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Tilos a dohányzás!
A Máv. a harmadik osztályú
várótermekben is megtiltotta a
-dohányzást olyan esetekben, ami- kor az állomásépületben nincsen
második osztály. Nagyon helye
sen telte. Az utazóközönség igen
sok kellemetlenségnek van kité
ve, nem is mindig a Máv. korlá
tozásai miatt, mint inkább a kö
zönség egyes részeinek fegyel
mezetlensége miatt A mai idők
kitermelnek bizonyos fokú fe
gyelmezetlenségeit ott ahol a
meglévő' rendelkezéséket ..nem
hajtják végre az illetékesek. Kö
rülbelül egy hónappal ezelőtt*
örömmel rede2tem Tel a porpéci
állomás várótermében a tilos a
dohányzás cimű figyelmeztetést
örültem neki, légalsbh nem an. nak kell kinn ácsorogni az alvi
lági bü2t árasztó váróterem miatt,
aki nem dohányzik, vagy mert
szegény, vegy mert nem engedi
az egészsége. De aztán azt is ta
pasztalni fellett, begy egyik-má
sik utasnak—eszébe—sem- jatottmegnézni, szabad-e dohányozni,
vagy^Penv rágyújtott minden to
vábbi nélkül.- (lejön egy vasutas,
megigazítja a kályhát, gondoltam,
no, most észreveszi a''füstöt s
megtanítja a rendelkezések tisz
teletére a figyelmetlen utasokat.
Szó sincs róla. A vasutas, indult
kifelé, én meg utána. Kint aztán
megkérdeztem,'hogy miért, van
kifüggesztve a tiltó figyelmezte
tés,-ba nem keH betartani. Ak
kor vegyék le, mert úgyis sok
tekintetben nem tudjuk már" egylk-másik rendeletről, hogy be
kell-e tartani, vagy sem, egyik
helyen érvényes, a másik helyen
nem, ez a törvények semmibe
vevését eredményezi. Emberünk
azonnal ugrott, hogy leállítja a
füstölést Egy hónappal később
ismét ari^a a helyre kerültem,
előre örültem, hogy végre egy
tiszta levegőjű,,harmadik osztá
lyú váróteremben várhatok a vo
natra, de nem. Akkora füst volt
benne, hogy egy kínai ópiuámFzívó helyiségben sem lehet na
gyobb. A tábla: tilos a ^dohány
zás, természetesen most Is ott
lóggott az*árnyékban, éppen nem
feltűnő helyen. Vasutasnak- híre
hamva sem volt
.•Miért mondtuk el mindezt?
Azért, mert. nem tartjuk egészsé
ges dolognak, hogy a kevés váró
helyiséggel rendelkező magyar
vasútállomásokban mindenütt do
hányozhatnak a -gyakorlatban,
m e r í t e m hajtják végre a meg
lévő rendelkezéseket A férfiak
egyresze dohányzik, a másik
része nem. Az asszonyok, gyer-
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Ezúttal Poltaváról, Nagy Péter híres győ
zelmének .városáról, az orosz imperia
lizmusról, Charkowról, a külföldi írók
Szovjet-kirakatáról, s. a magyarok iránti
előítéletről számol be Fábián Dániel
A régi mondás -ma már alig
tartható tovább: „Európa határa
a Dnyeper" Orosz ország Dnye
peren túli része erős fejlődésnek
indult az utolsó -évtizedekben.
Tízórai út után jutunk el Poltávára. Másnap -nézzük meg a vá
rost Poltává nem szovjet város,
jellege, arculata a régi világ ma
radványa. Széles;, közepén fásított. úton jutunk a város centru
mába, ahol egy kerek park áll,
közepén egy poltával győzelem
emlékműveT Poltáva. mellett győz
te le Nagy Péter a svédeket akik
XII. Károly Vezetése alatt törtek
ber^Ahogy-kerülgefl az ember az
orosz rejtélyt, mindig közelebb
jut megoldásához egy-egy lépés
sel. A hivatalos szovjet történe
lem ezzel a háborúval "kapcsolat-"
ban teljesen a régi orosz impe
rialista álláspontra helyezkedik
Mazépát, aki Chmelniczky
mellett áz ukrán pzebaűsígmozralom és önállósági törekvések
egkimagáslóbb alakja, egyszerű
en árulónak nevezi, aki behívta
a svédeket és ezzel fellázadt ha
zája ellen. Nem meglepő ezután,
ha majdnem Leninhez "hasonló
tiszteletben tartja, ez a történel
mi felfogás Nagy Pétert Ebben
a nagyorosz hódító .gondolat előtf
ti feltétlen meghajlásbaiíinár v K
lágosan íelisnrernetö az a., tuda
tos és tervszerű pánszláv . impe
rializmus, mélynek a történelem
folyamán egyik legtipikusabb kép
viselője a szovjet

Poltává régi városrésze dacolt
a szovjettel. Itt a kövek ellenáll
tak. A pollávai csata emlékmű
vén még ma is a cári aranysas
szemei tekintenek a tűző napba,
körülötte oszlopos, keleties, kissé
barokkos épületek. Ezekben a
palotákban élté Is gondtalan, v i 
dám életét a. vidéki orosz előke
lőség. Csak behunyjuk a szemün
ket és már ide varázsolódik ellbéuk az orosz regényekből is
mert régi világ. Gogolyt ; éz* a
város ls: fiának tekinti, mert Itt
született nem messze. A főtéren
egyetlen szovjet épület egy pe-dagógífli-intézet. Bz-ia, szerényen,
bocsánatkérően zavarja. meg a
töretlen orosz multat. Á város
másik része kispolgári jellegű,
egyhangú. Ha folytatjuk sétánkat,
égy romtemplomhoz jutunk, rnrien gyönyörű kilátás nyílik, a
Dnyeperrpartra, a város mély
pontjára, s az-onnan kelétre cl-.,
terülő dombocskán épült kolostpim A~jhelybén a füstölgő'gyár-kéményekkel telitett. vasútvona
lakkal starkított új város, a szov
jet "alkotása. _Ez szenvedett leg
többet a háborútól, különösen a
vasúti épületedet bombázták tóm
má. Az őrt itt is megtaláljuk a
szovjet másik arcát, a militaris
tát, hatalmas
fctazárnyáépületekben, katonai telepekben'és repü
lőterekben," Poltává az orosz „ka
tonai heroizmus" városa. Nem
cseda, ha a nagy orosz írót Pus
kint is megfogta a erről írta e?
;:

mekek hagy általánosságbanme- vonja maga után_ a másikat Á
gint nem. De türniök kéli a do várótermekben a" * kifüggesztett
hány átható szagát, füstjét <"-'- rendelkezések meg nem tartása
ezt követő piszkot — inert ugye maga' uián vonja azt, hogy egye
bár a.cigarettavéget csakis a lá bet sem tart kötelezőnek magára
búnk alá kell dobni, gyufát szin- -élezve az utas. Meg sem áll a. vot ó j j ^ e z t követi a többi—papír s nat mar ugrálnak Tel. Megrohan
egyéb hulladék. így kell ennek ják a vonat egy r é s z é t ott he
préselődnek,
lennie? Miért kell szenvedni az ringek módjára
utasok nagyobb részének a do másutt üres kocsik vámnak!,. Kia
hányosok miatt? A vonatokról bálhat a kalauz,, ha vesz magá
eltűnt a nemdohányzó szákasz, s nak annyi fáradságot mert a leg
ba van is, a kalauz maga sem több ráhagyja a dolgokat oda se'
tiltakozik a dohányzás ellen! Ki bagóznak rá. Miért fs hederftene
csi dolgok ezek, mondhatná va r á ? Büntetés, esetleg a vonatról
laki. Csakhogy ebben úgy bent való lemarasztás úgy sincs. Ha a
van a magyar társadalom kisko várótermi rendelkezések nem kö
rúsága, fegyelmezetlensége, mint telezők, ha. a
a cseppben a tenger vize. Egyik

kaszban nyugodtan r á lehet gyuj-
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gyík legszebb költői alkotását
Poltává címen, melyben Mazépa
házasságát és fiatal feleségének
egyéni tragédiáját- énekli meg,
ez-a munkája költői értékben
semmivé! sem marad el a világ
szerte ismert „Anyegln -je mel
lett. Lomonoszov, a 18. század
nagy és tudós orosz polihisztora
és írója pedig mozaikképekben
Örökítette meg a poltával üíközet egyes jeleneteit
Innen egy ugrás Cbarkow, egyik legérdekesebb ukrán város.
Ha Kíev komor múltú, történel
mi szépségű város, Ukrajna k i 
rálya, akkor Charkow az Ifjú,
trónkövetelő szellemmel, arculat
tal és más lélekkel Csak az ame
rikai parvenü városokhoz tudnám
hasonlítani. Ezernyolcszázhatvannvolcban csak 52 ezer lakosa,
íDOS-bnn már 188 ezer é s a há
ború előtt 830 ezer körül járt-Ez
á hirtelen emelkedés á nairyüte
mű iparosodással magyarázható,
s azzal, hogy Charkow esett be
le az ukrán gazdasági élet do-neci és"déli erővonalainak" cso- mópontjába. Ez' a modern szov
jet város minden mozdulnia ma
Is szovjetJ3pusztított új épületei
a szovjet ellenállás beszédes nyo
mai. Hosszú útvonalain ma élénk
élet folyik, óriási közlekedés bo
nyolódik le, talán a legnagyobb
méretű egész Ukrajnában. Mel
lette zajlott le á híres cbarkowi
bekerítő csata-á'miiH év máju
sában...
w

