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Megjelenik minden szombaton. 

Eckhardt et Comp. 
— Döbbenetes hírt leli közzé szerdán a 

magyar rádió, amikor a vörös téboly ellen 
küzdő csapataink soráéért aggódva várako
zással figyeltük a híreket. Megdöbbenésünk 
méla undorrá villózott, amire a bemondó 
befejezte a bírt, hogy Eckhardt Tibor, a 
független kisgazdapárt volt vezére, a .fajvédő" 
magyar, az „ébredő" hői a jelenleg bomba-
mentes USA-ban kiáltványt tett közzé a 
.Független Magyarország'1 ér!. 

Ez S kiáltvány röviden nem tartalmaz 
mást, minthogy a jelenlegi kormány nem 
ura a helyzetnek a rendelkezései a Német 
Birodalom nyomására Iáinak napvilágol a 
egyben felhívja a külföldön élő magyarokat, 
fogjanak őtaze a független Magyirorsr ágért I 

Amilyen merész ez sz állfláa, ép any-
nylra hazug isi Eckbardtnak, mini magyar 
törvényhozónak nagyon jól kell ludoia, hogy 
Magyarországon mindenről lehet -beszélni, 
csak .porosz csizmáról" nem. Lehet beszél
ni suttogó propsgaadiról, lehet beszélni 
„zs ' vilzminrói, lehet beszélni árdrágító 
zsidókról, lehet beszélni zsidók állal elkö
veted katonaazabadltisokról, de arról beszél
ni a azt állítani, hogy Magyarország a .po
rosz csizma" sarka alatt gyötrődik, caak 
annyira igaz, mini Eckhardt Tibor ügyvéd
kisgazda- fajvédő, atb. vezér becsületes ma
gyarsága. 

Arcpirító, hogy akadt a magyar kép
viselőházban egy, a jóhiszemű magyar nép 
által megválasztott országi) ülési képviselő, 
aki ily nagy árulást követett el magyar faj
tájával, annak életérdekeivel eremben. Még 
sokkal szégyenletesebb azonban az a körül
mény, hogy Eckhardl-gazda a magyar nem
zet megmentésére hívja Jel a küllőidre 
emigrilt „magyarokat'. Igén azép köszörűt 
gyűjthet össze magínak -Eckhardt Tibor 
azokból a „magyarokból", akiknek itthon 
forró lett lábuk alatt a talaj a síelve emig
ráltak, bogy biztos fedezékből ollögethessék 
nyelvüket édesanyjuk, Magyarország leié. 
Károlyi Mihály és társai bizonyara örömmel 
logjik megragadni as alkalmat, hogy oly 
nagy magyarral, mint Eckhardt Tibor, aletve 
összefogjanak a tesivéri olelkezésbe indítsa
nak harcol a .Független Magyarországért*. 

Eckhardt Tibor, a kcpönyegíorgntás 
nagymestere, most az egyszer melléfogott. 
A magyar nemzet még elnézte Eckhardt 
Tibornak, hogy párbajban fegyvert fogjon 
a népi Magyarország nagy harcosira. Göm
bös Gyulára, eltflrte nagy-nagy törleiését a 
miniszteri bársonyszék felé, lejcsovilva fi
gyelte nagy liberalizmusát és .irjaalló" köz-
gazdasági tevékenységéi, de egy emberként 
száll szemben azzal a magyar törvényhozó
val, aki maga is odadobja nevét a Rooae-
vell-ChurchllI propagandának a ezzel akarja 
diszkreditálni a magyar nép telelőt vezetőit. 

Erlhetellenül állunk Eckhardt Tibor 
nagy elkeseredésével szemben, mert hisz 
ügy lud|uk, legazüktbb környezetének tagjai 
közül néhányan még mindig Magyarországon 
larlózkodnak, hogy nagy „gazdasági azak-
lodásrtkaf azoknak boctátták rendelkezé

sére, akiknek Igen nagy szüksége van egy-
egy arinyezimot javító dltzgójra, vagy egy 
klérdemeaQII zsidóbnjiaióra. Ml, akik mindig 
éa mindenkor caak egy célt nézlQnk, ctak 
egy célt litlnnk, csak egy feladatot ismer
tünk, népünk, fajunk, nemzetünk boldogítá

sa! szerény erőnkhöz képest, undorral for
dulunk el Eckhardt Tibortól s ellentetjük 
oda, ahonnan nincs visszatérés, nincs feltá
madás, a feledés aölét odújába I 

# . 
Eckhardt Tibort éa tártalt a magyar kor

mány magyar ál lampolgarságálól megfosztotta 
ét törölle t tllkoa tanácsosok névsoriból. 

Az árulók sorsa beteljesedik] 
.Ostor." 

M i t é r a z e m b e r , h a m a g y a r ? 
Ezt a kérdett veti fel Veret Péler im

már második kiadásban közkézen forgó 
könyvében a a felelet, amit kötete végén 
leszűr, rövidsége melleit la a legtöbbet mond
ja : annyit, amennyit magyarságiból és em
berségéből becsületesen, bátran, okosan adni 
lud az emberiségnek. Amíg ezt t végső 
megállapítási leszűri, átvezet bennünket a 
magyar éa emberi élei azinle valamennyi ma 
fontot kérdésén, mindrn0.ll a tőle megszokott 
éleselroéj Stéggel i t higgadtsággal világítva 
mag a megbújó vagy nyíltan megoldásért 
kiálló kérdéseket. Célja: oly könyvet adni 
a vezetésre hivatott paraszti Ifjúéig, mint 
leendő értelmiség kezébe, mely őket a kö
zösségi élet titkaiba éa követelményeibe be
vezeti, a helyzetük ét hivatásuk pontos (el
ismerésére segíti. A könyv eközben lénye
gesen túlnő e kereten a mintegy summája 
leaz az összes tudnivalóknak minden értel
mes és gondolkodó magyar ember aráméra 
a cselekvések nagy Idején. 

Előre kell bocsátanunk, hogy Veres 
Péler nem igényel kizárólagos elismerést 
önmaga gondolatai iránt. Úgy sksrjs, hogy 
kövessük, bogy ráhallgatva, tovább menjünk, 
főleg cselekedetekben. „Mert a gondola! 
mégiscsak eszköz a cselekvésre. Ha nem az, 
akkor haszontalan gondolat. Sok okot em
berünk, aok nagy írónk van már, de cse
lekvő emberünk nincs". 

