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A
hatálomról
Minden hatalmi politika önmagában hordja pusztulása csiráit — Tartós békéről
csak beteg képzelgő k ábrándozhatnak
I r t a : Szíj Rezső Az elmúlt esztendőben jelent
meg a debreceni egyetem tiatal
klasszikalllológus protesszorának
remek könyve Perikies kora cím
mel, a Klasszikus Műveltség Ba
ráti Egyesülete kiadásában. Az
alig száz oldslss pompás tanul
mány a görögségről alkotott ké
pünket alapjaiban változtatja meg
s rendezi újjá. Látásainkat, ami
ket a humán gimnáziumban nyer
tünk, teljesen átalakítja a leg
újabb, tehát a réginél megbízha
tóbb kutatások eredményei alap
ján. A könyv, melynSl szeretnők
hinni, hogy fgy nagyobb mun
kának az előfutára, sokkal'rész
letesebb s alaposabb Ismertetést
Is megérdemelt volna, hisz csak
látszólag esik a mai világtól tá
vol, mert valójában a benne sze
replő kérdések ma éppúgy kér
dései a világnak, mint volt a
görögség képviselőinek, s bár
mennyire tartózkodott Is a könyv
tüdős szerzője a lehető legtelje
sebb tárgyilagosság érdekében, a
régmúltnak és a jelennek egy
bevetésétől, azt mégsem tilthatta
meg, hogy az olvasó, aki okulni
akar a történelmen s keresi, ku
tatja annak ható tényezőit, ezt
az összehasonlítást el ne végezze.

te a többi megbecsülését és el
ismerését. Később — éppen at
héni hatásra.— ez a küzdelem
átadja helyét egy nyersebb, va
dabb magatartásnak, mely nem
as erények elismeréséért folyik,
nem lovagias küzdelem már, ha
nem a másik legázolasa, meg
semmisítése, hogy Ily módon mu
tassa meg hatalmát erejét a ná
lánál gyengébbnek.
'
A hatalomnak ez a kíméletlen
érvényesülése magával hozza a
hatalmi öntudatot a hatalmi gőTHwiy*' ~ftffartf\ftfl
van ntryftl
_y at elnyomottak zsarnoknak
tekintik, bármilyen szép Jelsza
vakba is burkolja is bódító szán
dékait jLassanként nincs Is szük
ség arra, hogy indokolja elnyo
másét a hatalmi Öntudat; őszin
tén, nyíltan kimondja akaratát
Ez~mér tehát a régi,- lovagi tor
nák módjára folyó versenyszerű
küzdelem helyett, erőszakos ha
talmi politika, mely nem engedi
egy percre sem nyugvópontra
jutni az egyes államok életét.
„Örök Idők óta fennáll az a ter
mészeti Örvény, hogy az erősebb
uralkodjék a gyengébben" olvas
suk az athéni követek ervelését
a pellponnezosl háborúk előes
téjén Tlmkidvdesnél. „Nem ml
vagyunk az elsők — mondják
ugyancsak ők —, akik erőszakos
hatalmi politikát kezdtünk*. (Pe
rikies kora 58 sk.)

e

a hatalom lélektanát, miért mon-.
dotta Nietzshe azt, hogy a hata
lom természeténél fogva gonosz.
De ezt egyetlen hatalmon lévő
kormány, rendszer vagy férfiú
sem ismeri be, legalább Is azt
nem, hogy a maga szempontjá
ból is az lenne. Sem Perikies,
sem Néró, sem Napóleon, .sem
Sztálin. Az igazságot miértig - a
győző diktálja, a k i meg van győ
ződve a maga szempontjából lé
pése jogos a igazaágoa voltáról.
Athén éppúgy meg. volt győződ,vo* melosl ^ l a k o s s á g ' taljee
1 eméftzőroltalásának jogosságáról,
mint Sztálin a GPU borzalmainak
jogos, sőt hasznos voltáról. -

