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Kormányzói szózat
a leventeifjúsághoz
Magyar Leventék!
Az ország egész fiatalsága mel
lett elsősorban Tihozzátok szo
lok, mert Reátok nagy feladat
vár. A március 15-1 ifjak helyé
be kell lépnetek. Nektek is ugyan
olyan lelkesedéssel kell felsora
koznotok a nemzet nagy ideál
jai Os céljai meThOla, TÍ.vagy
tok hazánk reménységei a ma
gyar Jövő valóraváltók Legyetek
mindig méltók nagy Őseitekhez,
állítsátok Ifjú erőtöket épp olyan
lelkesedéssel a haza szolgálatába
és teljesítsétek épp~~őly híven
kötelességteket
Törekedjetek
mindig arra, hogy életetek pél
daadás legyen. T i járjatok elöl a
valláserkölcsi életben, a becsűletességben é s a hűségben. Szol
gáljatok mindenekelőtt- a nagy
magyar célokat; mert kivált ilyen
nehéz időkben keli, hogy a nem
zet érdekei- minden egyéni ér
deket megelőzzenek.

Felelős szerkesztő:

NAGY IMRE
Hogyan

ünnepeltünk

Előfizetési árak:
1 évre 6, Vt évre 3, V* évre 1'50 pengő.
- Megjelenik minden szombaton.

március

15-én

Celldömölkön és Sárvárott nagyszabású március 15-i ünnepségek voltak
Az ünnepléseket a tiszta' magyar szellem jellemezte

Az ünneplésben, ennek tartal
Kodolányi János lenyűgöző
mában s módjában éppúgy a előadást tartott arról a kérdés
nemzeti közvélemény*' nyilatko rőf: ml lenne, ha a magyarokat
zik meg, mint akár egy népsza a Duna-Tisza közéről kitelepíte
vazásban. Másként üanepel a nék, amit jobb és baloldalról
román, másként a szlovák, más egyaránt követeltek az.- elmúlt
ként a német s Így tovább. Egy években Európában.
Megrázó
ünnepély .'megrendezése nemcsak szavakkal vázolta, hogyan ván
a nemzeti közvéleményre s 'a dorolná a marhaszállító vagonok
korszellemre jellemző, hanem felé a magyar nép, s hogyan
mindenekelőtt azokra, akik az maradnának itthon azok, akik
ünnepélyt rendezik. Még nem ls szárúiazásilag nem tudnák iga
oly régen március 15-lke egy zolni magyarságukat. Akik eddig
sereg értéktelen ember szamára csak hangoskodtak, akik eddig
jelentett szereplési lehetőségeket. nagy magyar pózokban ágáltak
Sárvárott egy derék uradalmi egyesületben, piacon, politikai
számtartó szokta~megprezétrtá!hl életben és mindenütt s akiknek
egy-egy költeményével az ottani nyomán csak az ő fiaik boldo
polgári Iskolát nyilván azt hitte, gultak a fajmagyarság rovására.
hogy az ü költeményei a legal Akik. miközben nagy magyarok
kalmasabbak arja, hogy — nagy nak tartották magukat, a való
költőink szép és tartalmas, köny- ban magyarokat veszítették ösznyen érthető versei helyett — sze egymássá], hogy a magunk
A nemzeif élet egyik legfonto hitet önértékeinkbe vetett törhe terveit meg ne valósíthassuk s
sabb alapja a legyelem. Az öez- tetlen bizalmat sugározzanak, s ez könnyű zsákmányként essünk
szetartás, a belső rend fenntar által faji öntudatunkat fokozzák. minden Idegen érdek s szándék
tása, a belső front ereje, ma az Egy csomó — sehol másutt é r , áldozatául, messze az élet anya
ország számára a lét- vágy a vényesülni nem tudó — fűzfa gi- és értékes szellemi javaitól.
poéta és rüzíaszónok itt talált — Olt, ahova -kitelepítenének
nemlét kérdése.
magának deszkát pódluomot s .bennünket, ott — mert csak ma^
Szálljatok mindig keményen sütkérezett a tudatlanok vagy gyarok lennénk — magyarul
szembe a társadalombontó tö gerinctelenek gratulációiban.
oldbatsánk meg minden kérdést
rekvésekkel. Ezek rendszerint
mert magyar ember csinálna
válogatás nélkül mindennel szem
Az utolsó években kissé más mindent, magyar szerszámmal,
ben a tagadást hirdetik. Pedig ként kezdtünk ünnepelni (Irre magyar gondolattal. Nem volna
még az egészséges reformokat denta verseknek vagonszerű tö kérdés, ki a testvér, mert min
sem szabad, hogy a demagógia megével sem-lehet hazafias ön den magyar ember az lenne,
sajátítsa ki magának, mert az a tudatot adni, még kevéabbé nagy nem állana közlbénk a magyar
szem elől téveszti az adott lehe nemzeti kérdések megoldására bőrbe bajt idegen. De — tette
tőségeket, túlkiabálja az észsze előkészíteni a közvéleményt még- fel a kérdést Kodolányi —, mi
rű jóakaratot és háttérben szo kevésbbé kijjebb tolni a határo ért kell nekünk erre várnunk,
rítja a komoly munkát AJZ újí kat a magyarság- szániára.) Év nílórt nem tesszük meg mi ma,
tás is csak akkor lehet egészsé ről-évre több felelősség hatja á t és itt a mai hazában azt, amit a
ges, ha az élet józan követel a márciusi Dnnepek rendezőit s fajmagyarság érdeke megkíván?
az idei év Celldömölkön, Sárvá- Miért nem nyílik ki a szemünk
ményeihez simul.
rott s Pápán a magyar szellem annak meglátására, hogy a sok
Ezernyolcszazcegyvennyolcban, megújulásának jegyében zajlottle. sók jelsző csak- arra való, hogy
március ló-ének
lelkesedését
port hintsenek a. szemünkbe az
nem lehetett valóra váltani. Ma
Celldömölkön Idegenek, a egymással össze
ehhez minden rendelkezésünkre
veszítsenek? .
áll. Országunk független és Ön a mai magyar Irodalom s az őrök
álló, megvan a törvény előtti magyar szellem két nagy óriása,
Kodolányi előadása, noha az
teljes egyenlőségünk. Ha ezeket Kodolánvi János I r ó é s S l o k a Ist
költő jelentek meg a reformá zal kezdte, hogy nem arról akar
megőrizve egységben, fegyelme ván
tus egyház rendezésében meg
ami Celldömölkön el
zetten, keményen dolgozva hala tartóit hatalmas ünnepén, mely beszélni,
választja a magyarokat, — mert
dunk és megtartjuk erkölcsi tisz valóban szép tüntetés volt a vir mint enyhe gúnnyal megjegyezte;
taságban országunkat, méltók le rasztó magyar szellem és gondo Celldömölkön nincsenek vesze
szünk Őseinkhez és a ma magyar lat mellett. A rer. egyház rendez kedő magyarok, mégis— elevenbe
harcának szent áldozataihoz.
te, mely a saját badbavonultjaft talált Éppen ezért Igen-igen el
Legyetek felkészülve, hogy ha eleve kirekesztette a tiszta jöve kelt ez az élőadás Celldömölkön.
ránk koszont- a napsütés, ősi delemből való részesedésből, „ s Igen sokan menték haza tisztulerővel sarjadjon az Ifjú magyar azt teljes egészében más feleke tabb látással, akiket már ne
zetűek között osztotta szét hogy hezebb lesz eltántorítani a ma*
ság élete. .
ezzel is példát adjon a felekeze gyár öncélú gondolkodástól.- _
Bízom a mai fiatal magyar lel ti korlátokon túl emelkedő való
Sinka István gyönyörű versei
kek
egészséges
életerejében, ban magyar testvéri szolgálatra.
ből adott elő nagy tehetséggel.
ameiy aefhesza a szebb Jövőt