Már pedig elsősorban cselekvő em
berek kellenek, akik tudják, mit vár tőlük 
népük érdeke, mert előzőleg ludatoaltoltik 
magyarságukat, tehát gondolkodtak magyar
ságukon. Ml a magyar népből származó 
gondolkodó feladata? At, hogy a magyar 
élei ellentélei közöli összhangot teremtsen, 
vagyla a „magas India, a mély okosáig és 
sz éles érzékenység az egészséges, de ssuny-
nyadoző népi ösztönöket megtermékenyítse". 

Ezt a munkál Verea Péler önmagában 
elvégezte, mondanivalója mögött ott áll mint 
aranyfedezel az élete, mondanivalójának ér-
lékét lebil ez is emelL Innen magyarázható 
hite az emberben, az ember megjavításának 
lehelfiségében. Ezért nem lud belenyugodni 
a vilig lerdeaégelbe, Igy pl. abba, hogy a 
magyar fajta leányai legszebb virágzásuk 
Idalén beszorfllassanak egy konyhán t örö
köt moaogatitael, padló aikilásaal ét. effé
lékkel töltsék idejüket akkor, amikor telin 
azok, kik helyeit dolgoznak, kutyákat sétál
tatnak az utca napot oldalán. Ezért küzd 
az utálatot szerelmi korrupció ellen, mely 
erkölcsében i t ta alá a némtet egészségét. 

Hangja ezen t kél ponton etap át indulatba. 
.Ez az emberrel való rablógazdálkodás, a 
azépségnek, erőnek, ifjotignik, szerelmes 
érzésnek ez a bolond pazarlása engem job
ban felháborít, mint az anyagi javak pazar
lása, mert ezt még lehel pótolni, de at el
hervadt ember nem élhet újra". Nem lud 
belenyugodni többek közt abba tem, bogy 
az emberek nagyrésze testileg csúf és nyo
morék, lelkileg pedig , lunys, részeges, tu
datlan és lomha maradjon, mintha et ter
mészetes velejárója lenne az emberi termé
szetnek. Az állat lehet lomha ét tunya, de 
az ember természete ellenére vilik azzá. 
Tisztában van azzal, mily rontó hatása van a 
rossz életkörülményeknek az egyén létére, 
de korántsem csak a környezet megváltoz
tatásáért küzd, hanem azt mondja: .Meg 
hell lehil változtatni at embert is a környe
zetével együtt. . ." Sa jüoatn magyar szo-
cializmusából következik, bogy nemcsak a 
társadalmi rend átalakítását követeli, hanem 
az ember meg jobbítását is. Nem a tele jászlon 
kérődző ember az Ideálja, mert erről csak 
az állatian éhező ember álmodhttík magá
nak, hanem a .szabad, harcos öntudatos és 
fegyelmezett ember. Olyan fegyelmezett em
ber, aki még zabáló hajlamalt, kényelemre 
törő állati lustaságát ia fegyelmezni tudja'. 
Szabadság alalt aem a közönséges értelem
ben veti politikai azabadsigot érti, hanem 
a cselekvés és alkotás szabadságát, s pró
bálkozás és erőletzllés lehetőségeit aliarja 
biztosítani minden magyar ember számira. 

Azt mondhatná erre valaki, hogy a 
társadalom és st egyén ily nagyfokú jobbá-
tétele vágyálom' caak a megvalósítás re
ménysége nélkül. Verea Péter, a szegény 
ember, felel erre s kishitűségre ia. Embere 
válogatja, ki mit lart érdemesnek a kürdésre. 
Tehát az enyhen gömölyödó pocakon át
húzódó nyárspolgári aranyláncért-e, vagy 
pedig azért, hogy a közösség érdektért har
coljon a rossz ellen, mely teljes pusztulással 
lenyegeti az emberiséget. .Az emberben 
lévő gonoaz moat már intézményesen öli az 
emberiség életerejét. Vissza kell szorítani a 
gonoszt az egyénbe, ahol mindenki önma
gában vívja meg a Jő éa roasz bucii , mert 
Igy a It] pusziul bele". 

Természetesen lehetetlen vállalkozás 
lenne Itt vövlden összefoglalni mindazt amit 
Veres Péter érint könyvében. Mindenül! 
megszívlelésre mélló t mondanivalója. Jól 
látja népe hibáit, a nekirugaszkodásokat, a 
fellengzős kést' 

http://mindrn0.ll


C « . l d o i n a i l c l H í r l a p 1941 október 11. 

abbimaradisokal. Ennek a magatartásnak kl 
kell pusztulnia, a hangulat lobbi nem ural-
kodhatik rallnnk. A cél: kitartani éa nem 
alulmaradni. Nekünk magunknak kell kitipor
ni a megletető éleilormil. S III megint igen 
figyelemreméltó éa mindnyájunk tzivéből éa 
meggyőződéséből fakadó megállapítási tesz: 
engedjenek meg idegenből jóit vezetőink, 
már nem hisszük latrabb, hogy mi nem va
gyunk alkalmasok ( I . I . a vezetésre). Ellen
kezőleg, már. az hisszük, hog ók" nem alkal
masok. Bizonyíték rá az ezerévas kínlódás 
és bizonyíték rá a mai egyhelyben ragadás*. 
A gyeplőt a magyarságaik kell a kezébe 
vennie, s ezt meg kell érteniük az idegen
ből Jóit igaz magyaroknak is. 

Nem'folytatjuk, mit mond az ipirl 
munkásságról, az értelmiségről, a magyar 
megújulás helyes sorrendjéről, a magyar 
szellem legfontosabb megjelenési formáiról, 
a nemiélező magyar képzőművészetről, az 
Istehelségekről, kikről végérvényesebb és 
világosabb írást senki nem adott még. Nem 
szólunk ártól sem, amit a szerelem jelen
tőségéről, a házasság nehéz terhének elvi

seléséről, az éti szépség szerepéről, a b i -
latomról, as Igazi vázéi és a közönséges 
politikai közli különbségről, a népneverés
ről, a Jóhiszemű reformerekről, a felülről 
lefelé lázadók és sz alulról felfelé törtetők 
közti különbségről, a tömegről, s „destruktív" 
lelkiségről, a kalandorokról és a szélhámo
sokról slb. mond. Vannak magillapltássi 
helyenként, amik kihívják. ellentmondásun
kat. A Krisztus hivő bizonyos pontokon 
többet tud mondani, bár vigyáznunk kell, 
hogy miközben többet mondunk, valami
képpen kevesebbet ne mondjunk Veres 
Péternél. Éi még egyet 1 nem ezen van a 
hangsúly, hogy I . I . többet mondunk-e, ha
nem azon, hogy többet teszünk- e? Msrt 
mit ér az ember, ha magyar ? Annyit, ameny-
nyit a tennivalókból elvégez, csendben, el
ismerés nélkül, de annál alaposabban és 
szívósabban. Hogy mennyit érünk, azt nem 
a pillanatnyi hangulat dönli el. hanem íz, 
hogy mennyiben tudunk megfelelni közös
ségi életünk örök érdekelnek. A könyvet 
minden értelmes migyar embernek el kell 
olvaini. Állandóan olvasni kell. S j i t H 