Mikor Xerxes a görögök elle
ni támadásra készült, ezzel ve
zette be tanácskozását: „Amióta
ml perzsák átvettük a hatalmat,
soha m é g egy percig nyugvó
pontra nem jutottunk. Isién akar
ja ezt fgy, azért sikerülnek elő
retörő terveink! Nem fogom fel
sorolni, hogy hány népet igáztak
le őseim, Kyros, Kambyses és
atyám, Darelos, hiszen úgyis
tudják. Én magam Is, amióta
trónra léptem, mindig azt tartot
tam, hogy ne maradjak el di
csősségben elődeim mögött, és
hogy éppúgy növeljem a perzsák
Nincs rá terünk, hogy ezeket
hatalmát,
mint elődeim tették".
a kérdéseket, mint a demokrá
Mi szükség volt tehát a háborúra
ciát. — mely egészen más volt,
—
kérdezbetnők?
Más ok nem
mint amilyennek az Iskolai ne
volt, minthogy Xerxes hü akart
velésünk után hittak, —a szociális
lenni a perzsák hagyományos
kérdést, a munkáról s a szabad
A hatalomnak hol*vannak mo hatalmi politikájához, az ősök
ságról való felfogast • a többit rális gátlásai, hol- meg minden dicsőségéhez, amit másképpen
részletesen ismertessük, de a sok erkölcsi aggály nélkül enged megmutatni nem lehetett, mint
közül egyet, mely mai világunk szabad folyást kíméletlenségének. újabb, neki mit sem vétő, ártat
forrongó állapotát tekintve, min Athénnek, amikor legerősebb volt, lan népek lelgázásával. „Ha a
dennél időszerűbb, Ismertetnünk nem voltak Ilyen gátlásai, Kr. görögöket Iclgáztuk. akkor a per
kell. A hatalom Ideológiájáról után a 20. században pedig áz zsa birodalmat Zeusz egéig- ter
van- szó.' Hogyan vélekedett a úgynevezett demokráciák és dik jesztjük kf. Még a nap sem fog
hatalomról az antik világ ? Majd tatúrák egyaránt arrra töreked olyan országra sütni, amely a
nem azt kell u. I . mondanunk, nek, hogy morálisan is indokol miénkkel határos ne lenne, mért
hogy a történelem formáló ténye ják, „elhitessék" a világot eljá én az összes országokat eggyé
zői között a hatalmi kérdés a rásuk „Jogosságáról". A jog és a teszem. Es így Igánk alá kerül
legnagyobb s a görögségnek er hatalom azonban csak kivétele nek a bűnösök éppúgy, mint az
Lehetetlen, hogy
ről alkotott fellogásában a hata sen volt békében egymással. Ha ártatlanok."
hatalom elég erősnek érezte Xerxes szavai s a mai viszonyok
lom örök mibenléte Jut kifejezés amagát
a cselekvésre, nem sokat
re. Megismerve értjük meg a vi törődött a joggal. „Nem volt még közt valaminő összehasonlltásd
l á g örök békétlenségét, s belát olyan ember — mondják az at ne tegyünk, még ha Itt nem isi
juk, hogy a Civitas Del, Augus- héniek —, aki az igazságért és a szólhatunk róla. Igy csak az az]
tlnus grandiózus megfogalmazá jogért lemondott volna a hata ember érezhet, akit teljesen ha-l
sában miért marad álom a világ lomról. Már az ls .szép, ba vala talma alá kerített a hatalom dé
bűn alá rekesztett állapotában. ki a jogot, az igazságot jobban mona, mely alól nem, tud szaba
' Á görögök kezdetben azért tiszteletben tartja, mint ameny- dulni. Ez a démoni lelkület su
azt, hogyha- újabb, meg
küzdöttek versenyszerűen, hogy nylre ent&hatalmánál fogvaszük- gallja
újabb hatalmi foglalkozásokkal
megmutassák kiválóságukat' A k i  ségVlefóK" frlhetó. Áttekintve
ebi* lett a versenyben, az élvez
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Meg nem mutatja erejét, azonnal
összeomlik birodalma. A hata
lomhoz azért kell ragaszkodni,
mert kényszerhelyzet Elérni anynyi, mint tengerbe esni, vagy ki
úszik belőle az ember, vagy k i 
issza mind; különben belepusztul,
ba előbb nem, hát utóbb. S mint
hogy eddig a történelem folya
mán még mindig fgy történt,
ezért fél a hatalom ura, ezért
kényszerül mindig útra, meg új
ra újabb éa újabb hódítással, Ietalroa töretlen voltát A I
ról ezért nem lehet önként
mondani- Nemcsak a mai ember
látja így, fgy látta az antik em
ber ls, Xerxes éppúgy, mint Pe
rikies, illetve azok az Írók, akik
ezek felfogását megörökítették:
Herodotos és Thukidydes. Perik
ies például igy rejtegette egylzben a hatalom mibenlétét az at
héniek előtt: „Hatalmatok az,
ami kockán forog és mindaz,
ami ennek elvesztésével járhat!
Hiszen megutáltak _ benneteket
mindazok, akikeh uralkodtatok.
A hatalomról most már nektek"
lemondani sem lehet, mlntahogy
azt egyesek ebben a nehéz órá
ban jámborul óhajtanák. Mert a
ti uralmatok zsarnokság, tyrannis. És tyrannlsra törekedni jog
talanság ugyan, de ha már el
nyerte az ember, veszélyes do
log lemondani róla." Benno van
ezekben a szavakban annak bebeismerése, hogy más népek ká
rára folytatni hatalmi politikát
jogtalanság. A győztest megutál
ja a legyőzött nép, s nyilván
megpróbál mindent, hogy az el
nyomó hatalmat lerázza a nya
káról. Engedni pedig nem lehet,
mert ebben as alul lévő n é p
gyengeségét látna, ezért kell
minden áron ragaszkodni a ha
talomhoz, ahelyett, hogy nyugodt
tárgyalásokkal
igyekeznének
megegyezni a felek. Ez utóbbi
nem is lehetséges, mert mint mon
dottuk, az arra irányuló hajlan
dóságban már a hatalom gyen
gülését látná az elnyomott fél,
amelyik éppúgy teljes hatalmi
felsőbbrendűségre tör, mint ahogy
arra tört az őt elnyomó. A hata
lom képviselői maguk is tudják
ezt, Innen van valami démoni
jellege a hatalomnak, a hatalmi
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tatlan, hanem azért, mert az em Alá kell vetni minden vágyai
politikának, mely önmagától meg Az emberiség, ha talán okul la ber örök kieiégltheteUenségének kívánságot érzést annak a felül
képviselője
mámorosodva megelégedni, be ebből, a hatalom
