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Tel jes polgári 
mozgósítást 

rendelték e l Eurőpa legtöbb ál
lamában. Európát olyan vesze
delem fenyegeti, mint történelme 
folyamán még sóba. A gondol
kodó ember megrendült lélekkel 
ügyeli 'az események alakulását, 
s kénytelen beváltani, hogy a 
józan értelem nem Ja lá l Untat a 
mai helyzetből. A történelem ta
núsága szerint nem az emberi 
logika törvényei szerint alakul
nak a történelem lapjai. Számta
lan 'eset volt már, mikor pontos 
számítások szerint annak a léi
nek kellett volna győznie, ame
lyik elvesztette a Játszmát, vala
mi véletlenül közbejött ok miatt. 
^ o ^ n ^ a t e r i o o ^ n e m ^ v e s z U 

e! i e a í w v e d . áxoftal a csapa
tokkal, amelyek épp elegendők 
lettek volna a megingott angol 
csapatok tonkrayeréséhaz Blüebar 
poroszai ellenére is. Dünkirchen-
nél. ba nem száll le a köd átha-
tolhatatlanul. az angolok aligha 
menekülnek meg a német légi-
é r i borzalmas pusztításai miatt 
Folytathatnók a példákat, de mi
nek. A, tanulság, úgyis az, hogy 
a győzelem napjaiban éppúgy 
nem lehet elbíznia magát annak 
a félnek, amelyiknek történetesen 
jobban megy, mint a szüntelen 
való vereségeiben- a visszavo
nulónak, hiszen az utolsó pilla
natban is Jöhet egy olyan 
banánhéj", amin a már-már 

győző elcsúszhat. Az elbizako
dottság, az ellenség lebecsülése 
éppen olyan hiba, mint a nehéz 
órákban a csllggedés, a fej el
vesztése, a Józanság dezertalása. 

S van még egy nagy hiba, ami 
ha veszély órái súlyosbodnak, 
sírját áshatja meg egy nemzetnek. 
Ez pedig egy larsaflalom elalja-
sodása. Ertjük alatta az emberek
nek azt a magatartását, mely 
nem magyar oétokat tart szem 
előtt, hanem - nemzetközieket, 
vallási és politikai tekintetben 
egyaránt, s mindig úgy fordul, 
ahogy a szél ful, na . -meg-, estt-
siiiilste, »"J—f "t—innilta. 
ma még nemzetiszocialista, hol
nap marxista, holnap után talán 
klerikális, aszerint, hagy melyik 
tél ke r t i felül.. Egy. nemzet éle
tébea a politikának szüksége 
van arra, hogy egyszerre több 
kártyával Játszék. De végzetes 
hiba, ha ajpeWte* alatt egy a * 
nem látja világosan, hogy mit 

rok, hogy nekik a magyar fajta 
mellett a helyük, a ebbé az el
helyezkedésbe nem engednek 
beleszólást a végső és alapvető 
dolgokban sem Moszkvából, sem 
Londonból, sem Rómából, sem 
Münchenből, sem egyéb helyek
ről. A magyar hivatás az ma is, 
ami volt századok óta a vérszer
ződés óta mindig: a magyar taj-

Hta számára tartani meg ezt a föl
det minden erkölcsi, szellemi és 
anyagi Javaival együtt a látszat
magyarok és az itt-élő nem ma
gyarok és rossz- magyarok elle-

Ez a mi hivatásunk, s ba ettől 

akármilyen okokból eltérünk ls, 
az Isten sújtó keze méltán ér 
bennünket, s nem less jogunk 
még panaszkodni sem, legfeljebb 
a legjobbaknak lesz kötelességük 
végül leszámolni a lajta nyilván
való ellenségeivel, viseljenek 
bármilyen ruhát, s ejtsen kl aj
kak bármiyen igét ls. A fajták 
léte isteni parancs, s egy fajta 
sorsát sem irányithatják külföldi 
központból a fajta kára jnélkui 
A nacionalizmus Istea törvényé
ben adva van. első tehát a saját 
magyar fajtánk minden gennyes 
kegyeskedés ellenére la, P.O. 

Intő szó a társadalomhoz! 

melyben meginog, s azt Hiszi 

be i a zsidóság jeteatósége m é g -
a mainál ls nagyobbra megnő, 
neki az a teljés kizsákmányolá
sát, s í t teljes kiirtását fogja Je
lenteni. Nagyon téved, aki azt 
hiszi, bogyharterdre esik, akkor 
rajta megkönyörülnek. Aki min
dig zsidó boltban vásárolt, azt 
ezért felmentik, Javalt meghagy
ták. b r r " 1 " 1 * ' nem csorbítják. 
Ebből a tévhitből Ideje lesz fel
eszmélni még annak is, aki ed-

tjt r M..i».i érzék, hogy mindenki 
belássa, vagy ea^em Magyarok 

— egészen elpusztu-

feletti küzdelem, a baloldali ele
mek, a csatornák szelleme, er
kölcse, s a zsidóság ojra maga
sabbra emelte tejét Hangosabbak 
az utcákon, a vasúti kocsikban, 

p e S ^ ó v e k ' ^ a í l g ' t é t t é k ' b e a 
lábukat, újra megjelentek a pá
holyokban, s a maguk szemtelen 
modorával olyan kihívó magatar
tást tanúsítanak, mintha Hitler 
nem ls tett volna szamukra olyan 
ígéretet mely szerint egy vesztes 
háború belőlük Igen-igen keve
set fog találni Európában. Bár
merre megyünk, mindenütt 
ugyanazt tapasztaljuk: hiába min
den erkölcsi gátlás részünkről, 
hiába minden önmegtartóztatás, 
hiába minden emberles önszug-
geszüó. hogy elszenvedjük ezt a 
lajt, ő maga teszi kibírhatatlanná 
magát Az utolsó hetek arról 
győztek meg bennünket, hogy 
ezen a-fajtán nem lehet segíteni. 
Tudtak ezt-előbb ls, csak most 
újra át kell éreznünk. Ez a fajta 
nem képes a legnagyobb meg
próbáltatások előestéjén sem le
vetkőzni, mégcsak téken tartani 
sem évezredes faji. megnyilatko
zásait. Jó lesz egy kicsit elmél
kedni ezzel kapcsolatban. 