A német haderő M o s z k v a előtt ötszáz 
kilométer szélességben törte át a f r o n t o t 

Az Azóvi tengernél, Brjanszknil és 
VJazmánél körülzárt ellenséges erők egyre 
szűkebb térre szorulnak össze. Ezenkívül az 
arcvonal közepén 500 kilométernyi széles
ségben klkényszerllett áltőrést kelet leié ki
mélyítették a németek. Orel, fontos vasúti 
csomópont már október 3 i óta német ké
zen van. 

A Moszkva előtti térségben Timosenkő 
csapatait két katlanba zarta a német haderő. 
Mintegy 60—70 hadosztályt tesz kl az itt 
körülzárt szovjet haderő. E csapalok körül 
a gyűrű ntpról-nipra mind Jobban össze
szűkül és a gyűrűből megkísérelt "eltűrést 
mindenéit visszaverlek a németek. Az itt 
bekerílett csapatok megsemmisítés egyre in-

. kább közeledik a befejezéshez. . 
Az. Ukrajnában körülzárt ellenséges 

erők összemorzsoláis s ezzel a Dnyeper é s 
Donec közötti szovjet ellenállái telliámoláss 
befejezéséhez közeledik. 

Más szövetséges részek a Donec felé 
menekülő szovjet csapattöredékeket verik 
szél, miközben nagy lendülettel nyomulnak 
előre e medence leglontosabb pontjainak 
birtokbavételére. 

, A honvédseregtestek űj feladatok elölt 
állanak. 

Hitler megállapítása szerint ez az év 
utolsó legnagyobb csatája, melynek befeje
zése után a szovjet hadseregről mér nem 
lehet beszélni. Ugyanis északon Vorosilov 
hadseregének nagyrésze Leningrádban van 
körül kerítve, míg délen Budjenni csapatai
nak nagy részét a Kiev körüli csatákban 
semmisítene meg a német és a szövetséges 
haderő. A még megmaradt kisebb egysé
geket most semmisítik meg. így tehát már 
• szovjet hadsereg katonailag el van intézve. 
Európa népe tehát megmenekül a bolseviz
mus remélői. A szovjet hadsereg összeom
lásával megszűnt Anglia utoltő szárazföldi 

MINDENNEMŰ 
k ö n y v - , pap i r - é s í r ó s z e r -
k e r e s k e d é s i c i k k e k , v a l a 
m i n t az ö s s z e s iskolasze
r e k b e s z e r e z h e t ő k a 
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szövetségese és így egyre Jobban közeledik 
Anglia uto'só órája. * 

Rooseveltnek Sztálinhoz intézett levelét' 
a Fehér Ház most hozta nyilvánosságra. 
A levél Amerikában kózőlt szövege csak 
csekély eltéréseket mutat a Németorsiágban 
közölt szöveggel szemben, a megszólításom 
él a levél végén, amelyek egészen lényeg
telen különbségek. A Fehér Ház köreiben 
nigy megdöbbenés uralkodik amiatt, hogy 
ezt a levelet Németországban előbb hozhat
ták nyilvánosságra és fölvetik a kérdést, 
milyen módon került ez a dokumentum a 
németek kezébe, Washingtonban és Moszkvá
ban lázasan kutatják, hogy ki kövelett el 
indiszkréciót. 

* 
Arial volt panamai elnök Havannába 

menekült. De la Ouaria az eddigi alelnök 
lelt az éj elnök. A régi elnök megtiltotta, 
hogy a panamai lobogó alatt haladó keres
kedelmi hajókai felfegyverezzék és ez az elha
tározása természetesen ellenséges érzelmekkel 
találkozott Washingtonban. Ennek folytán 
lemondásra kényszerítették és menekülnie 
kellelt. Az új elnök Panama éa az Egyesült 
Államok együttműködése mellett van. 

így fest a valóságban a demokrácia, 
mely a kis népek függetlenségét védelmezi. 

„Még sohasem volt olyan vi lágos 
egy háborúnak a célja, mint a maié . 
Az emberiség ma k é t részre van oszt
va, akik egyetlen eszme miatt har
colnak egymás ellen. E z a zs idó 
életfelfogás harca a zsidók e l l ensé 
geinek életfelfogása ellen. A zs idó 
é letmód é s a zsidógyülölök életmód
j a miatt harcolnak ma az egész 
vi lágon ." : — — 

(Világszolgálat) 

K i e v i emlék. 
I r t a : P. J. 

Amikor most a szövetséges haderők i 
magyar honvédekkel vállvetve újból elfog
lallak Kievet, eszembe juItatják a város 
nyaraló telepit Darnicát, ahol a világháború 
alatt hadifogoly gyüjlőtábor volt. Ide szállí
tották legelőször a központi hatalmak fog
ságba esett katonáit és innen válogatták U 
az egyes csoportokat, hogy azután a Szibé
riában lévó hidilogoiy táborokba elszállítsák 
őket. Természetesen ez, — az orosz szer
vezetlenség miatt — hosszidalmas müveiét 
volt él betekig Is eltartott, amíg egy cso
portot menetkész állapotba Össze tudtak vá
logatni. 

A tábor csak Ideiglenes tartózkodási 
helynek volt kijelölve és a lehelő legkez
detlegesebb volt. A bankok léiig a földbe
ásott, Iából készült tákolmányok voltak, ihol 
a paszta négy falon kívül, semmi mis be
rendezés nem volt. Az emberek szorosan 
egymás mellett a földön ieküdlek, úgy On-
sztzsűfolva, mint a heringek. 