akar gátat vetni, az alantas in ről jövő hatalomnak, ami ha as
telni Önmagával sohasem képes. azonban nem. S ha akad is va dulatokat, démoni megszállottsá emberbe ömlik, valóban termé
A korinthoei követek Spártában laki, aki levonja következményeit, gokat akarja visszaszorítani.
keny, gyümölcsöző. Isten paran
igy Jellemezték az athénieket: mint Platón, csak önmagára néz
Amíg hatalom van, addig van csának engedelmeskedő less t
„arra voltak teremtve, bogy sem ve teheti ezt, mert a közösség
házasság.
maguk nyugtot ne. ismerjenek, szembelordul vele még akkor Is, hatalmi politika Is. Ennek követ
Való tény, bogy a házasság
se másnak nyugtot nehagyJamikJL ha egyébként elvei Igazságát el kezménye árháború. Tartós bé
A fc-jsjkasj a görög dynamia is Ismeri. Rendszerét utópiának, két tehát nem remélhet az em súlyos válságba jutott Orvosolni
beriség
sohasem.
*
meg
nem
valósithatónak
Ítéli,
hasznos
házassági tanácsokkal
szóval jelöli. A hatalom tehát
nem lehet.' A .válságból egy út
dinamikus, nyugvópontra soha nem Is azért, mert megvalósítha
vezet k l ; ha fölfigyelünk" — a
- nem Juthat, még a megsemmisü
sok emberi téves, vagy tévesztő
lés pillanatában sem, mert a lé
tanács előtt fülünket bedugva —
lekvándorlás módjára mindig ab
Isten szavára.
ba költözik, -aki leiülkerekedik.
betölteni
Isten
parancsát
Az
em
Az egyik bal, újabban az új
A halalommal mindig egyuttjár
Isten rendelte a házasságot,
valami démoni megszállottság, Idők szeleitől jobbra vitorlázó, beri érdekeknek tehát bele kell azért, hogy az emberiség szapo
innen vannak szörnyű vonásai nagy olvasótábora napilapban je simulnia, hozzá kell Igazodnia rodjon és hajtsa uralma alá a
és következményei. A hatalmi lent meg Bethlen Margitnak egy Isten érdekéhez. (Merf az emberi földet Miközben ezt a benépesí
politika lényegéből következik, cikke/irazejyben a „népszerű- érdek megegyezés sokszor nagyon tést és uralom alá tételt véghezhogy mindenbe beleüti az orrát, Szikra, sziporeásótanácsokat ad gonosz és vétkes. Az ormánsági visszük, ne feledjük el,- bogy n i
e minden kínálkozó alkalmat meg a házaséletre az ifjú "jegyesek fiatal házasok érdeke például a pedig Isten uralma alá, védelme
ragad 'Ohmaga megmutatására. nek! Szerinte a házasság csődje, gyermektelenségben, sokszor an alá tartozunk.
Mikor a mérsékeltek - ellenezték gyakori elválások, családi vesze gyalcsinálásban találkozott- Az
Mit és hogyan cselekedjünk az
Aikibladea vállalkozását, az a kedések, boldogtalanságok két érdekek megegyeztek, de vájjon
hatalom .démonától megkótyago- okra vezethetők vissza: egyrészt boldog volt e ez a házasság, mi életben, kit és mikor vegyek el
kor
a
rendeletre
megjött
egyetés
hogyan kell társammal élnem,
a
házastársak
között
nincs
meg
aodva-igy érvelt: „Hiszen nem
csak Athén, minden állam, amely az érdekazonosság, másrészt a lenke, akkor balt meg, mikor erre mindig Isten adja meg a
valaha is nagyhatalmi politikát két nem, házastárs természete már nem voltak képesek a házas feleletet Meg is adta azoknak,
társak életreerölködni egy új akik imádságos lélekkel tőle kér
- folytatott, úgy szerezte hatalmát, nem egészíti és teljesíti ki egy örököst.) - •
ték.
hogy beavatkozott minden kínál mást egészségesen. Megállapítá
Ifjú jegyesek, házassógtok előtt
A természetre vonatkozóan:
kozó alkalommal Idegen ügyek sából mindjárt le is vonja a követ
kezményt
A
boldog,
sírig
tartó
nem lehet semmi különbség, még forduljatok tanácsért Istenhez. A
be, ha az egyik Tél a segítségét
kérte. Viszont ba ml nyugton házasság Teltétele az érdekazo akkor sem, ha a két egymással tévedésből, vagy tévesztésből Irt
maradunk és azt latolgatjuk, nosság. Mindkét házasságra lépő, ellentétes töltésű vérmérséklet emberi -tanácsokat, pedig enged
hogy kell-e segítséget nyújtanunk jtgyanolyan érdekkel menjen a kiegészíti egymást. A természet jétek el a fnletek mellett!
vagy sem, aligha fogjuk gyara házasságba. A természetnél már nek is Isten akarata parancsol.
Tompa Zoltán,
pítani hatalmunkat, sőt hamaro az sem fontos, hogy egyezők le
san az a veszély fenyeget majd, gyenek. Lehet boldog és tökéle
tes
az
olyan
házasság
is,
amelyik
hogy el is veszítjük. Mert az el
len, aki hatalomra Jutott, nem ben a férfi házsártos, a nő csen
csak az veszi fel a küzdelmet, des mimóza lélek, csak szeresse
akit ez megtámad, hanem az is. kívánja hangos, duhajkodó férjét a levente m ű v é s z e g y ü t t e s Szombathelyen
aki meg- akarja elózni megtá- Az sem baj, ba a nő rug néha kf
Március 20-án, szombaton Szom ba az ott folyó Kalot-munka szép
madtatását. Nincs módunkban kir a hámból, csak a férfi vissza- bathelyen a kultúrpalota nagy eredményét látjuk ebben az elő
ealsyesen méricskélni, hogy med hftzédó, magánysóvár természe termében mutatkozott he a leven adásban : itt láttuk, mennyi szép
tét
egészségesen
egészítse
kl
tár
dig akarjuk kiterjeszteni hatal
te művészegyüttes, amely az el ség van" a magyar táncokban,
munkat, hanem kénytelenek vá sa túl hangos, sokszor erőteljesen múlt nyáron olyan nagy sikerrel mennyi férfias é r ő kívántatik
gyunk egyiknek leigázására gon férfias viselkedése. Az sem borít szerepelt a weimarl és firenzei hozzá, s miért is nem tudja eze
dolni, a máslkat pedig nem bo ja föl a házasságot, ba a férfi európai ifjúsági játékokon.
ket eltáncolni az acélos erejét •
csátani ki Igánk alól. Mert ha a korcsmázó, léha természet ha a
A kultúrterem zsúfolásig meg főleg akaraterejét elveszítő vá