f i r a 12 fillér

Itt láttuk, hogy az ő versei az
ő előadásában hatnak Igazán éa
csodálatosan. Dübörgő taps fo
gadta minden versét sőt újabba
kat is kért tőle a közönség. Nem
választotta el a jelenlevőket a
vénektől- az, hogy Ők más tár
sadalmi viszonyok . közt étnek,
mint a Sinka-versek hősei, mert
a versekben a magyarság úgy
nevezett három millió koldusá
nak élete- szólalt meg meg a mű
vészet halhatatlan szépségeiben.
Kl kell emelnünk Kalmár Mi
hály pápai zeneigazgató éa fele
sége gyönyört játékát s azt hogy
a magyar zene világhírű mesterei
nek — Kodály és Bartók — darab
jaiból adtak elő. Kodolányi, Sin
ka, Bartók és Kodály, ez-utób
biak az említett kiváló előadók
szép előadásában, valóban a ma
gyar szellem csúcspontjait jelen
tették. Szép volt az eszmei össz
hang az egyes számok között. A'
pápai
regösök
teljesítménye
azonban kissé gyenge volt Nem
szabad csupa közismert dallal
elűállani, a meglévőhöz így nem
kap semmL újai,. Illetve mást a
közönség. Legtöbbet ért ily szem
pontból a Megismerni a kanászt
és az. Amott legel kezdetű szép
népdal. Vagy teljes számmal kell
megjelenni, vagy nem kell sze
replésre vállalkozni, mert könynyen nagyob hiba is történhetik.
Az estről azzal a benyomással
távoztunk, hogy értékes és szép
est volt Méltó március 15-lke
nagy eszméihez. így keli ünne
pelni ezután la Évről-évre töb
bet nyújtani a tiszta magyar
szellem forrásaiból és alkotásai
ból.

Sárvárott
az ottani Levente Egyesület Iro
dalmi szakosztálya lépett r á ar
ra az új útra, amiről bevezetőnk
ben szólottunk. A kezdeti, ne
hézségek természetesen észre
vehetők voltak, de a közönség
megelégedetten láthatta, —. ha
képes volt meglátni —, hogy Itt
nem könnyű hazafiság pózaiban
jelentkezett egy műkedvelő tár
saság, hanem a magyar nemzeti
lelket akarta szolgálni minden •
számmal. Vörősmarthy Jóslat c.
költeményével indult a műsor,
Rózsa Lajos előadásában. Sok
gyakorlattal alkalmas tolmácsa
lehet a legnehezebb költemények
nek Is. Pankaci Lajos fiatal le1

C«lld&mOIKI Hírlap
r

w

1943 március 20.

r

dolkodó, alkotó agy: és minden
szerető, meleg magyar szív. Egyegy kemény tégla, vakolatdarab
a Győzelem, az új, nagy Magyar
ország épületében. Soha nem
volt időszerűbb Széchenyi István
nak, a „legnagyobb magyarnak"
kétségbeesett kiáltása, mellyel
azt hirdeti, bogy még az apagyilkosnak Is meg kellene ke
gyelmezni, akkora szűkség
van
minden magyarra. — Ügy lat
szik azonban, hogy örök rém
ként kisért a széthúzás, az osz
tályharc, a meg. nem értés, az
osztálygőg, amely átok hozott
már Mohácsot tatárjárást, pusz
tulást lelki pestist; és minden
rosszat; csak még jót nem!

Tente szavalta el megható 1
don a Vitézi éneket:
Áldja meg az Isten act az édesanyát,

aki katonásak neveti a nst
Húsz évlf a*Tcli s Tflág poopsJArs,

húsz eres koriban saasSSM gjásab*.

Utána el Is énekelte egy cso
port levente ezt a szép és bána
tos éneket, több más" taxuTiadallal együtt Az ünnepély látha
tóan két részre tagolódott. Az
első részben az eddigieken kívül
Vathy István szavalta haiglrruui
erővél Petőfi Csatárain clmü
költeményéi Csáfordy László pe
dig Ocskay László árultatásáról
szóló régi kuruc balladát Montén
Ilus pedig az Este guzsalyasba
én eccer ementem kezdetű vlg
székely balladát, Kedves és han
gulatos szám volt a szereplők
népdaléneklése, kár, hogy nem
többet énekeltek, bár amit éne
keltek egytől-egyig gyöngyszeme
volt a magyar népdalkincsnek s
többet közülük most hallott elő
ször a közönség, akinek Így egy
pár ú] daL' is a fülébe mászott s
láthatta, mennyi ötlet élet ésszépség, mennyi mély érzés van a
magyar népdalokban. — Az est
második része színdarab előadás
ból állt: Muhary Elemér A szegéuyember aranyai clmü, mély
szociális igazságot tartalmazó da
rabja került színre, mely az est
csúcspontját Jelentette. Az előadó
.színészek- egytól-egyig tehetsé
gük legjavát adták, különösen.
Vathy István a szegény ember
szerepében alakította megrázóan
a kifosztott, majd Igazságát mé
gis elnyert szegényember szere
pét De a többiek is, igy Rózsa
Lajos a fösvénységében kiaszott
életű s a bőr lenyuzasáig kegyet
len és szívtelen gazdag embert
alakította pazarul A darab végső
akkordja szigorú a egyben Idő
szerű igazságokat tartalmazott «
a darab művészi hatása Itt érte
eh csúcspontját A másik jelenet
a Dolgozz macska rövid volt
de pár derűs percet Igy is szer
zett. Az egész est azt mutatta,
bogy a leventeintézmény meg
elégelte a mondvacsinált haxafiaskodást, as aszfalt-szellemet
mélyebbre akar hatolni a ennaka törekvésnek volt egyik kezdő
állomása es as est Ha ezen az
úton halad tovább ez a gárda,
sok szép órát szerezhet a sárvári
közönségnek s egyik fontos mun
kálója lehet a megújuló magyar
szellemi éleinek vidéken. Hőre!
így tovább! — ez az üzenetünk,
szamukra.