Piszok volt mindenült és tetű. Aki 
csak egy éjszakái töltötl el ezen a helyen, 
• i másnapra úgy nézett kl, mint aki előtt 
világéletében ismeretlen fogslom volt a tisz
tálkodás. A táborban a szövetségesek ét az 
osztrák magyar monarchii minden nemzeti
sége képviselve volt. E l ebben a környezet
ben a legmostohább gyermekek a magyarok 
voltak. Akik nem voltak „antitrickiek*, ha
nem „magyarenck", akik restére nem volt 
rubrika az orosz hadifogoly nyilvántartási 
könyveiben ét Így a kutya sem törődött 
velük. A nemzetiségeket, különösen a allé
nkat kiválogatták és ezeknek már ÍZ első 

' I tűrhetőbb lett a tortok. Külön, Jobb 

barakot kaptak és ki is mehettek a városba. 
A nemzetiségek közül, különösen s csehek
nek kedveztek, akikel mindjárt az őrségbe 
és sz irodákba osztottak be. Ugy, hogy 
oroszt tulajdonképpen nem is láttunk, hanem 
csak cseheket. Akik mindjárt egéizen ottho
nosan rendelkeztek, mint akik máris urai a 
helyzetnek. -

Ők ügyeltek lel a rendre, amikor az a 
húszezer főnyi társaság, tömött nyolcts to
rokban felsorakozott sajkával a kezében, 
hogy megkapja majd azt a vízben főtt ma
roknyi kása porcióját. A kátét csak egy 
helyen osztották ét ezért mér a reggeli 
órákban megkezdődött a sorbanállás, nehogy 
vslakl Is lemaradjon. Lerongyolódott, kiéhe
zett volta társaság és akármennyire is ke
vés és élvezhetetlen volt az az étel, kényte
len volt tülekedni érte, hogy éhen ne vesz-
szen, mert mégis csak az életet Jelentette. 
Csendben, zavartalanul él veszekedés nélkül 
persze nem ment a dolog. Mindenki tolako
dott, mert mire a végére került a tor, a-
kása mér Inkább vacsora volt, mint ebéd. 

Nem is tömeg volt ez már, hanem 
fásult, lélektelen embermassza, amely mili-
rhéteret lépésekkel csoszogott, vánszorgott 
valami messzi ködbe vesző cél felé. 

Erre at embermatstára ügyellek fel a 
csehek revolverrel ét hosszú szíjjá kaucsu
kéval felszerelve. Kiabálva él állandóan 
szitkozódva úgy ugrándoztak körül ezt a 
végeláthatatlan embercsomót, mint ahogyan 
a ketrecbe tárt majmok ugrálnak, amikor 
észrevetzik, hogy valaki valami édességet 
szándékozik feléjük hajítani. Et at édesség 
meg l i volt a részükre, mert kiélhették i 
harciéren lohanem tapasztalt hösködésüket. 
Csattogott a kanciuka a fegyvertelen embe
rek hitén, fején és csurgott a vér a homlo

kokon, az arcokon, mintbt piros könnyek 
lettek volns. A tömeg tehetetlen dühében, 
csak a fogalt csikorgathatta. 

A csehek soha sem mertek egészen 
közel menni a tömeghez. Mégis előfordult 
nem is egyszer, hogy egy közelebb merétz-
kedett. akiért azután kinyúlt egy kéz a tö
megből és berántotta a sorba. Ahol most 
megkezdődött egy olyan játéle, amit a gyere
kek úgy hlvnik, hogy add-tovább. Zajjal, 
lármával, zsibongással állandóan lele voll a 
levegő, úgy hogy fel sem tűnt az at irtiku-
látían üvöltés, amit a tömegbe húzott cseh 
hallatott. Aki tudott róla, at akarta a leg
kevésbé észrevenni, hiszen csak egy gyűlölt 
ellenség utolsó halálordítása volt. 

A cieh azulin • tömegben kézröl-kizra 
Járl. Mir régen nem voll benne élet, de ki
hajítani a torból sem leheléit. Meri esetleg 
a tártai észreveszik, hogy ml történt és eb
ben as esetben, amely részen kihullott, on
nan egy csomó embert a falhot állítottak 
volna. Ét ezért kénytelen voll mindenki 
szorítani a esetten, hogy elfogyjon. E l most 
tetsék elképzelni, ml maradi meg belőle, 
mfgazulolsó emberig ért. Amikor mir nem 
volt belőle sok fogni való lekerült a földre, 
a tömeg, az embermassza bakkancsa, csiz
mája ali, amitől atntin végleg úgy elfogyott 
a szerencsétlen, hogy cirkumdederumot sem 
kellett mondani felelte. 

Oatdáji soha sem akadt at Ilyesminek. 
D i nem i l keresték. Akkor mir kómanizmui 
voll és i t oroszok azzal voltik elfoglalva, 
hogy egymást gyilkolják, meg hogy örülje
nek a szabadságuknak. Amivel azóta sem 
tudnak mii csinálni. Akkoriban Ilyen idők 
járlak ét az ilyen kicsiségekkel nem i t tö
rődlek, amikor ennél sokkal nagyobb dol
gokat sem veitek észre. 
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íDarázscsípés táróval 

1? cittka turo 20 deka Inja. ',, oomoq Dr öSd 
lutópoi ' i citrom h«jo ét lovo 

RÁTÉT - r o.ókrjrroi e u k o i 7 , ^ k o n < i | m 4 l ôltor*,! i» 10 d.tta rnortdukt hómogyc! 
I ctomog Di Otkai *oruiWukof. 

•/ tojásjés 6*t£tkavajfaf: 
A vajat habosra keverjük: azután hazzá-

odjuk a cukrot, tojást é s áttört túrót, a citrom 
részért héját végén a sütőporral viagyitett szi
tált lisztet. 

A rátéthez a cukrot mézzel és tejjel felrrve-
legftiük, a hámozott és fele őrölt, (ele durván 
vágott mandulát és vanillincukrot belekever
jük. Lehűtve, a tortaformában s imára elosztott 
tésztára kenjük. 
Sütési ideje: kb. 35 perc. középmeleg sütőben. 

Kihűtve Dr. Ötker , krémmel tölthetjük: % 
liter tej, \ csomag.-mandulakrémpor, 5 deka 
cukor, 6—8 deka vaj. 