mi uralmunkat nem terjesztjük társa Így ls tudja szeretni, sőt a telt a magyarság hagyományos ér rosi fiatalság. Olyan volt a ktstermészete
pont
Ilyen
férfi
után
kl, az a veszély fenyeget, hogy
tékeiért rajongó érdeklődőkkel. unyomiak tánca, mint egy fürdő:
mi kerülünk mások uralma alá. vágyik.
Az est azt mutatta, hogy'ami ér megmeritkeztünk magyarságunk
Számunkra nincs nyugalom so
tékes és egyben magyar, az a ban s általa gazdagabbak lettünk.
Így „futtatja" elméjét Szikra a lehető legkönnyebben megtalálja
ha többé."
hosszú cikkbén és megállapítja, útját a közönség ama rétegének
Muhoray Elemér egyik néph
Ez az érvelés világosan mutat sőt mementóként kiáltja minden szívéhez is, akit álmagyar
vagy játék feldolgozását adták elő a
ja, hogy a hatalomnak, léte fenn fiatal házasságra készülő ifjúnak csak magyaros. — de valójában művészegyüttes tagjai: Az igaz
tartása érdekében állandó erő- és lánynak a fülébe: házasság nem magyar —
„álértékekkcl" mondó juhászt Mesejáték, tün
fejtésre van szüksége, a erejét s előtt egybehangolni az érdekeket neveltek félre évtizedeken
ke dért és ízig-vérig magyar. Nem
hatalma iránti félelmét és tiszte megvizsgálni a két természetet resztül.
csoda, ba megejtette a welmaii
letét csak újabb területgyarapo s ba az előbbi egymásbasimul,
A fiú és leányleventék ének és firenzei közönség szivét. Igea
dással, diplomáciai és fegyveres az utóbbi pedig tökéletesen kie
örültünk a bemutatónak, mert
együttese
—
a
magyar
éneklésgyőzelmekkel tudja bizonyítani. gészíti egymást akkor a házas
azt hisszük, hogy a csőd bejutott
Ezért nem lehetséges nemzetek életük boldog lesz, s napjaik úgy módnak megfelelően — egyszó- vidéki műkedvelő színjátszás csak
lamban
énekelt
egypár
magyar
közt tartós békét elképzelni, mert telnek el, mintha mindig a mézes
egyik sem hajlandó lemondani a hetek alatt szokásos nászúton népdalt mindegyik magyar táj ezen az úton újulhat meg, amit
nótakíncséből: Erdélyéből, az itt láttunk, a levente művész
maga hatalmi állásáról, s mindig lennének.
Alföldéből, a Felvidékéből és a együttes előadásában. Minél több
az a helyzet, hogy egyik telette
Mindez igaz lenne és helyes ls, Dunántúléból. Ballá Péter rövi ilyen darabot kérünk.
áll s másiknak, amibe a gyen
ha
a
házasság
nem
lenne
más
den, de velősen s közérthetően
gébbik léi soha sem képes bele
Végtelenül hálásak vsgyunk
mint két embernek sírig tartó mutatott rá a magyar népzene
törődni.
szövetkezése, egymással találko halhatatlan értékelre és szépsé azoknak, akik megrendezték est
a
bemutatót a ezáltal megmu
Akit elkapott a hatalom szele zása, hogy ezentúl egyéni éle geire. A dalokat szűnni nem aka
a népek sorsát irányítja, a leg tükből kilépve egymással társulva ró taps fogatta, s az éflfekegvüt- tatták azt az útat amelyet járva
ritkább esetben éri be a meglé éljék le életüket A társuláshoz tes — Ballá Péter irányításával - a levente Intézmény valóban ko
vő birtokállománnyal. Az embe elég a közös érdek és az egy kénytelen volt újra és újra éne vásza lebet az új magyar élet
ri lelket örök kleléglthetetlensé- másnak megfelelő természet.
kelni, aminek örvendetes ered nek. Ballá Péterben és Muhoray
Elemérben — egyik népmesegével Ozf-kergetl a hatalom dé
házasság azonban nem ez ménye az lett bogy egyik nótát feldolgozását a sárvári leventék
mona, ezért az egész világ meg-~ A Atörténeti
dogmája a hallgató közönség percek alatt március 15-én adták elő, — nem
bódlUaáva] sem tud megeléged szerint Isten egyházak
megtanult s együtt énekelte a
akaratából,
az
Ö
ni. (Dzstngiszkán, Napóleon, Xer- rendelése folytán jönnek létre a szereplőkkel.
csak kiváló elméleti szakembe
xesvstb.)
reket nyert a leventeintézmény,
házasságok.' A keresztyén dogma:
A*
szombathelyi
fiúiskolák
ta
hanem
remek magyar embereket
Végül nyilvánvaló, a történe szerint a házastársakat Isten ren
lem Is azt bizonyltja, bogy min deli egymásnak, Ö köti szent nulóiból alakított énekegyüttest is, akik kitűnő nevelők és irá
den
nagyhatalmi
politikának szövetségbe szavával egyesülé Heintz Fülöp vezényelte s ugyan nyítók egy személyben. Elragadó
előbb-utóbb össze kell omlanla. süket, Ö tartja fenn a házasságot csak egy szó Iámban adtak elő egyéniségek a maguk természe
mert emberellenes erőkre épül s 0 szab célt a házastársak elé. magyar, katonadalokat Heintz tes egyszerűségében, s Igy "eb
fel, s minél erósebb, kíméletle A házasság boldogságának tehát maga ls az új magyar zene híve ben a minőségükben ls példa
nebb, annál inkább vágja maga egyetlen döntő tényezője, hogy a lévén, munkáján s a rábizottak mutatók az oktatók számára. '
. Volt egyrvszám, amely semmi
alatt n fát. mégha Jól ért la, mint házastársak elfogadják Isen ren- teljesítményén meg Is látszott: a
a perzsák a leigázott népek ke rendelését parancsát amit nekik szövegét-mindenki megérthette s képpen sem illett bele a műsor*
zeléséhez. Az antik világ, köze a házasélétre adott A házastár gyönyörködhetett a Bzebbnél- ba. Ezt nem Is a művészegyüttes
szebb
katonadalokban.
lebbről éppen Athén bukása őrök saknak egyénieküeknek kell len
-rezetői állították be, hanem a
A kisunyom! lányok és fiúk szombathelylek. Hubay szenti
Időkre szóló érvénnyel mutatta niük. De es az érdek nem lehet
be a nagyhatalmi politika-végét. más, mint egymással versengve magyar táncokat adtak elő, nem mentális Hullámzó Balatonja igen
várt sikerrel. Aligha csalódunk
messze esett a műsor magas

