillér.
Az eleinte lassan múló hetek később már 

gyorsan telnek. Az újonc beleszokik a katonaélet
be és rájön arra, hogy sokmindent kibír az em
ber. Például egészen jól lehet a dombról háton 
fekve lefelé kúszni, nyugodtan bele lehet feküdni 
a pocsolyába és az se nagy szerencsétlenség, ha 
az ember állva fogyasztja el a levest.

Az első kétnapos menetgyakorlaton — a 
menetgyakorlat 40—60 kilóméteres séta, amely 
nagyszerűen előmozdítja a katona emésztését — 
éjszaka a táborban egyetlen szempillantásra sem 
húnytam le a szemem, mert az őrök percenkint 
rákiáltottak a csendesen hulldogáló falevelekre.
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— Állj! Ki vagy?
A századunkban szolgáló országoshírű or

vosprofesszornak egyenesen golyót helyezett kilá
tásba az őr, ha további kísérleteket tesz, hogy a 
sátor előtt fekvő kenyérzsákját elérje. Amikor az
tán én kerültem őrségbe, megértettem a dolgot. 
Lőszerraktár előtt, vasúti pályánál vagy akár ka
tonai tábornál nem babra megy a játék.

Lassan a mosoly is visszatér az újonc ajká
ra. Az első hetek elmúltával az őrmester úr meg
szólította egyik társunkat, aki éppen az emele.en 
csellengett:

— Maga mit keres itt?
— Napi 20 fillért, alázatosan jelentem — 

hangzott a vakmerő válasz.
Az őrmester úr jókedvében volt és nevetve 

fogadta a tréfát.
így múlnak el az újonckodás hetei, sokkal 

gyorsabban, mint a gyámoltalan, csetledezö-botla- 
dozó újonc október 5-én gondolná, amikor este 
először hajtja le zúgó fejét a kőkeményre tömött 
szalmazsákra.

A háború.
Az elmúlt hetekben a szovjet arcvonalon 

folyó heves csaták mellett az Északi jeges-tenger
ben lezajlott tengeri ütközet és az olasz tengeré
szek gibraltári rohama volt a kiemelkedő hadi
esemény, továbbá Sztálingrád, orosz város és erő
dítmény ostroma.

A szovjet arcvonal.
A szovjet arcvonalon Rzsev, Volchov és 

Voronyezs környékén a szovjet hadvezetöség pán
célosokkal *és légierővel támogatott támadásokat 
indít azért, hogy áttörje a német és szövetséges 
csapatok arcvonalát. Ezeket a támadásokat azon
ban az ellenségnek nagy veszteségeket okozva, 
sokszor közelharcokban, de minden esetben vissza
verték.

Sztálingrád körül a mostani háború kétség
telenül legnagyobb és legvéresebb csatája folyik. 
A város egy része már a német csapatok kezé
ben van, de minden házért és minden talpalatnyi 
helyért véres közelharcot kell vívni.

A kaukázusi arcvonalrészen a német csapa
tok áttörték a szovjet csapatoknak a Terek-folyó- 
nál levő állásait, elfoglalták Terek és Vladimi- 
rovszka városokat. Az előretörésük iránya Ordzso- 
nikidzsa város. .

A tengeri háború.
Az Északi Jeges-tengeren egy 45 kereske

delmi hajóból álló és hadihajókkal rendkívül meg
erősített, egyik szovjet kikötőbe irányított hajóka
ravánt támadtak meg a német tengeralattjárók és 
repülőgépek. Rendkívül rossz időjárási körülmé
nyek között, többnapos harc után 25 kereskedel
mi hajót elsüllyesztettek, nyolcat súlyosan meg
rongáltak. A kísérő hadihajók közül egyet e ls ü l
lyesztettek, kettőt pedig felgyújtottak. Az itt el
pusztított hajók rakománya kereken félmillió mé

termázsa hadianyag volt. Ez volt eddig a legna
gyobb ilyen hajóelsüllyesztés.

Egy másik hajókaravánból öt kereskedelmi 
hajót lőttek ki, két hadihajót pedig eltaláltak.