Sudcxpejt, WIV. Corxtt -T_J_£C«. í r * * 3>* O í * i C / - — 

Beszélhetnek Párizsban, mit akarnak, 
Emlékezzünk I Ezerkilencszáz húszat ír

tak és tengernyit sírtunk. A Felvidék histó
riás emlékű városaival, milliónyi színmagyar 
lakosával a csehek igáját nyögi. A legendák 
Székelyföldje, a kincses Erdély s a Tiszán
túl búzatermő talaja, rajluk három milliónyi 
tősgyökeres magyarral Nagyrománia gyar
mata, a délvidéki Katlanán, Bicska, Bánát, 
Baranya humusza rácnak ontja dúsgazdag 
termését. És itt áll a vérző hszacsonkon 
a javaiból kifosztott, bitében megrabolt 
magyar, árva reménytelenségben, rongyosan, 
közelebb a sírhoz, mint az élethez. 

ÉS nóták termettek. Sírók, rívok, pa
naszosak, kérők, rimankodók. . zsoltarosak, 
milyenek a babiloni fogság alatt" születtek 
az elhurcolt zsidók jajongó ajkain. Es a 
kínos panaszok, a nyöszörgő, a síró zsol-
tárosok még hatalmasabban fokozták a lel
keken úrrá lett keserűséget, még vigaszta
lanabbá a slvárságos magyar ételét, a ki-
átáslalan jövő szörnyű-képeit,—• — 

Ekkor felcsendült egy dal. Nem a vén
asszonyos sopánkodás, nem a gyerekes si
koltozás, nem a letaposol ember hörgése, 
nem a harcot feladó gladiátor végső sóhaj
tása, hanem a nyakas magyar kemény ellen
mondása, a sorsába beletörődni nem tudó 
és nem akaró, rongyaiban is büszke kuruc 
ivadék hetyke üzenete csendül meg lelkes 
biztatásnak, biztos Ígéretnek: 

SzÓke Tiszt haragjában megáradt, 
Szilaj habja átszakítja a gátat, 
Haragszik mert azt végezték felóle. 
Hogy a magyar az oláhnak, 
Csehnek, rácnak. 
Adjon jussot belőle. 

3tl.flQ0 kg talpbőr a DezőgazdasáBi 
... lataag \\U\ biztosítására 

Azok • megszorítások, amelyeket a 
kormány a Iábbelikészltő Iparban le kényte
len'volt elrendelni, érzékenyen érintették a 
vásározó csizmadiák,! él cipészekel, akik 
porlékáikat löleg a hetipiacokon éa az or
szágol vásárokon bociitják áruba. Ezek a 
kisiparosok nehéz helyzetbe julottak, mert 
az őszi nagyobb fogyasztásra számítva, még 
a korlátozó rendeletek megjelenése elért 
sók ezer pár csizma- és cipőfelsőrészt ké
szítettek el. Ezért Varga József iparagyi 
miniszter intézkedett, hogy az ország terű-
felén vásári (piaci) árusítás folytatására jo
gosult csizmadiák és cipészek részére Össze
sen 30 ezer kilogramm talpbörl szabadítsa
nak lel. Et a mennyilég elegendő arra, 
hogy a csizmadiák, cipészek áraikéi teljelen 
kidolgozhassák, ami egyébkén! a mezőgaz
dasági lekoiaig lábbeli-ellátási miatt orszá
gos érdek is. A kiutalt falpbörmennyiség el
oszlásán a törvényhatóságok elsfi liizlvi-
velői kaplak megbízást. 

Beszelhetnek Páriibin, mii akarnak, 
De a Tisza minden csöppje 
Mindörökre 
Csak megmarad magyarnak I " 

E l volt az első sugár az éjszakában. 
Oyenge mécsesnek halvány lénye, de mégis 
fény, mely mulatta, hogy vagyunk, élünk, 
reménykedőnk. Tüzes dallama pár hét alatt 
berepülte a csonka országol. Kunyhótól a 
palotáig egyforma szeretetlel fogadták. Meg
nyíltak elótte a gunyhalárok sorompói. Egy
formán dalollak Debrecenben és Kassán, 
Székelyudvarhelyen él Szibadkán. A tanítók 
ezzel lelkesítették az iskolás gyerekeket, 
tisztek a katonákat, regősök a csüggedi 
sziveket. 

Moll a prófécia beteljesedett, a széke 
Tiiza szilaj babjának haragos zúgása el-
sőprőtte a trianoni gátat és ma minden 
cseppje az ósi migysr part közölt megbé
kélt, csendéi csobogással folydogál az öreg 
Dana keblére. ~ 

— Nemzetvéde lmi Kereszt. Az el
lenforradalmi éa irredenta mozgalmakban 
életOket is kockáztató bátor magatartásért a 
moit alapított nemzetvédelmi kereszttel ki-
tftnteleltek között ott volt dr. Mohaeri Lajos 
mircalgergelyi evang. Ib. esperes-lelkész is, 
mint ezt sz „Evang. Élet" című hetilapból 
olvassuk. 

— Kerületi ggúlés. A danán túli ev. 
egyházkerület Sopronban tartotta ez évi 
közgyűlését,'amelyen a kemenesiljai gyüle
kezetek lelkészel, tanítói és felügyelői is 
negy számban vetlek részt. Melegen ünne
pelte a közgyűlés a kerület főpászlorát 25 
éves püspöki jubileumi évfordulóján, mely 
alkalomból szülővárosa, Sopron díszpolgárá
vá választolta. D. Kapl Béla, a Jubiláló püs
pök 1902-ben a nemesdömölki gyülekezet
ben, lehal itt nálunk i i leijeilleti segédlel-
készi szolgálatot. As egyházkerfileti tanítóság 
Ludván Sándor helybeli lg. tanító, körzeti 
felügyelőt választolta meg elnökévé. A meg
tisztelő kitüntetés méltán érle a nagy mun
kát végző és elismert pedagógust. 

— Tanárvá l tozás . A helybeli polgári 
fiúiskolában tanárváltozál történt, amennyi
ben Németh Lajos tanár, akit ezelőtt két 
évvel neveztek ki, de ketonai szolgálata mi
att nem foglalhatta el helyét, megérkezeti a 
addigi helyeltelét Erős Katalin tanárnőt 
Kapuvárra helyezte ál a szombathelyi főigaz
gatóság. 