Tévedés vagu tévesztés

Hatalmas -sikerrel mutatkozott be

1943 április 3.
színvonalú, s egészséges szelle
met sugárzó számaitól. Vagy ta
lán azért szerepelt, hogy mind
járt bizonyítsa, mi az, ami nem
magyar a zeneben? Ez esetben
szóval is fel kellett volna hívni
a figyelmet erre a tanulságra.
Igen örültünk, hopsjt az ifjúság
"nagy számmal volt .jelen; hisz
elevenben láthatta, mit jelent ma
gyarnak lenni a művészi élet
vonalán. A magyarság drága ér
tékeinek helyes szemléletére és
megbecsülésére kapott példát s
ösztönzést arra, hogy maga is be
álljon azok közé, akik ezeknek
a halhatatlan*értékeknek a gya
korlati életbe való átültetéséért
küzdenek.
Pöxge. Dánlel

CtildÓMÓHU Hírlap

— Á r d r á g í t á s . Ismeretlen vá
sárlók a celldömölki zsidó Becher
és Maysberg dívataruházában a
—- Szolgálat lel m o n d á s a napokban 120 darab férfi inget
MAV-nái. A máv. Igazgatósága vásároltak. A nagy csomagokat
Tóth Mihály főraktárnoknak, mi vivők gyanúsakká váltak a Legoután a legmagasabb előléptetési ban szolgálatot teljesítő fiatal
fokozatot elérte; és Simon Ber emberek előtt akik azonnal fel
talan kapusnak miután a 60. élet hívták a csendőrség figyelmét
évét betöltötte Június hó 30-ával Az utolsó pillanatban sikerült
a szolgálatukat felmondotta és őket elfogni, amint az állomás
nyugalomba helyezte.
előtt autóra akartak szállni Azon
. — Egy vasutas n a g y l e l k ű nal a községházára vitték őket.
a d o m á n y a . Perlaky György cell Kihallgatták és az eljárást meg
dömölki máv. kalauz utánfizetésf indították ellenük. Az elkobzott
jutalékának 50-%át a háború tar ingeket pedig a közellátási fel
tamára a hadiözvegyek és hadi- ügyelőség rendelkezésére bocsá
árvák segélyezésére önként fel tották- A közeli napokban az
ajánlotta.
.*
.'
ügyről részletes felvilágosítást
fognak adni a nyilvánosság szá
— Vasúti k i n e v e z é s e k . A mára.
igazgatósága 1943.. évi ha
A celldömölki Leány ii£p- máv.
— F e l h í v á s . A celldömölki
tállyal a következő kinevezése
föiskola záróünnepélye ket .eszközölte. A forgalomnál: evangélikus egyházközség köz
hírré
teszi, hogy mindazokat a
Négy hónapi munka u|án áp- Burza Lajos, Bognár László I I , sírhelyeket, amelyek 90 év előtti
rilis T á n s/.iMiibdtoii fejezi be Sebestyéa Kálmán, Sarang István* eredetűek és nem megépített sír
idei tanfolyamát a celldömölki Molnár József, Kovács József, boltok, sem műkőkerttel, vagy
Megyeri Ferenc, Somogyi Ferenc,
leánynépfőiskola.
Móritz Dénes, Sütő István, Mar gránitkő emlékkel nincsenek, el-"
Délelőtt 10 órakor istentisztelet ton István, Udvardy Mihály, Sza látva, megszünteti. Ezek a sír
lesz az evangélikus templomban, bó Gyula, Kemenes Lajos napi helyek továbbra csak újból való
amelyet dr.Kapi Béla titkos ta béres kalauzokat kalauzokká, megváltás esetén tarthatók fenn.
nácsos, püspök tart. Utána követ Poór Józseí napibéres vonutféke- Ezért az egyházközség felhívja
kezik a. záró ünnepély az Ifjúsági zőt üzemi altisztté, Varga János, mindazokat akiknek hozzátarto
" Ház nagytermében, az alábbi Szabó Dezső, Nagy Sándor I , . Si zói Ilyen 30 év előtti sírba temet
tárgysorozattal: 1. A megnyitót mon Ferenc, Somogyi Jenő napi- tettek el, hogy a sírhely további
Molitórisz János esperes mondja. béres kocsirendezőket üzemi al fenntartására vonatkozó szándé
2. Az elvégzett munkáról beszá tisztekké nevezte kl. A vontatás kukat jelentsék be Gréczl Ferenc
molót tart Veöreös Imre lelkész, nál: Pajor Ferenc, Horváth LajoS temetőgondnoknál, akitől meg
a leánynépfőiskola
igazgatója. II, Károlyi Gyula, Polgár József, kapják a közelebbi felvilágosítá
•.;/
Ennek keretében a növendékek Csizmazla József, Pongrác István,. sokat érdekes számokkal szerepelnek: Pethő Zoltán. Edelényi Ernő, Ko
— A g é r c e l e v a n g é l i k u s nóReggeltől estig. Részletek a kró
vács Kálmán, Karakai György,
nlkábó). Ha majd a ház asszonya Szelfert Endre, Söptei Elek napi- és ifjúsági e g y e s ü l e t e k ado
leszek... Az édesanya hivatása. béres mozdonyvezetőket moz m á n y a i a szombathelyi hadi
Hazamegyek a falumba magyar donyvezetőkké, Móricz István, k ó r h á z a k n a k . Az egyesületek
nak. Magyar, lélek — magyar Ambrus Ferenc,' Szakos László,' gyűjtését a leányegylet vezetősé
ének. Bibliával a kezemben. Ének Pethő Sándor, Orbán József na ge es tíz -tagú küldöttsége -már
lő egyház. 3. A leánynépfőiskolát pibéres rútokét fűtőkké. A pálya cius 26-án adta át a sebesültek
bezárja dr Kapl Béla püspök. Az fenntartásnál: Fülöp Géza napi- nek. Szétosztottak 150 darab sze
ünnepélyen belépődíj nincs, min béres- pályamestert pályamester retetcsomagot 1600 darab ciga
den érdeklődőt szívesen látnak. ré, Varga József, Kiss Ferenc, rettát több mint 150 füzetet imád
ságoskönyvet és bibliát ezernél
Horváth István, Móricz' György, több vallásos röplapot. Átadtak
Este 7. órakor az Ifjúsági Ház Takács János, Csizmadia Imre, a kórházi bajtársi szolgálat ve.
nagytermében a leány népfőiskola Bertba János napibéres pálya zetöségének 155 darab tojást és
kultúrestet rendez a népfőiskolai őröket pályaőrökké, Ferenci Já 20-25 liter bort.
kőnytár javára. A kulturest a nos, napibéres távlrdamestert távN é p m ű v e l é s i e l ő a d á s . Az
XVI*. századnak, ennek a küzdel irdámesterré, Galamb Ferenc na
mes, de mélyen magyar és hivő pibéres távirdamunkást altiszt- április 6-1 népművelési előadást
az evangélikus Ifjúsági egyesület
korszaknak a jegyében áll. Kora távi rd a munkássá nevezte k i .
ben dr Mesterházy Kálmán tartja.
beli énekek' és versek keretében
helyezkedik .el három mesteri
— Vasúti á t h e l y e z é s . A máv. Kérjük a tagok pontos megjele
előadónak változatos előadása. igazgatósága Hömöstrei Irén óra- nését Érdeklődőket Is szívesen
Kapi püspök a század asszonyá hérátalányost Veszprémből Cell látunk.
ról beszél és Kanizsay Orsikának, dömölkre helyezte á t
— A lucerna- é s l ó h e r e m a g 
a sárvért nagyasszonynak alak
k é s z l e t e k b e j e l e n t é s e . A lucer
— H a l á l o z á s o k . Patyl Lász- na- és lóheremagkészletek k ö t e 
ját állítja a hallgatóság elé. Szíj
'Rezső előadó a század költésze lóné szül. Szabó Margit, Patyi lező bejelentésével kapcsolatban
tében tallóz. Szathmáry Lajos László kemenesazesttmártonf ev. illetékes helyről közlik, bogy a
pápai tanár a X V I . századot az tanító, hitvese 41 é v e s korában hivatalos lap 21: számában meg
igazi magyar mult letéteménye hosszas szenvedés után folyó 28- jelent 1.590/1943. számú kormány
seként és a jövő egyetlen-tovább án Kémenesszentmártonban el rendeletben ' említett kimutatásépítési alapjaként mutatja be. Az hunyt. Szerdán délután temették űrlapokat csak a lucerna—és ló
egész est az igazi magyar gon ugyanott nagy részvét mellett. heremag termesztésével uem. fog
dolat szellemét tükrözi s azért Férje, 5 gyermeke, egy testvére, lalkozók kötelesek a m. kir. Nő
megy vissza a múltba, bogy a 2 sógora, sógornője és kiterjedt
jelen és jövő magyarjainak irányt rokonsága gyászolják. — Tima mig a termelők kjmutatásürlap
mutasson. A helyárak alacsonyak Józsefoé szül. Kőműves Anna, kitöltése nélkül kötelesek ajánlott
és azt a célt szolgálják, bogy a Tima József nyugalmazott máv. levélben keszleteiket a fenti hi
népfőiskolai könyvtár keretében szertárőr hitvese 64 éves korá vatalnak bejelenteni.
minél több igazi magyar olvas ban az elmúlt szombaton bosszú
mányt adjanak a növendékek szenvedés után elhunyt. Hétfőn
kezébe. 1—4 sor-2 pengő, 5—10 délután 4 órakor temették a te
sor 150 pengő, 11—20 sor 1 pen mető kápolnájából nagy részvét
m. tisztelt vendégeimet, hogy
mellett, Férje, gyermekei, egy
gő, 20. sortól 80 fillér.
testvére, unokái és kiterjedt ro
a legmodwnebbb gépekkel felszállt
konsága gyászolják. .
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Köszönetnyilvánítás.

