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Kolozsi'áry-Borcsa Mihály saj
tóügy 1 államtitkár egy csapásra
kivégzett egész sereg olyan la
pot B folyóiratot, ami ellen a ma
gyar szellemi élet legjobbjai —
vidéken és fővárosban egyaránt,
már-már reménytelennek látszó
harcot folytattak. Tartsunk egy
kis futó szemlét a Jobb létre
szenderült lapok 8 szerkesztőik
lelett
Schlachta Margitka' szerkesz
tésében _ megjelent Magyar Nő
című lap a Dolgozó Nők lapja
ként indult, igen komolynak
mondható célki tüzérekkel
*•
megjegyzésekkel, de Jellegzetes
felvágotthoz hasonló kivitelben.
Legutóbb már Karádl (Kanzler)
Katókát ajánlott a dolgozó ma
gyar nőknek. Akkor, amikor
Karádiba csak a beteg, idegze
tnek — elismerjük elég nagy
számú — tömege volt talán nem
is olyan reménytelenül szerel
mes. Betiltották Schlacta Margit
Lélek Szavát is. Ez sem fog könynyeket hullatni többet a zsidó
munkaszolgálatosokért
Illyés Gyula szerkesztésében
jelent meg a Magyar
Csillag,
amit yörős csillagnak is szoktak
nevezni sajátosan baloldali s fő
leg a lap mögött álló zsidó érde
keltség miatt A Nyugat-vak volt
örököse éa folytatása. Illyés Gyu
la kétségtelenül nagy költő B je
les stiliszta, vannak könyvel,
amik halhatatlan értékei a ma
gyar irodalomnak, mint a „Pusz
ták népe", a „Magyarok", a
„Csizma az asztalon", s csak Baj
nálhatjuk, hogy nem tudta, talán
nem is akarta a zsidók társasá
gát lerázni magáról. (Hogy nem
is akarta, a Babits Emlékkönyv
a példája, amit zsidó emlékkönynvek Inkább lehet nevezni.)
Megszűnt a Film— Színház—
Irodalom ls, hiába menesztették
a hírhedt Egyed Zoltán-t a nagy
fordulatot követő napokban. A
A Moharos kispesti ügyvéd ur s
amint hírlett, Észterhás István ér
dekeltségében lévő lap az első
őrségváltás Idejében komolyabb
igényekkel indult de mivel a
közönség szennyet óhajtott film
ben és Irodalomban egyaránt, a
bukás elkerülése végett kényte
lenek voltak a nívóval is lejjebb
szállani s Egyed Zoltán-t ls szer
ződtetni, így aztán a zsidó, rom
boló, alantas ösztönöket kitűnően
szolgálta a lap, butította a mű
vészi Ízléssel és Ítélőképességei

Felelős szerkesztő:

NAGY IMRE
L a p u k

nem rendelkező közönséget No,
de istennek hála, a Film—Szín
ház—Irodalom a múlté s ennek
hasznát fogja látni a film ls, az
Irodalom is és a színház is. De
még a közönség is.
Jobb létre szenderült a Szín
házi Magazin is, nyugodjék bé
kében,
A Szabad Szó-t is betiltották.
Szabó Pál jegyezte a lapot de
nem sok beleszólása volt s talán
ő.maga őrül legjobban ennek a
fordulatnak.
Az'Ünnep Bethlen Margitnak
volt a lapja Hogy Bethlen Mar
git grófnőé volt, ezzel mindent
megmondtunk róla.

Előfizetési á r a k :
1 évre 10, '/• évre 5, '/• évre 2.50 penge.
Megjelenik minden szombaton.

Vitéz Imrédy
politikai

Béla

verseny

A jobboldali pártok számára
az új helyzet természetesen egé
szen más és kedvezőbb szerve
zési lehetőségeket tár fel. Külö
nösen azon pártok számára, ame
lyek eddig a ma klikknek neve
zett rendszer nyomása alatt erő
sen korlátozva voltak törvényes
mozgási lehetőségeikben. Hanem
volna háború, ha nem kívánna a
naey és végleges döntések felé
haladó politikai és katonai hely

a

nemes

előfeltételeiről
zet hatalmas erőfeszítéseket nem
zetünktől, egészséges is volna ez
az egyenlő feltételek mellett foly
tatott nemes verseny az ország
közvéleményének megnyeréséért
Persze, azzal az előfeltétellel,
hogy a lehetőségekkel mindenki
egyforma lojalitással él és sem
az izgatás, sem a felelőtlen Ígér
getés, sem a még felelőtlenebb
rágalmazás fegyverei nem kerül
nek alkalmazásra...

