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ÍMeyimltás}
Beteljesedett! A próféták Jövendőié
sel amegváltás misztikus és dicső lényé
ről valósággá váltak. Az Istenember meg
született. Nem úgy, mint ahogy a kor
vágyakozva leste jöttét, hanem egyszerű,
rongyos istállóban. Mintha csak. figyel
meztetés volna Jövetele az emberleég
szamára: nem tényben, pompában 1 A
tény. és pompa külsőség! De amit az a
kis betlehemi istálló takart lélek volt, az
örök lélek, amelyik utat mutatott a Jö
vendő évezredek száméra.
Beteljesedett I S nem bozsannáztak
az emberek 1 Heródes, az örök zsidó már
féltékeny volt, féltette hatalmát egy maszületett gyermektől ! Jöttek a véres tra
gédiák, a sok-sok család siratta gyerme
két, akiket ez a véreskezű hóhér lemé
szároltatott, hogy jövendő hatalmát biz
tosíthassa. Tévedett! A betlehemi istálló
lakója nemcsak' ember, de Isten is volt 1
Az Istenséggel szemben pedig még Heró
des is tehetetlenné vált De a betlehemi is
tálló lakói menekülni voltak kénytelenek.
Megdöbbenünk ma, amikor vlsszaemlékezjlnk a megváltás fenséges tenyé
ré ! Az IstenvaráB beteljesedése elszaba
dította a pokol túriéit, s a zsidóság, amely
földi boldogságot, földi királyságot várt
és remélt, rövidesen megtagadta Jézust,
mert a szegénységről, a felebaráti szere
tetről, a túlvilági boldogságról szóló taní
tásait nem tartotta saját céljai számára
megfelelőnek. Megtagadta, hogy néhány
ujabb esztendő múlva feszitsdmeget ki
áltson Rá I
Mi, a kereszt fanatikus harcosai,
akik ma sem és sohasem tudjuk elfelej
teni ezt az Ünneprontást, az emberi mult
hibáit ia jóvá óhajtjuk tenni, s a régtör
téntek feletti mélységes fájdalommal, de
egyben büszke öntudattal, igaz lélekkel,
e nz. igaz lélek mélységes szeretetével
kiáltjuk: Hozsanna!
De a mult emlékein tanuljunk is I
Tanuljuk meg, hogy a világot mozgató
legnagyobb erő : . a szeretet 1 Nem az
önös; hunzim az áldozatos szeretet 1 Az a
szeretet, amely erkölcsi, anyagi és véráldozatot ls meghoz I Ez a szeretet legyen
számunkra parancs I Legyen életcél I
Szeressük elsősorban és mindenek '
felett fajtánkat! Magyar fajtánkat, aki
közé sokszor, számtalanszor vert .már
éket a szeretetlenség I Mennyit lehetne
és mennyit kellene fajtánkért tenni!
Mennyi áldozatos szeretetre vár fajtánk,
hogy felemelkedhessen, hogy a mult
bűneit elfelejthesse, hogy - reményteljesebb lélekkel nézhessen a magyar jö
vendőbe, amelytől vár, sokat, nagyon
sokat v á r ! Varja felemelkedését, várja
szociális viszonyainak rendezését, várja
magyar fajtája uMornrajutását, várja az
igazságos földtHrtokpollUkát, varja a ma-.

Ma már, s női egyenjogúság korában
talán nem tudjuk annyira értékelni azt a
cselekedelet, amellyel Széchenyi első, leg
halálosabb munkáját, a.. .Hitelt' honunk
szehblelkü assronyainak ajánlotta. Ezzel
nemcsak a gavallér akart hódolni a szép
nem előtt, hanem mai szóvsl élve. Jó propa
gandái is választott Széchenyi, mert ludjuk,
hogy az asszonyok pártlogása mennyire
fontos agy eszme disdallajutásinál. Ezt fe
jezik ki Széchenyi kővetkező szavai is:
.annyi nemes és szép, ami az emberiséget
telemell, a ti nemetek müve."
Ebben aa ajánlásban tehát tulajdon
képpen összesűrítve benníotlaltaiik az asszo
nyi hivatás tel jesséje, a nők. feladata és
szerepe. Széchenyi, aki kalandos üatsl ko
réban olyan aok és sokféle asszonyt ismert,
igazin bámulatos, hogy milyen eszmei ma
gasságtól nézi állandóan a női hivatást.
Szinte mindent kifejeznek ezek a szavak,
amit caak női feladatnak tartank: . T i viszi
tek karisitokon életbe a kizded neverdékel,
a Jó poJgirri nevelitek; a 11 nemes lekinielelekbOl szi a lérli lelki erőt a elszánt bátor
ságot S ba léte alkonyodik a hasa egye
ben, II fontok koszorút homloka körül. —
Az igazi asszonyok igazi életcéljai I
Peraze ma mir egészen máskép alakult
az eleiünk, miéképpen néz kl a tártadalmi
keret, amelyben az egyes emberek szerepe
ia megváltozóit. A mnllbao a nö úgyszólván
caak a csalidé volt. ahol viszont óriási sze
repel ia játszol*. Milyen kedvesen jullatja
ezt kifejezésre Széchenyi, amikor a magyír
keresztnevekéi Igyekszik elterjeszteni. .Hány
szép régi magyar név jeleli már hazánk ser
dülő Kait. a Kálmán. Béla, Oejzs, Gyula,
Lisz ó, Dénes slb. nevek mennyire nem
gerjesztik sziveinket édesen értett örömre,
bs meggondoljuk, hogy mai anyáink nemeab
része nem is fórja fűm!, bogy fiai ily nevek
nek új becsi, öj díszt ne adjanak." Mintegy
olyanformán akarja valósággal belopni a
csalldokba a magyar neveket, hogy az anyik
büszkesége lesz a szép nevű fiak derékaége.
Mindeneseire tanulhalunk ebből'is.
r