Az olasz haditengerészet apró rohamegységei 
a háború során már több nevezetes fegyvertényt 
hajtottak végre. Ezek az apró hajók nagy gyorsa
sággal behatoltak Gibraltár, La Valeta és Alexand
ria kikötőibe, ahol bombáikkal több angol hajót 
elsüllyesztettek, másokat viszont súlyosan meg
rongáltak. Az angol hadvezetőség e tapasztalatok 
alapján hadikikötőinek bejáratát rendkívül meg
erősítette. Ennek ellenére a közelmúltban ezek az apró 
egységek ismét behatoltak Gibraltár kikötőjébe és 
ott elsüllyesztettek egy angol hajót, másik ötöt 
pedig megrongáltak.

A távolkeleti háború.
A Távol-Keleten Új-Guinea szigetén a csata 

az egész arcvonalon tovább tart. A japánok már 
38 kilóméternyire megközelítették Port Moresby 
fővárost. A harcok mindenütt az őserdőkben 
folynak.

A Salamon-szigeteken újabb négyezer japán 
katona szállt partra és folytatják az előnyomulást 
az amerikai csapatok ellen.

A kínai hadszíntéren nem történt jelentősebb 
hadiesemény.

Az északafrikai háború.
A háború „legcsendesebb" hadszíntere Észak- 

Afrikában van. Főleg felderítő tevékenységekre és 
légiharcokra szorítkoznak a hadiesemények. A 
légiharcok során egy hét alatt 46 angol repülő
gépet lőttek le. E látszólagos • csendesség mögött 
azonban harci készülődések és csapatösszevoná
sok vannak, úgyhogy ezen a hadszíntéren is vár
hatók az összecsapások.

A légi háború.
Lyttleton angol haditermelési miniszter be

szédet mondott és bejelentette, hogy az angol 
lakosságnak fel kell készülnie a fokozódó német 
légitámadásokra. A keleti arcvonalon várható a 
harctéri tevékenység csökkenése és a felszabaduló 
német repülőgépeket Anglia ellen fogják irányí
tani. Bejelentette azt is, hogy a németek olyan 
bombázó repülőgépeket gyártottak, amelyek ható
sugara teljes terhelés mellett 10—11 ezer kilómé
ter. Valószínűleg ilyen repülőgépek jelentek meg 
nemrég Boston városa fölött. A repülőgépek azon
ban bombákat nem dobtak le.

Európa nyugati részén a német légierő Ang
lia keleti iparvidékeit, az angol pedig a rajna- 
menti városokat és Münchent bombázta. Az an
gol légitámadásnak a polgári lakosság köreiben 
áldozatai vannak.

Honvédeink a háborúban.
Honvédeink hadműveleteiről irt legutóbbi 

beszámolónkban közöltük, hogy csapataink egy 
igen fontos terepszakaszt vettek birtokukba a don- 
menti arcvonal egyik részén. Ebben a hadművelet
ben a kiskunsági honvédkötelékek vettek derekasan 
részt. Előnyomulásuk, valamint rohamuk során
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régi fényében nyilatkozott meg a hagyományos 
magyar támadószellem minden lendülete.

Az elmúlt napok során a szovjet csapatok az 
elfoglalt állás ellen indítottak naponként erős táma
dásokat. Minden esetben páncélosokkal indultak 
támadásba, de ezeket a támadásokat a terepet 
védő magyar és német csapatok, az ellenségnek 
véres veszteségeket okozva, visszaverték. A harcok 
során az ellenség 50 harckocsit vesztett, ezek 
között a szovjet legnehezebb harckocsijai is voltak. 
A támadásokat támogató ellenséges repülőgépek 
közül légvédelmi tüzérségünk 23 ellenséges repülő
gépet semmisített meg. Ezenkívül vadászrepülőink 
négy ellenséges gépet lőttek le.

Honvédségünk arcvonalának egyéb részein 
szokásos tüzérségi és felderítő tevékenység folyt.

A legújabb jelentések szerint csapataink arc
vonalát a szovjet csapatok Voronyezstől észak
nyugatra megkísérelték áttörni. Különösen egy 
erdöszakasz ellen intéztek heves támadást. A ma
gyar és német csapatok a szovjet hadseregnek 
ezt az áttörési kísérletét is visszaverték.