Csak a kiemelkedő mozzana
tokat soroltuk fel az Idei évi
Ünneplésekből. Gyógyul a magyar
lélek —állapíthatjuk meg belőlük
örvendező .lélekkel. Lassanként
eltűnnek a frázisok, s a magyar
valóság talajára állanak a rende
zők és szereplök s Így a közönség
is. A szokványos ünnepségek
közül meg kell említenünk a hi
vatalosokat is. de ezekről lapunk
máa részelő számolunk be. .
— Szeretetvendégaég. A tokorcsl Nőegylet 1943 március 7-én
szeretetvendégséget tartott amely
nagy erkölcsi és anyagi sikert
ereményszett.' A bevétel közel
400 P volt Molitórisz János es
peres úr a magyar faj és a ma
gyar könyv szeretetéről tartott
előadást A nagy számban meg
jelent kösnyékbeli és helybeli
közönség - élvezettel hallgatta a
gazdag műsort.'

A Don környéki

Társadalmi
válaszfalak;
s

ami e b b ő l

a

keleti front.

osztálygőg
tételből

(2.) Ez szóba sem áll azzal a ré
teggel, ahonnan ő is felkerült az
ugorka!ára, A hivatalnok, az tntellektuell, nemcsak lenézi az
Iparos, kereskedő, magyart; ha
nem osztályán belül ls rágja,
marja egymást, lévén egy fokkal
magasabban azon a létrafokon,,
ahova .méltóságos" papája, nagy
bácsija protekciója folytán; avagy
szép és nem éppen megközelít
hetetlen kedves neje őnagysága
révén k e r ü l t - 9 az átok mogálllthatatlan: mar, gyilkol tovább.
Az iparos, a kereskedő undorral
beszél a földművessel, A ÜzenŐthúszholdas gazda pök egyet a
cselédember felé.
Vakok és süketek!... Nevetsé
ges
de egyúttal sírásra inger
lő — gőggel burkolóznak néze
teik fellegbajtójába. Szervezked
nek, pártokat alakítanak Ki éllen ?... Kinek a védelmére ?... Nem
tudom. S kosban I --magyarok.
Minden. Legalább is, annak vall
ják magukat
Vallhatják! Mondhatnak amit
akarnak I Én azt kiáltom 'eléjük,
vágom a szemük közé:
— Huták! Álmagyarokt
GyUkosokf
Buták! Mert nem látnak as
orrok begyénél tovább. Nem lát
ják, hogy mily szembeszökő, szo
borba kívánkozó példányai a bu
taságnak. Szeretnék mélyen a
szemükbe, a lelkükbe nézni.
Megfogni a kezüket s azt mon
dani:
;
!
—
— Testvér! Magyar Testvérem!
Nem érzed, sogy mindez, amire
hivatkozva most félistennek, vagy
porszemnyi féregnek érzed ne
vetséges magadat — hidd el e
két őrült véglet egymásba" olvad
— egy giccses, pillanatnyi vélet
lenen mult? Sugd a fülembe:
mi az érdemed abban, hogy selyemhusatos bölcsőben sírtad el
első keserveidet; és nem egy ci
gányasszony koszos kötényében
nyiidkoltál?
Te talán nem is
oly állati mohósággal kaptál a
duzzadó anyakebel után, mint
az, akit egy fokkal alacsonyab
ban titulálnak?! Vagy Téged —
aki a Fortuna játszi szeszélyéből
magasabbra Jutottál — talán nem
ls tejjel tápláltak, hanem szivár
vánnyal é t holdsugárral; a Így

következik

tehát mentve vagy minden földi
mocsoktól?!?
Álmagyarok!
Mert ma, ami
kor lét- vagy nemlét kérdése a
tét ahbban a harcban, ami vi
lágszerte dal, akkor belső szét
húzással liultják, gyöngítik a
-Nemzetet. Ma, amikor égető szük
ség van minden igaz magyarra.
Megfizethetetlen kincs minden
dolgos, kemény kéz, minden gon-

Gyilkosok! Utolsóbbak a leg
utolsó bérgyilkosnál. Piszkos, ön
ző érdekek Jttddspénzéért
elad
nak, elkótyavetyélnek,
egy sze
rencsétlen jobb sorsra
érdemes
Nemzetet. Testvérgyilkosság ez:
a bűnök legszörnyűbblke. Míg
a hó palást os orosz mezőkön ke
mény magyar kezek fogják
fegyvert; bízva abban, hogy
hátsó arcvonal ls rendíthetetlen
a lemondások, az áldozatos sze
retet, a kötelességek teljesítésé
ben, addig itthon ls folyik a harc;
mérgezett szófullánkok, átokver
te széthúznia karások nyilai- rön
ködnek gyilkolva És... magyarok,
dolgos kezek, nagy koponyák,
nagy akarások hullnak el — ha
nem ls testi, de lelki értelem
ben.
...Érdekes tünet! Érdekes, mert
megmagyarázhatatlan forrás táp
lálja; de gyászos is, mert rom
lásba visz!
fFvtytatjuk.)
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É R D E M E S - E ?
„...me-gyen már a haj-nal-csllIsg... egy-kettő, egy-kettő... túj/sha]lilás előre-hátra... oszolj mo
sakodáshoz..."
„
Nap, mint nap, korán reggel
ilyen kUlÖQÖs hangokra, .lesznek
figyelmesek Celldömölk békés
polgárai sz Evangélikus Ifjúsági
Ház közelében. Kíváncsi szemek
kandikálnak be... Igen, a népfő
iskoláé leányok kezdik meg na
pi munkájukat A párolgó tej Jó
Illata' hamarosan reggelihez csa
logat majd felhangzik az ének:
„bogyó dicsérném az .Istent..*
Később a tanulóteremben gyű*
lekeznek, hogy kitárt szívvel,
szomjas lélekkel hallgassák, vi
tassák a „magyarnak lenni" nagy
kérdéseit
1

