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Megjelenik minden szombaton. 

Magyarország és az új európai rend 
Az emberi trtlág kepének rorldöniő. 

mélyrehité ttslskalástl sobssem várallsnal, 
mcglepetélszerűen lOrténnck. Az események 
— as idők méke - magakbsn hordják st 
elkOverretendök csiráit, es 0| életformák 

Italakuláiának feltételeit. Évekkel, évtltedek-
ktl. sét sokszor évsz radokia] megéléséén 
lelmerllhetelt már vslarai s nagy gondolko 
dók tervetek sgyábark, -̂ de hiába von/ as 
alképzstés, a gondolat csak skkor várhatott 
vslésággá. ka annak történelmi és társadal
mi lehetőségei már megteremtődlek. Igy van 
ez a sietnünk elölt le|átsródó nsgy eurőpti 

átelakn'ással is. A stinte anakrooletlikuean 
balé sok apró, egymástól független éa egy
mással azembenálló restre a rétesért Európa 
elindult azon az élőn, amely ennek a föld-
résznek egységesítése, ennek a nagy terület
nek hatalmáé gazdaaági egységgé való osz-
aiekovácsoláaa falé vetet. At átalakulás 
legelején tartunk most. Ma minden még 
csak probléma, minden aaég csak kérdés, 
sasira választ cssk at elkövetkezendő évek 
fognak adni. De tndauak kell, merrelelé 
megyénk, ismernénk kell a nsgy átalakulta 
korvonalait, célkitűzéseit. 

A nagytérség-gazdálkodás 
„Ctak agy kellően nagy terorete ennek'' 

a léidnek biaiotllla vatemerv asa letérte* 
szabadságéi" — kje Hírrel ..Mein Kerrpt" 
ctmfl művében. Ez volt ss elindulás 
amely a né reer .politika és gsidaság vezéré
iben megérlelte? a nagytérségi gstdsság 
tOiotsraun.w rtfirtaltl felé való törekvést 
Rosenbetg. a német nemzetitzcciallimus 
teoretikusa, még egyelőre cssk élettérről be
szél : „A német ébredés s népi Impvrializmuat 
snnyibsn helyesli, amennyiben • néroel nép
nek életléire vsn attkeége, hogy egészséges 
eróa létet btztosHbsssoo magának. A föld
rajzi viszonyokhoz képest ennek s népi int 
perialrzmuanak gondoskodnia kell arról, 
kogy ez az élettér köivetienűl kapcsolódjon 
aa anvaotszághor és ne jatton arra a sors
ra, amit a német középkor bstslmi törekvé
se szenvedett el." 

Az szélt lefolyt történelmi események, 
különösen az utolsó esrterdő Tsnulságai és 

eredményei, az élettér kllcjtsést l nagytér
ség gondolatival cserélték ki. A két logslom 
nem is teljesen azonos. A németek Európa 
t | rendjének nagytérség tormajábin való 
megoldását éppen szeri fogalmazlak igy, 
hogy ciáftal az európai népek tízeseit 
kíméljék. 

De • nemzetiszocialista elmélettől elte
kintve, mái szempontok la a nagytérség
gazdálkodás felé vsló törekvés helyességére 
mustnak. Anglia elleni háború eddigi ered
ményeit akarja telhnználni ina is. hogy 
Euröpánik eit a nagy kérdését megoldje. 

A fejlődést nagyon sietette és s közép 
európai államok gazdasági öaazelogáaát elő
segítette Európának a tengerentúli államok-
tél valé érvágasa. Azok a megállipoassok, 
amelyeket Németország már eddig II kötotr 
egyet európai orsrágokkai, arra mutatóik, 
hogy • nagytéraég gondolat megvalósítást 
felé már lényegei tépések történtek. 

A vi lággazdaság új rendje 
Kétségtelen, hogy eredetété nézve a 

nagytérség gazdálkodás háborús probléma. 
Két háború szülte: as első. amelyik szél 
tsirgalta, s második, smelyik összekovácsol
ta Earópát. Mégis abból s szempontból is 
meg kell vizsgálni esi a kérdést, milyen 
lest a helyzet a háború btlejezése nlán ? 

a> Az eddigi világgazdasági verseny he
lyébe viligrésiek versenye lép. Nem fold 
rs|zl értelemben kell ezl venni, hl nem in
kább gazdasági értelemben. Hogy hány ilyen 
nsgylérség slskul ki, ált ma még pontosan 
megállapítani nem lehel, sok függ ártól, váj
jon az angol világbirodalom megmarad e 
mai Ouzetételében, van átalakul Valőaifcű, 
hogy az F.szakamerlkal Egyesűit Államok, 
Szovjet-Oroszország és Jsptn (esz a három 
pékre, ha padig Nagybritannia vezetőarerepe 
módotulna Afrikában, — Igy a Délafrikai Unió. 

E l at éj világgazdasági rend természe
tesen m ás lesz, mini • tégi. A nagytérségek 
közelál Inak az önmagukat kielégítő gazdál
kodásokhoz él az Igazi külkereskedelmi lor-

Klom talajdonképpen ezeken belül bonyo-
llk le az egyet nemzeli gazdálkodások 

között . . . Ei pesste nem tárja ki s nagy 
térségek egymásközti forgalmai aem, azon
ban mindig ctak a feltéllen azüséges mai
lekre tzorilja I t . 

Al europil kontinensnek szüksége varr' 
egyes tangerenldll árakra, kglönösen élelmi 
szerekre, nem vas táviakra, ásványolajra, 
kaucsukra, teztílnrersanyagokra és igy to
vább. Viszont Európa a háború után oly 
nagy ipari riportlnlösleggel fog rendelkezni, 
mini azelőtt még aohi. 