A leningrddi kitörési kísérletek meghiúsultok.
A véderő főparancsnokságának október 3-i 

jelentése közölte, hogy két szovjet hadtest, amely 
támadásaival Leningrádot felmenteni akarta, a La- 
doga-tótól délre megsemmisült. E támadásokkal 
egyidőben a bolsevisták a Néva felett többszörös 
kitörést kíséreltek meg a körülzárt Leningrádból. 
Az ellenséges csapatokat pontonjukkal, tutajukkal 
és kompjaikkal hatszor is teljesen széjjelzúztuk, a 
hetedik alkalommal azonban az ellenségnek nehéz 
fegyvereinek összpontosított bevetésével sikerült 
megvetnie a lábát a Néva innenső partján. Az 
ellenség, bár a német elhárító tűzben a legsúlyo
sabb veszteségeket szenvedte, éjszakáról-éjszakára 
egyre újabb csapatrészeket tett át a folyón. E kis 
hídfő kibővítésének megakadályozása végett a be
nyomult ellenséget elkeseredett harcokban elzártuk 
és méterről-méterre visszaszorítottuk a partmenti 
áttekinthetetlen erdőségbe. Miután az elzárás sike
rült, a tüzérség beavatkozott a harcba. Nehéz tü- 
zével szétzúzta az összetömörített ellenséges erőket. 
Az erős tűz következtében a bolsevisták veszteségei 
oly nagyok voltak, hogy az állandóan odavitt tar
talékok ellenére is végül kénytelen volt a kis ma
radványra megfogyatkozott csapatait ismét vissza
vinni. Az ellenség nagyszámú halott és sebesült 
hátrahagyásával kiürítette a hídfőt.

*
A Sztálingrádért folyó harcban a hadsereg 

tüzérsége a Volgán elsüllyesztett két ellenséges 
ágyúnaszádot, egyet pedig súlyosan megrongált. 
Rohamcsapataink a város belterületén felrobban
tottak egy felhőkarcolót. Zuhanó harci repülőgép- 
kötelékeink folytatták az ellenséges ellenálló fész
kek és megerősített háztömbök elleni megsemmi
sítő támadásaikat, harci repülőkötelékeink pedig 
az alsó Volga mentén levő utánpótló vonalak és 
kikötöberendezések szétzúzását. Az északi záró
arcvonalunk ellen intézett szovjet tehermentesítő 
támadások nem vezettek sikerre.

A német tengeralattjárók Délafrika partjai 
előtt súlyos csapást mértek az angol-amerikai hajó- 
forgalomra. A tengeralattjárók villámcsapásszerű 
rajtaütéssel közvetlen a fokvárosi kikötő előtt el
süllyesztettek 12 kereskedelmi hajót összesen 
74.000 tonna tartalommal. Más tengeralattjárók 
Afrika nyugati partjai előtt, a freetowni angol
amerikai flottatámaszpont előtt, a délamerikai par
tok mentén, a Szent-Lőrinc-öbölben és súlyos 
viharok mellett az Atlanti-óceán északi részében 
tíz további hajót süllyesztettek el 67.000 tonna 
tartalommal. Ezek között volt a 15.000 tonnás 
angol hűtőhajó, az „Andalucia Star“, amely nagy
mértékű élelmiszerekkel, leginkább fagyasztott hús
sal útban volt Anglia felé. Tengeralattjáróink ezzel 
egymástól messzeeső hadszíntereken 22 hajót 
süllyesztettek el összesen 141.000 tonna tartalommal.

*
Enzo Grossi olasz fregatt-kapitány a múlt 

napokban az Atlanti-óceán afrikai partja közelében 
elsüllyesztette az USA egyik büszkeségét, a 33.000 
tonnás „Idaho“ csatahajót. Grossinak ez már a 
második csatahajó süllyesztése, amiért most meg
kapta a sorhajó-kapitányi rangot.

*
Az olasz főhadiszállás 867. közleménye:
A tengely légi ereje az elmúlt napok folya

mán az egyiptomi arcvonalon heves tevékenységet 
fejtett ki és rendkívül fényes sikert ■ért el. Erős 
ellenséges bombavető kötelékek vadászgépek kísé
retében támadásra készültek állásaink ellen, de 
repülőink szembeszálltak velük és sorozatos iégi 
csatákban az olasz vadászok 20, német vadász
gépek pedig 25 ellenséges gépet lelőttek; további 
kilenc gépet a légvédelmi ütegek pusztítottak el.