..i tanti

a tükör.mindig két arcot mutat:
az egyik emberi, a másik' a
.tegnap és ma és örökké ugyan
az", az Isten Arca Bevilágítja ez
a Úszta, tündöklő Arc az életü
ket Megtisztít, erőt új lelket,
újult akaratot ad. Mint reflektor
fény félreérthetetlenül megvilá
gítja az egész életutat, a. célt:
légy bű mindhalálig Istenedhez
és magyar népedbez! Igen,.ez a
Dunántúli Evangélikus Leánynéplőlskola célja, ez minden nép
főiskoláé. Az a tok tantárgy, ami
vel egész nap foglalkoznak (hit
tan, egyháztörténelem, bibliais
meret, magyar irodalom, történet
földrajz, népismeret társadalom
tudomány, fogalmazás, számolás,
egészségtan,
gyermeknevelés,
gazdasági ismeretek: kertészet,
állattenyésztés, főzés, varrás, stb.)
nem cél önmagában, mind csak
segítség ahhoz, bogy ennek a
célnak szolgála Iában, egész em
berként szolgálhassanak.

Feltárol előttük a- mult* és las
sanként kibontakozik a jövő.
Mind égetőbb lesz a kérdés: és
hol lesz ebben az én helyem?
'Nem valláserkölcsi prédikációk
kal, nem hazafias szólamokkal ároltjuk el őket hanem rávilá
Nem tömegeket mozgat: minő
gítunk arra az egyetlen útra, ségi munkát végez a leánynépami a mi utunk Küzdelmes ú t föiskola. Ezldén csak 15 leányt
nem tömegek járják. Nehézsé Indít el erre as életre, de fel
geit nem hárítjuk át felelőtlenül; mérhetetlenül sokat jelentbet ez,
magamnak kell megharcolnom és ha Ők 15 en falvaikba hazatérve
mngaroon kell kezdenem. Kímé az itt szivükben meggyújtott pi
letlenül kiégetni mindent a szi ciny tűznek hűséges hordozói
vemből, ami bűn: önzés, hiúság, lesznek A magyar Jövendő 15
számítás, szereteti enség, a ma Ígérete. Önkénytelenül is elénk
gam hasznának a keresése. Mind tárai as a kétezer év előtti kép
azt, ami akadályoz abban, bogy az öt kenyérrel és a két ballal.
valósággal megjárjam az utat Jézus kezében ezrek megeléglÉs hogyan tudnék eredménye tésére bőségesen elég volt I s 
sebben célhoz Jutni, mintha az ten nevében és áldásával végzett
egyetlen, igaz, őszinte tükörbe, munka ma is csodákat művelhet
az Isten Igéjébe tekintek. '
Ezzel 'a hittel kezdtük és ezzel a
Ezt tárjuk a leányok elé is. rendíthetetlen hitte! kezdtünk
hadd lássák meg Igazán, hogy már negyedik hónapja minden
k l az ember és hadd döbbenje napot Hisszük, hogy nem hiába!
nek meg ettől a képtől. De ez
A Vetett,

1943mArci_2U.

H Í R E K
— K i t ü n t e t é s . A Kormányzó
Úr a Honvédelmi miniszter elő
terjesztésére dr Sass István tart
zászlós, celldömölki lakost, az
ellenség előtt tanúsított kiváló és
bősles maga tartásaért a> Slgnum
Laudiaszal — a hadlszaliagon a
kardokkal — tüntette ki.
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Nem

elég

szóval, propagandával harcolt na
tbc ellen. Tettek kellenek, ame
lyek csirában fojtják el e népei
pusztító szörnyű betegséget Nem
elég azt ajánlani, hogy a sze
gény ember szellőztessen nap
közben többször ls, akkor, ami
kor nincs tüzelő, amivel pótol
hatná a büdös, de mégis meleg
szobai levegőt S Inkább meg
szokja az áporodott, sokszor több
napos levegőt mintsem hogy a
nagy kínnal Összehordott kis tü
zelőadta meleget kiengedje a le
vegőbe. Meg egyébként i s : mit
ér az, ba otthon jó levegő van,
de az ottkonán kívül: a munka- "
helyen, a vasúton, a vendéglők
ben, az éttermekben mindenütt
füst és füst, az. utcákon, tereken
por és por, ami ellen nem' lehet v
védekeznie az egyik embernek.
Meg kell látnunk, hogy iU álta- Iános és gyökerekig menő segí
tésre van szűkség. Nyilvános he
lyeken,' így mindenekelőtt a. vas
úti várótermekben s kocsikban
meg kell szüntetni a dohányzást
Az útépítéseket a portalanítás
szempontjából kell végezni. Ma,
már tudjuk, hogy nem a pénz
mennyisegén fordul meg a köz
munkán elvégzése, hanem az
anyagon. A kikövezett utcák lé
nyegesen kevesebb port termel- .
nek, mint a földesek. Külföldön
még a mezei útak kőből, kocka
kövekből vannak. A főbb útvo
nalakat — már ahol lakóházak
vannak körülötte — nemcsak Ön
tözik, s ő t a háború kezdetéig
m é g olajozták is. Nemcsak a fő
városokban, hanem a falvakban
ls. £s nemcsak-az egyetlen főut
cát, hanem a mellekutcát la!
Egészséges lakóhazakat kell éptttetni, a rossz- lakásokból álló
utcasorokat le kell bontani, a
barlanglakásokat meg kell szün
tetni. A munkakerülőket munká
ra kell kényszeritent Iszákos, k i 
csapongó szülőket — ha másként
nem megy — kényszer útján Is
vagy rendes életmódra kénysze
ríteni vagy elkülöníteni a gyer
mekétől. És Így tovább. Ezek
bizonyára hathatósabb intézke
dések lesznek ennek a , magyar
betegségnek _ okúiolt. kórnak a—
visszaszorítására, népünk egész
ségének védelmére, mint az Öles
plakátok s az ünnepi beszédek
áradata.