kell 
nem 

':-*' tg sorsa azon fordul 
;-e valóban a magya-

Nemrég szt-mondta egy libe
rális goüoolkodásu, de egyébként 
minden teklntetbeo Igen tisztes
séges'magyar publicista, kiváló 
történetíró Is egyben, hogy ma 
legalább tízezer Szaműelll van 
Budapesten. — Mennyi, lehet 
akkor az országban, s ezek vala
mennyien mind arra várnak, hogy 
azt a sok-sok méltatlanságot, amit 

-természetesen csak «k láthatnak 
annak s megtévedt s megtévesz
tett magyarok, amit saját rom-

. .üé t ték „ 
a Jóvátétel eszközeit, gyU-

. a erotikus vágyaik áldozatait 
lenne i t t ha a magyar, ez 

uralkodó s uralkodásra hivatott 
fajta annnylra erőtlenné várna, 
hogy ismét az ő kezúkbe kerül
ne csak pár hétre ls a magyar
ság sorsának Intézései Meg kell 
kérdeznünk a magyar társada
lomtói, tiBztában van-e azzal, begy 
itt nem g y á m megalkuvással, 
nem munkaszolgálatosokon való 
kesergéssel, s kegyes erkölcsi 
frázisokkal, lehat segíteni, hanem 
i e m é n y marokkal, szervezettség
gel s fegyelemmel. Egyesek aa 
utóbbi hetek eseményei alatt 
olyan szégyenletes magatartást 
tanúsítottak, 'az antiszemita al
lűrök száréi-holnapra filoszemi
tákká változtak, amit semmieset
re sem lehet elfelejteni. . i 

E -
Minél nehezebbé válnak a vi

szonyok telettünk, annál Jobbaa 
kell a helyünkön -állani. Annál 
erősebben kell tartanunk a dol
gunkat: képviselni a fajtánk ügyét 
lecsapni a szemtelenségre, .meg
követelni a regjeimet mmdenkl-
től. A magyar középosztályról di
vat volt egy időben megállapíta
ni, hogy bármikor hajlandó kl-
szolgánl, bermByen uralkodó 
rendszert. Szeretnők hinni, hogy 
az utolsó' évek tapasztalatai meg
edzették egy kicsit gerince meg-
egyenesedett. szava s magatar
tása bátrabb lett s reméljük azt 
Is, hogyha — ne. adja Isten —, 
de mégis rendkívüli megpróbál-
tatasok Jönnek, egy tál lenesé
ért nem fogják eladni semams-
ga magyarságát, sem a fajtája 
l í vös ségé t Jövendójít Tudnia 
kelt hogy abban a pillanatban 

fajtánk halálát Ha lehat akt lát
juk, hogy rosszabbodnak a v i 
szonyok, rossz híreket haltunk, 
s a belső front ellenségei.meré
szebbek kezdenek lennt-tudnunk 
kell hogy minden ellenséges 
megmozdulást bárhol üsse hl fel 
a fejét csirájában ken eltipor
nunk. - . 

EL 
Ne azon törje ^ . " ^ ^ a 

egy kis töredéke I s i ' 
szerezhet újra b 
között, akik ellen -

telmo idején oly-bátor kiái-

; ^ M Ö S « á « 
tvzslÜ' tffltólÉatrt SVtoJMflt 
egyszer fel nem üthetik s í 
hogy teiUkkel ne tlze.tnéno 
Ha más nem, a levente 1. , .—. 
képvisel olyan e rő t hogy egy 
ilyen belső kalandor szemlta vagy 
szemitabarát megmozduUst v»x*-
rel parancsára már csirájában 
elfojtson, vagy ha kell, vére arán 
te megtisztítsa a feltörő szenny
től az országot 

De mindettől 
pen ma van igen nagy — 
gttuk arra, hogy szervezettsé
günknél fogva lajlánk mindnyá
junk által JH látott céljainaker-
dekébon minden tolunk telhetőt 
megtegyünk. Ne restelje senki 
a másikat ligyelmeztetni akár. ut
cán, akár vonaton, akár állomá
son, színházban, vagy mozgóban 
arra, hogy a (egyelem megtartá
sa, megőrzése a ka dolgokban 
éppen olyan szigorúan kőtelező, 
mint a nagyokban. Személyes 
példával, kell olőljárnl minden 
öntudatos magyarnak, s ügyelni 
arra, hogy minden bomlasztó k i -

á r a 1 2 f i l l é r 
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•ériét, felelőtlen beszéd, csacska 
" izálgotas hanyagmunka uny-

i visszaazorftlassék 

eeDemét i 
heese. 8 ezt a fegyolmi 
lógató, példamutató munkát min
denütt végeznünk ke l l A nehéz
ségekkel Untában keU lennünk, 
de nem- azért, hogy eleve le
mondjunk nz erőfeszítésről, el
lenkezőleg, hogy annál nagyobb 
erővel vethessük bele erőnket 
Végeredményben ezen fordul 
meg minden. Ha Idehaza erősít
jük magunkat, nem szűnünk meg 
soha saját példánkkal s világos 
tiszta látásunkkal nevelni ma
gunkat s másokat, olyan-' belső 
erőre tehetünk szert, amellyel 
dacolni tudunk, eredményesen 
ellent tudunk állni minden el
lenséges nyomásnak. Társadal
munk túlságosan s nagy dolgok
ra van beállítva, mindent a nagy 
eseményektől vár; pedig az élet 
látszólag kicsi dolcsi vannak 
olyan (fenő, vagy legalább is 
nálkUasautstleu Jelentőségűek, 
mint a csataterek eredményei. 
Világosan szemlélhető példa van 

0 
Végeredményben egy fajta sor

sa mindig a fajtatjain fordul meg. 
• minden népnek olyan sorsa 
van, amilyent megérdemel, ami
lyent k i tud magának harcolni. 
Ne várjon a magyar társadalom 
mindent mástól, rendszertől, kor
mányzattól, hanem számoljon le 

i nyomorult szemléletével, 
álláspontjával, nem

iével, a mindennapi 
kényelemre beáTTitotf 

arrólávaL szellemi cso-
legevet s meg kell látnia, 

hogy a nemzet megtartásában 
óriást szerepe van. De ez s sze
rep korszerű fegyvereket, kor
szerű magatartást követel meg 
tőle: erkölcsben, szellemben s 
példában egyaránt Egyszóval, 
nem dezertálni kell, nem begyul
ladni ha odakünn nem úgy men
nek a. dolgok, ahogyan szeret
nők, hanem helyt kell állni. • 
meg kell oldania mindenkinek a 
rá váró feladatot Különben ba
lek módjára hullunk belső- éa 
külső ellenségeink pusztító fegy
vereibe. ' ' - »-

BAJTÁRSI SZOLGALAT 
Balogh Lajos honvéd (Tp. 