A zsidó földbérletek sorsa.
A zsidók mezőgazdasági ingatlanairól szóló 

törvény szeptember elején életbelépett. Ez a tör
vény tartalmazza azt az intézkedést, hogy a ke
resztény földbirtokos a zsidó földbérlő által bérelt 
birtokot a zsidó bérlőnek a törvény életbelépte 
után 60 nap alatt a gazdasági év végére felmond
hatja. Felmondhatja, de csak abban az esetben, 
ha vagy maga a keresztény földbirtokos akarja a 
birtokot házi gazdálkodásban művelni vaey pedig 
kisbérlőknek akarja kiadni kisbérletbe. Ez a hatvan 
nap november elején jár le és a felmondás — mint
hogy most már benne vagyunk az 1942/43. gaz
dasági évben — csakis az 1943. év őszére szól
hat. A törvény még módot ad arra is, hogy akár 
a házilag gazdálkodni akaró földbirtokos, akár a 
kisbérlök a zsidó bérlő gazdasági felszerelésére is 
bejelentsék igényüket és azt is megválthassák.

Ezeket tudva, ki kell emelnünk a követke
zőket:

A kisbérlők maguk nem igényelhetik meg a 
zsidó bérlő bérletét, hanem az első lépés a föld- 
birtokostól függ, vagyis a földbirtokosnak kell fel
mondania a zsidó bérlő bérletét. De ha a föld- 
birtokos fel is mondja a bérletet, akkor is a birto
kos nem kényszeríthető arra, hogy a bérletet kis-
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bérletbe adja, hanem azt saját kezelésbe is veheti 
és házilag gazdálkodhat a birtokon. A kisbér- 
löknek csak annyi lehetőségük van itt, hogy a 
birtokossal egyetértésben már előre megállapodja
nak abban, hogy a birtokos felmondja a bérletet 
és viszont a felmondás alapján jövő év őszére a 
kisbérlőknek adja majd ki a bérletet.

Nagyon jót tudjuk, mert a gyakorlatban 
mindig így volt, hogy a birtokosok nem szeretnek 
a kisbérlök nagyszámú csoportjával tárgyalgatni 
és tőlük a bért egyenkint beszedni. A kisbérlök 
tehát a birtokossal valószínűség szerint csak úgy 
tudnak zöldágra vergődni, ha akár az Országos 
Központi Hitelszövetkezet keretében alakult bérlő
szövetkezet útján, akár a megyénként megalakult 
Közjóléti Szövetkezetek útján vagy esetleg önálló 
kisbérlőtársulás formájában egy bérlőként jelent
keznek a bérbeadónál.

A törvény és a hatóságok sem kényszerít
hetik a birtokost arra, hogy a zsidó bérlőnek adott 
birtokot egyes kisbérlőknek egészben vagy rész
ben átadni legyen köteles. Különösen nem lehet 
az, amit sokan akarnak, hogy a zsidó bérlő bér
letét ugyanolyan feltételekkel, mint ahogyan az 
bérelte a birtokot, átvegyék. Erre nincs mód.

Ismételjük tehát, hogy a kisbérlőknek, akik 
zsidó bérletében levő birtokra tartanak mint kis
bérlök igényt, a birtokossal egyetértőleg és közö
sen kell eljárni, mert csak így juthatnak kölcsönös 
megegyezéssel kisbérlethez.

A jövő gazdasági év irányelvei.
Lossonczy István közellátási miniszter a múlt 

napokban arról nyilatkozott, hogy a kormány a 
legszigorúbban fog eljárni a közszükségleti cikkek, 
elsősorban az élelmiszerek rejtegetöi ellen. Han
goztatta a miniszter, hogy a rejtegetök és titokban 
árusítók olyanok, mint a hazaárulók, akiknek a 
halálbüntetés jár.

A kormány feladata azonban a mai időkben 
nem lehet az, hogy az elrejtett és titokban árusí
tott közszükségleti cikkek után kutasson, erre ere
jét és idejét fecsérelje. Ezért a termelést úgy fog
ják megszervezni, hogy a rejtegetés, a titokban 
való árusítás lehetetlen legyen. A közellátási mi
niszter jelentette be azokat az alapelveket, amelyek 
szerint a kormány a mezőgazdasági termelést sza
bályozni kívánja. Ezek a következők:

A kormány elhatározta, hogy a termelés és 
közellátás zavartalan biztosítása érdekében a jövő 
gazdasági évtől kezdődően új utakat választ. A 
cél az, hogy a termelésből mindenki, akinek ez a 
hivatása, munkájával arányosan vegye ki a részét 
és az előállott feleslegek valóban a köz érdekeit 
szolgálják. Ezért a jövő esztendőtől kezdve min
den termőterületnek a megfelelő mennyiséget meg 
kell termelnie. így azután jelentkezni fognak a fe
leslegek.