Egy egyeíeraí-^áaár a Cicerónénk. Véleménye -és adatai sze
rint a megszállás óta 200.000 em
ber halt meg éhen, mert a szov-Jet mindent elpusztított és a nagy
iparos város élelmezése 'lehetet
lenné vált Elvisz bennünket az
*Egyetemt városrészbe, kétharma
da rom. Megállunk a Vorosilovr ó i elnevezett vöröskatona klub
felgyújtott modern épülete etőtt
és ömlik a szóáradat ebből a so
tani, ha lehet büntetlenül károm
kodni, részegen ordítani és du
hajkodni, a kalauz legfeljebb kér,
ahelyett, hogy a legközelebbi
állomáson letetetné az ilyeneket
— .nagy számban vannak . —
nyilvánvaló, hogy az ilyen fegyel
mezetlen magatartás példás bün
tetés híján anarchiára
fog ve
zetni. Folytathatnók- még, de
minek? Mindenesetre nem kell
lebecsülni a kicsi dolgokat s ba
jokat mert ezekből lesznek a
nagyok is. A MÁV pedig megér
demli, hogy rendelkezéseit a leg
nagyobb szigorúsággal tartassa
be az utazóval.
P. D.
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vány, nyurga ukránbál. Az egész szeretettel útra bocsátott bennün általában — • leszámítva a tiszta
szovjetélet a kisujjában van szá ket" Ma persze Igen sok ilyen bolsevista hatás alatt álló városi
mokban éa történelmi adatokban. magános nő él Ukrajnában. Való lakosságot —, a gyermek utáni
Szemben áll a K*r*»1n ukrán színűleg a háború előtt ls Így vágy még megvan. A nép -bioló
Népdal
Író és illusztrátor, az egyetem volt A könnyű válás nem ked giai ereje nem tört meg, ha ez
alapítójának szobra Gondolkozó, vezett a tartós családi életnek és az egész orosz területen is fgy
érdekes arca, mintha azt kér az asszonyok, akik előtt különben van, úgy ezt a háborút is kihe Katona vagyok én. ország tirzője,
dezné, vájjon mit keresek én Itt ls megnyílt mindea pálya bátran veri ez a nép, mint ahogy át Sir az édesanyám.* hogy elvitt.
• ftölej
ebben az Ismeretlen új világban! vállalták a gyermeket és szíve vészelték az éhínséget és polgár
Sir az édesanyám,
a rózsám
Az egyik mellékutcában he sen nevelték. Az ukrán nőkben háborúkat
(még
gyászolj
lyeztek el bennünket magánház
Fekete gyászvirág
búsul ablonál. Magános asszony a lakás
lkábanj
adónk, kis hétéves leányival él.
Eléna Danielova úrhölgy ala
Megpendüli
harangom s pán.
csony, durva arcú hölgy, meg
r
leelőzött kardom,]
Az életrajz regények den szertelenségét pusztító szen
jelenésében proletárasszony, de
az ágyvedélyét szabadon, ha van ereje Nem szabad énnekem
jellemzése
modorában, kultúrájában hami
[ban
meghalnom,]
Mielőtt a vádlott kritikus Har sorsában megmutatni a nemest
sítatlan európai teremtés, akivel sány! Zsolt művelnek együttes is, az ellenállás belső vívódását, Áldozom éltemel az ország jaigazán felejthetetlen estét töltöt értékelésére rátérne, röviden jel s az elkövetett bün után a meg
[wíraj
tünk el. Minket természetesen az lemzi Hársányl útját az életrajz- bánás, a vezeklés gyötrelmes Forgatom
fegyverem
vitézek
orosz élet érdekelt Elmesélte regényekig. Ezután adatokat so óráit Az ilyen mű egyenesen
[móájára.]
családja tragédiáját, vagyonuk rol fel Harsányf bámulatos ter fülemet mert megállít a kisértés
..pusztulását, férjének elvesztését, jedelmű munkásságáról. Ezcr- útján... Sajnos, a. főmagánvádló
azt az ember feletti .nyomort, kllencszázltarminc kettő ben jele regényei mintha arra készültek kusok nem bélyegzik -meg kellő
amit átélt, és azt az óriási munka nik meg a 4S4 lápos
Cstökős, volna hogy megnyugtassák az eréllyel az ilyen termékeket"
teljesítményt melyet a szovjet ugyanabban az évben a 7ti9 la esendő átlagembert: nem érde
alatt tóié követeltek. Egyetemet pos Maddchregény.
A szakértők
Két év múl mes küzdeni a gyengeség ellen,
végzett Kitűnő matematikus és va egy Zrínyi-regény: stíl lapos, a legnagyobbak éppen olyan
Juhász Géza ezzel végére ls
kémikus, mint szakember helyez 1935-ben egy Munkácsy-rr<jrii'/t gyatra férgek, mint én... Megen
ért
blzunyltó
jellegű
.védekezés
kedett el. Fizetése sohasem fe ad k i , ez 934 lapos. Ezerkileoc- gedem, hogy Harsányi Zsoltnak
dezte létfenntartását Ma persze százharminchatban az 1244 lapos nem ez a szándéka. De ez a mű nek, a továbbiakban arról szá
molt
be,
hogyan
került
Harsányt
ilyenről nem lehet beszélni, mert Magyar Ripszódia és a 933 la vel hatása. S ha én. mint kriti
a fizetés praktikusan megszűnt, pos Mathías rex Jelenik meg. kus, ügy érzem, hogy oz a hatá Zsolt neve a Tiszántúlba. Egy
gyanutlun
anya
dlcsekedott
el
hiszen ha a szabad piac árai sze- Vagyis: négy év alatt 49l~>lapot sa, nemcsak Jogom, de köteles
. rtnt fizetnének, akkor állandóan nyomatott ki. Ez még akkor ra ségem fölemelni ellene szavamat neki azzal, hogy serdülő leányá
a bankót nyomhatnák. Jelenleg páratlan teljesítmény volna, ba ha egyedül maradok is vélemé nak megvette a Magyar Rapssódiá-t. Eltol akart megkímélni má
nyolc órát dolgozik és otthon nem Igényelne fárasztó kutatást. nyemmel."
sokat, ezért emiitette meg a rossz
varrásból tartja fenn magát A Hiszen ahány mű, annyiféle kor,
müvek ellen irt cikkében Harsá
rendelői parasztok, akik termé ny- környezet 15., 17. ék 19. század,
Az Irodalomtörténet nyi Zsolt nevét Is. .Engem sem
ayel fizetnek. Így van zsírja, vaja királyok és hadvezérek küzdel
gyűlölet,
sem számlLis nem ve
véleménye
és tojása. így megfelelően táp mei, költő, fest őr zeneszerző.
zetett,- tiszta, meggyőződésből, a
lálhatja a nemrég súlyos scarlá Párizs, az egész. Európa, a ma
A-Tádlott azonban nem érzi ]ó ügyért tettem, amit tettem.
tót átszenvedett hétéves leány gyar népi élet az IparosvilA* magát egyedül. Idézi két elismert
panasz és föld birtokoskastély, muzsika és irodalomtörténész véleményét is Legíöllebb azt kifogásolhatja cik
kaját Minden szava
tudjak képzelni képzőművészet műhelytitkai, szín Harsányi regényeiről. Az egyik kembea, hogy bizonyítás nélkül
panasz. El sem
mondtam véleményt. De a lap
ház és tárlat hangverseny dobogó, Várkonyi Nándor, a modern iro terjedelme megkötötte a kezem.
szerkesztőségi szoba ' irodalmi dalom rendszerezője, a másik Különben ls, ha esetleg csak
kávéház, fajták és alakok szédítő Pintéí^Jenö, a konzervatív iro ugyan ezt vette zokon, most mó
• • a" kornyék legigényesebb sora, lányok, asszonyok, bálter dalomtörténész. Hivatalos súlyá dot adott hogy pótoljam mulasz
mek és hálószobák. Ezerkllcnc- nál fogva Pintér Jenő vélemé tásomat s igazoljam, nem henyén
hetilapja!
:LZ. érdekesebb. „Liszt-regé odavetett szóval bélyegeztem meg,
'Olvasd é s t e r j e s z d ! százharmlnchétben Galüci-trW nd nye
ki könyvet, 1938-ban n Szent Ko nyében — mondja Pintér Jenő hanem komoly meggyőződésből.
az urak — mondja szenvedélye rona történttét regényesítt, 1939-. Harsányiról — a világhírű zon Nemcsak Író vagyok, hanem ta
János.
1940-ben goraművész szellemi diadalai nár is, még hozzá Icányiskolában,-sen —, mit szenvedtünk mi itten?! ben Korvin
Különben vele esett meg egyik Rubens életét dolgozza fet. A*o- mellett kiélezetten- nagy. teret sőt egyben a debreceni reformá
legkedvesebb
afférunk
Ami dolányl János, legnagyobb ólő juttatott a Bzcrelmi kalandokba tus egyház presbltere, — sokszo
kor megmutattuk a Quartie- történelmi regényírónk, öl éven sodródott férfi érzékiségének is." rosan érzem a kiejtett szó fele
rant utalványát nem akart la át készült a Vas Furi-ra, de az Egy lappal ezután: ...méltán hi lősségét"
kásába beengedni, mondván, itt azután csakugyan regény lett, báztatták egyes bírálói, hogy na
német tiszt lakik. Társam már első lapjától az utolsóig átlclke- gyon ls szereti JL hálószobák tit
.Az első tárgyaláson Harsányf
menni akart én azonban köve sltett egységes műalkotás, s kor kainak kiteregetését és bántóan Zsolt is, Juhász Oéza ls a szak
teltem, adja elő a német tisztet rajznak ls legkülönb munkáink sokat foglalkozik a szerelmi- és értők kihallgatását kérte. Juhász
.Most nincs itthon, elutazott" közé tartozik. Harsány inak v i  családi élet viszonyaival". (Ma Géza Németh Lászlót, Harsányi
Akkor mutassa meg a holmiját szont minden ideje rámegy az gyar Irodalomtörténet VIII. kö Zsolt pedig Vojnovlch Gézái, sz
.azt magárai vitte," Ha magával adatgyűjtésre, jegyzetei nyers tet 1004—5. lapok) A vádlott Akadémia főtitkárát nevezte meg
vitte, akkor elköltözött s a lakás anyagából géplesen formálja meg úgy ér/.i, hogy ezek az ítéletek szakértőjének. A tárgyalás tehát
szabad, éa én, bajtársam meg a jeleneteket s kezdetleges kró- őt Igazolják. „Szembe lehet ve most már az ő meghallgatásuk
ütközésére, beköltöztem. Ml lesz, nlkahűséggel mindent előtálal, lük állítani elismerő, sőt hízelgő kal fog folytatódni a közeljövő
ha megjön a német hát elmegy, amit maga előtt talál, ahogy ép kritikák egész kocsirakományát: ben, s bizonyára még a most el
a hivatal nekem utalta ki, két pen a pillanat hozza Szerkesztő tudjuk, az ilyenek, különösen a hangzottaknál is érdekesebb él
aapig én alszom I t t Mikor látta gondja, formapróblémáfá nincs, napllaplsmertetések, hogyan k é  tanulságosabb megállapításokra
a hölgy nyugalmamat és fölé ha valami nem fér el 500 lapon, s z ü l n e k . . . Szembe lehet velük fel kell majd figyelőnk, éppen a
nyemet udvariassághoz folyamo majd elfér 1200-on. Regényel a állítani baráti leveleket pohár- szakértők személye és — Voj
dott és barátom
hamisítatlan hós gyermekkorával kezdődnek, köszőntőket: tudjuk, mennyi az novlch Géza részéről — hivatali
orosz Irodalmi beszéde, valamint nagyüzemi egyformasággal. Láng effélékben az udvariasság." A tu súlya miatt.
udvariassága megnyerte éa meg eszű alakjait lerángatta az átlag dósok véleményét kell elfogad
változott Irányunkban. Majd, ami ember színvonalára. Művei élet nunk velük szemben: egy elemikor órákig beszélgettünk, meg rajzoknak sem használhatók, a leg fémjelzett elsőrangú tekin
kérdeztem, miért fogadott bennün lélek; a lényeg sikkad el belőlük, télyek „Harsányi Zsoltnak egy
ket olyan hűvösen és vlssza- a nagyság, a lángelme megren vigaszajebet Semmiesetre sem Második távházasság
utaaltóan. keresetlen őszinteség dítő viadala korával, eszközeivel az, hogy* pörösködlk Maga mon
kötés Sárvárott
gel kijelentette, hogy a magya s önmagával. .Ha sem regény datja Petőfinek „Üstökös"-ében:
Január 30-án kötötték meg
rokról igen rossz információja nek, sem életrajznak nem jók „A rossz kritikát másképpen kell
• o t t hogy azok vadak, durva, ezek a munkák, ml egyebek hát, elhallgattatni: Jó művel". Csak Sárvárott a második távházastéRossz mü most ebben a sajtópörben esz goL Ezen a napon .vezette oltár
rossz emberek. Ez igen meglepő mint rossz müvek?
kimutattam, mélt rá. hogy a mai kritikusok hoz" lélekben a keleti frontos
volt számunkra, mert amarre na veket pedig', mini
lehet és szokás ponyvának
ne is a könnyebb részt vállalják,
gyobb számban voltak
amikor elsősorban a jó írókat harcoló Blczó István* "Ktzér Se
katonák, az ukrán lakosság
magyar vezni."
méltatják. * Gyulai Pálnak volt bestyén Máriát
lósággal bálványozta ő k e t l l y e n
Igaza, amikor a hálátlanabb fel
megizmosodott és meghlzlalt ma
Az egyik tanú Táblts Gáspár
adatra
vállalkozott: a rossz mű
gyar öntudattal Jártunk, nagyon
A vádlott kritikus elismeri,
meglepett bennünket az első át hogy az írónak joga van az éle vek ellen hadakozott Tarthatat sárvári.fiatal gyáros volt kinek
meneti disszonáns hang. Annál tet árnyoldalaival együtt ábrá lan állapot az, hogy. fércmüvek bőrfeldolgozó üzemének alkal
nagyobb elégtétel volt számunkra, zolni. De nem fogadhatja el azt kel legyen elárasztva a magyar mazottja a menyasszony, kl Ja
amikor hölgyünk bocsánatkéré- a módszert, amelyik csak a fol középosztály, sőt sok tekintetben nuár 30-lka óta hites felesége
tsjk éa bókok közepette nagy tokat rakja egymás, mellé. „Ám maga az iskola is, mert a kriti- honvédelmi kötelességét teljesítő
ábrázolja az író a lángész min
férjének.
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Hozzászólás a „bizományos"
című vezércikkhez! __1Z
Mióta a bizományos című cik
künk megjelent, az aki leginkább
maijára vette, lapunkkal kapcso
latban olyan nagyképű és lellenczű9 kijelentéseket tett, mintha
bizony nem ex bizományos, ha
nem ténylegci sajtólönök lenne.
Mi nem is méltattuk válaszra, bár
többen kívánták, hopy moet már
nyílt levél formájában szóljunk
a-kérdésről..— Közben tudomá•unkra Jutott, s megnyuirtatajiul
közőI]ük,boítyamagyar közellátás
s á Futura letimajjasabb rnagii irá
nyítója cikkünk olvasása 'inán
Hudupestről nyomban Intézkedett
a kérdéses ügyben.
(Szerk.)