118/01.) írja szerkesztőségünknek: 
— Fogadj* mind s magam, mind 
a többi celldömölki bajtár
saim nevében hálás köszönetün 
ket azokért a lappéldányokért, 
amiket hozzánk, mind közvetlenül 
mind közvetve eljuttatott. Minden 
egyes bajtársim arcán vem tit
kolt öröm sugárzott amikor egy-
egy hlriappéldányt átnyújtottam 
azzal a megjegyzéssel, hogy érez
zétek egy kicsit otthon magato
kat, a Celldömölki Hírlap Jóvol
tából. Es a szó. betű szerinti ér
telemben csak úgy falták a ka
sai híreket — Mégegyszer na 

Kon szépen köszönöm a t Szer-
sztőségnek ezen hazafias gesz 

tavat és maradok továbbra U baj. 
tarai üdvözlettel. 

Tóth Gyula t szkv. (Tp. 
118/35.) Nagy Oroszországból 
küldöm szeretetteljes üdvözlete
met Szülőimnek. Menyasszonyom
nak és az összes Jó Ismerősök 
nek. 

Felrobban a szovjetbunker a magyar 
honvédek rohama után. 

I s k o l a a m a g y a r s á g r a j 
A szeg csak kibújik a zsákból. 

Pár évvel eztlött, amikor á . fia
tal magyarság képviselői . re
mekül megirt könyveikben egy
re bangceabban s bátrabban kö
vetelték a földreform megvaló
sítását magyar fajtánk érdekében, 
az egyik Habsburg ivadék. Al
brecht herceg Braziliát emlegette 
olyan földrészül, amelyen a ma
gyar néptölösleg megfelelő 
mennyiségű földet találhatna 
Óriási botrány lett ebből, nyilat
koztak jobbra, azután balra. Ismét 
balról-Jobbra, de a lényeget ma-, 
ga a herceg Is megismételte: 
úgy értette, hogyha idebent nem 
lehet földreformot csinálni, akkor 
Brazíliában elegendő föld ált ren
delkezésre. Elhangzott ez akkor, 
amikor Németország megkezdte 
az előkészületeket, hogy minden 
németet hazatelepítsen, mondván, 
hogy egy német se legyen idegen 
nemzet szolgája. S akkor, a de
rék nagybirtokos babsburgl her
ceg Brazíliában Jelölte meg az 
Ígéret földjét a magyarság sze
génysége számára. Ő azóta visz-
szakapta a szerbek által elvett 
nagybirtokait is. 

. Most újabb szenzációval talál
kozott a magyar közvélemény. 
Egy másik Habsburg'herceg. Jó
zsef Ferenc főherceg azt' aján
lotta Zilahy Lajosnak, hogy az 
úgynevezett .Kitűnőek iskolájá
ban*, ahova a magyar kisparaszt 
és a munkásnép tehetséges gyer
mekei kerülnek, necsak magya
rokat vegyen fel, hanem nem
zetiségleket is. Sőt alakítsa át 
ezt a magyar- tehetségek szá
mára készülő iskolát a régi bécsi 
Terézlánum mintájára új Terézi-
ánummá s vegyen fel oda szlo

vákot , horvátot, románt, stb, szó
val minden nemzetiségből. Állító
lag Így fogják egymást később 
megbecsülni országos nagy dol
gokban. 

Mondanunk sem kell, Zilahy 
finoman, de határozottan vissza
utasította e késel s erősen Mária 
Teréziái izu Javaslatot melyben 
ml sem láthatunk mást mlpden 
Jószándék ellenére sem, mint 
egy csomó naiv érzelmet, s Te-
lettéb nagy tájékozatlanságot a 
magyar történelemben. Hiszen 
csak a legutóbbi évek keserves 
tapasztalatai mutatták meg. hogy 
azok, akik Jó magyar kenyéren. 
Ingyen, ösztöndíjjal tanuliák. el
véve a magyar paraszt gyerme
kei elől az érvényesülési, a ta
nulási lehetőséget a döntő pil

lanatban szemrebbenés nélkül 
árulták el a magyar ügyet. Hány 
Tiso él ezek közül kint és bent 
egyaránt akik a újmagyarság 
felé adják a Jó magyar mivoltot 
de intézkedéseikből, szellemi
ségeikből kirí, hangosan ordít a 
magyar-ellenség. S most Jön egy 
újabb habsburgi ajánlat hogy ne
veljünk mérges kígyókat a keb
lünkön, hátha- most, vagy ezután 
nem marnak'meg bennünket? 
Akad normális ember, aki hisz 
e&ben ? S akadhat-e magyar em
ber, akinek még mindig az a 
legfőbb gondja, bogy más- fajú-
akat neveljen a magyar állam a 
megvarsag vezetésére? Z íjban a 
különben jószándékú Indítvány
ban a régi Imperialista Habsburg 
szellemet látjuk megnyilatkozni, 
noha egy. percig sem vonjnk két
ségbe a főhercegi indítvány Jó-
szándékát. De a poklok kapui ls 
Jószándékkal vannak felírva, .me
gül a karhozatot Jelenük. A 'ma
gyar népnek * pedig .világosan 
kell látnia a dolgokat, s egy-
percre sem szabad magát még 
jószándékú nyilatkozatokkal 6 in
dítványokkal sem megtévesz
tetnie. A viz nem válik vérré, 
legalább ls nem máról-holnapra, 
vagy pár évtized alatt Sőt, van
nak esetek, 'amikor még egy 
század alatt sem. 