Talán -ma néhány nő nem fogadja el
Széchenyinek a következő megállapítását éa
némi lúlrás kétségtelenül van benne, ha a
szavak értelmét szigorúan vesszük. ,Tudógyár adóreformot, várja a cím- és rang
kórság gyökeres kiirtását, várja a mun
ka kellő értékelését, egyszóval várja az
új magyar életet, amelyben ő Is, a ma
gyar föld dolgos napszámosa, a magyar
mübelyek munkaszerető munkása, a
magyar pult becsületes kereskedője, a
magyar íróasztal szorgalraaa ,és becsüle
tes köz- és magántisztviselői, a magyar
nTihiaflkálllavMr''-" * t — — • — magyar i
tanítók és tanárok, mlnd-mlad ennek-az |
áldoffxpmjvj^é'ol^
TtnvxU m e g - ,
kapják a magok áldozatáért cserébe
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márryban és művészetben a nők soha aem
viszik többre a körépszerüségnél, azért a
férfit kard éa tett illeti meg. a nőt bölcső
és háztartás; ha bármelyikük a "aáanmeár
dolgába vág, vét a természet éden.' őszin
tén megválthatjuk azonban, hogy igazán
hasznosat és jót, a Jelenlegi társadalmi és
foglalkozási eltolódások mellett is, s nők
lejtőként abban a munkában tudnak kifej
teni ami aa ősi ösztöneikhez, ea|átos természeiükböz legközelebb van. Igy a nevelés,
tanítás, beteg-gondolás és a nem alkoló,
hanem inkább díszítő, tolmicsoló (Interpre
táló) művészetek terén.
Mindeneseire Széchenyi a saját ételi
ben nsplól tanúsága azerinl Igen nagy fon
tosságot tulajdonított az asszony azei
A női lélek finom megérzései,
talán egy embernél aem látszottak döntőbb
szerepet. Ha a később) hitveséhez való esz
ményi és lángoló szerelmét nézzük, azt
kezdetben színié tragikusnak kell tekinte
nünk. Mint tudjuk Crescence la Ideállá
szeretemmel vonzódott Széchenyihez már
akkor, amidőn még gr. Zichy Károly felesé
ge voll, a ezen évek alatt gyermekeket szült
éa s reménytelen szerelme, Széchenyi pedig
Irta a gyermeknevelésre vonatkozó gyönyörű
sorait.
.Honunk érdemes l e á n y i . . . legyetek
II segédei egy szebb, egy józanabb kezdet
nek I Vezesselek tt, mini valaha Spárta
anyjai, fiaitokat az érdem a erény mezejére t
Fe|rsetek H bennük már gyenge korukban
minden azépre éa nemere vágyást. Nevel
jelek őket baltákká, Igazságszeretökké, adott
szavaiknak teljesítőjükké, szóval férfiakká.
S ba valaha — a magyar nép mindenütt
tiszteleten gerjeszt — legyen ez édea Jutal
matok." Ennél szebben ma sem tudnánk 'a
magyar anyák lelidntát meghatározni.
A megsokszorozödoti munka és az
életkörülmények válloziaa a női hivatási is
bizonyos fokig átformálta. Egészséges társa
dalmi éa gazdaslgi berendezkedés mellett
azonban a magyar Jövő mégla azt kövelel
tómk. hogy minél több megértő
termékeny anya gondos nevelő
fejlessze hazánkat. Ehhez ml ls caak _
kívánhatjuk Széchenyivel:' „Az Egek Ura
ismertesse meg a nőkkel hivatásukat " s a
haza (elvirágzása bizonyos."
mindazt, amire a boldog magyar életnek
szüksége van,
h
. Szeretetet és megértést kérünk éa
követelünk mindenkitől. Bármilyen posztra Is osztott be bennünket az élet pa
rancsa, az Istenember kijelölte úton i a *
ladjnnk és szeressünk, bogy sok' "sebet
begyógyllhaaamnk, hogy sok könnyet
letörölbessünrc.
,
,
A magyar advent részesei boldog
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celldömölki apátsági t e m p l o m belsejének
renoválása alkalmával