— TanUgyi hlr. A VKM úr a
vend vidéken rendes tanítóvá
nevezte ki Kovács Ilonka (Cseketa) celldömölki, Horváth- Etelka
(Vaahldegkut) gércel. Varga István
(Petesbáza) káldi és Böröndl J ó 
zsef (Légrád)
kemenesmagasi
származású helyettes állami taní
tókat .
HotaUei robbono* Jolii, hogy a .lo.j.toron |ól<Ur6d,
8M»ry«t ho«T*4«i*>k — yáha-ortah b—u-aT«Wf
é vak. •
— A l l o m á s v l z s g á l a t Peredy
József máv. főfelügyelő, üzletigazgatóhelyettes kedden délelőtt
— Ostflyasszonvfál Evangé Kaptuk és toljuk az aUUi Inalit
a celldömölki állomáson állomás
likus Ifjúság ma.rrlu.s_15 i k l
vizsgálatot tartott
Igen Tisztelt Szerkesztőség 1
ü n n e p é l y e . Az ifjúsági énekkar
— Vasúti á t h e l y e z é s e k . A szép karénekeket adott elő, Fótb " A z Űjnemzedók 1943 január
szombathelyi MÁV üzletigazgató Edit, Kelemen Etel ós " Marton 23-iki számában a következő cikk
ság Vasvári Mihály pályamestert Gyula hazafias verseket szaval jelent meg — „ A magyar honvéd
Celldömölkről Sárvárra, Énekes tak. Az iskolás gyermekek haza vérén senki sem kereshet" —
Lajos pályamestert Sárvárról Cell fias színdarabot adtak elő, amely Szász miniszter a háború vámdömölkre, Perlaky György kalauzt műsorszámok lelkes hangulatot szedőiről. „A mai idők nem al
Nagyváradról Celldömölkre he keltettek a hallgatók soraiban. kalmasak a vagyonszerzésre, va
lyezte.
.
gyongyarapításra, mert ennek a
— Hősi E m l é k m ű megko
— H a l á l o z á s o k Simon Sándor s z o r ú z á s a . A Nyilaskeresztes háborúnak nem lehetnek és nem
a régi Klscell egyik érdemes P á r t helyi szervezete Március lesznek vámszedői. Ezen a há
Iparosa folyó hó 11-én hosszas Idusán a délutáni órákban koszo borún dem lehet és nem. Is fog
szenvedés' után 83 éves korában rút helyezett a Hősi Emlékmű senki meggazdagodni. Akik azt
mondják, hogy a tények mást
elhunyt Simon Sándor a celldö talpazalára.
matatnak tévednek, mert eljön
mölki Iparosok egyik legtekinté
— Vasutasok gyógj fürdőbe a leszámolás órája." — Kedves
lyesebb tagja, hosszú ideig volt
való
felvétele.
Az
éllomásíőoökszerkesztő
úr ezen szavak a kecs
a polgárt Kör elnöke. Viselte a
ség ezúton Is-felhívja az érdekelt kémén néma bálon hangzottak el.
. celldömölki Ipartestület elnöki vasutasok figyelmét arra, hogy az • Nagyon szép volna, ha így lenne,
tisztét l i . Rátermettségével nagy igazgatóság engedélyezte a "vas de sajnos nem így van, hanem
ban hozzájárult annak fejlődésé utasok gyógyfürdőbe való beutalá épjjfip ^nkezőleg-TT^Mftst hivat,
hez. A közönség megtisztelte sát I U B B J H M türdökedvezményt közöm ugyancsak 1943 január
azzal Is, hogy községbtróvá vá Igénybe' óhajtják venni, azok az 23-án megjelent Celldömölki Hír
lasztotta, amely tisztséget a világ erre vonatkozó kérvényeiket folyó lap cikkére. .Kaptuk a következő
háború és az azt követő nehéz évi április hó 10-ig adják be az levelet" címmel. Melyben az öreg
Időkben nagy hozzáértéssel töltött állomásfőnökség kezelőirodájába, reguta ..mészárosról" van szó,
be. A kommunisták megfosztották mert később beadott kérvényeket aki a fÜBÖItszalonnát annak adja,
ezen tisztségétől, de annak meg nem veszik figyelembe. kl a hatósági árán la felülfizet
szűntével újból átvette hivatalát
— J ó l s i k e r ü l t teaest Osffy- Nem kell olyan sokat gondolkodni
s a z f k é s ő öreg koráig megtarasszonyfán. Az evangélikus nő-' és megjegyzéseket sem csinálni,
. totta. Azután is élénk részt vett a egylet által rendezett teaesten akkor, amikor Sárvárnak 13 húsközség ügyelnek
intézésében, Holéczy. Zoltán dr celldömölki iparosa van és a vármegye ha
mint belyetteablró, de nem hanya orvos tartott értékes előadást 100 darab sertést vágat, azt csak
golta el lakatosműhelyét sem, Mészáros Margit és Fehér Ilona kizárólag k é t béatparos vágja.
ahol állandóan
munkálkodott szép magyar énekekkel, mások A zsírját ugyan elviszi a vár
egészen megbetegedéséig; ós sok pedig szavalatokkal Járultak hoz megye, de'a húsával szabadon
kiváló lakatost nevelt Iparának, zá az est sikeréhez. A bevétel rendelkezik ezen két ..nábob"'
és a dolgozó társadalomnak. egy része a sebesült katonák Kérdem, hol vagyunk? A város
11.000 lakosa oda van kénysze
Halála nagy Vesztesége nemcsak megajándékozására szolgát
rítve é s kl van-téve annak, hogy
a községnek, hanem a messze
— Főzőtanfolyam Tokorcson. a nagy tolongásban ruháit letépik
vidéknek is, mert mindenütt Is
A
tokorcal
leány
levente
egye
és még azt kapja, hogy menjen
mertékésszaktudását mérlegelve
Természetesen
tudjuk, hogy
minden kényesebb munkát reá sület vezetője. Szabó Ella, két oda búséit, ahol azelőtt vásárolt amíg a kérdés Ilyen nagymérvű
bíztak. Halála mély részvétet hetes háztartási ismeretekkel egy- Oda a klshenteshez azonban hiába rendezésének ideje eljön, addig
keltett nemcsak - Celldömölkön, bekötőt háborús főzőtanfolyamot megy, mert ott nincs. Most már Is meg kell tennünk minden tő
hanem az egész Kemenesalján ls. rendezett A hallgatók bemutat bátran kérdezheti a 11 klsbeotes, lünk telhetőt, hogy az adott hely
Az elmúlt szombaton délután 4 ták a legkisebb mennyiségű zsír hogy miért mostoha gyermekeik zetben megtartsuk mindazt, amit
órakor temették az egész község ral és cukorral készített ételek Ők a vármegyének és a város a tudomány tanácsol a baj le
mély részvéte mellett 4 gyerme ízletesen való elkészítését A tan vezetőinek. Hisz ők eljárhatnának küzdésére. Illetve csökkentésére.
ke, 2 veje, menye és unokái, folyamnak húsz hallgatója volt abban, hogy a kisiparosok.Is kap De nem szabad azt hinnünk egy
valamint kiterjedt rokonsága gyá A nagy igyekezet mellett készí janak a 100 darab vármegyei percre seró, hogy az egyes em
szolják. — Gyürüsy Józsefaé tett háborús ételek Ízletesek vol sertésből, hogy adójukat meg ber sikerrel harcolhat a tbc, el
született Babolcsay Lidia 69 éves tak, amikért az elnök elismerését tudják fizetni, gyermekeiket fel: len. A magyar életet általánossá
tudják nevelni. Ami a legrosszabb, gában kell újjá, szociálisa bbá, s
korában rövid szenvedés után fejezte k i .
folyó hó 16-án elhunyt Csütör
— F e l h í v á s a legyvertulaj- a 11 kisiparos nagyobb része tűz ezáltal
egészségesebbé tenni,
tökön délután i órakor temették donosokboz. A 990/1943. ME'sz. és frontharcos és mégis ők van erkölcslekben s
anyagiakban
nagy részvét mellett Férje, 2 rendelet értelmében az eddig nak kinullázva. Hiába mennek cgyaráaflKz lesz.az Igazi s eredgyermeke, menye, 2 unokája és kiadott fegyvertartási és lőszer- kéréseikkel a hatósághoz, mindig m é n n y w í e c s e g t e t ő nagy hadjá
csak
ígéret
van,
de
cselekvés
kiterjedt rokonsága gyászolják
vásárlási engedélyek 1943 májas
rat a tbc ellen.
* P . D.
31. napján érvényüket vesztik. soha. — Kérném, szerkesztő úr
Ezért felhívjuk a. celldömölki já szíveskedjék lapjában soraimat
rás fegyvertulajdonosalt hogy leközölni. — Talán a közellátás
Két c s a l á d i h á z r a e l e g e n d ő
fegyvertartási és lőszervásárlást változtat eddigi szokásain és gon
I z e m á t h élvezés
príma é p í t k e z é s i anyag
engedélyeik megújítása iránti ké dolnl fog árra, hogy Sárváron
Tisztelettel é r t e s í t e m a
Celldömölkön arányosan el
relmeiket március hó 31-ig a fő nemcsak két családnak kell a
a mélyen tisztelt vendéadó.
80 öl m i s k e l fallkő,
szolgabírói hivatalhoz adják be. búsiparból megélni.
r**- veimet hogy üzememet
20.000 nagyméretű tégla, 40
A kérvényeket a jegyzóségeken
Uyarmaty-tér 2. szán alól
tekercs
k á t r á n y p a p í r , stb.
betekinthető kérvényminta szerint
Deák utca 4. szám alatti
Ajánlat Nagy József fodrászkell beadni és felszerelni.
Tisztelettel a sok közül egy
helyiségbe helyeztem át.
mester,
Budapest
I I . kerület
olyan sárvári lakos, aki csak
Kiváló tisztelettel
T á m o g a s d fajtádat 1 — Z s i d ó szeretne hústogyatztó lenni.
Szász Károly utca 2. szám
K o r a c é l a P á l úri és női fodrász
Aláírás.
ü z l e t b e n na v á s á r o l j !
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Közel hétszáz pengő tiszta bevétel
egg néma tea-esten