Megállapítják mennyit kell termelni.
A jövő gazdasági évtől kezdve minden ter

melő részére magállapítják, hogy katasztrális hol
danként mennyit kell termelnie. A megállapítás a

kataszteri tiszta jövedelem aranykoronája után 
történik és minden terménynél búzaértékben lesz 
kifejezve. A megállapított mennyiségek fedezni 
fogják az ország szükségletét, de nem lépik túl 
azt a határt, amelyet a termelő biztosan elérhet.

Ugyancsak megállapítják azt, hogy mennyi 
termést kell feleslegként beszolgáltatni. Ez a meg
állapítás is a kataszteri tiszta jövedelem aranykoro
nája után történik és búzaértékben lesz kifejezve. 
A beszolgáltatott kötelező mennyiségért a meg
állapított árakat fizetik ki. Azok a termelők, akik 
a megállapítottnál többet termelnek és többet 
szolgáltatnak be, a többletért magasan jutalmazott 
árat kapnak. Viszont mindazok, akik a megfelelő 
szorgalmat nem fejtették ki és a kívánt eredményt 
nem érték el büntetést fizetnek. A büntetés több
szöröse annak a hiánynak, ami a termelésben 
mutatkozik.

Természetes, hogy az esetleges elemi csa
pásokat, árvizeket, jégveréseket vagy az aszályo
kat a várt terméshozamnál a megfelelő mértékben 
figyelembe veszik. Ugyancsak figyelemmel lesznek 
az egyes vidékek termőterületének alkalmasságára, 
termelési módjaira és az összes eddigi tapaszta
latokra. A részletesen kidolgozott tervezet kellő 
időben fog a gazdatársadalom rendelkezésére állni, 
hogy megfelelő tájékoztatásul szolgáljon. E rend
szer mellett a gazdaközönség a jövő gazdasági 
évtől kezdve mentesülni fog a rekvirálási és egyéb 
igénybevételi eljárásoktól, mert az okszerű gazdál
kodással a többtermelés lehetőségei biztosítva lesz
nek. Ezzel az elgondolással jutalmazni kívánja a 
kormány a tölíbtermelő, szorgalmas és takarékos 
gazdát, viszont megbüntetni azt, aki akár gondat
lanságból, akár hanyagságból nem érti meg az 
idők szavát.

Mennyit kell beszolgáltatni.
Az őszi vetésidő megindultával már most 

tájékoztatni kívánja a kormány a gazdaközönséget 
arról, hogy a kenyérgabonamennyiséget a jövő 
évben minden földtulajdonos szántóföldterületének 
mennyisége és kataszteri tisztajövedelem aranyko
ronája után tartozik beszolgáltatni. A közeljövőben 
megjelenő rendelkezés az 1943. évi termésre vo
natkozólag a szántóföld minden kataszteri tiszta 
jövedelem aranykoronája után 10 kiló mennyiség
ben olyan kenyérmag beszolgáltatására lesz köte
lezve a tulajdonos vagy a gazdálkódó, amilyen 
gabonaféleséget az illető vidéken kenyérgabona
ként általában termelnek és fogyasztanak. Tehát 
általában búzát és rozsot, ahol emberi táplálko
zásra kukoricát, árpát vagy zabot is felhasználnak, 
ott ezekben is leróható a beszolgáltatási kötele
zettség. Tehát egy átlag 10 koronás kataszteri jö
vedelmű birtoktest holdanként 100 kg kenyér- 
gabonát lesz köteles a jövő cséplés után beszolgál
tatni. A kataszteri tiszta jövedelem emelkedésé
vel a beszolgáltatási kötelezettség emelkedik, 
amely azonban kát. holdankint 200 kg-nál több 
nem lehet. Az alacsonyabb jövedelmű kategóriákba 
sorozott kataszteri tiszta jövedelmű szántóföldek 
után a beszolgáltatási kötelezettség csökken.



B I Z A L O M 159

E be'szolgáltatási kötelezettség alól különle
ges elemi csapásokon kívül semmi más indok 
nem lesz elfogadható. Természetes, hogy kert, 
gyümölcs vagy szőlőterület után gabonabeszolgál- 
tatási kötelezettség nem lesz.