A magunk ügyét pedig csak 
bízzák ránk. s engedjék hogy mi 
csináljuk. Eddig ók Intézték sor
sunkat Isszuk ls a levét, enged
jék, hogy végre magunk intéz
hessük, hisszük, sokkal jobb lesz 
Így. Legalább Is'ránk nézve Igen. 

— Népfőiskolai e lőadók ér
tekezlete. Folyó hó 25-én a 
celldömölki evangélikus népfő
iskola előadói, értekezletet tar
tottak, melyen ax addig nyert 
taps érts husikról számoltak be. 
Mintegy 14-en jelentek meg. Az 
értekezletet Molltorisz János es
peres nyitotta meg, utána Veőe-
ros Imre Igazgató-lelkész ismétel 
te a megjelent előadók előtt a 
népfőiskolai tanítás Igazi miben
létét (példákon mutatva be). A 
közölt ismeretanyag ne legyen se 
sok, se kevés A tanítás célja az 
érdeklődés felkeltése és ennek 
megfelelő Ismeretanyaggal való 
kielégítése. Az érdeklődés is, meg 
tanítás la olvasással tovább foly 
látandó, bogy állandó további 
kapcsolatban legyenek a már is
mert anyaggal. Az értekezlet 
különösen módszerben! szempont 
ból Jelentett sokat 

I R O D A L O M 

Ionra Kyőiii l„. H M . '- - _,,.Lk "irtn KcirrviisH seflRogyoDD 

FÍIMSMI f«nAlttlH * S*iifnlu-fi M-toi 

Szelek szárnyán 

Síinek élén lóri szerteszéjjel 
szél és vihar a szép hullámokat, 
így veszik el dicső tett a névvel, 
elfeledik, mint az álmokat, 
ősi törvényt zúg a tenger árja, 
épít, tördel minden csepp vízeM 

,A.part kövét hullámkézzel vájja, 
azért jött el ilyen messzire. 
Fel-felveti sörényét a tenger, 
majd a felhőt is tépi sgVroma. 
Megszületik, sírba tér az ember, 
s búg az örök tenger-orgona. 

- //. 
A tengerbe sóhajt a part fény ve, 
áhítatuk halkan olvad egybe. 
Mióta csak születeti a hajnal, 
zúg ez a nagy ünnepélyes kardal. 
Ahány reményt vitt a tenger 

frévbe, 
annyi embert temetettél mélye. 
Tükre a nagy végtelenség arca, 
hősnek a vas keménységét adja. 
Akaratom én is tőle nyertem, 
viharában ébred föl a lelkem. 
Hullámai fellázadt öserők, 
haragjában .titánok kürtje bőg. 

Tengerparton . 
Üvölt az orkán, nyargal a sátán, 
őrjővgő átkot vijjog az ár. 
Repülj, vitorlám.rohanj a hátán, 
mint a cikátA viharmadár! i 
Halászsas rikolt, vágtat a hul-I 

(lám, 
elhagyom az éles szirteket, o < 
sós vizek habzó zápora hull rám, 
messiről az Éden integet. 
Biztosan tartom a -két lapátol, 
éber szemmel messze kémlelek, 
mig csónakommal tajtékba 

lerántok, 
fejem felett esti fény remeg. 
Viharban váltak vassá karjaim, 
akaratom, az is tiszta vas. 
Rohamra szállok az ár habjain, 
apró hajóm úgy visz, minta sas. 
Hajszálon függ itt a halál vagy 

leüt; 
csak pillanatra nézzek félre, 
hullámözönnel ront rám a vég-

Izet, 
s elnyel az álmok tenger mélge. 
Előre, csónak, at éghatárfa! 
onnan az égbe szállsz ma velem'. 
Mert győzni fogok s nem lesz az 

Iára, 
e kóbor élet, drága nekemI 
B, el, tovább csak, vágd a hab

itarajt, 
szállj a szét csattogó szárnyain! 
Engem pogány áaclázaáásahajt, 
s Gálokért lángoló vágyaim. 
Fellegek ormán alkonyai vérzik, 
gyémánt-utat rak bemé at éj. 
Féktelen orkán harsog at égig, 
csillag m/itatja, merre a rét. 

— Esküvők, üorcsi Lajos cell
dömölki tűzifa-, szén- és m é n -
kereskedő február 20-án vezette 
oltárhoz a celldömölki apátsági 
templomban Klniczky Bóráikét 

— Kovács István celldömölki 
földbérlő február 27-én vezeti 
oltárhoz a kemenesmagavl ev. 
templomban Sebestyén Jolánkát. 

— Leftler Gábor celldömölki 
kalaposmester február 28-án dél
előtt 1.12 órakor vezeti oltárhoz 
a celldömölki apátsági templom
ban Turf Mariit! 
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A szombathelyi Vasutas Mansz. szín előadása 
Celldömölkön, a Griff-szálló nagytermében 
A tinla b.vél.l a hadbavonultak hoizálarloiói javát szolgálja 
A Szombathelyi Vasutas Manez 

nagyszabású farsangi prog~-
rammot tűzött maga elé. Színre 
hozta Móricz Zsigmond: „Nem 
élhetek muzsikaszó nélkül" című 
4 telvonásos vígjátékát Ezt a da
rabot 1930-ban a budapesti Nem
zeti Színház mutatta be Somogyi 
Erzsi, Fethfi Attila, Rózsahegyi 
Kálmán, Vaszarl Piri, Hosszú 
Zoltán, Vízvári Mariska, stb. sze
replésével. Szombathelyen négy 
Ízben zsúfolt ház előtt .ad
ták elő a nagyszerűen felkészült 
tehetséges műkedvelők, 40-nél 
több vasutas'szereplő négy héten 
át lelkesen készült az előadásra, 
hogy lehetőleg a legjobbat nyújt
sák. A tisztán jötékonycél érde
kében, hogy a badbavonult, 
Oroszországban vérző vasutaa-

onáink családtagjainak ée ár
váinak minél többet Juttathas
sanak — a rendezőség is min
dent elkövetett 

A siker nem is maradt el. Hi
vatásos színészeknek is dicsére
tére váló alakítást nyújtottak: 
Romvári Ernő mint Balázs földes
úr, feleségét Póllkát Hajós Gabi 
megható őszinteséggel jellemezte. 
Feltűnő alakítás volt Kovács Erzsi 

T U R U L 
K Ö N Y V K I A D Ó 
Mjau.iiJdriojai: 

Erdélyi József: 
Fegyvertelen 
,-\7önéletrajz második része. 