A mai mindenképpen nehéz és
gondokkal terhelt világban külön
öröm volt számomra az, hogy a
Tekintetes Szerkesztőség régi*irá
nyához híven kemény, de igaz
ságot kereső tollal a keresztény
kereskedő idealizált alakjától na- gyón (s elkanyarodó Bárvári Futura-blzomanyos közre káros mű
ködését a lap hasábjiin közszellemet javító célzattal nyilvá
nosan elítélte. A legteljesebb el
ismerés hangját hatlatjuk mind
nyájan, akiknek módjában volté
cikket olvasni, mert ebből azt
láttuk," hogy a Celldömölki Hírlap
a közérdekért síkra.száll, s nem
tűr meg semmi oly közre káros
munkálkodást, amely a mai vi
lágban főleg a közellátás terén
beláthatatlan következmény ékkel
járna, főleg-_akkor. ha a szóbanforgó „bizományos" tettel és cse
lekedetei „kővetőkre" találnak.
De- úgy vélem, ezután a cikk
után. nagyon meggondolja min
denki a két járás területén, hogy
görbe útjain még csak gondolat-,
ban Is kövesse-e a „bizományost",
akinek már rég el kellett, volna
tűnnie a keresztény kereskedők
tisztességes _ táborából. Sajnos
azonban, még mindig nem tünt
el, még a cikk nyomán sem, mert
az illetékes hatóságok még min*
díg IMMII intózkedttikaz..irányban,
hogy nevezett bizományos vásár
lási jogának
megvonását "Sárvárott úgy az elsőfokú Ipar
hatósággal, valamint magával a
nagyközség elöljáróságával hiva
talosan is tudassák,
aminek
megtörténte azt a hiú reményt
keltheti a vásárlási Jogától meg
fosztott kereskedőben, hogy talán
megint sikerül megúsznia
az
ügyet simán. (Igaz, hogy a Futu
ra raktárt Is még mindig ő kezeli
s árut Is vesz azon a elmen, hogy
még „régen megvette, csak most
szállítják be." Ilyen címen még
évek múlva Is venni fog, ha in
tézkedés nem történik!!)