A másik feltétlenül és hasonló megtermelendő 
mezőgazdasági termelvény a zsír lesz. Ezt is min
den gazdának természetben: sertésben, zsírban, 
olajosmagban, tejben, esetleg a megfelelő zsír
mennyiség előállítására szükséges abraktakarmány
ban kell a közellátás rendelkezésére bocsátani.

Önellátásra kell törekedni.
Természetesen, megfelelő időben még teljes 

tájékoztatással leszünk a gazdatársadalom felé, 
milyen módon legyen alkalma a jutalmazott árak 
elérésére. Minden gazdaságnak üzemét úgy kell 
berendeznie, hogy az egész üzem önellátása a 
lehetőség szerint biztosítva legyen. Ugyanakkor a 
többet termelő gazdák, illetve az ilyen gazdasá
gok munkásai részére teszik elsősorban lehetővé 
azt, hogy megszerezhessék azokat az esetleg szű
kösebben rendelkezésre álló egyéb szükségletei
ket, amelyek a mindennapi életben nélkülözhe
tetlenek.

Minél több őszi vetést.
Hivatalos felhívásokat hallanak a gazdák, 

hogy minél nagyobb területen vessenek őszi ga
bonát. A kenyérgabonára az ország és szövetsé
geseink jövő évi ellátásának alátámasztására van 
szükség. Hazafias kötelesség a kenyérgabonának 
megfelelő területen való termelése, de egyúttal a 
termelőnek is érdeke, mert a közellátási kormány 
újabb tervei szerint a jövő évi gabonabeszolgál
tatás más rendszer szerint történik, mint az idén. 
A közellátási kormány közlése szerint jövőre a 
termelő minden hold területről annak minőségé
hez mérten meghatározott mennyiségű gabonát 
szolgáltat be. így tehát a földmivelő. nép jobb 
kenyér- és főtt tészta-, valamint korpaellátása 
egészségesebb módszer szerint történik a jövőben.

Az őszi gabona vetésének azonban megvan 
az a feltétele is, hogy elegendő vetőmag álljon 
rendelkezésre. A nyáron a gabonalapok kiváltása
kor be kellett mondani, mennyi gabonát szándé
kozik a termelő vetni és így mennyi vetőmagra 
van szükség. Kétségtelen azonban, hogy a gazdák 
a nyáron egyáltalában nem szándékoztak a gabo
navetés területét növelni. Oka volt ennek az, hogy 
a gazda úgy gondolkozott, hogy először a gabona 
ára a múlt évihez képest nem javult, másodszor 
a megállapított fejadag a múlt évben nem volt 
helyesen kiszabva, tehát nem vonzotta semmi a 
gabonatermelés fokozására. így azután mindenki 
legfeljebb annyi gabonavetést irányzott elő, mint 
amennyi volt, de sokan még valamivel csökkentet
ték is az idei vetéselőirányzatot. Ennek megfele
lően hagytak vissza a cséplésnél vetőmagot is.

Most tehát, ha azt óhajtjuk, hogy a gabona
vetés terület növekedjék, akkor gondoskodni kell 
arról is, hogy a nagyobb vetésterületre elegendő 
vetőmag gyorsan álljon rendelkezésre. Lehetővé

kell tehát tenni, hogy a tervezett vetésterületen 
felül növelendő gabonavetéshez a gabonavetőma
got a gazdák rövid úton a Hombártól költség- 
mentesen megvásárolhassák. Vetőmagbeszerzés 
annak, akinek nem termett meg az elegendő vető
magja, eddig is lehetséges volt, de ezen túlmenő- 
leg kellene arról külön gondoskodni, hogy akinek 
megtermett, újabb pótvetömagot használhasson, 
szerezhessen be, mert hiszen a fölöslegét már beadta.

Figyelembe kellene még venni azt is, hogy 
az idei őszi vetési idő nem a legkedvezőbben 
alakul. A hosszú szárazság miatt az őszi vetések 
a legtöbb helyen még nem történtek meg és most 
is csak néhol tudnak vetni. A késői vetéseknél 
pedig a vetőmagszükséglet nagyobb, különben a 
kellő sűrűséget nem lehet elérni, mert nincs elég 
idő a bokrosodásra. A 120 kg-ban tervezett hol- 
dankinti vetőmag bizony ilyen körülmények között 
csak nagyon szűkösen elég, különösen, ha azt is 
figyelembe vesszük, hogy a haladó gazda most' 
már triörözi a vetőmagot és a triőr 10 —15 kg-ot 
kicsap a közönséges gabonából. Innen tehát nem 
lehet pótolni az újabb vetésterületre a vetőmagot, 
sőt még inkább itt is rá kellene adni az eredeti 
120 kg-ra.