Mindazok, "akik elhányt hitve
sem, Jóságos édesanyánk

Patyl

Lászlóm-

temetésén részt vettek, ravatalára
koszon! (.csokrot helyeztek, vagy
bármilyen módon ls lájdatmunkat
enyhítették, ezúton hí fogadják
szeretetteljes köszönetünket.

* • • . . ' " . Gyászoló c s a l á d .

— E l ő a d á s . A celldömölki
evangélikus ifjúsági egyesületben
folyó hó SO-án Fodor Kálmán a
győri evangélikus . templom kar
nagya tartott értékés előadást,
majd nyilvános énekórát Az UV
jóság valamint a gyülekezet tag
jai- Örömmel fogadták ezt a szol
gálatot, mely egyházi éa népi
dalkincseink megismerésének az
útján vitt előre bennünket

hölgyfodrász

üzletemet a D e á k u t c a 4
szám alatt m e g n y i t o t t a m .
Kedves vendégeim pártfogasai
a l e g t ö k é l e t e s e b b munka
"igyekszem kiérdemelni;
kiváló tisztelettel

KOVACSiCS > Á 1
f o d r á s z m e s t e r.~
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NEMZETI
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MOZGÓ

— CELLDÖMÖLK —
f-iflaJiiíuk keidet*: héttdnea tjH Hl a
ÍM Ul í inkor, raaár- ée Qnoepup cUtnUs, tél fl,
léi i. jeaTWjéj Kl g <*%kt*.
Április 3, szombat 4 vasárnap. Ren
des helyárak.
~ _
t

Estélyi ruha

kötelező

Főszereplők: Kéthv Eszter, Jávor Pál,
Pethes Sándor,.Kökény Ilona, Míhályny.
Április 7. szerda. Mérsékelt helyárak. (Csak 1 napig).

Melyiket szeressem
Főszereplők: Dóra Nelson, Aaala Noris
és Pienjia Costa.
- Április 8, csUtörtok. Mérsékelt hely
árak. (Csak 1 napig).

Pepita k a b á t
Főszereplők! Egry Mária, Kiss Manyi, '
Latabár Kálmán. Makláry Zoltán, Pet
hes Sándor és Pethes Earenc.

A R P -Á-sT M £ 2 Q Ó — KEMENE5MA6ASI —
1943; évi április hó 4-én vasárnap.

Kegyelmes ú r rokona
Főszereplők: Mezey Mária, Slmor Erzsi,
Szilassy László, Ciortos Gyula, Somlay
Arthur. Gregoes Zoltán éa Mibályny B .

TURUL

FILMSZÍNHÁZ

• - R É P C C L A K Április hó 3, szombat, 4,. vasárnap.

Hét szilvafa
Főszereplők: Turay Ida, Szilassy Lász
ló, BUlcsi Tivadar, Kiss Manyi, Csortos
Gyula, Moly Gero,"atb.

. — K á v é p ó t s z e r t lehet készí
teni a s z ö l ő m a g b ó l . A földmű
velésügyi miniszter módosítottaa
kávé, kávépótanyagok ée kávé
konzervek minőségének és for
galmának szabályozásáról kiadott
korábbi rendeletét Az új rende
let lehetővé teszi a szőlőmagvak
kávépótszer gyártására történő
felhasználását azzal a megszorí
tással, hogy-bármilyen anyagból
készült kávépótszer vízben old
ható klvonaianyag (eötrakt) tar
talma legalább 30 százalék le
gyen, A kávékonzerv szeraestartalmának alsó határát a rendkí
vüli viszonyokra való tekintettel
az eddigi 10 százalék helyett 5
százalékban állapította meg a
rendelet Ez az új rendelkezés
azonban csak 60 nap múlva l é p
hatályba.
— Kifogták a templom b e t ö r ő 
ket Március bő 12-én ismeretlen
tettesek a kőlsővati római katboIlkus templomba behatoltak és
onnan két darab oltárterltőt el
vittek. A csendőrség a nyomosáét
azonnal megindította. Azonban
ahelyett, hogy a nyomozás ered
ményre vezetett volna, március
hó 26-án a celldömölki közkóronnan egy darab oltárterltőt vit
tek el. itt a nyomozás azonban
eredményre vezetett és sikerült .
a tettest Márti Erzsébet, 52 éves
raár többszörösen büntetett elő
életű, gyöngyösbermánl Illetőségű
nő személyében elognJ, aki Ki
hallgatva beismerő vallomást fa
tett Letartóztatták és bekísérték a
szombathelyi kir. ügyészség fog-,
hazába.
— Mestervizsgaletétel. Basa
József ácsiparos folyó hó 30-án
Szombathejran az illetéke* viza- '
bizottságilőtt a mestervizsgát
"- jaW«tette.
Szolgalat lel m o n d á s . A
máv.-' Igazgatósága Bornemissza
Károly máv. tokaiamnak miután
a legmagasabb fizetési (okozatot
elérte a szolgálatot június hó 30ára felmondta. •
2

1943 április s.
— Behívóit női munkaszol
g á l a t o s o k a M A V - n i l . A máv
dr Józsa Lászlóné.
BeUIda.MárkusIiozália, Petiő
Magdolna, Zelényl .írzsébet. Fo
dor Anna, Fodor Irén, Ihász Ilona
Csánkl Horváth Júlia, Kerék Irén,
Orraid Irata, örl Margit,' Pejkó
Erxaébct, Szenorlca Mária éa Takáca Irén önkéntes munkaszolgálatosokat kiképzésre behívta.
' " — Mersevátl Levente Egye
sület • sebesült k a t o n á k é r t
Á Mersevátl Levente Egyesület
gyűjtést Indított a szombathelyi
Falud! Ferenc nccai sebesült ka
tonák részére. A kis község mél
tán megérdemli a dicséretet, mert
az ott lakó 110 család hazafias
lelkesedéssel hozta meg a leg
szebb áldozatot. Koitál Vidos Má
rta ürleány. Takács Károly tanító s
felesége vezetése mellettsok sze
retetadományt gyűjtöttek össze.
Négyszáz darab tojást sonkát
kolbászt, három kosárra valóHstölthúst 14 kosár mákos és
diós kalácsot,, pogácsát és édes
süteményt Folyó hó 21-én 3 sze
kér szállította a celldömölki vas
ét! állomásra és fenntebb emlí
tett vezetőkkel együtt 16 leány
é s fiúlevente vitte Szombathelyre
é s osztotta szét a sebesült hon
védek között