BERECZ

templom tatai imponáld és felemeló benyo
mást kellenek a szemlélőre. Ezzel ellentélben
a barock és rococo festészet színben vaM
ilapiónusa. a mdeg sárgák és barnák tok
féle viltoztta, ahot míg a kimondott hideg
színek It, mint a kék ét s zöld, valami sa
játságos meleg tónusban pompáznak.
Az éjra átfestett celldömölki apátsági
templom tlaplónusa pedig, amint ezfrányu
etaó cikkemben jdettea, (Caildornöikl Hírlap
mg. 16) a szemlélőre azt a bitást kelti, mint
ha virágzó gyümölcsfák kötött tartózkodna.
Tudom, hogy e megállapításomat ol
vasóim közül sokan nem találják helytálló
nak, annyival is inkább, mert az itlertS égy
gondolkozhat magában, hogy a freskók,
illetve helyesebben mondta seccők kötél,
nincs egy sem, amelyiken virágzó tt volna
ábrázolva. Ahol pedig a templom architek
túráit van kihangsúlyozva, ott Sem láthstd
egyetlen egy virágszál sem, henem a márvány
vtn szakszerűen utánozva legfeljebb egy-két
színárnyalattal világosabb színűre, mini
amilyen tónntutk a márványok szoktak lenni.
Bt az impresszionisziikus halát a
templom festészetének az ornamantállt és
márványutánzatára értendő. Ami pedig a
mennyezeten levő freskókat. Illetve seccokat
illeti, melyek mesterien vannak elhelyezve az
említett rocokoba hajló barock ornamentu
mok köté, azok alaptónusa kékes sdnü. Azt
a hatást keltik első pillanatra a szemlélőre,
mintha a virágzó gyümölcsfák ágai nem érné
nek egészen össze. A kőiben lévő területeken
kékelö hegyek lálsranáoak át, amelyek nem
túlnagy távolságra vannak a szemlélőtől. E
begyi táj színpompás ugyan, de t tavaszi
párázat következtébeu kéket tónust kap.
Még akkor it, ha atok önmagukban réve
egyik a maliktól eltérő srinnT '
Itt nem azok a fülledt barna és sárga,
j sárga és barna tónusok az uralkodók,
amelyek a dekadens barock él rocoko kor
színei voltak eddig, amelyek at akkori na
gyon it dekadens kor almospbéráját, akarva,
nem tkarva, i puttótok* állal, érzékelhető
módon, juttatták kifejezésre.
A mostani középeurópai világszemlélet,
s nemzeti szociaüzmns és annak művészeié,
főleg at ezután 'következendő titztnllabb
életfelfogát a barock ét rococó kor életlelfogásánál,tokkal szebb és világosabb lest,
égy színben, mint vonslbordozáiban agya ránt.
Ezen elkövetkezendő szép kor btjnslhatadását üdvözli, akár tudatosan, akár ön
tudattá nal, az a festőművész, skl újrafestette
s cdtdOmOlki spétsági templom ócski, ütöttkopott belső liláit. Művészi munkájául el
érte s célját, mert sz éj köntösben lévő
apáisági templomba betérő hivő azt hiszem
mostantól lógva buzgóbban tudja Itteni
imádni, mini eddig.
Hl pedig ezentúl bensőségesebben
tudunk a jó littnhez imádkozni, mini eddig
tettük, skkor sz é áldási sem marad d
Ht pedig velünk van az Itten, ki ellenünk?
Ml hétköznapi, szürke emberek is
.link meg st elismerés zászlaját a művest
előtt, I l i st apáisági templomot olyan sike
resen és szépen restaurálta, mert ha belő
lünk művészeket nem is tudott csinálni az.
ö müvéstete által, sz emllíetl templom rettaurálásával, sz ö ntűvészetén keresztül bi
zonyán jobb keresztények lettünk, mint
eddig voltunk, 0, segítő társaival együtt,
Igazán jó munkát végzett. Minden dicséretet
raegérdemd.
„.
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( I I . rész)
Legyen egy világtörténelmi munka a
lehető legjobban megírva, áttanulmárryoihat|nk azt a lehető leglelkilsmereteaebben,
cslnálhatnnk hozzá meg szaksserű jegyze
teket Is, mindezek ^ellenére, ha annak a
történelmi kornak, mily bennünket leginkább
érdekel, csak a^örténdmi eaeményeit ét s
korban ékő jdEééhreil tesszük Isnnlmány
tárgyává é s J p P ismerj fik ngyanazon kor
tsBtstes mügfcSnil.in IniÉ, skkor s lörténelmi tudiszmRJrswlebetösen hiinyot és fogya
tékos marad. Nem tudunk akkor azon kor
lelki világába és eszmeáramlatéba behalolni.
Miért? éjért, mert ss átlag ember, M
s műrészei egyik ágával sem foglalkozik,
sőt azt meg sem érti, sz még s korának sz
eszmeáramlatait sem érti és érzi meg. Az
ilyen egyén lelki világa olyan, mini egy
erősen ködös, bmosigos novemberi nap.
Szürke etette minden, de minden, sml őt
körülveszi. De nemcsak a környezetét látja
szürkének, hanem, sajnos, még s lelkivilága
és gondo0zodásinódjl bt nsgyoo szürke.
A meresztenek pedig sok tekintetben
olyanok, mint a prőíéták, előhírnökei az ellö
vendő kor lelki és szellemi eszmevilágának.
Vagy.ha asfltetön« ra valami nagy világrengető
művész, akkor a uját korának a lelki és szel.
leml világát tükrözteti vissza a művészetében.
Miér van ez Igy? Mert, aki a művészet
három ága közül bármelyiket Is sikeresen
gyakorolja, annak az idegrendszere sokkal
finomabb az átlagos, mindennapi emberénél,
ennek következtében reagál, Illetve előre
megérzi a bekövetkezendő.' eseményeket.
Vagy. ba a kisebb kaliberű művészeknél ez
s .látnoki" tehetség nem adatik meg, leg
alább azon kor etzmtáramlalát és lelki vi
lágát tükrözik vissza, amelyben ék élnek.
Azért semmi sem hat egy művész
ember lelki világára és művészetére bénitóbban és gátlóbban, mint, mikor teljesen
laikusok, akiknek még s kritikai érzékük Is
igen sok kívánnivalót hagy bálra, akarnak
diktálni a művészeknek, hogyan lessenekI
A legtöbb esetben, sajnos, a festő
műrész nem lestbet kénye-kedve szerint,
mert • legtöbbször sz adott viszonyokhoz
keU neki, tabtzékevésbbé, slkalraazkodnla.
PL, ha valaki egy barockstylü templomot
restaurál, nem lestheti azt .égy ki, mint
ahogy
most épített, .modem templomokat
I szokás.s Vagy
nem rakhatja tele magyar motí
vumokkal, hanem igenis, bele kell helyezked
nie az akkori kor styhzsába és eszmevilágába.
Igy vagyunk a celldömölki apátsági
templom éjra vak) klleslétével Is.
A celldömölki templom s barock kor
ban épült és s barock slylnek minden jel
legzetes molivumá! magán viseli. Igy Mgen
helytelen lett volna, ha a leslömflvész függetlenltelle volna magát a templomépület
styluiától és szl égy lestette volna kl, mintha
az a mai építészeti stylnabsn készült volna.
Ahogy s kis ériekerésem elaö részé
ben jeleztem, az igazi jó piktorok megérzik
a leendő kor szellemének az et|öve(elét,
igy az a piktor it, aki a celldömölki apát
sági templomot restaurálja illetve testi újra,
annak ellenére, hogy barock.ét rococo mo
tinótokat kdl festészetében felhasználnia —
különben nem lesne éssihtngban t templom
architektúrájával festészeti modorán sz
éj kor hBJnalhasadását látjnk kibontakozni.
Miért? Röviden lehet reá válaszolni.
A templom belsejének s stfntkkordjal éj
szerüek. Az igen dl tz írét színek ellenére a
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CELLDÖMÖLKÖN
KORONA SZÁLLÓ MELLETT