egy helyre az egészet, mert hisz
a mai .raktározási mód* ép ugy
elüt a régitől, mint az új had
viselés az 1914-től.
Azonkívül nem okvetlenül fon
tos a nagy raktár a
nehézsúly

ban levéshez, sem sok zsír, hús
és tészta, mert a Jő étvággyal
elfogyasztott főtt krumpli sóval
Is gyanúsan jól táplált külsőt
adhat bárkinek, legyen az akár
rokona, akár nem rokona a görbe
utakon
„vagyonszerzési-útón"
mendegélő bizományosnak,.
Az út vége azonban nem lehet
kétséges.
%
Aláírás.

Isten áldja a keresztény

munkát!

Keresztény munkát végeztek a
• Könnyeinket kacagás szárította
Katolikus Dolgozó Leányok .Egye fel, mikor sok, kedves, mulátsársületének tagjai, mikor esténként gos Jelenetben ellestük Mari. a
fáradt testtel letették munkaesz kis mtndeneslány szívé nek-lelkéközeiket s összegyülekeztek e- nék titkát — álmain keresztül.
gyesületi helységükben, hogy Egyszerű, alacsony sorsával elé
felváltsák a testi munkát kultúr- gedett lelkét nem rontották meg
munkával. Magukat művelték he az álom. fényes képei; hü ma
teken át, hogy ennek eredmé radt önmagához, szerelméhez.
nyeként a nagyközönséget fel
A szereplők tehetségük legjaüdítsék, szórakoztassák két ked
ves színdarabjukkal: a „Mexikói . v á t adlak.- Külön. nem emeljük
hősük" című drámával és „őfen ki egyiküket sem. mert játéku
sége, a mindenes" ctmü vígjáték kon látszott, hogy nem főszerep
kal, melyet február 2-áu, Gyer lésért küzdöttek, dolgoztak, ha
tyaszentelő
Boldogasszony-nap nem átérezték mindnyájan a cél
ján adtak elő,- a rótn. kat. elemi fontosságát: hogy jó munkát, ke
resztény munkát végezzenek, s
fiúiskola nagytermében.
az Egyesület eddigi jóhíraevét
Könny és mosoly lehetne a ne csak megtartsák, hanem fo
mottója ennek az estének.
kozzák. Ezt a legteljesebb mér
Könnyes szemmel kísértük a tékben el is érték, amit legjob
kicsi- és nagy mexikói hősöket, ban igazol: a zsúfolásig telt te
amint bátor lélekkel megvallják rem közönségének osztatlan tet
hitükét. Félelem, nélkül állnak a szésnyilvánítása, mellyel a sze
gyilkos puskacsövek elé. Resz repifik játékát mindvégig kísérte.
kettünk értük, megsirattuk" őket.
Dicséret külön-külön és együt
boldogan szemléltük, megdicsőü
lésüket Lelkűnk összeforrott ve tesen a lelkes Dolgozó Leány
lük, hiszen Mexikó vörös hóhérai, csapatnak, köszönet a rendezők
akik egy évtizeddel ezelőtt ha nek, akik sztvet-lelket, müártéBt,
lálba küldték az ottani hithű ka Ízlést adtak a darabba, a lehetővé
tolikusok ezreit Most kelet felől tették ennek a kedves, meleg
fenyegetik a keresztény
világot! estnek a sikerét
Mindnyájunk lelkében felvillan
Elismerés Illeti Szomor Felicián
tak az orosz égen cikázó -vörös OSB. tanár szakértő vezetésével
lángok,'hangtalan sejtelem rez szereplő vonósnégyes munkáját.
dült át rajtunk* mi is erre a Kellemesen összehangolt zene
sorsra kerülhetünk!
De töretlen számaikkal Jiol "könnyes mélysé
hittel bízunk honvédőink hősi el gekbe, hol kacagó magaslatokba
lenállásában, akik életük árán Is lendítették lelkünk szárnyait Is
ércfalként védik bitünket, hazán ten áldása kisérje önzetlen köz
kat a vörös al_vllág pusztító
hó' reműködésüket !
héraitól.