Ami Magyarországot 
érdekli 

Ml történik u Iparilag kevésbbé hala
don országokkal a nagyiéitégi gazdálkodás 
területén belül? Es a kérdés vetődik fel. 
Va|jon szükségei e hogy állami lámogatás 
ssl lelépdelt iparukat megszüntessék és fel
áldották az Iparilag sokkal eresebb vezető-
ország érdikében 7 A i optimlaták szerint 
magának az Iparilag legfejleltcbb oraztgnak 
érdeke, hogy a vele kipcsolaiban lévő or
szágok ipsrllsg Is fejlődjenek ét maguk 
dolgozzák lel mindazokat a nyersanysgokat, 
amelyek országukban tslálhilók. Nemiélnek 
attól s priszimiszlikus felfogásnak a bekö
vetkezésétől, hogy ezáltal ipari kivitelűk 
csökkenne, hanem ellenkezőleg, azt remélik, 
hogy sz állandó Ipeiosodtsi folyamit • hát 
ramaradoftabb orazlgok igényelt és i r t k 
aéglaliit lovább emelik, amint ez már a 

háború előtt la nem egy orsiágban megtör
tént. As Ipari államok exportjának a kito
lását nem bt tudják mtiképpen elgondolni, 
mint a nagytérség területén élő lépek vá
sárlóerejének a nő vetess ttján. 

Itt untán ezeken ss orsaágokoa a enr, 
hogy természeti adottságaik jobb klhitzná-
lásával, terményeik Ipari teidolgozásávsl, 
metőgisdsaágak Intenzivebb művelésével, 
egészségei fflldblrlokpolliikájukkil é l aiodá 
lla intézkedéseikkel s lakosság fogyaailó 
képességét éa termelési eredményeit rétnél 
magasabbra emeljék. 

Magyironzág — nemcsak azáltal, hogy 
a háromhatalmi egyezményhez csatlakozott, 
de egyébként la — aiotoaan kapcsolódott 
abba a nagytérségi gizdálkodáil tervbe, 
• melyet HámilOlllSg kuűamlujIUkl é l 
amely bet Mityaroritág lényegében már mi
napiig la hozzáurioilk. Ennek a koaaak-

iparág.kbm, amelyekben lő-
mezögazdaiági é l baslllazzff 

niamnyigok, valamint a vittonylag még 
mindig olcsó hazai min ka erő nagy sserepet 

napság is hozz 
venctii: Egyes 
reg s hazai m< 

Átokban I I iparágakban. amUyikktn I ten
gelyhatalmaknak velünk szemben — főleg na
gyobb tőkeerejüknél és részben jobb terrne-
löneiveretüknél fogvs Is — nyilvánvaló 
előnyeik vannak, uját leimeléiünket egye
lőre nem le|lesztenénk lovább, vagy vala
melyest csökkentenénk is. 

Hogy at • kép német Illetékaeik él 
azakemberck megállapltáialból tltalank fel-
váioli lenti dgoodoleeokkai magigyizik. ai 
bizonyos. Az irányzat lény'eg ez. Véglege
sel atonban csak a háború beie|ezése éa a 
békekötés ulin lehet megállapítani. A hábo
rú alatt as anyagelliláa nemponljsi lesznek 
ss irányadók, ezért smennylre a báborúa 
viszonyok köiölt lehetséges, a nagytérségi 
gazdálkodás megvilóilláaa trdskál>sa min
dent mére tűek sí erre illetékesek Hogy 
s háború itáa mi less, srra vonanotélag 
m i méji felesleges jóslásokba bocsátkozni. 
De az eizoiyos, kegy bármilyen leaz a bé-
keköléa, a régi gtsdsságillg aiélszsbdsll 
Eutóps helyén cssk egységes, gaidsslgilsg 
etös Eutop.it hozhat. 

— Megalakult 
a PILVAX KÖR 

Aa 18*8 i i időkben történelmi órákat 
lálo'l • Pilvax kávéház. E kávéház azóta gyű-
lekaző helye maradi a magyar alkotó aka
ratnak. 

Folyó évi november 8-án, pénteken 
e kávéház kűlönletmében magyar írók, köl
tők, katonák • alkotó mfiréuek ikllltából 
megalakult, illetve • magyar izellemlaég 
megújhodáiáért való harcára újból elindult • 
Plttcx Kór, amelynek célja as Irodalomnak 
és sz slkotó művészeteknek i magyar mii 
lélek makulátlan ilnlaaágában való megüj-
hodlia, a Petőfi, Arany, Jókai. Bessenyei 
OyOigv, Berzienyi Dánlel, VOrölmsrthy, 
Beró Kemény Ziigmond, Madách Imre, Kom
játhy Jené álul mutatott útikon. 

A Pilvaz kör tiapltáeában téazlvattek : 
Baróthy József (ró (Oyergyé), Holló Ernő 

http://Eutop.it
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Á falu a színműíró szegénulegénuek 
cldorádója 

At iskolánkleaU népművelésnek tagad 
hatatlanul laghatheaóaibb eiiköie t mOied 
vetők illat bemutelott stlndsrsb. E tsindi-

' t szaga be"' 
kóstknsége. l egy egy tWttHl betekig, töt 
hóupoklg élménye túrád t könéf Itkci-
nak Eppea eteti, eteknek l dtreboknik 
otysnotnik kell lettniök. melyek elgondo 
lisben taigyban. stllusbsn szántasa lékig 
zeagyerok, irodalmi értékűek, nevető hété 
tatek e etek mellett ezónkoiltlók is Teltét 
több HssUkel veké eylzvinul meg liéntuk, 
eeket t löriroei azlakázak dereh|il kint. 

13 i kasszáiiler, 

He viisglisi eli eeeertk t faluii ml 
aeilielfni éttel előadott dtribokal. sejnilai 
tel kel meailteuheei. koej azok legtaiyntrb 
rétre vagy t le városi ittrmtdok leggyta 
gébb la|eólyú, oiloba kehe, magyartalan, 
aUntoe liléére vak), ripltyom clfráztiű akt 
gerrel aaéarliniirl lenéi méreg, vagy pedig 
pluémilékf de kevee likmiggil meepllooii. 

t lenti klbikkal tündöklő peall darabok 
erőtlen lekopliotilávil próbáikold balkeiea 
trók" kezdetiéért tlkolmieyii, a hajénál 

jógve etorirtejetöel irredtemreaorial ée plroe-
aaeflériTea baiallaigival. 