Tetszik vagy nem tetszik ?
írté: Szíj Rezsó.
Minő alapon állítjuk egy könyvről vtgy
egy költeményről azt, bogy sz valóban izép
ét nsgy, szóval Időtálló olvasmány? Sok
szor telvetüdik a kérdés, különesen skkor,
hi egy sdejtes termékeken fdnött olvttónak ajánlunk valóban jó könyveket,amelyek
azonban nem ctak Ízlésével ellenkeznek a
legtöbbször, hanem amelyekkel etemben é
a miga olvasmányait állltjt jó muukánik.
Mi bál a mérték ?
Termésre'esen egy egény v í g / ven
éllékét nem lehet olyan közönségesen le
mérni, mint egy zsák búza sú'yát. Mérték
mégis van aminek érvényességében egyet
len épeszű ember tem kételkedik, még bt
nem is iehat olyan könnyen előrántani,
mint egy közönséges mérleget Meri például
vitán leiül áll a magyar irodalombso is s
legnagyobbak értéket Petőfié, Arsnyé, Adyé.
Ha mát nem lenne is, már volna mihez
mérni az irodalmi alkotásokat. De nemcsak
ók vannak, hanem raltuk kívül még Igén
sokan. Itthon és kolloidon egyaránt. Vtn
Csokonai. Kemény Zsigmond, Móric: Zsig
mond, van Dittte, Petrarca. Ooethe, van
Tolsztoj ét Dotilojeviiky, Oorklj ét Katona
József, van Madách Imre ét Németh László,
tehát égést sor olyan mérlek, kiknek értéke,
hitelessége vitán felül áll minden alaposan
müveit ember elolt. Már most egy reggény
nem skkor lesz csík nsgy mű, ha mondjuk
Jókait utánozza, vagy Stirndberget, vagy
Reymontol, vagy másvalakit, hanem ba a
magi ngmében lesz oly kiváló alkotás ere
detiségében ét megformálásában oly egyéni
és művéül, mint amazok a maguk nemében,
Egy magyar költő nem akkor lesz ntgy költő,
bt t népdalokat utánozza, vagy rongy ir
redenta versekel ir, amikről messze érzik
tt izzadás bűze, tehát nem II akkor, ha
Petőfit vtgy Aranyt utánozza, tehát hl az
ö modorukban Ir szánalmat zőngeményeket,
vagy iráziizubittgokat, binem ha alkotása
a maga nemében oly önálló, páratlan és
művészi alkotás lesz, mini s msguk nénié
ben Csokonai, Petőfi, Arsny, Ady, Erdélyi
— hogy csak néhányat említsek s sók
közül - alkotásai. Eri s mértéket persze
hogy nem lehel megtanulni égy, mint egy
számtani képletet, hiánya még sem mentbei
td senkit sem a felelőség alól. Már pedig
nálunk, ahol fajtánk legjobbjai nyomorognak
s nem s miguk hibájából, olt fűzfapoétákat
fámogilnl bűn. Keresnek llnttttégsi meg
élhetési lehetőséget Amikor mértékről be
szélünk, végeredményben mflizléiröl beszé
lünk, tehát nem egyéni tetszésről vagy nem
tetszésről, hanem az irodalom nagyjainak
alkotásain edzett, azok olvasása közben ki
alakult Ízlésről, amelyet méltán nevezünk
müizlésnek. At igazi nsgy alkotások ilyen
mfiizlés birtokában valahonnan a legmaga
sabb foké műélvezetet jelentik. Ennyiben,
de csak ennyiben elvetet at irodalom rí.
Ninden tmi ezen alul vtn, at ördögtől van,
Irodalmi szóval élve, a tehetséglelenségtől.
Eit pedig vissza kall szorítani at ól megil
lető helyre, ami at Irodalom határán kívül esik.
Eltei le is számolunk azzal a bete
gesen őmő és alacsony szemlélettel il, mely
mindent s maga tetszésével mér él eszerint
ítéli meg at Irói alkotásokat. Pedig attól
még lehet egy regény jó. ha nekem
nem tetszik it. Úgyszintén a vers is. És áll
et megfordítva Is: tetszik egy mű,smelyről
minden műlzléssel bíró olvasó vagy bíráló
megállapította ast, hogy nem kiváló alkoiát.
At egyéni tettzéi vtgy nem tetszés sohase
Mentsen tehát értékítéletet. Tetszett bár elismerem, hogy nem értékes mű, nagy lo-
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gyalékoságai vinnik. Tucat munka, amiből
van I I Í I meg százezer. Ea megfordítva: ki
tűnő alkotás, érzik minden során, bar be
kell vallanom, hogy nem mindenütt tudtam
vele azonosítani magamat (azért agyellen
könyv sem haragszik meg). Vannak nagy
alkotások, amikkel pillanatnyilag nem tudunk
megbirkózni, Ízlésbeli fogyatékosságuk miatt.
De nem a kiváló alkotásban van a hiba,
hs hivilósiga ellenére sem tetszik nekam.
De ebbe nem lehet belenyugodni, mert a
cél, a miséi magasibb fokú megértés, a
lelki szellemi emelkedés, a gazdagodás, a
mentél magasabbra való julás a műélvezet
lokán.
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MAGYAR NEMZETI