Eaajrafbsaga

A CVSE
március 25-én, csütörtökön dél
után 5 órakor a Vasutas Kör he
lyiségében rendkívüli közgyűlést
tartottmelyet Haláss Gyula máv.
felügyelő, elnök nyitott meg.
ölte az Ozletvezetőség klít: dr- Páld Miklós miv.
it és Baraslcs Viktor éazakI kerületi főtitkárt Majd
közgyűlés Idejét álla
m é t — mivel a jelenlegi
atképtelen volt — március
29-ének délután 5 órájában.
A rendes közgyűlés vasárnap
délután 8 órakor volt
A megnyitó beszédben Halász
Gyula máv. felügyelő, elnök kö
szöntötte a szombathelyi üzlet
vezetőség kiküldöttjét és az északdunántúli kerület főtitkárát
Kegyelettet emlékezett meg a
sportrepülés nagy pártfogójáról,
a hősi balált halt Kormányzóhelyettesről, aki a MAv elnöke
ls v o l t
Majd Ismertette 1942. év zár
számadását és az 1943. év költ
ségvetését Egyúttal javasolta a
tagsági dijak felemelését — havi
20 fillérrel —, hogy ezt sz őszszeget hadlárvák és özvegyek
gyámolltaeára fordíthassák. Indít
ványát a közgyűlés egyhangúlag
elfogadta.
Barscslcs Viktor buzdító be
széde köveikezeit melyet meg
értő és lelkesedő éljenzéssel fo
gadtak a tagok. .
Azután Hetényi Ferenc máv.
tiszt az egyes szakosztályok múlt
évi működését vázolta és egyben
megemlékezett az egyesület ki
váló, hősi halált halt játékosáról:
Bácskai István labdarugóról.

Osztály-sorsjegyét
n á l a m

v é g y * }

Móritz Károly
dohány áruda, könyv- éa paplr- k é m k e d ő , hlrUpbbomáiiyoi.

CsJlsifcsBWski

Kotavfli utcts

Minthogy a tisztikar megbíza
tása lejárt, Zsiray Károly máv.
kocsi mester mint korelnök -ve
zetése mellett megválasztották az
áj tisztikari. Elnök: Halász Gyula felügyelő,
társelnökök: Bártfal Miklós osz
tálymérnök, Vlgh Lajos szertárfőnök és Vsss Béla Kitóházfőnők.
Ügyvezető alelnök: Szllly Mihály
segédhivatalnok. Alelnökök: dr
Andavári Ferenc intéző és Nagy
István segédbivatalnok. Főtitkár:
Nagy Ferenc irodasegédtiszt Tit
kár: Sarang István segédtiszt.
F ő p é n z t á r a : Kajdi János áll.
elöljáró. Ügyész: dr Schaffer
Emil ügyvéd.
Az egyhangú jelölés alapján
megtörtént választás után'az el
nök a közgyűlést bezárta.

Lesz-e nagyobbszabású
vasúti lakásépítkezés?
Már több Ízben szóvá tettük
azt.a nagy lakáshiányt, amely
Celldömölkön évek óta uralko
dik. Ennek ellenére eddig sem a
község elöljárósága, sem a szom
bathelyi üzletvezetőségi még nem
nyilatkozót., hogy Celldömölkön
.— ilyen nagy és egyre fejlődő
állomáson — lesz-e nagyobbszabású építkezés.
Pedig a községi elöljáróságnak
elsőrendű feladata lenne ennek
a kérdésnek a megoldása.
Küldöttséget kellene meneszte
ni mind Vértessy István Vilmos
üzletigazgatóhoz, mind Szűcs Ist
ván főispánhoz, akik ezt az Ügyet
rövidesen elintézhetnék.
A MÁV is elintézhetné. Sok üres
telke van. Pénze, üzemanyaga és
munkásai is vannak. Példa érré
Szombathely, ahol egy több la
katból álló bérházat építenek az
állomás közelében.
T á m o g a s d fajtádat! — Z s 1 d ó
flxlétben
ne v á s á r o l j !
.Addig itt Celldömölkön sem a
nősülendő, sem az Idehelyezett
vasutasok nem tudnak lakáshoz
jutni, mert már évek óta alig
épült pár lakóháznál több. Bizony
kellene már valamit tenni nlakás
hiány megszüntetése érdekében,
mert már közeleg a tavasz és a
munkálatok már meg is kezdőd
hetnének, és az ősazel Celldö
mölkön néhány meleg családi
fészekkel több lenne. Több lenne
a családi tűzhely, melynek össze
fogó, békét áraBztósielid fényére
ma olyan nagy szükség van!

SZERKESZTŐI ÜZENET
Fülöp Kálmán mészáros,Sár
v á r . Nyilatkozatát nem közölhet
jük: 1. mért önről nincs- sző
névszerlnt abban a levélben, ^ 2 :
mert ml is meggyőződtünk arról,
hogy nem egyes hentesek, akár
nagy, akár kis hentesek az okai
bizonyos kétségtelenül meglévő
nehézségeknek. Sokszor még a
közellátás vármegyei, sőt orszá
gos vezetői sem tehetnek a ne
hézségekről. A közönségnek vi
szont Joga van az okok után ku
tatni a lapok hasábjain Is. Ettől
még nem kell kétzsákba esni
senkinek sem. Hogy gazdag-e
vagy sem," annak eldöntése nem
miránk tartozik, örülünk, hamavar emberek gazdagodnak a
fmegértéssel
özönség s a haza javára. Hogy
van a kis hentesek
Iránt s Juttat nekik az eladandó
húsbői, ez helyes. Különben:
Áldás, békesség.

Köszönetnyilvánítás.
Mindazon rokonok, Ismerősök
és (óbsráloknek. kik felejtbetetlen 16 llarn. testvérünk

Kolozsl Sándor
temetésen részt vettek, sírjára
koszorút vagy virágot helyeztek,
részvétükkel fájdalmunkat eny
híteni Igyekeztek, ezúton mon
dunk hálás köszönetet.