Hál ebből elég lenne. CtbmtVIéttg 
elég la volt. ai iiléatalen éa sületlen lelki 
tiplllékból Falui mtkedvelök restére Imi 
szándékozó arak I — vege/eve* példát e 

Pöldlodtills" nek lelkei meajrété, igl t 
könnyeket ss|lolé atépiégéböi Ilyet, ilyene
ket ée ilyen mörészi gazdagsággal probál-
janak Írói adotteágnkkal darabokat kitermel 
al a eteket adol a falának, annak a népnek, 
mely eteken es ekiediaokon tanulni, okulni, 
művelődni, nem pedig Csak nevetni akar 
Al illetékes engedélyeiknek |ő lenne ete
ket figyelembe venni, s akkot a Illa esle-
psde nem kenne a sslrmflirá tsegénylege 
nyék Bakonyerdeje, hanem a nemieti műve-
lődéanek ei lakolt mellett egyik kátéimat 

Szentgyörgyi Murgéct Kelmén. 

Száz éves fennállásához érkezik a Vasmegyei 
Mezőgazdasági Takarékpénz tá r r. t. celldömölki 
fiókjának anyaintézete ,a legrégibb magyar bank 

Immár szár esztendeié less az el évben, 
hogy nevében t .pesti- ttot vett*, kokott 
mnnkáaaiga. ailetműködése tlapitlss őta 
az égési ország gazdagéig! éleiét tzolaii|i. 
Az esevrryo'ceiluB évek ekéjén Pest és Budz 
kél klröa eévoa volt. tava. teetzetiiios de 
nem tenor lak össze SiUtl külön eseteket 

lal szemben, t Dana 
két partién, a a bsjőhld volt közölik t i e-
gyeszea kapocs léi mim il rtkteaezed-
Hk, I leaef ji|iatkái ütoaaláaa tttáa álllto-
zát lat lemét Budi a magaa klvatalok ms 
gasrangu tliztvtseiők ét tetősek varosa, Pett 
pedig kereskedett a Iparotodal ekeit. A pesti 
kleestelIzek éa kiittitl arra smeatamte. kogy 

serte kzervkkk maguknak a meg be-
és a népszerűséget, azért dolgozlak, 

azaz dolgoztak volna, he e moitohs tét ke 
avttten hrtetvUtoevok nem nyomorli|ék éket. 
Mikor 1830 bee elhangzón gről Széchenyi 
lllván, a ktemegyobb megyer |i|tialtáaa. bogy 
hetei rtélkoT nincs boldogulás, t patti keres 
kezdtél elhatárolták, bogy hsa bot átépítenek, 
fia esek e pesti hamHéik nem Pett né 
mán ikiliék a tzeazkot llkasaml, at egééi 
országrz gondollak, amit élénken igatol. 
kéivéaylkbea t i .Efcjt Magyar Kereskedelmi 
Beeat' cégért imíllittlk, a a rétsvénytláltisl 
tveaevi is igy neveozék at at intézetei 

Mim V. Ferdinánd király, 1841. októ
ber 14 éa takarta a ttabadalom levelel, a cé
gér rntgitatoihatTtl, da az alapvető elgon 
óoiái. aeety aa egéez orzrág. e pestinél még 
válságosabb herytelbtn álS. vidéki kérés

it). Birkíczy gróiol Kassáról Borchlo'd 
Antal gróiol Fülekről. Albanich Jinoa Oyor-
gyöl Steksrirdról, Dobás Simuelt Makóról, 
a kél Peelelich grófot Tolnáról, Huszár 16-
tsefet Köezegról Maiclblnyi Ls|osl C'ókától. 
Pletk Jinoa tudor iinlrt Kassáról, Plshlar 
Károlyt Keszthelyről, e Sztáray gróloktt 
Nigymlhályiól. azonkívül Ltd. Nagy Szenl 
Miktől. Lovaibetény (Itci. Hldtya, és Kurta 
Kesz kerységből b |elenlkezlek téizvény 
kzgysók. 

Az Intézet működeié kezdetén beigt-
zolte, hogy vtlóbin országot munkál óhijl 
kilr|leni. At első nagvizaháso segítséget, 
mtlitith jtleazoeége e Pest Budii kereteken 
lólnó, e Központi VasntUraaeágeak nyujtolls. 
Es a társasig építette ez első magyar köz 

Itakltzon. A vaaut-
ledelml Bink év-

lozatok: Bautkttt-tskiaatftae. Bttatoa-
szentgyóVw-Samoevszob H iraizti-Rácz 
kese. Békée-Caanádi Hév. Bibtbodrog 
megyei Vasat 

A vzmtlépkó arresaram évra-évre le|,ö-
dőtl. a akol e közlekedés megiztllateit. izeb-
bé. lobbi lelt e vidék élete, gezda drágáb
ban adts el termeiét, e,kereskedő ét Iparos 
árulorgetme megnóvekelett él a közszük-
aégleti cikkek bestaerzésl árai esökeniek. 

A kttvanaa évek elején létealiatte at 
intézet ai első szoros vidéki összekötteté
sekéi Mér erőa. kiállta e szabadsigbircol 
követő idők tőzpróbá|ái Kouulh Ls|oi pénz-
ngymlnlszler e Peall Magyar Kereskedelmi 
Btnkkal kötött azerzödéel e Koaaulh bankó 
kibociátátira. At imézetnek ez a taerepe 
be vas inra a magyar löttánlIsiit arany
könyvében, igazi hóéi azeeep volt. méltó a 
azebadaigharc lejezeteibez. As abtzolatiaz-
tikua korminy idején lidércnromáikénl ne
hezeden e bankra a Koaaatk beakó kibo
csátásinak peoslgyi következménye, de 
lasssn Issssn e ayomis siót le feJezebsdalt. 
A koronisit előtti évben, 1805 btn lépOiz-
szekóleléshen t Szegedi Kereskedelmi él 
Iparbankkel ée szinte egyidrjlkeg el Eső 
Báuá'i Kereskedelmi ée Ipsrbsnkkal la. El 
csak a kerdet kezdete e vidék pénzügyi éa 
hiteléletének munkakörébe való bekepcaoli-
zibin. Soron követte az egéez országra ki
terjedő bikózel megteremtése, agy, hogy e 
százéves fejlődés u'ill ma mir az egész 
ortzágot behálóeó vidéki fiók-ét leány inté
zetet él ttóbbiak llókjei Jelzik 

A Felvidék egy részének visszacsato
lásával majdnem egyidejlleg olt U ftiilltoita 
leánylntézelell 

Erdélyben e régi, negy hálózattal biró 
Erdélyi Bank K. T. mellett Negyvéradoe 
e|ból meenyllotta e román etalom eleit 
kényszerűségből besztntetell fiókját. 