Arvi J á r v e n t a u s : 
Kereszt és varázsdob 
A kiváló Ilim Iro lapp tárgyú 
regénye, K o d o i á n y i János 
lordilájs. 

K o d o i á n y i J á n o s : 
S U O 111 1 
A..Suoml, s csend o m á r i ' 
és a „Suomi Ütke" együtt 
32 oldal képpel. 

K o d o i á n y i János: 
Csendes órak -
I nnulmányok. bírálatok cikkek 

Németh L á s z l ó : - ' . 
Móricz Zsigmond 
Emlákezci 
nagy íróra 

a most elhunyt 

Németh László:, 
Lányaim 
Tanalmsnyok gyermekekről. 

Szabó Pál; ~ 
Keresztelő 
A trilógia második része. 
A .Lakodalom- folytatása. ' 

IFJÚSÁGI KÖNYV 

Bözodi György: 
A három kiráiyúrfi 
három kutyája 
Székely gyermekmesék Qy. 
Siabö Béla gyönyörű rajaival. 

katonás keménységű Zsani né
nije*. Gémest Ilonka jóságos Pepi 
nénije és Hoztioek " Aliz süket 
Mina nénije. A k i s huncut BirJ 
leány szerepében Lelkes Évi, a 
nótázó pesti jogász szerepében 
Jámbor Lajos kacagtatták meg a 
közönséget Lajos bácsit Kocsis 
Illés, Klsvicáknét Palágyi Annus, 
Borcsát Zt-ankó Juli ka játszottak 
fényesen. A csapodár Veronikát 
Koczor Zsuzsa alakította nagy
szerű rátermettséggel. A kisebb 
szerepeket Is mind kiváló ezfr-
replók alakították. 

A nagyszerű siker ösztönözte 
a rendezőket, hogy a nagyobb vi
déki vasúti gócpontokban Is el-

jétszák 
Helyeslé 

nagyszerű darabot 
lelyeslésre talált a terv Vér-

tessy Vilmos miniszteri tanácsos, 
máv. üzletigazgatónál is. aki a 
Vasutas Mansz fővédnöke, kezé
be vette az ügyet és személyesen 
vesz részt nemcsak az előmun
kálatokban, hanem vasárnap, 
28-án maga is megjelenik Cell
dömölkön. 

Az első állomás Celldömölk, 
azután Körmend és Zalaegerszeg 
lesznek a következők. 

A színdarab Celldömölkön va
sárnap, 28-án délután fél 5,-óra-
ákor kerül bemutatásra a Griff 
szálló nagytermében. Celldömölk 
vezető köreiben az előadást 
máris óriási érdeklődés előzi meg. 

A szereplök vasárnap 12 óra
kor Indulnak Szombathelyről, 
Makk Józsefné rendező veze
tésével 

M A G Y A R HŐSÖK 
Dr. Györffy Lénárd, aki hosszú 

éveken keresztül Kemenesma-
gasJban mint magánorvos köz
szeretetnek örvendve működött 
s zalaszántói körorvosi állásába 
távozott el vidékünkről, — múlt 
év május óta a keleti harctéren 
teljesít szolgálatot. 1 

Mint orvos zászlós veszi kl ré
szét a haza megvédése s menté
se szolgálatában a-mint Ilyen: 
sok magyar testvérünknek sebe
sülésekor gazdag tapasztalattal 
nyújtott segítségével elősegítette 
azok gyors felépülését s felgyó
gyulását 

Ezen szolgálatában mult év de
cember 18— ütközetben oly 
hősles S vitézi magatartást tanú
sított magyar testvérei részéré 
nyújtandó segítségadásban, hogy 
értesülésünk szerint a Slgnuin 
Laudis fogja rövidesen mellét éke
síteni!! 

örömmel vettünk hírt földiák" 
hősies magatartásáról, aki Ideha
za is a magyar összetartás s test
véries szolgálat harcosa voltl 
Úgy ismertük, mint a tettek em
berét s szeretéttel köszöntjük e 

helyen is, mint példaadó magyar 
testvérünket! 

Adja a magyarok Istene, hogy 
mielőbb: dicsőséges harcunk 
eredményes elvégzése után. ide
haza üdvözölhessük- s köszönt-
hessük, mint az új magyar élet 
egyik leendő példás harcosát 1 

— Eljegyzés. Medgyaszay Pi
roska, a celldömölki evang. leány-
népfőiskola tanárnevelője ésCaep-

.regto Béla. a bányai eynng. egy
házkerület missziói lelkésze je
gyesek. 

— Szere te lvendégség Bobán. 
A bobai evangélikus gyülekezet
leányegyesülele február 14-én, 
vasárnap szeretetvendégségei 
rendezett az elemi Iskolában, 
melynek műsora keretében Ska-
Ucb Sándor alsólendval l e lkén 
tartott előadást. Az eat bevételét 
a leányegyesület templomi kály
ha beszerzésére fordítja. 

A keleti hadstintér. 

— Le lkészé r t ekez l e t A ke-
menesaljal ev. egyházmegye lel
készegyesülete február 25-én dél
előtt értekezletet tartott Molitó-
rlsz János esperes elnöklete alatt, 
amelyen a folyó ügyeket tár
gyalták le. 

— H á l á k n á l Tuba Ferencné,-• 
szül. Galvan Wischall Aranka, 
Tuba Ferenc ny. m. klr. csendőr-
alhadnagy hitvese 46 éves korá
ban hosszas szenvedés után Bo-
zsokon február 20 án euTúnyt 
Holtteatét családja CeUdömölkre 
szállíttatta és 23-án a temető ká
polnájából temették el nagy rész
vét mellett Férje, egy leánya, 
három testvére és kiterjedt ro
konsága gyászolják. 