— Tauí tdvál tozás . A kfisomlyói ev. 
gyülekezet most vasárnap, a délutáni isten
tisztelet végeztével béciúttatja nyugalombe-
vonnll tanítóját Mórocz Sámuelt, aki Páp6cra 
köllözik. Utódját, Dóbiöntei Károly celldö
mölki oki. kántortanítót, pedig jövő vasárnap, 
lolyó hó 19-én délelölt, istenlisztelet után 
iktatja be a gyülekezet tanítói állásiba. — 
Katonai szolgálatáról hazaérkezett Takács 
János kemeneshögyészlev.tanlló. Helyettese 
Kovici Ilonka tanítónő most Köcikre nyert 
kiküldetést. 

A nóla szerzői, Mntgáci Kálmán és 
Bigdy István jól látlak. Jól Ítéltek és Jól 
jövendöltek. A szőke Tiszi minden csöppje 
csak megmaradt magyarnak I 

N . I . 

H Í R E K 
Széchenyi 

Legnagyobb magyar, te, népünk prófétája, 
Vátesz, aorstltkunknal! előrelátója, 
Izéd az Igazság, mely nemzetünk óvja 
S Idők ronartsát zene nélkül állja. 

írtad: legyen e nép magyar a lélekben, 
önálló, vagyonos ura a földjének. 
Rettegték karját, ha ellene törnének, 
Ki megbántja vesszen, legyezi sorsa szégyen. 

Magyar bibliádat, hogy taníts bennünket, 
Megírtad, — azt kéne konyvnelktll is tudni, 
Nagy teltekre edzeni lelkünket. 

Álmot nem kergetni, utána nem futni, 
'• Megállni a vártan,- taníts most ia rája 

Legnagyobb magyar, te, népünk prófétája. 
Murgác, Kálmán 

— Házasság. Németh Terézia és 
Stauffer Etnö folyó évi szeptember hó 29-én 
házasságot kötöttek Répcelakon. — Malaslcs 
Ibolya (Csonkahegyhát) és Ritter László 
(Jánosháza) folyó hó 20 án déli 12 órakor 
tartják esküvőjüket a zalaegerszegi evangé
likus templomban. 

• — Járási t i sz t iér tekezle t . Dr. Het-
théssy Jenő főszolgabíró szerdán délelőtt a 
Járás Jegyzői karival tiiztlértekezletet tartott. 

— Vasüti k inevezés . A Miv. Igaz-
gazgalósága Török Imre máv. havidíjas vo-
natlékezől üzemi altisztié nevezte ki. 

Emr júttázbüi való niit i i t i i t m i T n i i n i muni 
tanoraak noi kiírniuk hlnn i m m LLÜSHÜ 

zés . 

j j j g 

- Forgs lmisdóhlva ta l i á t h e l g e -
A szombathelyi pénzügyigazgatóság 

"Vörös' József forgilmiidőhivalalt díjnok 
Szombathelyről s celldömölki lorgalmiadó-
hívatalhoz helyezte i t . 

— Felhívás a vaantaa té raada lom 
hölgtjtagjaihoz. A Kormányzó Őfőméltó
sága s honvédség részére téli segélyakciói 
indítóit meg s s kereskedelmi miniszter ár 
nyersanyagot bocsátott rendelkezésre részben 
ingyen, részben pedig 1.18 pengős árban. 
Ennélfogva az állomásfőnökség ezúton fordul 
s vasutastársadalom hölgytagjaihoz, hogy 
akik egy érmelegiló elkészítését vállallak, 
szok Jelentkezzenek az állomásfőnökség ke
zelőirodájában, ahol a részletes felvilágosítást 
meg lógják kapni. 

— P r o t e s t á n s Napok Budapesten. 
Az Országos Bethlen Oibor Szövetség ren
dezésében ezldén is megrendezésre kerülnek 
október végén és november elején az orszá
gos protestáns ünnepek Budapesten, ötven
százalékos kedvezményes jegyek s leiuta
záshoz beszerezhetők az evangélikus lelké
szi hivatalban. 1 ' — 

Fiatal rarrúDő bázakboz ajánlkozik. 
Cím: a kiadóban. 

— Kerékpárá l lványok szaporod
nak Celldömölk utcáin i i , de még min
dig tok üzlet van, ahol nincs alkalmas hely 
a kerékpárok leleteiére. A Hangya Szövet
kezet, Szabó Lajos a Kossuth Ltjos utcán 
a nagyvárosi mintára egyszerű, nem nagy 
helyet lefoglaló vas kerékpár támasztól állí
tott, amely azebb és jobb, amellett kisebb 
helyet foglal el, mini a lécből készített, 
utcán nem nagyon mutáló ormótlan tákol
mányok. Mégii kívánatos lenne, hogy mi
nél több üzlet - állítsa fel a kerékpárállvá
nyokat bármiből, mert a folylon szaporodó 
kerékpárok veszedelmesen koplalják utcáink 
fáinak a törzsét. 



4 C a l l d a m ó l i j l H í r l a p 1941*október 11. 

— Egneége ien rendelik az e g é n 
Q l l l á g h i a • munkstzflnetet. A lelkei 
vasárnapi él ünnepnapi munkaszünet eeyié-
j e i él az egén ortzágri kllerjedo rende-
iháffl nóló törvénytervezetet legközelebb 
tárgyalják n érdekellek bevonitávil. Ai 
ipariéi keretkedelmi érdekképviseletek l 
leltei él megstakllásnélküli vssármpi mun-
kanünel álláspontjára keljeiken lek. Eddig 
városonként él megyénként különböző na 
bályok voltak érvény ben, A l éj ett míg -
•iflnltll él az eddigi vnárnapl él Stenl 
litván-napi munkaiiüneten kívül köteleié 
teetéttexttneti népként Ikttijt be mardos 
15-ét, éjév ntpját, bólvét él pOnkösd másod 
nipjál, I ktrácsony tnnepének mindkét nap 
Ját. A munkanOnel ette 10 órakor kezdődik 
él I munkasiűnell ntpot követő hétkőrnap 
reggeli 6 étéig ttrt. Kivételek • vendéglátó-
ipari Oitmek, a titmélyuálllló- él mát 
olyan Intézmények, amelyeknél közblz-
tonsági vagy más fontos szempontból nem 
lehet munkaszünetet lírttnl. 