]órékonycélú hangversenyei
A celldömölki Bajtársi Szolgátat
a hadigondozottak Javára 1943.
február 14-én délután fél 6 óra
kor a Griff szálló nagytermében
művészi hangversenyt rendez. A
nemes célra való tekintettel
dicséretre méltó önzetlenséggel
vállalkoztak a művészi számok
előadására Nagy Ilona szombat
helyi zongoraművésznő, a városi
zeneiskola tanára és Heíntz Fülöp
karnagy vezénylete alatt a királydljjal és aranyéremmel kitünte
tett „Haladás" dalárdája. A hang
verseny szereplői és a műsoron
feltüntetett zeneszámok előre is
biztosítják Celldömölk közönsé
gének a ritka magas zenei mű
élvezetet A Jegyek legnagyobb
része értesülésünk szerűit máris
elkelt Jegyek Iránt érdeklődni
lehet elővételben:
Vass Béla
fűtőház! főnök úrnál és a hang
verseny napján a hangverseny
kezdete előtt fél órával megnyíló
Jegypénztárnál.

E reménytől eltelitve oly naiv
védekezést terjeszt még ma is,
hogy a megtalált liszt nem az
övé volt, hanem az Összes roko
naié. Ez az angyali naivitás mar
«tt Is sántít, hogy a Futura-raktár
nem lehet rokoni lisztek kilencmázsás tárháza, még akkor, sem,
ka az egyébként nagyszámú ro
konság valamennyi lisztje tény
leg benne volna ls abban a kilenc
"és fél mázsában, melyet megta
láltak.
De legyünk az egyszer naivak
mi is és higyjük el ezt a mesét.
Bs amikor elhittük, csak annyi
fáradtságot vegyünk magunknak,
nézzünk körül a rokonoknál fa.
I s ha azok tényleg szűkölköd
— F ű t ő h á z v i z s g á l a t Hajba
nek, nélkülöznék, úgy essünk egy Géza máv. műszaki főtanácsos, a
kissé gondolkozóba, hogy hátha Bzombathelyf Üzletvezetőség von
Igaz (a a mese. De nem kell meg tatási osztályának főnöke t hó
ijedni. A rokonok ha netalán 5-én a celldömölki fűtőháznál
raktároznának Is, aligha tennék ellenőrzést tartott
fa

hadigondozottakért

A hangverseny iránt város
szerte nagy az érdeklődés, amit
nemcsak a nemes cél indokol,
hanem a Celldömölkön egyene
sen eseményszámba menő mű
vészi hangverseny, annak szerep
lői és az előadandó zeneszámok.
Felülfizetéseket hálás köszö
nettel Iogad és nyugtáz a rende
zőség.
:

Megszabták a heszoígállataüdó mezőgaz
dasági termények: beszámítási kulcsát!
A mezőgazdasági termelők kö
telező beszolgáltatásairól szóló
rendelet végrehajtási
utasítása
most Jelent meg.
- .• ."
- Ennek é r t e l m é b e n a k ö 
vetkező g a z d a s á g i é v b e n
minden
gazda
köteles
s z á n t ó f ö l d t e r ü l e t e katasz
teri tiszta J ö v e d e l m é n e k
minden
aranykoronája i .
u t á n 10 kg k e n y é r g a b o n á t
beszolgáltatni,
ezenfelül
pedig 40 b ú z a e g y s é g n e k
megfelelő egyéb mezögaz- '
d a s á g l t e r m é n y t vagy ter- 'méket
A 4u búzaegység 10 egységét
csak zsfrral, vajjal, vagy egyéb
tejtermékkel, élŐsertéssseL vagy
baromfival, illetve olajos magvak
kal és tengerivel válthatja meg.
A fennmaradó 30 egységet tetszésze szerinti terményekből szol
gáltathatja be.
'
**
. A rendelet ismerteti az összes,
terményeknek és termékeknek
bűzaegységre átszámított kulcsát
Igy például a zslrsertés egy kilo
grammja 3 bűzaegységnek, a
napraforgómag 1 mázsája 200 bű
zaegységnek, a rizs 1 mázsája
300 bűzaegységnek, a zab 1 má
zsája 100 búzaegységnek, a bab
1 mázsája 200 búzaegységnek,
a vöröshagyma 1 mázsája 55 bű
zaegységnek, a lucernamag 1 má- zsája I V I . I bűzaegységnek felel
meg.
•
— Gondoskodjunk m e g t e l e l ő
k u k o r l c a v e t ő m a g r ő l . A földmű
velésügyi minisztérium felhívja a
gazdák figyelmét arra, hogy knkóricavetőmagszükségtetük bizto
sításáról gondoskodjanak. Az ér
vényben levő rendelkezés szerint
az a termelő, akinek a múlt év
ben volt kukoricatermése, kész
letéből elsősorban vetőmagszük
ségletét "tartozik biztosítani. A
gazdákat
felhívja" a miniszté
rium, hogy a vetőmagnak kivá
lasztott kukoricájukat feltétlenül
csíráztassák meg s a téli tárolás
ról úgy gondoskodjanak, hogy
a kemény téli fagyok ne tehes
senek abban k á r t Az elmúlt évek
ben igen sok esetben lehetett
tapasztalni, hogy az Ősszel meg
telő csleázóképességű kukoricák
a téli fagyok következtében ta
vasszal már olyan gyenge ered
ményt mutattak, hogy vetési cél
ra nem, lehetett felhasznál nL
Ezért a most alkalmas kukorica
vetőmagot tavaaszal a vetéselőtt
feltétlenül újból kell csIraztatnL
Azok a gazdák, akiknek alkuin***
készletük nincsen, igyekezzenek
gazdatársaiktói csere útján vetőmagkukorlcát szerezni.