— Tisztújítás a mozdony-
lűtők körében . A ceUdömölkl 
Mozdonyfütők és Fútőházl Mun
kások Egyesülete az elmúlt szom
baton tartolta a Zöldfa-féle ven
déglőben lévő körhelyiségében 
évi rendes tisztújító közgyűlését 
A szombathelyi üzlet vezetőség 
képviseletébun dr. Pálit Miklós 
tanácsos és Vas Béla celldömölki 
T ütőházfőnök, főmérnök Jelent 
meg. A közgyűlést Németh (III.) 
János nyitotta meg. Beszédében 
Üdvözölte a megjelenteket Majd 
a számadás és költségvetés le
tárgyalása után megejtették a 
tisztújítást. Elnök: E. Szabó Ká
roly elölülő, alelnökök: Somogyi 
Kálmán és Öri József futók, tit
kár: Orbán József, jegyző: Né
meth (II.) János, pénztáros: Mee-
terházy Károly, ellenőrök: Bak. 
Lajos, Ambrus Ferenc ée Hor
váth József. Választottak meg 18 
tagú választmányt 

— A. -FaUl rossza" János 
házán. A Jáflosbázl gőztéglagyár 
alkalmazottal és a r. kat Ifjúság 
együttese az elmúlt vasárnap 
előadta a jáooaházi Korona-ven
déglő nagytermeben telt ház előtt 
Tóth Ede: .Falu rossza" cfrnü 
három felvonásos népszínművét 
Gördülékeny előadás, szép, ér
telmes szóklejtés, művészies dísz
letek, és ragyogó jelmezek Jel
lemezték az előadást A szerep
lök 'egytől-egyig megérdemlik a 
legszebb elismerést Beleélték 
magukat szarepeikbe a Így ala
kításuk tökéletes volt A rendé- -
zéa- nehéz munkáját Bogyay Kál
mán gyárigazgató végezte, ami
ért dicséret illeti. Ax előadást 
húshagyó kedden megismétlik. 

— • E l ő a d á s . . A celldömölki 
Evangélikus Ifjúsági Egyesület 
március 2-1 összejövetelén Kiss 
János segédlelkész . K I a magyar-
címmel előadást tart. Felhívjak 
n tagokat a pontos megjelenésre. 
Érdeklődőket ls szívesen lát az 
Evangélikus Ifjúsági Eegyesület 
vezetősége. 

— A szombathelyi 
Mansz. műkedvelő 
Celldömölkön. A szombathelyi 
vasuias Mansz. vasárnap délután 
6 órakor Celldömölkön a ürltf-
azálló nagytermében előadja Mó
r i tz Zsigmond: .Nem élhetek 
muzsikasző nélkül- elmfi I fel
vonásos vígjátékát Ezen darab 
négy ízben került színre Szom
bathelyen. Igen nagy érdeklődés . 
mellett Az erkölcsi és anyagi 
siker felülmúlt minden-várako
zást. Épp ezért a rendezőség el
határozta, hogy Vas megye min
den nagyobb helységében elő
adják a darabot Így kerül Cell
dömölkön la előadásra, melynek -
liezta bevétele a hadbavonullak 
segélyezésére lesz fordítva. Te
kintve a nemei célt, szeretettel 
ajánljuk a n.é. közönség ttgyel-
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— Taná r i k inevezés . A kul
tuszminiszter Németh- Lajos cell-

~ " m. klr. állatni polgárfs-
dó helyettes tanirt ren-

Halálozás. Rácz Béláné, 
g Z í U . Vrábely Mária, Ricz Béla 
kemeneemagaal r. kat tanító te
lepeire hosszas szenvedés után 
'FELTSiSoan február 26-án 
Kemenesmagasiban elhunyt Holt
testit családja Zalagalsare szál-
llttatta és 26-án helyezte őrök 
nyugalomra. Férje, egy gyerme
ke testvére, unokái és kiterjedt 

nultak hozzátartozol Javára 
Ités. A nagyméltó-
r által kezdeménye-

l országos" gyűjtés a hadba
vonultak hozzátartozói részére a 
ceBdörnolkl járás területén befe-

- Joződött A gyűjtés eredménye 
25.809 pengő volt Az alább kő-
zöft réazleteredmécyekből kitű
nik, hogy- egyes községek Jóval 
alulmaradtak a várható ered
ményen. A gyűjtés megoszlás köz
ségenként a következő: Alsóság 
230.20 P, IzZákfav-166.60 P , Boba 
838.58 p, mBBmm mm P , 
Nemeskocs 326 62 P, Celldömölk 
3447.28 P, Egyházaskesző 441 P , 
Kemeneaezentpéter 189.82 P, Vár-
kesző 125 P . Jánosháza 1526 P , 
Kemenesniagasi 1549.40 P , Szer-
gény 668.79 P, Kőcsk 165.60 P , 
Bryrlázashetye 677 50 P , Kemo-
neekápotna 81.30 P , Kissomlyó 
51MB Pr Borgála 106.40 P, Dó
ka S35.26 P, Magyargencs 1935.60 
P , Kemenesnőgyész 1082.30 P , 

) P , Mesteri 
eaztúr 260 P, 

l P, Keled 829J50 P , 
a 344.78 P , Csön

gő 207.40 P. Pápóc 621.14 P,Ke-
lyart S43JB PV lUbakecskéd 
409.20 P, Sömjénmlhályta 856.16 
P, Tokorcs 180 P, 'Vönook 2000 
Pl- Kernenesszentmórton 107.30 
P és Mersevát 43653 P gyűlt 

A C e l l d ö m ö l k i Hírlap 
' a k ö r n y é k legigényesebb 

hetilapja! 
Ol-vagd és terjeszd! 

I . M A szeretet szolgálata. A 
osMImMIgfrEvangéllkua Nőegy
let a relormátos hittestvérekkel 
a szombathelyi hadikórházak se-

WEM2ETI MOZOÓ 
a r«i i ' s a 

Irclus 3. szerda. Kénekéit hely-
árakkal. A legismertebb magyar nép
színmű. (Csak-1 naptf!) 

A lalu rossza 
Fosrerepben: - Dsj te I 
Artúr, Oregon Zoliin, 

Március 4. cstitOrtOt Ménekéit hely-
árakkal. OyöayOrá svéd Mkltsseke. 