— S i e r k e i t l ő i üzenetek Jlmjrá" 
című vert beUldiJiatk. Örömmel oltattuk 
a beküldött versét. At volt • kár, hogy ne
vét él címét nem köiölle. Kérjék, bogy 
txerkesilőtégünket i Toro'-nyomdábln ke
retié lel. Magyar leitvéri ádvöilelBnkel küld
jük. A vitzontlátásra — várjak I 

DIÓFA ELADÁS! 
Eladók 4 éves koronás diófa 
csemeték. Ara d a r a b o n k é n t 
1'30 p e n g ő . 
S Z E N Y I D Á V I D N Á L , 
Kiminetamagaal 

— Vadőrt c lőkéss t tő tanfolnam 
éa vadőri szakvizsga. A vadászterületek 
és a vadtenyésztés clímoidltála érdekében 
t földművelésügyi minisztérium s gödöllői 
as. Ur. Vldátzati hivatalnál 1942. évi január 
március hónapokban vsdőri előkéliflő tan-
Myamot éa ett követően tukvuigát tart. 
A izakltnlolytmra 20. életévekéi betöltött 
magyar állampolgárok Jelentkelhetnek. A fel
vétel Iránti kérvényt • földművelésügyi mi 
nlsztérlnm vtdászstl osztályáhoi ez évi 
december hő 10-ig kell trenyejtini. A kér
vényhez s következő okmányokét kell mel
lékelni: I . születési anyakönyvi kivonat, 
2 sz elemi népltkoli legalább 4 ik osztá
lyáról tzóló bizonyítvány, 3. hatósági er
kölcsi bizonyítvány. 4. bárom évi vidátztli 
gyakorlati szolgálatról szóló bizonyítvány, 
5. orvosi bizonyítvány, A vizsgadíj 30 pengő. 
A tanfolymon való részvétel és sz eltzál-
lásolit ingyenét. At Ingyenét elszálláioláil 
t feltételt kérvényben kell kérni. A folyi-
modók s felvételről, valamint a tanfolyamra 
való jelentkezés ideiéről megfelelő értesítést 
kapnak 

FI Al**tí*S 1 rmrwtlUereilOtiónipottTirérelt 
a* w t i é p e n l e | l a t t t i u y é i i k a n 

NA8Y IMRE k i m e n i a h a j y l n l gazdasigtbazi 

— Vlakérok éltal in lg to t t gazdák 
hnazonbérznérsékléae. A kormány ha-
tionbézfizetéii kedveim ér yek nyujtáiávil 
•tsriteégére siet ttoknak a vízkárok álul 
séjlolt löldhaizonbérlőknek, tkik ilyen ked-
veiraények nélkül termelésüket másként 
folytatni ném tudnák. A rendelet szerint 
automatikus btszonbérmérséklési vehet igény
be az a gazda, akinek a bérletében lévő 
Ingatlanok földadóját vízkárok Blatt lega 
lább feleiészben töröllek, h l • haszonbér
leli izmodét! hal évet meg nem haladó, 
négy évnél kevesebb bérleti idő van bálra 
ét sz ingatlan 100 ktttszleri holdnál kiiehb. 
A haizonbérmérsékléi mérlékr !>()' os idő
töltésnél 25%. 75°/o os atfólörlétoél 50, 
100',,.-os tdólőrléuél pedig 75%. A ren
delet a továbbiakban arról intézkedik, hogy 
•nádatok a biszonbérlök, tkik at adoma-
Hkus htszonbérméraéklétnél magasabb mér
sékletre tartanak ttámol vagy akik ett aem 
jvziaettk Igénybe, továbbá, akik titkárokon 
kávéi mái elesni kát elesén akarnak hatzon 
bérmériékléit elérni, • mezőgazdasági ka-

NEMZETI M O Z G Ó MŰSORA 
Egy életen é t Október hó l l -én, 

szombaton este tél 9 órai és 12-én, va
sárnap délután tél 3, fél 5, este tél 7 éa 
fél 9 órakor kerül műsorra. Egy nagy 
szerelem szenzációs története. Fejezetek 
a filmből: Szökik a párbajhós; Idil a 
vadásziakban; budapesti találkozás; Isten 
kezében; „Nem balt meg érzem", stb. 
Rendes helyarak! 

Texáa . (Az álarcos lovas.) Október1 

hó 15-én, szerdán este tél 7 és fél 9 óra
kor kerül bemutatásra Cowboy-tőrténet 
első része. Filléres belyárak! 

Texaa. (A száguldó fantom.) Októ
ber hó 16-án. csütörtökön este fél 7 és 
fél 9 órai kezdettel kerül lejátszásra. 
Cowboy-történet második része. Filléres 
helyárak! 

— flz Idei kukorica é ra . At ár-
ellenőrzés országot kormánybiztosa rende
letet tdott kl s ctövet ét szemes kukorica leg
magasabb árának megállapításáról. As 1941. 
évi ereit csövet kukorica legmagasabb ára 
100 kllógrimonkénl s következő : 1941 szep
tember és októberében 1349. 1941 novem
berében 14 60 és decemberében 15 30, 1942 
januáriában 16 —, februáriéban 1660, már-
clulában ptdlg 17*10 pengő. A nemes ten
geri -legmsgsssbb ára 100 kilogramonként 
a következő: 1941 szeptemberében és októ
berében 18 70. novemberében 19 70. decem
berében 20'40, 1942 januárjában 21'—.feb
ruárjában 21 60, márciuiábsn 2220, áp
rilisában 2240 és májusában 2350 pengő. 
A rendelet • csővei és szemei kukorica 
legmagasabb árának megállapításakor közli 
tz a vlzltrtalom százalékot, amelyre • meg-' 
álltpllolt legmagasabb árat még lel lehtl 
tzámftsnt 

M a g y a r Testvéri 
Fajáruló vagy , ha vásár
lási kónyvedben z s i d ó 
n e v e s z e r e p e l . 

— 50 000 tengér iá l la t ta l frissítik 
fel a gazdák átlatálloznánqát A tör 
vénybttótági Állattenyésztési alapokról tzóló 
törvény végrehi|táti utalásának rendelke
zései alapján s városok és vármegyék már 
megkezdték sz előkészítő munkákst, bogy 
területeiket megfelelő apaállatokkal léitek el. 
A törvényhatóságoknak a magvarorsiági ál-
latlenyéaztés leflrsztésével kapcsolatban meg
teendő intézkedései mellett ebben az irány
ban a lőldnüvelésOgyl kormányzat it nagy-
irányé akdóba kezdett. A tfildmflveléiOgyí 
minisztérium I mezőgazda-ág fejlesztését 
szolgáló program végrehsjlásaképpen i te-
nyéizátlatkiontás terén új rendéiért log 
éleibeiéptetni. Rövid időn beiéi hirmiecezer 
tenyészbikát él húszezer tenyészkant szerez 
be, bogy ezzel felfrissítse a saját apaállattal 
rendelkező kisgazdák állományát. A nsgy 
tzsbású akciót egy erre i célra létesítendő 
úgynevezett .kör tenyésztési elsp* megterem-
látével kívánják lebonyolítani. 