S P Ó R
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SVSE

D.—CVSE 4 2
(4%
Sopron. Vezette: Pásztói.
CVSE: Kéri — Varga, Vajda —
Simon, Szász, Kiss — Békési,
Varga II., Ágoston, Németh, Bu
dai.

Éthez a mérkőzéshez és ehhez
az összeállításhoz nincs hozzá
szóláson).
(Csak úgy a bajuszom alatt,
magamban dörmögök:
„Szegény bolond Manó te t
akit üzlethelyiségétől
meg Hiába beszélsz, hiába firkálsz.
fosztottak, l a k á s á n sem foly Vásllhatod a torkodat és pocsé
tathat üzleti t e v é k e n y s é g e t
kolhatod á tintát; nem fogaz te
Az üzlethelyiségek igénybevé^ Celldömölkön eredményt elérni!
teléről szőlő 100/1943. M. E. szá Hisz talán három hete, hogy jó
mú rendelet végrehajtása' tekin indulatú- tanácsommal felkeres
tetében a kereskedelmi minisz tem a CVSE-t. Magyaráztam, fe
ter 164.445 szám slstt fontos kör gyelemről, összetartásról, okos
rendeletet küldött szét valameny- beosztásról... Hogy mit ért! ? Meg
nyl másodfokú iparhatósághoz. mutatja ez az eredmény..., Csúfos
Mivel a keresztény kereskedelem vereség egy biztos győzelem he
és ipar boldogulását kívánja elő lyett Mf- Miért!?
segíteni ez a nagyhorderejű vég
Nem tudom!...'De egyet tudok:
rehajtási utasítás, felhívjuk olva így nem érdemes a lakdarugássóink figyelmét a rendeletre, sal foglalkozni. Vagy-vagy. Vagy
hogy a keresztény kereskedők embereljék meg magukat —
és iparosok annak ismeretében vagy... hagyják abba!.!!
üzlethez vagy műhely-helyiség
CLE—Sárvár II. 3:1 (2:1)
hez jussanak.
Celldömölk. Vezette: Szűcs. Helyenként szép küzdelem. Biz
Zsidónál ne> vásárolj I tosan
győz a hazai csapat A gólTájékoztatásul közöljük azokat arány nem ls fejezi k i azt a
különbséget,
ami a két csapat
a szakmákat -amelyben a kijelö
lés megtörtént, illetve ahol a között volt.
keresztény, kereskedőnek és ipa
A CLE csapatában itt-ott meg
rosnak joga van a zsidö üzlet csillant a tudás. Néha meglepően
helyiséget igényelni. Igényt lehet szép összjáték felódott ki. Volt
bejelenteni a k l nem .jelölt zsidó már a csapatban terv, talán már
lextilnagykereskedő, a k l nem valami rendszer is.
Jelölt cipő- és talpbőrkereskedő, Ezzel szemben az ellentél Játé
a k i nem jelölt szén-vagy brlket kában ennek az ellenkezője nyil
koksz és tűzifa nagy- és kiske vánult meg.
reskedő, cukor nagy- és kiske
A viselkedésre még egy kicsit
reskedő, petróleum, mosószappan vigyázni (ugye Vince! ?) és akkor
nagy- és kiskereskedés a hentes szép eredményt
remélhetünk!
árukkal, baromfival, babbal, bor
(A „mezőny legrosszabbja": a
sóval, lencsével, hajdinával, mák bíró volt Nem-lesújtó bírálatot
kal, keserücslllagiürttel, lóbabbal, akarok ráolvasni; hisz tudom,
valamint ezek hántolt, őrölt pá hogy kezdő; és minden kezdet
rolt és pörkölt termékeivel való nehéz; csak segíteni szeretném.
kereskedés, továbbá a vaskeres„Történhetnek hibák. Előfor
kedők, a tankönyvek és a rádió dulhatnak tévedések. De: ne le
kereskedők üzlethelyiségeire.
gyen határozatlan! Ne tétovázzon!
A körrendeletben a miniszter fel Ne Ítéljen bemondásokra"! Le
hívja a törvényhalóság dlsó tiszt gyen határozott!!! Ha egyszer
viselőit, hogy az üzlelbelyiségek belefújt abba á, sípba, azt ne úgy
Igénybevételénél az Iparhatósá csinálja, hogy lehessen is hallani,
gok különös gondossággal és so- meg nem is: hanem erélyesen!
ronklvül Járjanak e l _
& — Es ha egyszer Ítélt; legyen az
. Fontos és lényeges rendelke talán t é v e s ; vissza ne vonja, ha
zése a korrende.letn.ck, hogy az nem vigye keresztül akaratát! Ne
1939:IV. tc. hatálya alá tartozó, engedje a játékot eldurvulni;
tehát zsidónak -számító személy, hisz a bíró kezében van a mér
ha üzlethelyiségét Igénybevették, kőzés és a játékosok; és a pályán
(Sport Manó)
eddigi tevékenységét bárból, Így 6 az úr!)
tehát korábban bérelt lakásán Is
_ ökölvívás
csak" az Iparhatóság engedélvt-vel
folytathatja. Ez a rendelkezés te
Hatalmas siker kisérte a cell
hát azt jelenti, hogy a zsidó ke dömölki levente ökölvívó* csőn-,
reskedő, akinek üzlethelyiségét gei és nagyslmonyi bemutató okIgénybevették, lakásán sem foly -tütó mérkőzését.
taiba! kereskedelmi tevékenysé
Következő számunkban rész
get
_-.
letesen közöljük az egyes mér
kőzések eredményeit
. Gyászoló c s a l á d .

Zsidó kereskedő,

Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, kik drága Jó
teleségem. Illetve felejthetetlen
nővérünk

Szelestey

Elekné
szül. Eross J o l á n

temetésén megjelentek, koporsó
jára koszorút éa virágot helyeztek. fájdalmunkéi részvétükkel
enyhllrnl IgyeSJaVk. fogadják
ezúton ls hálás koszonéttlnkel
Ostffyisszonyfa, 1943 márc. 2$.

Szelestey Elek
Bross K á l m á n

_ Mi lesz vasárnap?

Az első osztályban CVSE—
Move ZSE Celldömölkön du. 3
órakor. Haladás II.-Sárvár Szómbalhelyen.
'
A" második osztályban Jánosháza-CelldömölEl LE, T a p o l c a Sárvár I I .
1
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- M H i klásM:
Takáti Miroi
Lapzárta . M0tartok délben u ónkor.
Tnral-nijomdanifjenáaa, Ct 1140 satuik.
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