MEGSEMMISÜLT az Egyesüli Álla
mok csendesóceáni hajóhada, mondja a Japán
hivatalos jelentés. Az első hatalmas méretű
tengeri ütközet nagy csapást jelenlelt as
amerikai hajóhadra, mert a váratlanul lámadó
japán hsderók s Hawai szigeteknél elsüllyesz
tettek 5 csatahajót. 2 nehéz cirkálót, haszna
vehetetlenné leltek 3 csatahajót és 2 könnyű
cirkálót. A tíz napos tengeri ütközet egysze
ribe ronggyá tépte az USA tengeri tekintélyét.
Az amerikai flotta szétverése beláthatatlan
következménnyel jár nemcsak az amerikai,
hanem az angol gyarmatokra is. A távotkeleli haditimsszpontok utánpótlásinak biz
tosítósa egy csapisra megtiünt, s a japán
hiderö most mir legrosszabb eselben is
egyenlő erőkkel veheti lel a harcol sz angol
szász hatalmakkal. Roosew .-II. á zsidóérdekek
harcos pártfogója, most elszámította magát.
A leitörő fiatal távolkeleti hatalom az első
összecsapásnál széttörte ízi a fojlogatő gyű
rűi, amelyet hosszú eveken kérésziül az
angol amerikai platokratik építettek ki. Roosew.-it dr rövidesen kénytelen lesz beütni,
hogy a tengerlenekére küldöli hajói mir ne
ki nem — kamatoznak.

SíültSk 1

Gyermekek I

KiriQssiyi ajiiNkit
legolcsóbbiD, legszebbet

Mériti-trafikból I

HÍREK
Előfizetőinek, olvasóinak é s j é
barátainak Istentől megáldott bol
dog karácsonyi ü n n e p e k e t kivan a
CELLDÖMÖLKI HÍRLAP
KIADÓHIVATALA.

— Új járásbírósági elnök Celldö
mölkön. A m. klr Igazsigügymlniszler
dr. Hivassy Béla celldömölki kir. járásblrósági elnököl a szombathelyi kir. törvényszék
tanácselnökének áthelyezte, helyére dr. Gyük
László szombathelyi k i r törvényszéki bírót
nevezte ki a celldömölki kir. |áriiWrósig
elnökének.
. ,
— Új s o r o z ó b i z o t t s á g l elnök. Vas
vármegye törvényhatósági bizottsága az 1942.
évre a celldömölki járás területére Marőlhy
litván kildi földbirtokost rendelte ki.
— A h e n c é a diákok Mária kong
regációja karácsony másodnapján délután
fél 6 órakor a róm. kai. fiúiskola nagyter
mében karácsonyi ünnepílyl rendez, melyen
ünnepi beszédet dr. Bíró Laciin pipál
bencés igazgató mond.
— Új m o z d o n u v c z e t ő t a n o n c o k .
A celldömölki fűtőházhoz Palay József, Már
kul József, Osray Zoltán és Horváth Károly
lakatosokat á szombathelyi üzlelvezelőiég
mozdonyvezetőlinoncokkul kirendelte.
-
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szövetek, selymek, kötöttáruk,
harisnyák, nyakkendők, sálok
és női divattáskák.

Részlet a Kenőnek Irodalmunk és azolrtaókSiönseg című rövidesen megjelenő nagyobb tanulznányáboL