S P O R T 
n Klntzal megé rdeme l tett cm ózott 

Kinizsi I.—CVSE 3:2 (3:1) 
Celldömölk, 500 néző. Vetettt: Rlftay. 
NIgyon heves iramú éa helyenként 

durva menését volt. As tktő percekben s 
Kinizsi támad, de s CVSE véddem minden 
lámádéit iiétrombol. Etután • CVSE la fel
jön, de • gólképtelen csatársor több hely
zetet kihagy. A 22. percben Burián I I . Varga 
és Tarctl hibájából megszerzi a vezetést. 
(1.0). Etután a CVSE támad és a 32. perc
ben Töke zsinőrpaiszával s kiugró SQIe I . 
élet lövéssel egyenlít (1:1). Most mindenki 
CVSE támadást vár, de a helyett a 30. 
percben Stabó gyors leicbsnásbsn gólt lő. 
(2:1). A 44 percben Burián I I . éjabb gólt 
lö. (3:1). 

A második félidő heves CVSE táma
dásokkal kezdődik, de s ctatárok többször 
i t kihagyják a |ó helyzetet. Végéi It az 5. 
percben Budai hirtelen lefut éa széptt sz 
eredményen. (3:2). A gó! után löbb JŐ hely
ű t it adódik a CVSE nek, da a" csatárok 
sorra hlbáznik ét Igy at eredményen már 
nem tudnik válfotlitni. 

Jókt Kinizsiből: Szabó, Horváth, Bu
tién L és Burián II A CVES bői kitűntek: 
Tőke, Bácskai, Süle I . ét Budsl. Rsllsy el
néző blráskodáss lolytán helyenként mind
két restről sok durvaság fotdu't elő. 

Eggéb e redméngek : Máv. Előre— 
Ktladásll. 1:0(1 0) Szombttbelyen, PAK— 
V. UNIÓ 5:2(2:2) Fátfón, SIÓtok-SzFC II. 
1:1 (1:1) Sióiokon, Mura SE—PÉT 4 1 (2:0) 
Muraszombaton, KSE-AJka 3:2 (2:0) Kő-
izegen, Híjmáikér-Move ZSE 3:1 (0:0) 
Híjmáskéren. 

Jánosházi —Kinizsi I I . 3:3 (22). 
Az 1. oulály állási: 

1. FOzta 6 4 I _ 163 10 
2. Bora 6 4 5 _ t ini 10 
3. Unió 5 4 — 1 28:9 8 
4. Hl|rnilkér s 3 2 — 11:5 8 
5. More ZSE 6 J 1 2 108 6 
ü. Mura St 5 2 l 2 108 5 
7. Köuez 5 2 1 2 7* 5 
8. Pét 6 1 3 2 11:15 5 
9. CVSE 5 2 l 2 7:14 5 

10. Kirítt, el 1 1 3 12:16 4 
11. Siótok 5 1 1 3 7:13 3 
12. Haladls II 5 1 — 4 6a 2 
13. SzFC II 5 — 1 :t 4:14 2 
14. A|ta 4 

-
1 3 33 1 

Vasárnap Hajmáskérrel Játszik 
a C V S E b a j n o k i mérkőzést 

Ma, vaaárnap délután 4 órakor a CVSE 
Hajmáskér ctapalál látja vendégül ba|noki 
mérkőiétrr. Hajmáskér • 4. helyet foglalja 
el a táblázaton ét Igy a CVSE csak teljes 
eröbedobltttl kerülheti d a n r l l é g d . 

I l M I I H I M H l l r l f l I i m M U 
Kiadja : A Turul Szflvatség Kamarataijal B T. 

Feieiós kiadó: Takáti Karoly. 
Lapzarta: csütörtök délben 12 órakor. 
Turul-nyomda nyomása, Ce lldörnö i k 

„CELLDÖMÖLKI HÍRLAP" MENETRENDJE . 
ÉRVÉNYES 1941 OKTÚBER 6 TŰL. 

Vonat l í r k . 
nama | t á t H o n n a n ? Vonat |ln«ii 

nerrna H o v á ? 

személy 
személy 
fjyor. 

sz*?in«M y 
motor 
motor 

személy 
személy 
fyora 
motor 

sxemély 
személy 
személy 
személy 
uzcmrly 
személy 
fyora 

személy 
fyora 

ü.D4 
4.17 
(.26 
6.42 
fi.47 
KM 
IM 
8.16 

11.13 
14.19 
Wtff 
14.24 
16.4(1 
16.58 
17.01 
iám 
• •04 
21.23 
20.57 

Szombatholy 
Budapest keleti p. u. 
Sioinbalhaly 
Szombathely 
Sopron 
Zalaefrerszec 
Veszprém kulsö p. u. 
Qyör 
Budapest keleti p. u , 
Sopron 
Szajmbathely 

_ _ rszeg 
Székesfehérvár 
Oyör , 
Sopron 
Szombathely 
Keszthely 
Budapest keleti p. u. 

személy 
személy 
személy 
személy 
személy 
személy 
fyora 

személy 
személy 
személy 
fyora 
motor 

személy 
személy 
személy 
személy 
személy 
n o n 
motor 
motor 

4.Ü0 
i J30 
43S 
5.05 
5_2n 
4 21 
e.30 
6JS1 
6.50 

11.31 
13.04 
14.30 
14.37 
14.40 
17.06 
17.10 
I M I 
20.2B 
•EH 

Budapest keleti p. u. 
Sopron 
Veszprém külső p. u . 
Szcntffotthárd 
Zalaegerszeg 
Győr 
Budapast kalatl p. u. 
Pápa 
Keaztheiy 
Sopron 
Szombathely 
Eazterhaza (hetivásár.) 
Székesfehérvár 
Győr 
Tapolca 
SzenljrottliArd 
Sopron 
Budapest kalatl p. u. 
ZaJaererezeg 
Szombathely 
Szombilhe.y 