A megnagyobbodolt Magyarország te
rületén négy liókla. 24 leinylnlisete él ulób-
blaknak 12 fiók|i működik. 

Igy toedotklk el t i alapítók. Így gon
dolkozón a bank tannál üt ia éti é t Igy goa-
dolkozik mi It. Szive, mely a lóviroshsn 
van. at egész oriságért dohog, ezer dogozó 
karja kinyúlik ai allokál likak él t megyer 
bércek felé. magihoz öleli carésa gazdit* gi 
etetőnket A Kereskedelmi Beák százéves 
születés nspja as egéez ország ünnepe 

h kmytatoaa 
kertatml él tpttrí elet Utazgatását lűfle kl 
feladatul, nem vállototl mag. 

Al atOkéezilO munka után. ami a 2 
milUd peagő-rorlnleyl alepttkt 500 lórin 

" ékta szóló részvényeinek kjetyvtéeáte 
dall, es ez egéaz országra klterj-dt. 

eekaTséaii szóló résivényaioek lejegyzésére 
megindult, u is egész országra kiterjedt. 
A vidék éppen.gyTellimetk a bsnkslapllls 
tzlszegeeeéget. mim a főváros- Az első 
réstvérrylegyzes közt talállak, a Pest Bedii 
lakosokon. Józant zeesVatTStéchenyi látván 
gróf, Andrissy Oyorge gról, Applano Józltl 
kereskedőa, Ciómory Károlr eyógyszeeész. 
Oaaeaw Adáea ezrerdet, Hirtíeben Koalád 
Adott kOiyvárut. Nagy Józzel poeztókeres 
kedó, gróf Niké Sándor, 01 Podminlczky 
báró le ReaeteJinoi egyetemi tanáron kívül, 

Adassék tisztelet a 
A vllézl Kend Zrinyl Caoportjs mlndsn 

ntooe tokereztntt aaaó aaoerdata at a ksezöntés 
Több se a négy szó. tokkal lobb. mint 

komoly klutaaéi, keaaaa ka azagsdluk e 
tiiiieletei a katonaeezznéeiynek, akkor nem 
valami elvont él lőkérrl nem Idegen elméiéi 
nett, hanem lelkOnk jobbik lesének, eleven 
magyar testek Igaz! metszek trszletgOnk 

A taagyat kalonaenmény nem mealer 
aégea elmeiiűlemény. hanem 1 migytiaág 
lail aalátságaiból éa történelmi ixrrsából fa 
kaeVO — ttssaemtatM lettaztcalelet Erőnket 
OesdOktOl kezdve miig mindig egéazaégea 
katonai szervezetinkből merítettük. Katonai 
erényeink tartottak meg eset éven ál, esután 
is ezok fognak tzestlartaal Vihizoa törté 
tzalmi multunk torán mindig akkot voltunk 
nagyok éa hatalmaeek. amikor katona fik 
a trónon vagy állott as ország kormányt 
túl. Elég csak végig lukiunk gondoláiban 
nagyjaink torta, bonskpitó Árpád vezértől 
kezdve Szenl litvánon. Szent Lteilón. Nigy 
Lljosoe, Hunyidi Jinoson. Hallos Mályislg 

A kslonaesimény hotdozó|a ét meg 
valóaltója t hősi, tehát az Ótok rntgyír 
embetlipui l magyn katona, aki klzöszégi 
lény, terce* ktayfc lllltkki ember KOzOi 
légi lény, aki a kOlelenégét, t mlndennspl 
munkljlt nemesik haezooért. vagy • bűn 

ka tonaeszménynek! 
letéatOl való lélelembol tetjesl'l. háziam belaO 
természetié és lldsiot lagyeiefflból. még 
ekkor Is he ez iktosint Jeeeat. mert ladje. 
hogy tservee résie ö a nemzeti közfteaéinek, 
amelyen klvfil elvész ét eipuestel, valamim, 
hogy a nemzet |óléte az 8 egyéni lététéi ia 

Clenti. Harcos kény : akt atohvó csepp véré 
küzd mladea tlkttlull é t kásájáért, 

nem teléért, k l kell, biliké örömmel ilduzza 
at életét is Ét itteniek) embet: akinek hite 
az az Igaz meggyőződés, h o n Isten atyai 
kézzel vezeti lőréseket, mert ott Ja van velOak. 
He nem lett volna cél|e, nem lette volna 
meg étiünk ét vilink azt a csodát, bogy 
ezer év minden viharában megtattoit min
ket magyarnak. 

A katona esz meny lényege: ledéi, al-
kotáa ét íztrvezett erő. A tudáa megszer
zésének esik egyetlen módit v tn : l szór 
galmas Isnulás j alkotni csak tudatul és 
verejtékéé munkával tekét, ét miadembas 
kell t ucrveseil fizikai, erkotcil ét ttellemi 
erő. Nem elég csak a nyers etö ahhoz, 
hogy mrglll|unk t nemzetek vetaenyében, 
hogy fe|IOd|ank éa gyinpod|unk. Kell hozll 
nagy eAóeeai ét szellemi eaó la: a közös
ségi ledil leavtrhititiin ereje, • t legyvere 
ken: ei ekén ée e kaidon kívül — kellenek 
hoziá e ételiem halalmil fegyverei. 



Cl ai etapja a kalonieiimény s.olgi 
lilának, tanát ai tgél i l lgl i magyar harcot 
tutimnak aoaahr tiicloje, lenniirtoj. ta 
egyetlen bllloa i l t p j i nemiettnk é elének. 

Ei 1 bircoi iidlem ai etolonáaa an
nak a többletmunkának, amelyet minden 
magyarnak al kall végeznie, a maga egyéni 
ótbetyén. . 

TObb él |:>bb munkát végezni, mini 
eddig, Ignabb bitlel liittullabb etkölcciel 
mieyinbb magyarnak, megmaradd él meg 
unó migyunik. lenti magyír kalonának 
lenni: aa a magyar katonaeaimény gyakor
lati azolgéliia. 