A magyar katona kik*fnWÍ a tatásat.

I
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— Esküvő. Dlnkgreve Nándor
a „Kemenesalja** főszerkesztője és
neje "leányát, Irmuskát vasárnap
délután Vt5 érakor vezeti oltár
hoz az apátsági templomban Fü- zesrf István tart. zászlós, banktisztviselő.
— Felhívás. Felkérjük azokat
a nyugdíjas VOGE tagokat, akik
nek a lábbeli miatt panaszuk
van, hogy extrán ti panaszuk vé
gett a tagsági Igazolvánnyal együtt
jelentkezzenek a helyi .csoport
elnökségénél.
— Vasúti á t h e l y e z é s e k . A
szombathelyi üzletvezetóség Györ
k é Béla állomásfelvigyázót Zala
egerszegről Celldömölkre, Bella
János kocsirendezőt Celldömölk
ről Sopron déli pályaudvarra.
Oláh Antal tolatásvezetőt Sopron
déli pályaudvarról Celldömölkre
helyezte á t
— Szakvizsga-letétel. Ruttkay Margit máv. kezelőnő f. hó
4-én a pénztári, kereskedelmi
es szállítmányozási szakvizsgát
sikerrel letette, s ezzel a nőkrészére a vasútnál elérhető leg
magasabb képesítést szerezte meg.
— E l ő a d á s . A celldömölki
Evangélikus Ifjúsági Egyesületben
L hó 16-án. kedden este, a 8 órai
összejövetelen-Geaí Qáudor nyv
Igazgató-tanító tart előadást „Csa
lád é s iskola" oítnmel. Kérjük a
tagok minél nagyobb számú pon
tos megjelenését
— Jánoxháxa
nagyközség
1942 é v i Ügyforgalma. Érkezett
3698 ügydarab, építési engedély
kiadatott4, mezőgazdasági cselédkönyv kiadatott 7, mnnkakönyv
kiadatott 20, községi bíráskodás
10 volt. Bírósági Ugyderab kézbe
sítésre érkezén 1690, közigazga
tási bírósági ítélet kézbesítésre
érkezett 11.
— Elkoboztak 600 darab to
l á s t a celldömölki á l l o m á s o n .
«txnurt pénteken a pálya
udvaron
szolgálatot
teljesítő
csendőrök arra lettek figyel
mesek, hogy egy Jól öltözött fiatal
nő nagyobb csomagokat rakat be
a Györ leié induló személyvonatba. A csendőrök a csoma
gokat bevitették a málhnszobába,
ahol tüzetes átvizsgálás után 6ÜU
darab tojást találtak a csomagok"
ban. A kihallgatás sorén kiderült,
hogy ez illető Boér Károlyné
kjatarcsai lakos s a tujásokat
Sómjénmihalyfa községekben vá
sárolta össze és Kistarcsára akar
ta szállítani. A tojásokat elkoboz
tak és beszállították a község
házára,- Boér Károlyné ellen az
eljárást megindították:.
— A repcelak 1 Turul film
s z í n h á z lebruúr 13-án, szomba
ton este féri 8 órakor és 14-én
vasárnap délután 3, 5 és este
fél 8 órakor a Lűtzow
Sasok
cimü, hatalmas német Ilimet mu
tatja be.
- .
— Nem szabad e z u t á n gyógy
s z e r t á r a k b a n dohánvoznl. A
tisztiorvosok tőbblzben följelen
téseket tettek egyes gyógysze
részek ellen, hogy gyógyszertá
raikban erős dohán yíüstszagot
észleltek. A gyógyszerészek egye
sülete most arra való hivatkozás
sal, hogy a gyógyszertárak tulaj
donképpen egészségügyi Intéz
mények, fölhívták az „ összes
gyógyszerészeket hogy' gyógy*
szertáraikban mellőzzék a do
hányzást és a dohányzási tilalom
ra figyelmeztessék a feleket ia.
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A kiváló ttnn Író lapp taréja I
regénye. K o d o l A n y l Jánoa|
fordítósa.
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— Tisztújító közgyűlés. A
celldömölki Evangélikus Nőegy
let február 14-én, vasárnap dél
után pontosan 4 órakor tisztújító
közgyűlést tart az új iskolában,
amelyre szeretettel hívja a nő
egylet tagjait, az elnökség.
— Celldömölki Járási ü g y e k
a v á r m e g y e i klsgy ülésen. Jóvá
hagyta a kisgyűlés Jánozháza
nagyközség azon
határozatát,
amelyben eladta Örökölt házré
szét s a kapott összeget a szegényalapra ' fordította.
Celldömölk
nagyközség a kisgyűlés felhívá
sára 100 penpőrő! 200 pengőre
emelte fel 'FInta 9-ik gyermeke
után a szülési segélyt Alsóság
nagyközség újból megállapított
búsvizsálatl dijait jóváhagyta a
kisgyűlés, Celldömölk nagyközség
alkalmazottai részére kiűzetett
karácsonyi segélyt szintén Jóvá
hagyta. Celldömölk nagyközség
felemelte a községi szegődményesek családi segé!y£r(a háborús külorimunkálíilokrol siói*; határozatról megtagadta a jóváhagyást), Jánosb&za nagyközség
községbfrajának, Illetve községi
alkalmazottainak tiszteletdíját felemelle a kisgyűlés. Alsóság nagy
község felemelte a mező őrök és
az éjjeli órők Illetményeit, végül
a kisgyűlés nyugalomba helyezte
Varga_Károly_ tükortsi útórt.
— Tűz Kemenesmagaslban.
Vasárnap este fél 8 órakor ki
gyulladt és leégett Nagy Kálmán
gazdálkodó szalmakazalja. A film
színházat teljesen megtöltő kö
zönség Tóth Lajos körjegyző fel
hívására p é l d á t adó Ryugalommfil

és fegyelmezetten kivonult a tűz
színhelyére és a tűzoltósággal
karöltve egy órai munkával si
került eloltani-h tüzet A túzkeletkezés kiderítése után a csend
őrség megindította a nyomozást
A kár 1.500 pengő.