I I  V ilág  fo lyása . Ü
^  ________________________________ yfcsr

Gondoskodás a hadisérültekről. A kor
mány tervszerűen kíván gondoskodni a hadisérül
tek polgári életbe való visszavezetéséről. Gondos
kodtak arról, hogy a hadisérült már a kórházban 
eldöntse, mi lesz az életpályája, ahol boldogulá
sát megtalálja. Az alapelv az, hogy lehetőleg min
denki maradjon a régi foglalkozásában. Ha ez 
nem lehetséges, akkor lehetőség szerint ugyanab
ban a szakmában keresnek számára munkateret. 
Arról is gondoskodnak, hogy a hadisérült anyagi 
helyzete előbbi helyzetéhez viszonyítva ne süllyed
jen, hanem inkább annál jobb lehessen. A gyó
gyítás legfőbb célja, hogy a hadisérültet meg
győzze arról, hogy nem értéktelen tagja a társada
lomnak, hanem igen sok területe van az életnek, 
ahol hasznos munkát fejthet ki és ahol megke
resheti a kenyerét.

Egy magyar író minden vagyonát az 
államra hagyományozta. Az ország ellen intézett 
első szovjet repülőtámadás alkalmával egy ledobott 
bomba Zilahy Lajosnak, a neves magyar írónak a 
házát döntötte romba. A ház éppen bérbe volt 
adva egy gyárosnak és két kislánya, valamint a 
nevelőnő meghaltak.

A szerencsétlenség után Zilahy Lajos és fe
lesége minden vagyonukat az államnak adták azzal, 
hogy az összedőlt ház helyén építsék fel a Kitű
nőek Iskoláját és itt képezzék ki azokat, akik a 
magyar nemzet vezetésére alkalmasak. Zilahyék 
vagyona körülbelül másfélmillió pengő.

Zár alá vették a direkttermők borát. A 
földmívelésügyi miniszter rendeletet adott ki, amely
nek értelmében az idei termésű direkttermő szőlők
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borát nem szabad forgalomba hozni. A termelő a 
saját házi szükségletét a direkttermő borokból ki
elégítheti, a felesleget pedig köteles megvételre fel
ajánlani a Magyar Szőlősgazdák Országos Borér
tékesítő Szövetkezetének, Budapest, Eötvös-utca 
25/a. A rendelet kivételt tesz az Othello szőlő 
borával, amelyet más vörös és siller borok háza- 
sitására fel lehet használni, de nem szabad akkor 
sem tíz százaléknál több Othellót keverni a másik 
borhoz. A rendelet kijátszóit megbüntetik.

Visszatérő magyarok. Magyarország zág
rábi követének kezdeményezésére Bosznia területé
ről az elmúlt hetekben tértek vissza hazai földre 
idegenbe szakadt magyarjaink közül több, mint 
félezeren. A boszniai zavargások különösképpen 
veszélyeztették helyzetüket és egyébként is már rég
óta a hazai földre vágytak. A horvát állam kész
séggel állt rendelkezésére a visszatelepítés tekinte
tében a magyar hatóságoknak.

A hazatérő magyarokat 67 kocsiból álló vonat 
hozta Dárdára, ahol ünnepséggel fogadták őket. 
A kormány nevében vitéz Bonczos Miklós állam
titkár jelent meg fogadtatásukra. Örömünnep ez, 
— mondotta — mert hazatért a magyarságnak 
egy olyan ága, amelynek a századforduló idején 
el kellett hagynia az országot, hogy otthont talál
jon, de most visszatért Horthy Miklós országába, 
ahol a törvény, jog, becsület, tisztesség és méltá
nyosság uralkodik. A továbbiakban arra kérte a 
visszatérőket, hogy legyenek ezután is jó magya
rok. Dolgozzanak, műveljék a rájuk bízott földet, 
mert sokat kell dolgoznunk, hogy nagy szövet
ségeseinkkel együtt megnyerjük ezt a világháborút. 
A hazatérők szemében örömkönnyek csillogtak és 
szívből jövő szeretettel éltették országunk első 
emberét, a Főméltóságú Kormányzó Urat.