« . , « n a k tzáatt.nk. kinek veeiuuk 
kinek arauunk. kinek ueveljlk édeimagza 
Ulnk.l, ha aeeuniámnkri mcat gondol nam 
vratiünk...- (Zrínyi) 

. . . . A l embe, egéai éleiéi úgy reudel-
Je al. bogy |dl kalkaammmag...• (Zrínyi) 

. . . . Szánlion. vei len, boronél|on, arai 
ion éa aok dolgot vigyen végbei a garda 
ember, ka élni i k u cukidéiról.. .- (Zrínyi) 

• 
„ . . . N l aiín|im véremet, ne t t inj im 

' " (Zrínyi) 

A s z é k e l y k é r d é s 
Erdély jelentói résic viinitért A 

vistialétés örömunnapiégel végelétlek he 
írtunk • hélkóintpok szürkeségébe. E bét 
köinapok munkálatnak legfonlotlbb felada
ta itokntk t kardéleknek megoldáia, ame
lyek a 22 évet román uralom alatt ttttatroll 
erdélyi magyiriág. kfliörtóten a dolgot, ló 
lekvö, errrmeüer tiékdyek Inglalkottilálát, 
eien kereiziQI élatiiinvontléi tatán. 

A iriktás, inkadékoi tereppel a ke 
véibbé ermékeny hegyi földekkel vitlkodo 
irékely getditagi életet meg kell etőaiiem. 
Meze gazd tiági belyietél veieltll él fellett 
leni, termeiét fokoinl. értékeli téli modora 
talt megaiervatnl ét elóaeglleni. állatállomá
n y a i nevelni. Ipari éi kereakedelmi levékeny-
légét koriieroifteni. — In van még a köi-
birtokouágok fliye, a legelókérdéa. a Síé-
kelyfold vliiamoalláaa, a aióvétketetek Ogya, 
ai erdő kilermeléi celluda'oilllii. 

IU van i iiékely htlipar kérdése, a 
löldgátmesók ugye t i i l u u | álkutitáta. az 
átványvliek a gyógylürdók Ogya. Mind 
Ciak egy-egy Siuelogó|i a •agolrtlndo 
problémák lómegének. 

Ol eemietvédeiml uempootból van 
még egy égető probléma, a székely vittia-
vtndoiolll megindlláli. A iiékelyek kíván 
dórién ai Amerikába tandoitai idejéé, a 
80 aa évekbin leli nagyatinyú, de e iiéke-
lyek R egálba ötön léte marinkkal lagibkan. 
aittadokkal azeldn megkeidódótt. A i erdé
lyiek kijárt utakon mentek ál l izorotokoo. 
— A trianoni 22 ét lUII pedig nem tévén 
betát Erdély éi Rnmánll köiőtt. 

t ízezrével özönlött Bukareilbe éa 
at dunai kikötő vá rosokba • ezé-

kaly munkáé, 
vaku tgytti a nők, tktk tártai szegődve, a 
Rtgálbio keretiek megilbetéióket. 

A cselédkérdós — családkérdés 
A viiinciaioláiial klntitkedl maa-

I I n i g viittitelepiéiének lonioulgál belát 
v i , i magyír táriidilom non fáradoiik, 
bogy • minden lámiii nélkü Rominiábln 
mii ldl női mnokátoklt mielőbb visariti 
lepi-ték E- a migattlol leladil ai Egye 
Hit NŐI Tábor vezelőtégének Jilotl ott 
lilyréliOI. 

A l ENT • bukareiti azékety nőkel 
iierelné atedtorban elbelyeim Budipetlen. 
Nagy baj, hogy moai azok jótiek ki Rotaé 
nlából, akik vagy éppen hehjr nélkúl voltak, 
vagy akiket kinUallolUk. Rengetegen ma 
ridlik ott kiváló. Jó munkactők. akiket gaz 
dáik viniititianak 

Erleaüllunk róla. hogy ci év Juntái. 
Iában ötezer erdélyi lány ment Biktreilbe 
ét még ezek kéméi buttretli migyat lány 
lulol el • N li Táborból. 

Megtörténik, bogy nem étkeinek meg 

Petire eiok. akik Bakaiamból eNndaluk. 
Ai ollani rerormátuiok dUkoniittáU levelei 
fr, hogy átkot él ikker indul Peitte kan 
főnyi Teányciopotl. — Ml váriak ókat ét 

megtörténik, hogy a levélben fel 
• oroii h u t i lányból megérkezik 

h á r o m . 
Nem lad|uk, hogy a kőiben Erdély

ben letilllólkil ml lett. Aiokil a llétery 
elnyom, tktk Esélyből lőttek, de Beka-
reatbe még nem tiolgálttk él nincienek lel-
téllenol rátiorulvi am, hogy Petién elle
nek, rábeilélik hogy tétlenek Vi l i i t Ér
délébe él ott keretiének megérhetett mart 
t Baktrettitk ei t i i ihoi l iá i ét l Jelenlegi 
erdélyi munklketetók kétdélén tél It tát 
gőtén meg kell oldtnl • culádvédelml tör
vényen belül I cielédkérdéll. Fijlánk tt-

Székely sorsok 
Bjkireslet Játl lány igy pamiioljl aot-

t i l : B i n Tértinek hívják. Sitkei Pelroilény 
vidéklek, kél éta nem U I U ókei. Selyem 
gyárban dotgotott Bukireaiben Idén l i v i 
•ion indokokéi nettéi elboctátotu a gyét 
•'> magyat mankáitlrtnójével agyltt. Alóli 

'gy .erőien Jd aetionynál- iiolgáll egy 
román tizedei felelégénél Román diákunk 
Oetietrták a rtrtdortegl nyllvánurtókbin t 
BtrktreMben itolgáló magyii lányok nevel 
t i i i áldott Jó étiedet leié légét 

felszólították, hogy alkalmazott 
Ját azonnal b o c a á a a a el. 

— At uszony ijadda volt. Nem mert 
vinzaUrtini. — Elküldöd. A tetlvéram ott 
matadl agy mátik celládnál, meri n i nem 
•••látták. 

Mátik kél ftataUaitiony Így panaai-
kodik. Mikklalviak. rokonok. Bukareilben 
aohaaem Jitlik Egyikük bárom nagyobbat* 
ka gyeimtket hagyott ollbon 11 anyjánál, i 
másik egy hátkdaapotai. Utóbbtf Igyekcsatk 

ulezsere bírni, da Sába Kálmánné. as. 
«oinát Ágnes 18 évit aeazony uotnotilin 
r i n t i 

— Ollbon 
r moti nteeeL-.. 
- At édesanyám ur t t i a gyermek 

még kai ktriikVtkn van, 
bfl kottánk Hurtyldmegré-
im tartat t gyermekivel. 