A titokzatos Sziám 
Főszereplője r Vslameruiylen maláj ben-
ktftUttek (Gsak 1 napig!) . 

Március 6. azombat és 7. vaaárnap. 
Rendes belyirak. lOttn* njne iá . vig-
Utták. ( W k 18 éren felülieknek.) 

Éjfélre kiderül 
Főszereplők •• Slsior Ent l , Bulla FJma. 
ÍSa vSTcékót R ó z s h l ^ t o . G y u t a , 
Tlm4r, Lehotay. V. Benkő. Pethes, stb. 
Kepfll s nehéz kő, kultur tum. 

.. éa vönöckl kör-

S S f i ^ S % 
gedély 12, mezőgazdasági cseléd-
könyv 16, gazdasági munkakönyv 
12 darab adatott k t Községi sze
gény éa eltartott 8 vo l t , r - A r t - . 
HöcU körjegyzőség föiktatójába 
2583 darab akta érkezett. Bíró
sági kézbesítés 614 darab volt 
Részleges épitéel engedély 2, 
mezőgazdasági cseléd- éa mun
kakönyv 14^4 darab adatolt k i 
Községl azegény és eltartott 4 
• o l t . 

— Felhívás . Felhívja a Le
vente Egyesület Celldömölk köz
ség lakosságát, hogy március el
ső hetében a gumi hulladék gyűj
tése végett mindenkit lel fognak 
keresni a leventék. Fogadják 
őket megértéssel. Munkájuk ha-, 
zafias érdeket szolgál. 
_ — Műkedvelő sz ín ie lőadás . 
A nlcki r; k á t Agrárlfjűságl Le
gényegylet február 28-án, vasár
nap este 7 őrsi kezdettel * r. kat 
elemi Iskolában színre hozza 
Gergely József: „Gyöngyös bok
réta" ojmű énekes, zenés vígjá
tékát három felvonásban. 

— A repcelak! . T o m i f i lm
színház február 27-én, szom
baton fél 8 őrakbr, 28-án, vasár-
nap délután 8, 5 és este fél 3 .| 
órakor az „Elnémult harangok" 
című magyar filmet mutatja be. 

— Huncutságok a Legény
egyletben. A sárvári Legényegy
letben március 7-én kerül színre 
Lakatos Lajos íjsfltetfi színműve: 
Balázs Ágnes huocotságal cím-

A Celldömölki Hírlap 
harcos m a g y a r szellemet 

- képviseli. - É r t e d ls harcol. 
Támogasd munkáját. K é r d 
mindenütt 
Olvasd és terjeszd! 

Támogasd faj tádat! Vásárlási 
könvvedben z a l d ó neve ne 

szerepeljen I 

Köszönetnyilvánítás. 
Mindazoknak, akik felejt

hetetlen teleségem, drága jó 
testvérünk 
SZÓRÁDY DÉNESNÉ 

sz. Kovácslcs Ju l i ánná 
elhunyta alkalmából mély
séges bánatunkban igazi 
részvétükkel felkeresték, ra
vatalára koszorúkat helyez
tek, bánatos szivünkkel a 
részvétükért ezúton mon
dunk bálás köszönetet. 

A gyászoló csa lád . 

gyűjtést végzett A gyűjtés ered
ménye mulatja azt, hogy a ke
rekítvén telebaráti szeretet a mai 
acukóe világban is csodákat tud 
tenni Aa összegyűjtött életal-

Hétthéssy Jehőné clnöknó veze
tésévei/és a főszolgabíró úr ne-
aMtáawgatásával Szombathelyre 
szálUtotta, ahol személyesen osz
tották ki a sebesülteknek. A front 
nősei könnyei szemekkel vették 
át a magyar otthonok szereteté
nek bántak ily módon való meg-
nyllvántüasát. Az .összegyűjtött 

' szer összes súlya 550 kg. 
: 80 kg kenyér, 80 kg ka-

' , 35 kg tOstölthús. 
SS üveg kompot, 6500 darab ci
garetta, 7 darab bot, 1 párna
huzat, 80 liter bor, 8 liter páka-
ka. 3 kg vaj, 1800 darab tojás. 
2 kg szappan, 20 kg alma, kon 
sérvek ' gyula, folyóiratok. A 
Bajtársi Stolaklat.beosztottjai szl-
v s e É a j i M n k ö n s W k s r segítették 
a l l l as j h l Bankáját a kór
házban. . A támogatásért és ado
mányokért ezúton mond hálás 
köszönetet a Nőegylet Elnöksége. 

— FelUItlzetések. A cell
dömölki Bajtársi Szolgálat által 
február 14-én megtartóit hang
versenyen az alábbiak fizettek 
[elül: Szabó Károly orsz. gyűl. 
képviselő 30 P. Varga József 12P, 
dr. Nemes Vazul plébános 10 P. 
Molnár Mihály. Berkes -Jenő 
7 -7 P, dr. Hettbény Jenő, fő
szolgabíró, dr. illslczky András 
4—1 P. özv. Dávid Kálmánné, 
Klatn Sándor, Zlebovszky Dezső, 
Hochold István, Sz. F. 3 -3 P, 
özv. Nóvák Lajosné, Varga Anna 
2.50-2.50 P, Molnár János, D.M.. 
Martinék Erno>F. Gy., Csodányl 
Béla, dr. G. E. Maebdel Károly. 
Ambrus József, N. N". N. N^ Csú
csai Sándor, Hajaá' Dénes, Sán-
dorfl Miklós 2 - 2 P, Horváth Ju
liska, -Fehér Pálné. özv. Gőnye 
Ferencné, Kuthi Lászlóné. Gróf 
Jenő, Hartal István, Schilling 
Henrik, Vadócz Sándor, Somogyi 
Sándor, Gersel János. Fülöp Jó
zsef. Szegedi Gyula. Simon János. 
Cstzmazia Józsefné. Pétervári 
István. Mohácsi Dénes, N. N., N. N.. 
Kotz István.' R. R.,'B. T., D. D., 
Klap Ferenc, Seb. » _ Halekszl 
Albert, Németh Károly 1—1 P, 
Szabó Mibályné, N. J. 60-60 fi l
lér, Horváth János. Mészáros Fe
renc, N. N.. Búza' János, . N. N., 
Horváth Lajos. Nika József, Né
meth János, 50 - 50 fillér, Bán
hegyi István. Holpert .lózscl 
30—30 fillér. Kovács István 20 
fillér, N. N. 12 fillér. 