János:j

Suoml

Csak nehezen halad előre a gépkocsi
a behavazott szovjet terepen.

A „Suoml, a csend országa*'
és a .Suoml titka" együttI
32 oldal képpel.

— Tanítónői kinevezés. A
vallás és közoktatásügyi minisz
ter Antoni Margit sárvári tanító
nőt a Vll-lk fizetési osztályba
kinevezte.
— K e m e n e s s z e n t m á r t o n köz
ségben a két hónapos fflzveeszníonó tanfolyam' február 15-én.
hétfőn ér véget Az elkészített
tárgyakkal a tanfolyam kiállítást
rendez február 14-én. vasárnap.
Gazdasági kosarak, burítók, uta
zókosarak, fejkosarak, kocsiülé
sek, kocsikasok, stb. a kiállításon
eladásra kerülnek.
— Népfőiskolátok Bobán. A
celldömölki evang. leánynépfőis
kola 17 tagja Medgyaszay Piros
ka tanárnevelő vezetésével az
elmúlt vasárnap meglátogatta a
holmi evang. gyülekezetet A
riépfőfskolás lányok resztvettek a
délutáni gyülekezeti istentisztele
ten, majd kerek rr.üsor kereteben
ismertették meg Varga Erzsébet
(Rábaszentandrás) és Szabó Jti"flnnn (Vpnpshpiy)_^pf.»Ma^atv*t
lányok beszámolói révfn az ele
mi iskolában nagy számban ősz
szegyült gyülekezeti tagokkal a
népfőiskola külső és. belső életét.
Az ünnepély után a celldömölki
vendégek a bobai leányegyesület
tagjaival töltöttek.együtt egy kis
Időt, majd kellemes emlékekot
hagyva hűrta á s - * testvér -ezfvek
által közvetlenné tett kedves
emlékekkel meggazdagodva utaz
tak vissza a koraesti vonattal
otthonukba.

K o d o l á n y i
Csendes

János
órák

Tanúim ácyok.bírálatok cikkek

Németh

László

Móricz

Zsigmond

Emlékezés a most
ragy iröri.

Németh

elhányt
j

László:

Lányaim
Tanulmányok

Szabó

gyermekekről

P á l ; ,

Keresztelő
A trioksia második reszac
A .Lakodalom" íolj tatása. |
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— K i n e v e z t é k a cvJIdumólkl
j u r á s ~ . _ _ i g a z d a s á g i elölj í i r ó l t A vármegyei gazdasági
felügyelőség javaslata
alapján
a loldiimelésügyi miniszter jóvá
hagyása folytán
kinevezték &
A Celldömölki
H í r l a p gazdasági *k»ljarókat a eelldöa magyar lelkiismeret hetilapja. tnötkl járásban. Elöljárók Jetlek:
Minden sorát átfűti a fajtánk Németh Sándor Alsóság, GyÖrfty'
s z e l l e m i é s a n y a g i .íózsef Boba, Herdál István Cell
f e l e m e l é s é r e való*törekvés. dömölk, Molnár Antal EgyházasOlvasd
é s ~ t e T j e s z d ! kesző. Mészáros Sándor Jánosliáza, Talabér Sándor Kentcnesmagasl, .Kovács Károly Köcsk.
N E M Z E T I
M O Z G Ó Mikó Lajos Kissomlyó. László
Dezső Magyargencs,
Abraháa
•t»: bmMnap «te r*i
Sándor Nagysimonyi. Szabó Péter
üisrpvi? tMJuUatej: Nemeskeresztur,
IfJ. • Fehér
- Február 17. szerda, méi-séjtclt hely- Elek Osstífyasszonyfa,
Lukács
Arak. Az ember és a gép együttes küz
Lajos Pápóc. ifj. ö s z e András
delme az életért
Sömjénmfbályfa, és Kiss Gyula
A 103 n e m t é r v i s s z a
Vönöck. A kinevezett gazdasági
Szereptók: Az olasz haditengerészet
tisztjel ée legénység. (Caak egy népig!) elöljárókat az elmúlt héteu Laca
Vilmos háromnapos
gazdasági
Február 19, csütörtök mérsékelt hely tanfolyamon oktattta kl a tudni
arak. Ceató Kálmán'regénye tÜmen. valókra.
Te csak pipál]
Ladányi
;

— Korlátozzák a celldömölki
k e r e s k e d ő k a hitelezést. A
celldömölki Kereskedők Egyes".lete február 9-én tárgyalta a hi
telezés kérdését Több hozzá
szólás és alapos megvitatás után
elhatározták, hogy a hitelezést a
saját hatáskörükben megszigorít
ják. Ma amikor a kereskedők
készpénzért vagy előrefizetéssel
tudnak csak csekély áruhoz Jutni, főszerepben | Turay L, Rózsahegyi stb.
nem kívánhatja senki, hogy a
Február 20, nombat, 21. vasárnap.
kereskedő hitelezzen. Kereske
helyirak. Aa elvakult féltékeny dőink remélik, hogy a vevők a lRcndee
helyzet Ismeretében csak a nél é g éa a szenvedélyes szerelem filmje
A
z
5-üs s z á m ú ő r h á z
külözhetetlen cikkeket vásárolják
főszereplők: Hulla Elem, Jávor Pál.
ás azt is készpénzfizetésre.
Hajmássy Miklós, Pétbe*. Bíbary, stb.
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