Pődlnk nincs Anyám résies munkából él. 
ö tartan i t kicii babámat aa. Az aram ta 
ki|ötl Táncuk lkad valami munka Oylr-
btn. Együtt. Erősek vagyunk. Pialalok ta-
tálom A l urior t i csak 21 évet. Azt az 
agy gyermeket t l l i r t i l aoylm a naptzámból, 
amíg ad IU keteiünk viltmll 

Betnád Amáll, t nigytzebenl Boalert-
téta pontogyáiból |ött el Petire tiolgálilol 
kéretni Perjéstől. 

— Elboctálotlák ? 
— Nem kérem. Ciak lényegeitek, fél

tünk. S hátha Petién Jobb Unt. 
- No hitienl - valaki leikacag 

Ketekképu udvarhelyi plios U|bti Ha
lai leáoyka. Lehel vagy lé évet. Megszólít 
ja egy út : 

— Nam telink Pest neked I 
— Hahál — kicigjt - . «ze még pli-

ca l lnci. 
A kicii leányka udviihclyi. eddig ciak 

Temesváron uolgál • úgy gondoljt, bogy 
az a rendes város. Melyiknek van egy izé
ket, ligáé léteit t abból kiágiiő néhány 
u'cl|a. D l ezt t turcta Peitat nem ludji 
kllanalnl. 

— Orókktlig ellévedek. 
Hogy hívják ? 
— Dlmény Etztet. 

- P d - h t d . 1 
Ltiieanmliir ' itamrtH ah * 
ronoforntpet lalOD 11 
— Rn olyinl aokHM I 
£oektlnI csak Imái 

MábOtáXDÍ "T̂ Btf 
— Ari btza ágas I — Egyezkednek. 

Ha k imigl i j i az orvot, lutri 20 a Ingóért 
elviiil tanulni migáhoi. Egytietre tkagyag 
az arca. Azt mondja, hogy ő mindent meg 
tanul, csak mutogassák. 

H I I T E K 
Irta: Ka menet 

8jésra mát addig tok éneket Irkam. 
táltttm, kacagtam át k i kellett tarh 

Amikor twshajánt kemény vihar Ida, 
Szivem a remény lég zózsaláncál fűzte . 
A cilggadd nlvbe reménymagot iioriam 
S a lüket fülekbe keményhangna ttdlUm. 
Nemzetem aortáért tggódó Hívemmel 
SiembetxáUUm bálna at átboa köiönnyel. 
Amikor még tártak sötét teái éa gt/ttaat, 
Stóliam. mint ót-magyar |n flntli tahin, 
Szttkam Kutknál la daloltam Vámkél. 
Zsoltárt énekellem .ama dicső napról I * 
A Idelátom beteli I a ma izotongvi állok 
A l újév ktiiobén. Btanta at* tt látok? 
Mit mondjik ma néked tn jó magyar népem ? 
— Nem vagy még lúl minden bajoa, tzen-

letdéltnl . . . 
Am egeden ragyog at Itten izép napja, 
A l igazáig te a jog fényét tagyoguija, 
Klidrimetd kóiött csak égte aász blfran 
Hol nem birtok ketten, raijd megbírtok hit-

(tanai 
Otazefonva, hittel, bárhogy tág az otkán, 
Magyar őrszem áll a Kárpát bsvai otmán, 
S mit eddig álmodtál, mind valóra- válik. 
Ötömének száll majd le tz Al dunilgl — 
Ei ma a jdalaton, tat üreeem néked; 
.Megéled éa népem si áj izeiével f 

E L A D Ó ^ ^ j r ^ r 
- Karácaonti taünaepéliek. A l ev 

Nőegylet decembet 20-áa déiauo unotta i i 
IDjdilgi otthonijai 
!• több mini 700 
le a rtsaora tótat 
levő 

asperaa-Mktai Inlétett h m Hal. Att 
ünnepélyen • leányegyeaOlet énekeli, aa i s 
koláagyermekek tzivallak — A Ihejllllgáll 
itkolában It decembet 20 án. pénfeken déi-
ulán volt kedves kU karácsonyit ünnepiig 
t unulók részért. — A kótbázi betegei 
héttőn, 23 án etla örültek otthonuktól távol, 
szenvedéseik között It annak, hogy Jéiui t 
izet.redők éa beteg rétiért Is led ötórnót 
hoinl a iiereeet ünnepén. Minden tiobábin 
voll ksiácionyfa, a aagy kórtermekben pedig 
kii ünnepély, amelyen al orvosok, az ápoló 
nővérek éa l kótbázgondoió lelkének vetlek 
részt A betegek kőiül t ava ié t aeaillliltt 
meg a nap |eleniőtégétól, ma|d aalndenbol 
pái mondáiban Jándl Bernirdin apát izóll 
t bel egekhez. — As tv. betegek rétiére 
vasáteap détutin roll likmllntelal ta ur-
veciOTiotiUe, amil Molilóriti János l i lktai 
végetatt a kaányegyeitlel énekelt kitlctonyl 
énekel. — At tvingéllkut elemiltkoláiok 
•tombaton as likoláhen rendeztek kedvea 
kit unactkiegel. mrg a LeányegyetOlel vitáz 
ntp eti l 11 Otthonában tanotl karácsonyfa-
ünnepély I nagy érdeklődéa mellett. — A Stefá
nia Szövetiég celldömölki fiókja 40 párlfo 
golijai rétzetlieue ei évben l l l l m l t i i i 4a 
zaháttli cikkekkel tiló Umogslásban. 

ELADÓ i3fSsíS 
Magyar Testvér l 

Hazaáruló vagy, ha vá-
aáriásaladal nam a ka-
resztány magyar test
véredet t á m o g a t o d I 



Cel ldömölk i Hírlap I l i i t ) 

Celldömölk na 
hivatalos hird 

Az árelltnőriét oruájtos i 
lota etje* tsdmldkkek let mageai 
líl (plad) éa Ingyentől (Innk'dKI) l i l l 
Celldömölk nlgyköieágre néiav az ailbblik 
szerint átiipítoru taatg: 

Előfizatőinkhez I 
Mai számunkkal egyidejűleg 

értesítjük, összes, — nam Celldö-
mSlkftn lakó — előfizetőinket as 
elórizetésl dijak álláaáról. 