A Vasutas T e m e t k e z é s i
ílyegylet kosgyűlése. A
dömökl Vasutasok Temetkes M Segélyegyesulete az elmúlt ' A sárvári evangélikus nőegylet
vasárnap délután 4 órakor tar elnöksége meghatódott, hálás szív
totta évi rendes közgyűlését vel mond köszönetet azoknak a
Füzest István elnökletével a Vas tagoknak és Jóbarátoknak, akik
ú i n Körben Az Üzletigazgatóság a néma teaest csekklapján áldo
l fi—Tn fii dr Pálffi Miklós máv. zatos szívvel adományoztak a
tjSmm és Halász Gyula máv. szegények, árvák, öregek kará
felügyelő, álfomásrőnök Jelentek csonyi megajándékozására. A k i 
meg. Az elnök ismertette a kör bocsátott 350 darab csekklapból
műit évi működését Beszámolt 178 futott be. De e csekélyszámú
arról, bogy a csöngel földbérlók csekklapon akkora adomány gyúlt
a bérlettel még hátralékban van össze, amilyent a vezetőség nem
nak és annak erélyesebb behaj Is mert remélni.
tására kart felhatalmazást Jelen
„A jókedvű adakozót szereti
tette, bogy a tagsági dijakat 20
fillérrel felemelték azért, bogy az huenVAz adományok:
abból — amennyire ezen összeg
Korponay Ede 30 P, v. Nylrváry
fedezetet nyújt —. vasutas árvát
neveljenek fel Ezen indítványt a Péter 20 P, Gálba Vince, Stroközgyűlés egyhangúlag elfogadta. hoflur Lászlóné. Remete János,
A többi tárgysorozat megbeszé Scbwertner János,' Király Erzsi,
lése utas a közgyűlés a Jegyző Elnbeok József, dr. Nagy János,
könyv hitelesítésével ért v é g e t Tlmaffy Betáné, id. Baán Dénes
(Olbó). Krizmomcs Lejosné, Sza
— H i r d e t m é n y Az áilomás- bó Kálmán, dr Berta Benő. Erdős
tőnökség kezelőirodája felhhjna -ímre 10—10 P, Keresztes-Förster,
nyugdíjas vasuasokat, hogy a Deutscb Miksáné 8 - 8 P, Kovács
fekete B. B. L könyvecskéjüket Jenő 6 P. EÖUős Antal. dr.
három napon belül vigyék el a Schmldt László. Mészáros Istvánkezelőirodából mert ellenkező né, Horváth János, Hauler Jánosesetben elmükre portóslevéllel né, Tábory József, . Kálmán Fe
lesz megküldve.
renc, l'alkovíes István, Payr La-,
. — A nsgyslmóny! evangéli joe. Molnár Márta, dr Könczöt
kus nő- é s leáxtyegylet gyűj Ferencné, Láng László, özv. Né
t é s e . A nő- és leány egylet a meth Józsefné, Weltner Jenő,
szombathelyi hadikórházak sebe vitéz Csermely István. Horváth
sültjei között 438 db. élelmiszeres László, Gáspár László, Nagy Dezső.
csomagot osztott szét 30 kg aszalt- Rusnyák Lajos, Nagy Kálmán,
gyftmölccse! együtt összesen 3 Balogh Sándor, Sáry Sáadomé,
mázas súlyban. Azonfelül 2000 Varga Sándor, .dr Kántor Ödön,
drh. cigaretta, folyóirat és egyébb Buday Lászlóné, Gárdosl Lajos,
olvasnivaló került kiosztásra a l'dvardy Ignác, Petet Gyufa, vitéz
nonvédek között Mindegyik CSŐ Simon Béiáné, ifj Huszár János,
I M .tartalmazott húst, kolbászt Szabó László, Büchlein Jánosáé,
raiín-nál, kenyeret tojást, almát Mészáros Ferenuné, Gőcze István,
és tésztaféléket A csomagokat a Kemenszky Dezsőn*, Schucbka
nőegylet tagjai személyesen ad Alfréd. Bemek Hugó, Csöndes
ták át a kalonálmiik. A még ren László, Asbóth Béla. Bakos Már
delkezésre álló pénzből pedig ton, Szekér Jenő, Zecbmelszter
a'fronton lévő simonyl katonák András, dr László Lajos, Nagy
nak felekezeti különbség nélkül, István. Kiss Ferenc 5—5 P, Bár
cigarettát küldenek Igazán meg dos Béla. özv. Barabás Lászlóné,
ható volt az ev. gyülekezet még Pintér Sándor, Byscht Ottó, Va
szegényebb tagjainál Is az, hogy dász Géza, Tóth JózBef, özv.
mily szeretettel hozták adomá Makkay Jenőné. Németh Kálmán,
nyaikat, meUyel tanújelét adták Makláry Antalné. Paner Lálmán,
a magyar honvéd iránti hálájuk
nak és megbecsülésüknek.
— Barátságos labdarúgórnérköxéa". A a gérccl levente egye
sület csapata Köcskön a hely
beli csapattal döntetlen ül játszott,
as eredmény 0:0 volt b é r c e ré
széről Jók voltak: Odor. Balogh.
Uann. Köctk részéről: Horváth.
Fekete.
•— É r d e k e l t e k h e z . Lapzárta
csütörtökön déli 12 óra. Sár
várott mindennemű hlr és cikk
ugyancsak déli 12 óráig beadandó
Tóth Károly papír, Írószer- és
könyvuzletébe. Kéziratokat még
tábori lapot sem adunk vissza
Köszönetnyilvánítás.
Mindazon rokonoknak, ismérősőknek és jóharátoknak, de különösen Celldö
mölk nagyközség elöljáró
ságának és közönségének,
továbbá az Ipartestületnek a
rk. egy hazsközségnek és a
lakatos kartársaknak, kik
fslsjthiituuen JÓ édesapánk
- Simon S á n d o r
temetésén részt vettek, sír
jára koszorút vagy virágot
helyeztek, részletükkel fájdalmunkat enyhíteni Igye
keztek, ezúton mondunk bá
lás köszönetet '
testvérek.