aiÉilÍÉmi

VARGA

utalványra nagy választék
ban várják kedves vevőinket
— KarácsonufaOnnepély. A Mária
Kongregáció vasárnap délután 4 órakor
kullürdélután kerelében ossza kl s kará
csonyi sjindékokat a szegény iikolii gyer
mekek kősóit Ünnepi beszédet dr. Nemes
Vasul plébános mond. Énekek szavalstok
és jetenetek tarkítják a műsort és bizonyos,
hogy ez a délután igazin karácsonyi han
gulatot virizaol a szegény és. elhagyott
gyermekek szivébe.
— Az Obláta szövetség a ezeqéngekért. Mint minden évben az idén is
gondolt az Obláta szövetség vezetősége a
szegényekre. Az ajindékok kiosztása pén
teken délutin voll a Kaloükus Hatban. At
íjándékok összehozásában különösen nigy
része van Vargi Józsefnének.
— Karácsongl színdarab. A hely
beli katolikus Legényegylet vasárnap este
8 órai kezdetiéi előadja Dómján Oy: . A t
űj király dmO karácsonyi tárgyé tzfodaribját. a lóm. kat fiúiskola nagytermében. A
műkedvelő gárda jól felkészült az előadásra
ét Igy minden remény megvár arra it, hogy
a nézőtér klelégűlltn hagyja el at előadást
A rendezőiég ezúton It meghívja az érdek
lődő közönléget
— Lelkészértekezlet A t i d l e n d v á n .
Most tartolta a kemenesaljai evangélikus
egyházmegye decemberi értekezletét a ta
vasszal visszatért alsólendvii gyülekezetben.
A trianoni békekötés dőlt » a gyülekezet
il a ketnenetaljii egyházmegyéhez tartózott,
Igy a lelkészértekezlet tgynttil örömúnnip
volt a visszatért gyülekezet számára, mert
ekkor adta ál koitál Vldos. Dánlel, egyház
megyei felügyelő, i t i p beszéd keretében i t
elnyomitás alatt hűségeién megálló magyar
gyülekezetnek az egyházmegyei testvér zalai
gyülekezeteinek szép adományát, egy hatal
mit nemzeti zászlót, mely esi a feliratot
viselte: .1941 április 16. Vigyázzatok,állja
tok mag a hitben és • magyar hazaszere
tetben." A gyülekezel vend származású, de
eres él bátorszlvű lelkésze meghatódottan
mondott köszöneteit st egyházmegye ezen
újabb megnyilvánulásáért, éppen úgy, mint
s több, mint ezer pengőért, amii st Sas
folyamin gyűjtöttek at egyházmegye lerálé
ten a itegény kit lendvai gyülekezet meg
segítésére. Örömünnep volt et a feledhe
tetlen élmény, mikor a Himnusz leniével
akkordéinak felhangzása közben méltótág
teljesen húzlak fel a magyar trikolort Az
értekezletei lelkészi úrvacsora vezette he,
•mit Szabó Lajos kissomlyói lelkész osztott
kl, előadásul at értekezleten és ette • gyü
lekezetnek szolgáltak: Molilórisz János es
peres. Kovács István, Kiss Oyn'a, Garam
Zoltán lelkének.
— Felhívás az Iparosokhoz. At
Ipirtetlűlet elnöksége felkéri I I ipartestület
tlgjlll, hogy karácsony napján, 25 én dél
előtt háromnegyed 10 órakor szíveskedjenek
at Iptttestűlet izékhiiibtn megjelenni ahon..
nan zászlóval lógnak i t ünnepi nagymisére
felvonulni.
— Reméoulk ett Kemenesmagaslbaa. A kemenesmigisi evangélikus Nőegylet
a Kullúrbit nagytermében vasárnap este
7 órakor Reményik estet rendez, amelyre «
előkészületek mir nagyban folynak.

— R e n d a z e r e a i t é e a Máv.-nál. A
Máv. Igazgatósági Gráczy Ferenc órabérei
állomásfelvigyázójelöltet nipibéres állomtslelvigyizójelöllként rendszeresítette.
— Széchennl e m l é k ü n n e p é i n S ő m jénmlhálgfán. A sőmjénmihályfai N!pmüveléti Bizottság december hé 21-én ette
7 órakor Széchenyi emlékünnepélyt rendez
at ev. iskolában.
— Teaest. Az elmúlt vasárnap a
helybeli evangélikus Nőegylet az Árpid
ulcil új iskolában erkölcsileg és anyagilag
jól sikerült műsoros teaestet rendezett. Mo
lilórisz János esperes lelkész megnyitójs
és üdvözlő szavai után izivalt Szakács Irmi
leánylitkár, zeneszámmal közreműködött Bá
lint litván. Majd dr. Szabó Kálmán ügyvéd
tartott hatalmas ét figyelmet lekötő előidial
a mai háborús helyzetről, árinak eliodulisáról s íz ezzel kapcioliloi m i i ' nevelési
rendszerről a gyermek, az ifjúság és a fel
nőitek közölt. Tompa Zoliin s.-lelkész szavalata ás Bálint István zeneszáma lejezték
be a jól sikerült műsort, imif a nöegyleli
tigok teafelszolgálása és a tombola kövelett,
ami I l i n jó hangulatban maradtak együtt
még a megjelentek.
- - . ^é"
— Karácsongl m ű s o r o s - e s t A t evan
gélikus elemi iskoli növendékei Dubraszky
Etelka diakonissza testvér vezetése mellett
decemcer 21 én délután 5 órakor at új Is
kola kettőt termében karácsonyi műsoroi
eltei rendesnek, tmelyre st érdeklődőket
ezúton Is tiszteiénél él szeretettel meghívják
ét várják. Motor: 1. Az árvák atyja, tzevalókar. Irta: Ecsedy M i d i t ; 2. A párnák
megszólalnak. Irta: Ecsedy Aladár; 3. Ilonka
külön megváltója. Irta: Túrmezei Erűébe)
diikónissza testvér; 4. Előkép a karácsonyfa
alatt. Szombaton délnlán 4 ónkor gyer
mekek rétiére 10 filléres belépődíj melleit
jelmizes főpróbái tarunk. A vaiátnap . esti
előadásra müiormegvállás 50 Kitér.
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i m r c d B Krfeutttl árnyékában
látni kezdtem egy önteted! percbea,
txíkrnéci gr«|lolu, kicsiny lényben:
OBmiglTOll megtililtim . . .
OlttrriianroaTte, 19Q.