Tesszük est — szokásunkhoz 
híven minden óv végén —, azért 
Is, hogy eleiét vegyük minden oly 
félreértéének, mely ezévl elszámo

lásunk folytán állt volna elő. 
Kérjük kedves Előfizetőinket, 

hogy az értesítést ne vegyék zak
latásnak, mert Inkább kötelességet 
kívánunk teljeeltenl. 

i eaetlegea hl 
évi 1. télévi előfizetési dl] együttes 

Az i Hetest hátralék és 1941 
elóflzi 

befizetését kért a kewléef költségek 
csökkentése érdekében la s egyút
tal boldog alávet kíván 

hazafias szeretettel 
CIUDOMÖIKI HÍRLAP 

kiadóhivatala. 
— Athelgezéeek .Vas vármegye fő-

bplnja dr. Szerdshelyl Imre tb. tzolgsbfrót 
jaaaár 1 ével scelldOmOIH ffnolgiblról hl-
vstattól a vuvárl ffnolgiblról hlvatslbos 
helyezte át. — A Mát. Ittiditótági Keresz
tes Áron miv. elöljárót Celldömölkről Besz-
tercáre. avason Károly. Varga Jenő őrs béres 
luaataMssnka Celldömölkről Mánmtroe-
izigetre. Meaklrál látván Örsbeni vonatlé-
knöt Celldömölkről Nsgyvársdrs helyezte ál 

— Vssuti kinevezések A Máv. 
Igsigslóságs Isnuár I I hatállyal Halán 
Oyah máv. Hlall ló áknmáitőaoköl valósá
gos relngyelóvt nevezte t i . A kinevezel vá-
rosaaerte uailsaas áramst kellett, mert Ha
lán Oyula lltléte óla mindenki becsülését 
ás nerelelél HvtvU úgy iioigilalában, mini 
a tárnáikéi életben. Virága Denő dm. fő 
tatéi őt és Vlgk Lajoa szert ártón ök dm. lő-

I valóaágo ágos fómtézókké. Bánfai Mik
lós osztálymérnökOl és Vss Béls fűtőház 
lönököl mérnökökké. Kondor József éa Tóth 
József mav. tluieket lötintekké, Király End
re máv. Dzletgyakorookot máv. tiaztté ne
vezte ki. 

— Karácaonufa ünnepélp A hely
beli állami polf. fiílskols önképző kőre 
Erős KaUlln isnitnö rendezése melleit iolyó 
hó 20-án dél etán as Iskola tornatermében 
kiricsonyfs laaepétyt tartott. A tanulók 
énekekkel, eiavslatokkal és egy piazlor|álik 
Stóadátávsl működtek közre. As ünnepély 
végén s teldlnllell ktrácaonyfa cukorkáit a 
gyermekek kötött uetontottuk. E helyen it 
hálta köszönetet mondunk t helybeli Han
gya Szövetkezetnek, valamint Sllbó Lajoa. 
Béta U n i ó ét Rlttt Ltját lűszerkerrikedő 
úriknak a karácsonyi lílemény ét cnkorkt 
aztományelért. A polg. fiálakola Igatgatóaága. 

— Elbáagt Ognvéd Dr. Tompa Sin-
' 1 62 evet torában folyó hó 21 én 

rövid nenvedéa alán elhányt. Kedden dél 
után 2 órakor temették nagy réstvét mellett 
Bátyja Tompa Láailó ny. bobai körjegytó 
culádja ét kiterjedt rokoniága gyánolja. 

— Hlrdetménp A m. klr PéniCgy 
miniszter a 140 000 104(1 n . rendeletével 
at 1941. évben engedélyezhető épület átala
kítanál kapcsolatban a következő esetekben 
adható meg e bán dó kedvez mér y ha 
előirt légoltilmi óvóhelyei i t építenek az 
átalakításul tipctolitbin. további álalakl 
lássál kipcsoltlbin, további álalakliáai idő
kedvezményre ctupán ltok l munkáiltok 
nyújtanak, ímelyekkel 4 izobánál ntgyobb 
kakátok, valamint a huzamosabb tdön át 
máa célra kannáit él ennek kövelkvtlében 
Itkálhasználatra alkalmillinná váll l iki iok 
két vagy ennél több kltlikáisá alakllalnak 
ál ugy. hogy at Italakflál után la minden 
egyet lakátbin legyen előtér, éléskamra, 
az építésügyi azabályzendeletben előirt nagy
sága konyha, valamint viiöblitésea klozel, 
a 2 Szobié ás ennél nagyobb Ilkátokban 
pedig ezeken felül 4 négyzetméter alapterü
letű fűrdőazoba, a legalább 3 aiobás laká
tokban még at említett mbályrendeletben 
előirt lerakna önálló ctelédtroba is. Qinon 
Ilkátokká való átalakítás miében azonban 
az egyei gátion Ilkátok legleljebb két lakó-
uoblból. etilét Ml . klóiéiból, lovtbbá lütdö-
tubából ál lótOlálkékből alhatnak. 

N E M Z E T I M O Z G Ó 
Réttábla a kapa alatt. 

28-án, izoeabalon ét :9-én. vasárnap kerül 
betunlatáera. Sieasádó I Egy orvos kárvári 
ás eleiének mesteri filmregénye. Rendes 
helyárak. . 