— Celldömölk n a g y k ö z s é g
m á r c i u s 15-lki ü n n e p é l y e . Cell
dömölk nagyközség hazafias kö
zönsége a mai történelmi idők
szellemében nngysz&báaú ünne
pély keretében áldozott a már
ciusi bősök-emlékének. Az ün
nepély délután 4 órakor a Griff
szálló nagytermében volt amelyet
zsúfolásig megtöltött a közönség.
A .Hiszekegy" clénektésével kez
dődött az ünnepély, majd Márkus
László községi alkalmazott sza
valta a ..Nemzeti dalt". Vasa
Béla máv. főmérnök, fűtőházfőnök izzó hazafiságú és széleslátókörű beszédében kitért a mai
Idők és a magyar nemzet törté
nelmi hivatására. Beszélt a külső
magyar front a magyar honvéd
dicsőséges védőbarcáról és utalt
a belső frontra, bogy mik a
kötelességei a magyar embernek,
a végső győzelem és a magyar
nemzet felemelése érdekében. A
beszed mély hatást keltett a hall
gatóság soraiban. Ezután Szukics
Magdolna polg tok. tanuló Sass
Ede .Március 15" eljnü költemé
nyét szavalta cl. Az ünnepély a
Himnusz eléneklésevel ért véget
-

A C e l l d ö m ö l k i Hírlap
a környék
hetilapja!

legigényesebb

Olvasd és terjeszd!