Kendelftlnek é s v á s á r l ó i n a k Is
tentől m e g á l d o t t boldog; k a r á c s o n y i
ü n n e p e k e t kivan a
TURUL-NYOMDA
könyv- és papírkereikedéi .
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a vasátasp megtartott katolikus knljórdilulánon. Az Akció Kalollka helyi szerve
zete a vrgyeskar közreműködésével vasárnfp
délután léi 6 órakor rríaoroe kuliúrdélulánt
rradezrtt, a Katolikus huta nagytermét megtóltö MzSnaég elítt. A műsort az egyházi
vegyeskír éneke verette be. Bethowen: latén
dic-öséce drrü müvei adták d ó nagy lelkésrtitséggti. a Ovészi kidolgozásban, a
jelenlevők lelki IriadBlésére. Erután Bagils
lg aravalla el Várnai Z i . : Anyám én akkor
la jó Irsiek dmé versét. Ar aktuális témájú
vers, továbbá a navaló mely álérrésü ked
ves előadása nagyban borzáiárultak a lullúrdé'ulán sikrréber. Uhlár Gyula igargalótanl'ó tartott erulán elöadáit, „Dicsőség
Isten nevének" clrrmel. Megállapításai nem
vállik dicsőségére a káromkodók táborának.
Caak as a kár, bogy ennek a tábornak a
vesetói hiányollak a kultúrdé'nlinról. A ká
romkodás elleni küzdelemre hívta lel a je
lenlevőket és-ajtrle a hallgatókat, bogy ne
tatfkQftk -öreg köroy eret ejt ben káromkodó
emberekel. A Jól telepített élveieles elösdáat
a hallgatóság nagy tapssal |olalmaila. Felhő
Annus énekeltuolán magyar nótákat Ká
rolyi Bözsi zocgorikíséretévet. A sikert am
iatti, bosy a közönség nes újrázta és nem
nyagodott, rrtg-i kis pecsirla másodszor is
lel nem léttel a dobogóra "elénekelni as
annyira kedvelt Dankó nótát, mely • követ
kezői épen fejezidik be . . . . r i d e g szobor
vagy meg aem értenéd.' Ezután To
ron j i Németh látván egyházmegyei A. C.
Ulkii tartott előadást. Megköszönte la egy
házmegyei A. C. Tanács nevében a eeiliMiiiMlisajMilfliiég áttal iaTH>aa)>ICrtaznis
Király ünnepé yt. majd az Akció Kalollka
egyes szakosztályainak munkiköréröl és
munkalehelőiégéről beizélt. Mindenki ki ve
béli réacét a kalohVul cselekvés lerén a
munkából. Legyen ez a manka lüktet* és
és gyors. Legyen olyan mint az élet Irama.
aildörrrOtlLSe csak vasúti gócpont legyen,
hanem íetfíráje Is világítson. Lelkes be
szédét nagy figyelemmel hallgatta végig a
meg|elenő közfnaég és • viharos tips biz
tos Jele a megértésnek. Dr. Nemes Vazul
plébános kószöele meg a szereplők fárado
zását, majd a kongressznsl . hi mnrzsz ének
.l'áet
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Jánoabázán a Fő téren Jd forgalmú
vendéglő, házzal együtt, betegség
miatt Bővebbet KOVÁCS LAJOS
•••*•> Sr<nVM»gI«áh«l
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December 20-án,
szombaton este fél 7 és 9 órakor, 21-én.
vasárnap délután tél 3 fél 5, este léi 7
és 9 ómkor kerül bemutatásra. El ne
mulassza megnézni a magyar komikusok
vígjátékát. Sírni fog a nevetéstől. Szerep
lők: Latabár Kálmán, Kiss Manyi, Vaszary
Piri, Pethes Ferenc Pethes Sándor, stb.
Rendes helyárak!
A kegyelmes d r rokona. Decem
ber 25-én, karácsony elsőnapján és 26-án,
karácsony másodnapján délután fél 3,
fél 5, este fél 7 és 9 urakor kerül mű
sorra. Szenzációs karácsonyi műsor. Mi
kor az örökséget a névrokon kapja. Fő
szerepben : Mesey Mária, Simor Erzsi,
Szílassy László, Oreguss. Csortos, Rózsa
hegyi, Pethes S., Somlay, stb. Rendes
hely árak 1 Szent este előadást nem tartunk.
PórdömölkSn a 2. számú ház

E L A D Ó ,
mely á l l : 2 szoba, 1 konyha, 1
kamra és 12 drb állat befogadá
sára való Istállóból. Bővebb In
formációk megtudhatók Celldömölkön, Nagyvárad-u. 6.sz. alatt
— JI Celldömölki Vasutas Sport
egyesület, 1941 december 31 én este 9 órai
kezdetiéi a Oriff-azánó összes helységeibea
„családias szilveszter estet" rendez, melyre
szeretetlel várja a sport pártoló közönségei
• Rendezőség. Belépődíj némelyenként
I pengő, családjegy (3 személyre) 2 pengő.
Külön meghívót nem boceijiunkkL
— S l é s óta uradalmi gazda. Ritka
llép jublleun hoz érkezik el ai új esztendő
likaiméval Blcő József, az Oa'lfy uradalom
75 éves gazdája. Újévkor 51 éves szolgála
lát tölti, Ezen hosszú szolgálatból, melyet
nagy szorgalommal és odaadással végzeit,
15 évet Jekelllalusy, 13 évet Okollcsinyl éa
23 évet pedig dr. Onlly Lajos nyűg. főlapén,
országgáosgoalliei kormánybittosnál töltőit.
Még ma ia - tétjeién egészségei és nagy
munkaköréi híven és lelkiismeretesen tolIi be.
— Egy elmebeteg a s z o b á b a n áata
cl ö r e g édesanyját. A csendes életet élő
Kémen esmsgasi községben kedden nagy
azenzició voll. Kiaa Káiminnak, aki bérlője
volt özv. Kiss Aotslnénak, és lejét hordott a
házhoz, mindig szokása volt, hogy megkér
dezte hol vsa a ház asszonyi az öreg Kiss
Antalné. Neveiéit öregasszony elmebelrg
fiával Klsa latvánsal élt együtt, aki a világ
háborúban légnyomási kapo't a azóta csen
déi örült volt. Kiss Kálmán amint á azobiba belépett, izgatott állapotban .találla
Klaa Istvánt • miután nem találla I I ' Orvgasazonyt megkérdezte lő le, hogy hol-vsa as
édesanyja, ó s padló fezé mutatott, hogy sz
alatt van, taggstnt kezdte s szerencsétlent,
amire megmondta, bogy édessnyjs meghalt
éa padló alá (emelte el. Miután gyanús voll,
bogy a szerencsétlen 50 éves Kiss István
ellemelle elmezavarában öreg 85 éves édes
anyjil özv. Kiss Antalné azül. Oősl Esztert,
azonnal s körjegyzői Irodába sieiett, ahol
a körjegyző telefonon lelentetle az csatét
a magysrgercii csendőrőrsnek és • cell
dömölki kir. Járásbíróságnak. A magyargencsi csendőrőrs egy járőre kerékpáron
azonnal Hasalt Kemenesmagnsiba, 'ihol
azonnal megkezdte a nyoanozáat az orvos
közbejöttével, akol megállapítást
nyert,
bogy í z öregasszony természetes halállal
hall meg. A szerencsétlen kikérdeztelése s l - '
kaiméval elmondoita. bogy meghalt édeianyját kivitte a leesett be és ott ásta el,
msjd bogy meg ae fáaaon hazahorla és a
szoba padlója alá áala cl, azt la elmondotta,
hogy azért cselekedett Igy, mért nem' akart
édesanyjának parádés temetéil rendezni.
Vilótzir.ö hogy a szerencsétlen embert az
elmegyógyintézetbe aaál|ltják, mert a köz
légben nfncaen hozzátartozója . A ' szeren
caéllen embernek 16 hold földje él
vett azonban ebből ia alig hadlak'
mert aenki gondozójuk nem volt • '