A délafrikaiak tele. Délafrikában most feje
ződik be a tél, amely az idén rettenetes volt, mert 
egyetlen tonna szenet sem lehetett kapni. A dél
afrikaiak a szó szoros értelmében végigdideregték 
a telüket és olyan fairtást rendeztek, hogy ilyen 
még nem volt soha sehol. A bennszülöttek azon
ban, akiknek minden oka megvan arra, hogy 
gyűlöljék a britteket, a fairtó angolokat igyekeztek 
irtogatni minél nagyobb arányokban s ebből követ
kezett, hogy különösen a busmanok jópárszáz fa
vágó angolt tüntettek el nyomtalanul. Hiába dolgoz
tak a tanganyikai szénbányák a megszakadásig: a 
szenüket elvitték a Madagaszkár ellen dolgozó 
angol hadihajók, Délafrikában pedig nem jutott szén 
senkinek. Hozzá még a tél rendkívül szigorú volt.

Ellenséges léggömb, fel nem robbant 
bomba. Az ellenség a légitámadások mellett meg
kísérli azt is, hogy kedvező széljárás mellett lég
gömböket bocsásson országunk fölé. A léggömbök 
kosarában különböző gyujtóanyagok vannak el
helyezve, amelyet önműködő készülék repülés köz
ben vagy pedig a földreérés után szór szét. Egyes 
léggömbök 150—200 méter hosszú acélhuzalt 
vontatnak, amelyek a villany- és távíróvezetékek 
szakítására vannak felszerelve. Aki ilyen léggöm

böt észlel, az azonnal tegyen jelentést a legköze
lebbi hatóságnál. A földreszállt léggömböket sem 
szabad bántani, hanem valami fához vagy osz
lophoz kell kötözni.

A légitámadás és azok elhárítása során elő
fordulhat, hogy a ledobott ellenséges bombák vagy 
a saját légvédelem lövedékei nem robbannak fel. 
Az ilyen lövedékeket nem szabad érinteni, megmoz
dítani, különösen nem szabad ezeket emelgetni, 
forgatni, hanem azonnal jelenteni kell a legköze
lebbi katonai vagy csendőrségi hatóságnál.

Erdélyi hírek.
— Székelyudvarhelyen a koldusok pénz he

lyett utalványt kapnak, hogy így kiküszöböljék az 
ál-koldusokat. Az utalványokat a kereskedők be
váltják és a város fizeti meg nekik az utalvány 
összegét.

— Megnyílik Csíksomlyón és Kézdivásárhe- 
lyen a kaláka székely leány népfőiskola, amelyen 
anyai és családi hivatásra készítik elő a leány- 
ifjúságot.

— Aki csalánkórót vagy mákgubót akar el
adni, közölje Csutak István sepsiszentgyörgyi 
gyógyszerésszel.

— Az erdélyi iparosoknak október 31-éig 
feltétlenül be kell jelenteni adataikat, hogy a ke
reskedelmi és iparkamarák felülvizsgálhassák az 
iparigazolványokat.

Délvidéki hírek.
— Azok a rádiótulajdonosok, akiknek ké

szülékét elkobozták, kötelesek az alkatrészeket is 
beszolgáltatni.

— Az összes lovakat és csikókat nyilván
tartás végett be kell jelenteni a községházán.

— A gazdák és munkavállalók kendervágási 
és kukoricatörési szerződését az elöljáróságokon 
kell bejelenteni.

— Azok, akik 1930 óta Horvátországban él
tek, saját érdekükben jelentkezzenek az elöljá
róságokon.

— Száj- és körömfájást azonnal be kell je
lenteni az elöljáróságokon. Az elmulasztókat szi
gorúan megbüntetik.

— Azok a szegény szülők, akik hat évnél 
fiatalabb gyermekeik számára ingyenes zöldkeresz
tes cukrot igényelnek, jelentkezzenek a szociális 
ügyosztályon mielőbb.

— Az újverbászi elöljáróság felhívja mind
azokat jelentkezésre, akik sertéseket akarnak hiz
lalni a saját szükségletük fedezésére.

— Az iparos tanonciskolákban a tanítás szep
tember 15-én megkezdődött. Azok a mesterek, 
akik tanoncaikat eddig még nem Íratták be bár
milyen okból kifolyólag, szigorú büntetés terhe 
mellett tegyenek eleget ennek a kötelezettségüknek.

felelős szerkesztő és kiadó.
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