NEMZETI

Bándly Gyuja, Relcbert Ede, Itátkay József, Szabó Gyula, Toloch
Lipót, Moor Samu, Zacher Sándor,
Ffnta Gyula, dr. Desits Imréné,
vitéz Németh Gyuláné, dr. Feldmesser Imre, Heuenbarlh Gyula,
Kovács Antal, . Gőcze-* Kóczán
káplánok, Rachl János, Eőry Vil
mos, Grósz Károly, Balogh Kál
mán, Karácsony András, Sándorfi
Ede, ifj. Popella Jánosné, Kálmán
Péter, Gonda Lajos, Buday Lőrinc
és Pálmay Ferenc 3 - 3 P, Röti
Béla, Mórócz Lajos, Golublcb
Tibor, Kovács József, Naszádos
István," Schóber Sándor, Trinkl
Mátyás. Ottó Károly, Virágh Győ
ző, Horváth László, vitéz Detrey
Lajos, ScbwerBk József, Fafiek
József. GUnsberger Irén, Schlldmajer'Károlyné, Varga József,
dr. Dörnyel Lajos, Berta László,
Orbán István, Horváth Istyánné,
Szíj Rezső, Lemke-Gyula, Erdélyi
Sándor, Papp Kálmán özv. Hodossy Ernóné, Brodszky Béla,
Paner Imre, Berta J.-né, Farkas
Mihályné, Tőpler Juaztlnla, Ka
szás Lajos, Simon Kálmán, Banyó
Imre, Farkas Lajósné, Ballá lát
ván, Eőllős Zaitán, Pásztory Já
nos, Tamási Mátyás, Faragó Jenő,
Fülöp Kálmán, Sümegi István,
Molnár Lajos, Véghelyi Zoltán,
dr. Simon József, Vukmanovlts
Péterné, Jónás Ihtréné és Bankó
László 2—2 P, Buday Margit,
Peczöli Mihályné. HAcz nővérek.
Varga Márta, Tihanyi Kálmánné,
Kolossá Irén, Kamutzky Rezső,
Zakó Gabriella Farkos Margit.
Tóth Elvira és Halász Béiáné
1-50-1-50 P, özv Tóth Jánosné,
özv. Pallösl Józsefné, Papp István,
Darázs Károly, özv. Töpfer Imré
né, Horváth Gyula, "
Böröcz
Imre, "Gyűli,
Pástby János,
Be- I
Horváth
Kiss Bsao,
nyák Rezső és Lakatos Lajos
l - l P.
Ez az akció is bizonysága an
nak, hogy az egyház szigorúan
evangéliumi módszerekkel Jobb
eredményt ér el, mintha a világ
tól kölcsönkért emberi ötletet
alkalmaz: láncot mulatságot stb
— -Míg aludt — aojdig a tói
val dolgozott Németh Imre
Jánosházai kereskedő lakásán.
Késő- este érkezett haza Cell
dömölkről,' ahol vásáron volt
Fáradtan tért nyugovóra Előző
leg azonban még kllizette mosó
nőjét Kabátját ágya mellé egy
székre helyezte. — Reggel a
zsebébe . nyúlva megdöbbenten
állapította meg,' bogy kétezor'
pengője új gazdát keresett. Ahogy
az első megdöbbenés kábulatá
ból felocsúdott: vette észre, hogy
lakása ajtaját elfelejtette bezárni.
— Azonnal feljelentést tett az
ismeretlen tolvaj ellen a csend
őrségen. A nyomozás nagy erélylyel Indult meg, annál Is Inkább,
mert a lopás az eddigi meg
állapításuk szerint "este 10 óra
után történhetett, tehát a stalárláils bíróság hatókörébe tartozik.
Némettrlraret e szamára nagyon
súlyos anyagi csapásban mély
részvét kíséri minden oldalról.
— A k ö r n y é k i mozik mo
s ó r a m á r c i u s 20-án é s 21-éD;
— Turul filmszínház (Répcelak)
. A l i a bál" Izgalmas kémtörténet
— Árpád mozgó (Kemenesmagasi) .Az ördög nem alszik"
Vidám, fordulatot magyar víg
játék, tele humorral.

MOZGÓ

MArcim 20, szombat, 21, vasárnap.
Rendes helyárak. Az első magyar zensl

Tavaszi szonáta
Főszereplők : Szörényi Éra. L'ray I V
vadat, Makltfry Zeltan, v. Benkő Gy„ stb
Március 24. szerda. Ménékelt helyárak ' Két becsületes kisember harca a
nemzetközi nagytőke eálon.

Lélekkulárok

.•

Főszereplők: Ottó Tresalor. Irata v.
Mr> undorít. Sima Oszkár, ilalmay T.
Márciuj 25, csütörtök- (OvfliQŐkstv
oltó Boldog Asszony napiján.) Rendeu
helyárak! Szenzációs dzsungeles ka
land orliim. Izgalom. Romantika-

Maláji kalózok

Fom-replók: Mssslno Glrotti, CArmino
PtJotto. Csak 1 napig!

S P O R T
Beszélgessünk..,

A múltkor a CVSK-hez volt
szerencsém néhány közvetlen szót
intézni. (Éppen ezért neki nem
volt szerencséje...)
- Hallottam, hogy a celldömölki
labdarugó mérkőzések közönsége
— nagyon bölcsen — Igazat is
adott nekem. És nagyokat nevet
tek a "szegény .megleckéztetett
CVSE rovásara...
.De nem addig van á m !
Adjunk talán alkalmat a CVSEnek — a Játékosoknak, a vesetőknek — is, hogy nevethessenek,
a közönség rovására.
Igen! Igen, kedves'celldömölki
sportközönség: legyünk csak öszinték: nemcsak a vezetőkben.
I l i t á k n a n i i a a lahilhiba. fis
Önökben i s '
...Fegyelmezetlen — mondjuk
csak k i leplezetlenül a helyes
kifejezést — bizony a celldö
mölki közönség nagy része. Igen!
Sajnos nagy része. Ezért a józa
nabbak, akik tudnak uralkodni
magukon; akik tudnak p á r a n - '
- " P f e s z á j u k n a k a cselekedeteik
nl a szinte eszüket vesztett drukkolókat Hiába Igyekeznek jó
zanabb belátásra bírni a hado
nászó, a pályára • berohanó Tö
meget, azok csak taposták egy
más tyúkszemét, szaggatják- a
drága műrostos ruhákat és meg
vadult vörös posztót látott bika
ként szinte., (elöklelnek min
denkit
(Kedves Drukker I Hát én majd
kijózanltlak. Adok egy jótanácaot:
Vlgy magaddal egy tükröt a mér
kőzésre. És ha ordítani kezdesz
nézz bele... Egyszerre k i . fogsz
józanodni. Nagyon megijedsz at
tól a képtől. Félsz, hogy kény
szerzubbonyt húznak rád.)
De: ha jóindulatú tanácsomat
megfogadja; é l : nyugodtan öntudatos, emberi méltósággal vi
selkedik a labdaxugómérkőzóseken, akkor erre nem la leas
szükség; é s akkor nem mondják,
hogy a celldömölki labdarugó
pálya a bolondok háza. (Mert
akkor kik benne a boloidok?...) *
Tehát: több legyeimet kivan
Jóindulattal
(Sport M a n ó )
( I I I IIIIMOI k i
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