15-000 km futott nagyon Jó
karban levő Opel-Olympla gép
kocsi. Érdeklődni lehet Celldö
mölkön a ttolpert garázsban.
— Hírek a Hangyából. A Celldömölk
éa Vidéke Hangya fogy. szövetkezet lolyó
hó 13-án rueglarlott igazgatósági és lelügyelóbizottiigi együttes gyűlése a következő
egyesületeknek a következő karácsonyi ado
mányokat szavazta mag : A Máv. Vaautaeok
Körének 40 P, Közkórhiznak 30 P, a hely
beli tóm, kai. egyesületeknek 120 P, á hely
béli ev. egyesületeknek OOP, a Honaz hely
beli fiókjának 20 P, a helybeli Egészség
védelmi szövetlégnek 20 P, a helybeli le
vente Egyezőiéinek 20 P, s Tüdőbeteggon
dozó Egyesületnek 15P, a Sörojénrriháljfai
cv. éa róm. kat. iskolák él egyesülelek ré
szén 95 P, az alsósági ev. Nőegylet részére
15 P, összesen 435 pengöi:~Szsbó Károly
elnök indítványára az együttes gyOiéi 50C0
P névértékű Erdélyi Nyereménykö'csönl jegy
zett. Elhatározta az együttes gyűlés, bogy a
szövetkezet családos alkalmazottal részére
bevezeti a családi segélyt, amennyiben a
családot alkalmazottaknak (elesége és gyer
mekei után 2 0 - 2 0 pengi családi pótlékot
nyujl személyenként és havonként.

SPOBT
A C V S E őszi szereplése
A CVSE őszi szereplése sajnos elég
szomotú képel fest. Mint ujorc elsőoaziályó
csapat 13 mérkőzési játszott, ebből ő mér
kőzést nyert, 1 döntetlen és 6 a vereség.
23 gólt ingott él 30-11 kapott. Az őszi baj
nokságban a 8. helyen végzett. Állandó összeállítási zavarok iellemezlék • csipet őszi szereplését. A CVSE csa
pén egy csapattal vett részt a bajnokaágban,
ezért a Játékosok atánpóiláea lehetetlen. Az
a pár ember, aki a vezetésben tényleg részt
vei', megtelte a magáéi, sót dicséret illeli
őket úgyszintén a játékosokat is, mert küz
dőnek és lelkesen játszották végig a mérkő
zésekel még akkor is, amikor látták, bogy
az már elvesaetl.
Ha a le'jes létszáma vezetőség részt
vett volna a csapat irányításában, feltétlen
nagyobb és szebb eredményről tudnánk be
számolni. De a vezetőségben Is a aok át
helyezés miatt voltak bajok.
Cukra a Halálok módszeres nevelésé
vel és egészleges csspitszellem kialakításával
lehelne a CVSE csaparán segltenL Rendsze
res tréning és szon a Játékosok fellétlen
részvételével lehetne a tavasszal a csapaton
Javítani s igy után elkerülhetik a kieséit.
Természeteim a csapat gyökerei reorgani
zációra szorul, elsőaorban • csatársor. Elnddlisunk szerint a csatársorban használió értékek: Her.de, Németh, esetleg Bndai,
Márkás. A kőzépcsatár kérdését, feltétlen
meg kell oldani. Úgyszintén • bari'bek és
Jobb hall kérdése Is megoldásra vár. "
' A CVSE garda fiatallal kőiül nem ta
lálunk, oda való Játékost. Celldömölkön s
levenlék közül sok JóJilékott lehelni kiven
ni és megfelelő módot kellene nyu|lanl arra,
bogy • fiatalságnak alkalma legyen mérkő
zéseken részt venni. Többszőr lehelne b í 
ráltától mérkőzéseket tartani azokon ezeket
a Mentéket Játszatni. Ajövööszi szezonban
pedig a II. csapatot, esetleg egy III. caapattot benevezni a ba|noksigra Igy lenni után
pótlás s s CVSE Csapata áfból visszaszerez
hetné hírnévéi. Rrmél|ük, bogy a tavaszi
CVSE Jobb csapattal veszi lel i küzdelmet
és még sok örömet fog steraznl a celldö
mölki iporflzeretö közönlégének.
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