Ta vagp a dal."- December 11 én 
Szilveszter este és jaaaár 1 áa,Újév napién 
kerti lejátszásra rendel helyárak mellen At 

" peredét magyar énckeafllm I t-óaierep-
Sárdy János e gvönyoiöhanré. mlgylr be* 

tenorista Kiégési hő EjlŐernyősök 

— Hírek a Hangúiból . A Celldő 
mőlk éa Vidéke Hangya fotryuiláit nővel 
kezet folyó bő 19-én Szabd Károly ont gyí' 
Hpikmltf elnöklete erei lett gyűlést tartott. 
asitliui a tű vetkező eg vetéseteknek és tes
tű krteksek a kövelkeiö ksráesonyl sagálll 
izavazllk meg: Máv. Vatatssok Körének 
25 P, a celldömölki t. k. Oblau Egylelaek 
20 P, Rk. Szlvgárdámk, Rk Máris Kong-
zegációnak Kai Legényeevlemek. (upatttráa 
Cnrkéizciapalnak, Rk. OHáregytelnek 10— 
10 P. Celldömölki Ev. Nöegylelnek 20 P, 
Ev. Ifi. Eeyeiűlelnek, Oatffy cserkéttctipal-
aak 10—10 P. Celldömölki Ret Pókigy 
háintk, Tudöbeleggondorónik Stefánia izö 
vettéanek, Honn nik. Polgári tidtikoiának 
10-10 P, Somjénmtháfyfil Ev. HaiajlsSaik 
20 P, Sömjénmlhilylai Ev. If| Egyeseiéinek 
Qndakömek és rk elemi likolánek 10-10 
P, Kemenesiömlénl rk. elletni Iskolának, 
Alióilgl Ev. Nöegylelnek. KOItövail l . k 
Zárdának. Bobai r k Egykizkóiségaek 10-
10 P éa a Krmeneiallal Kórkor kárnak 10 
P. ötsteien 285 P. értékben — A totem 
bar 16 In életbeléptetelt 60 órát manklkét 
re, valamint a tüzelő éa világfáit anyagok 
hilnyir i éa l l azokkal való Is kirak oakodii 
ra való tekintettel elhatározta u igsrgatőiág 
att is. hogy újévtől kérdve i etövetkezet 
fő üzletét ette 7 diakor log|i bctárstal. Fel
kéli azért t vásárló kótönaéget. kogy n l k 
légieieii eaia 7 óráig nivetkedjék keetern-
nl, lányival it Inkább, mert at eddigi tár
óra msili.lt 7 ét fél 8 óra kötőit napin 
élelmiéiért volt szabad agyla kino'gálitinl 

Tlach lér Ernő 
toaraaaaal lágnam (Bólé roaierOziei melletti 

— Qasdaaágl tanfolgazn O t í f u -
aaatoDufén. December kó elejével Oetlfy 
autonyfán eazdalágl 'tnlolyam kezdődött, 
amelynek 45 biligitóji vtn. A Itnfolyim 
vcietöje Bárdony .lónet oki. gnda. A tan 
folyam • róm. kai. Iskolában vsa 

— Pest vártnegge a aelpemte-
ngéaatésért Pllt vármegye népjókéit liö 
vetkerele 1000 pengő |uUlomdf|iktl ontott 
kl aiok kötött, tklk t legtöbb éa legjobb 
minőségű gaból termellek i vármegyében. 
A vármegye selyemgabólerméte 1940. évben 
50 métermázaávil több volt at elöiö évinél 
ét t letyemlenyésztésiel loglalkoiók keteirle 
11 7000 pengővel emelkedett. Et ei ered
mény nigy részt az előre meghirdetett ö n 
lönző julllmizáintk tulíjdnnilhlló. Az orizág 
ellő vármegyéje, mini minden nemei köi-
célért, i telyemlenyéiitéiért l l megholté l 
reigt á'dotatát. Ennek lltönöatn nigy s 
jelentőlége azért mert minél több gnbdt 
tudunk termelni sat.ll nagyobb kereteit 
lehetőségei blitotllunk népünknek. A brr 
nyóselyem tigyanii Igen h-unkaigényei ter
mék, mert • kélt telyemuövetlg mindent 
Idehaza áHlifcitink elő. 

— Sok haaanálatlan gépe t leien 
tettek be. Ismeretei hogy at egy eulen 
deje hmnil l lon kívül álló éa javllii rét 
kai özembe nem helyetbelő gépeket - be 
kell jelenteni A rendelet iméikedételt IO 
kin félreértették ét a uóbanlorgó, kínná-
utlon kívül álló gépeket a kötelező belelen-
tétie való hiviikozlnal nem akarják eladni. 
Helytelen értelmezése ei a rendeletnek, 
•mely stl célom, kogy ezek i gépék mi 
nél előbb, mint nyeninytg, s Irldolgozó 
vislpsr rendelkezéiére álljanak. Helyeaen 
caeleknenek lehll árok, akik i t Iparügyi 
mlnilzlérlum prctéljével el'áloll Ignolvany 
nyal rendelkező kételkedőknek a bejelen
ten gépekel ál géptlkilréizekel elidjlk 
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iidrigliái vétiétet követi el 
• ret.nl büntelle'.k 

— See téavágá ikaa eag 
kával. K ói karrá em a közeégi 
hogy megánlotyantáe ráljéta 
léiigyt mktamiti Ér 
grdéyetati 100 kg oa 
on le l . i haiaeitéal leéral. 
elóljlioeig engedélyével 
ciolatban ai alábbiak teadeletrel 
denkl, aki magánlogyaaitás cé | I < | 
•kar levágni, ktaelee etöioteg 

A 
gedély birtokában a vágató Ml 
lát a kóiaég ktvit i 'oi m l u l j l 
ét a kapott rali ta jegyet 
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A CVSE közgyűlése , 
A celldömölki Vnataa Sport 

l l ehaall vailrnap délaláa 4 ál " 
évi kőittűéeét a Va.ataa kör I 
Halán Oyale miv lö.nléiö 1 _ 
elnöklete alatt. Ai pitelveielfeég rénéről 
dr. Pálty Miklós Unfcioe jelent meg a/ 
körgyá énn Elnök üdvözölte el OlMsjMaV 
f i ég kltaidóttkH. amid ktenettettt ar lgys- . 
esket aaát évi működéaél át i t elért ered - , l 
mét.ytket nagy vonalokban SzántdUolláo 
lllkir lerjenlette dó tltkttl |elentetét 
ben limetteile n egyes alonttfyok 
dését. Halán Oyula etőreitentette i t 
évi láraiámidást la a jövő évi kOltr 
melyet e kóigyűlét egy ha ne a ag t 
Tnziú|(láa a rendklváll viszoeryd 
vilimtnl ai év elóreblksdott 
nem unott. Igy • tétért 
hl-rilirő i d ő m kitt aj niái megk 

imiinviimiaiii i i á i n 
i a rumi baávamg Reeaswesatku a. r. 
faleSSa aleóéi rakiit t t i n t , 

— se I t otsko. 
Caitaamáa. 
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