I nlimmiUr.UMtíi mi irirtllml miiui 
-4671. tk. szám. . 

Árverési hirdetmény-kivonat 
A m. klr. kincstár végreha|tal6nek 

Smedák Ferenc. Smedák Ede, Smedák 
Béla, kiskorú Smedák Mihály, kiskorú 
hővel Piroska, kiskorú hívei IJI|OS, 
kiskorú Lövel Mária és kiskora Le
vél MlhíJy vezTekaKástsssnveaők ellen 
Indított végrehajtási ügyében a telek
könyvi hatóság s végrehajtási árverést 
2794 P 16 tlllér tőkekövetelés és Járu
lékai behallAsa végett a Celldömölk 
községben tekvő.s a_ celldömölki 47 sz. 
telekkönyvi betpfben A -f 1 sorszám 751 
hrszám alatt ház udvarral a Hollősy 
téren. K» M területll és végrehajtani 
szenvedők nevén álló egész ingatlanra 
4400.P kikiáltási árban elrendelte. 

Az árverést 1943 ért április bő 30 
napján délelőtt 9 árakor községházánál 
a telekkönyvi hatóság hetyuegében 
(Kossuth Laliin ucca E sz.) fogjak meg
tartani. 

Az árverésre kerülő ingatlen a ki
kiáltási ár telénél alacsonyabb áron 
nem adható el. 

Bánatpénz a kikiáltási ár 10 "i-n 
amelyet a magasabb Ígéret ugyanannyi 
• -ára kell kiegészíteni. 

Celldömölk, 1942 ért december 17. 
Dr. Grvk "Vkir. Jb. elnök. 

imf. dr. Horválh 
Kiadmány hiteléül: 0 4 | W Irodallszt. 

S P O R T 
ÜJ sportág irfdult rohamos 
leilodésnekXel kiömöl kön 

. Szerda este volt. Az ' egyik 
templom toronyórája a hetet kon
gatta, amikor elindultunk a Le
vente Otthon felé. Meg akartuk 
tekinteni, hogy milyen eredményt 
értek el községünk leventéi az 
ökölvívás terén. -

Az l ton előttünk kisebb-na
gyobb csoportok haladtak. — Bal 

enes.. Jobb horog... kiütés... 
.. — tárgyalták izga-

és csak úgy repültek fe
lénk az ezekhez nasontó — elot-'H 
tűnk teljesen ismeretlen — szak- j 
kifejezések —. •-—^-r-^j 

..Az Otthonban már Javábaa 
dolgoztak, a fink. Tornacipőben, 
övig mezítelenül, duzzadó izmok
kal. 

Ahogy a terembe léptünk, 
pillantottuk Szabó Imrét a 
dömfilkl Levonle Egyesület 
vívó szakoktatóiét; ás őt kértük' 
meg, hogy ismer téén aa ökölvivó 
szakosztály működését, illetve 
egy edzés mene té t . / .„rVuija 

Az edzések kel csoportban tör
ténnek — k^ffi 1** Aa eátő cso
portba tartoznak a kezdők; nug 
a másodikat a haladok alkotják 
A bemelegítő tornát — mellyel 
az edzést kezdjük —* mind a két. 
csoport elvégzi. Fej-, kéz-csukló-.' 
kar-, derék-, térd- é s lélegzést 
gyakorlatok alkotják. Ideje 10-20 
pere; u idh 

A tornát ezalatt már el is vé
gezték. Két csoportra különültek. 
Az egyik csoportbeliek egy boa» 
szú sorba álltak és lépegetni 
kezdtek sípjelre, előre-hátra. A 
másik csoport pedig mintha meg-
kergült volna: ugrált oasze-vu* 
sza, közbea Jobbra balra ütöget
tek a levegőbe. X 

— A lépegetők — folytatta 
Szabó — meg csak az ökőlvivái 
ABC-jénél tartanak. A mozgást 
tanulják. Ez az ökölvívás egyik 
legfontosabb tényezője. Egy Jól 
mozgó öklöző nálánál sokkalta 
srőaebb ellenfelét győzheti le. 

Nagyszerű látvány volt ahogy 
egy-egy füttyjelre rugalmasan, 
táncszerűen kiléptek, fordultak. 

— A második -csoport, a hala
dók csoportja. Ez az ide-oda ug
rál ás, nem céltalan munka — 
az úgynevezett „árnyékharc
komoly küzdelemre való kéazü-
lés. Most pedig Iskolázunk - te
lezte be vezetőnk Ismertetéséi. — 

Egy füttyjel — és a tetem 
mintha megmozdult volna. Sin 
keket hordtak a középre, bállal 
befelé, egymás mellé rakták 
volt a szorító. 

Egy egész pici legényke 
a legkisebb ökölvívó — egy aki 
kora pár kesztyűt hozott, hogt 
az majdnem letörte a kezét 
. Az oktató és egy „paciens" 
székek közé szaladt; é s . ezutái 
ml 'Ji megismertük, hogy ml 
a balegyenes, jobbhorog, lelüléi 
Hogy zuhogtak az ütések; odi 
se neki! Csillogtak a szemek 
veszekedtek, azon, hogy melyik 
húzzon kesztyűt -> 

— Mik a szakosztály- tervei? 
— tanítványai közül agy pille 
natra megmentett Szabót. 

— Minden lehetséges verse
nyen részt veszünk, háziversenyt, 
körúlakat rendezünk. — 

— fis mikor mutatkoznak 
idehaza? 

— A legelső levente labdaru
gó mérkőzés szünetében. — 

...Tlz óra, döbbentünk az 
ránkra. 

De alig tudtunk elválni e lel
kes, munkás kicsi kis magyar 
szigettől, akik tudnak dolgozat 
és tudnak akarni, ma, amikor s 
sport ls mindig honvédelem!Hl 