Híve vagyok az erök teljes
összefogásának

«i

Arra a kérdésre, helyesnek
nak maguk előtt: olyan po
itéli-e, ha a mai igazán nehéz
litikai helyzetet teremteni,
A Jelenkor a Szekfü Gyula, időkben egyesek eféle utcáracsőamely lehetővé teszi a nem
Magyar Szemle Társaság síepp- dltéssel és a magyar jobboldal
zet minden erejének a há
jének volt a folyóirata Katona röpiratl gyalázásával foglalkoz
ború megnyerése
érdekében
Jenő szerkesztésében. A legzagy- nak, elhárító gesztussal telel.
való teljes
kihasználását,
vább lapok egyike, Habsburg ba
tehát az Összes szellemi és fizi
— Nem tulajdonltok nagy jelen kai tényezőknek a lehető legna
r á t neokatolikus, szalonbolsl, feu
dális, nagytőkés stb. árnyalatok tőséget ezeknek a módszereknek, gyobb hatással és legteljesebb
mind megtalálhatók voltak ben de azt meg kell mondanom, hogy összhangban való bevetését. Ezt
ne, mert valamennyit egy gond a nemzeti fegyelem elemi pa pedig egy politikai versengés
fűtötte: küzdelem a dolgozó, al rancsa ma egészen más felada nemcsak lélektanilag, hanem a
kotó, mély magyar műveltségű tokat ró minden becsületes jobb munkaerők felesleges lekötésé
népi magyarság ellen — no per oldali emberre. Ismétlem,' ha vel ls meggátolja. Épp ezért
sze, a legkörmönfontabban meg nem a mai háborús helyzet állana
híve vagyok az erők teljes
fenn, semmi akadálya sem volna,
fogalmazott jelszavak alatt
összefogásának és egy nagy,
hogy a jobboldali pórtok az esz
egységes politikai szervezet
Ugyanennek a klikknek volt a mék nemes versenyében igye
megalakításának,
szellemi (?) orgánuma Az Ország kezzenek maguk mellé állítani á amely az épp előbb vázolt célt
Utja. Sorsuk is kúzüs volt
közvéleményt, ma azonban az a a háború megnyerését
szolgálja.
határozott felfogásom, hogy eb Ha ez egyéni vagy pártáldozato
A Rakéta is megszűnt pár zsi ből vajmi kevés Jó származnék.
kat
jelent
minden
Jó
magyar
dó lappal karöltve. Nem ismer Ma cselekedni kell és
embernek kötelessége ezeket az
tük, de állítólag vicclap volt
áldozatokat
vállalni.
Célját
azon
Viccelni pedig ma csakugyan
az antibolsevista,
fajvédő,
ban egy Ilyen összefogás csak
nincs időnk, de ha lenne, akkor
népi és szociális alapon át
akkor
éri
el,
ha
visszhangra
ta
sem volna illendő. Béke ham
ló pártok, politikai
alaku
lál az egész . nemzet lelkében.
vaira.
latok csak egy célt
láthat'
'
n i
Kolozsváry-Borcsa Mihály to
vábbi intézkedései elé is nagy
figyelemmel nézünk, különösen
a zsidó könyvkiadók megrendÖ N F E G Y E L E M
szabályozását várjuk tőle. Bár
tudjuk, hogy a szellemi élet k i  Ezt a cikket minden ember különös figyelmébe
hal ott, ahol minden ponton iráajánljuk
nvitán! akarnak, mégis hisszük,
Az egész világ válságos órákat verejtékével, drága vérük hullá
hogy a. mostani nagytakarítás
szükBéges és hasznos, s hogy a él át napjainkban. KI tudná meg sával, életük feláldozásával is
magyarság Igazi s magasabb- mondani, hogy ebből a vérben, útját állják annak az áradatnak,
rendű erőit engedi felszabadulni. könnyekben, szenvedésekben va amely — látjuk — pusztulással
júdó világból egy boldogabb Jobb fenyeget mindent ami eddig a
kor szQletik-e, avagy belezuhan művelt kultúrált léleknek szép
ez a bflnŐB emberiség a saját volt, érték volt Elszánt lélekkel
maga által ásott sírgödörbe?! véreznek azért, hogy itthon ma
Nincs, aki erre feleletet tudna radt kedveseiknek biztosítsák a
adni.
békés boldog jövendőt az . élet
Ml csak azt tudjuk;' hogy ma ben maradást, mert ez a gigászi
gyar véreink a Kárpátok gerin küzdelem ma már nem eszmék,
cén bátor szívvel, kemény ököl világnézetek tusája, hanem ádáz
lel állnak a gáton, hogy arcuk harc a puszta életért, a létért

I» kil.tiéifcio.et
slíBreszíJBiyE
l.rieit.sitji.!
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Arról van azó drága magyar
testvérem: akarsz-e a Duna-Ti
sza közén, a Kárpátok bércko
szorúja között őseid vérével,
könnyével megszentelt
drága
magyar földön, mint egy ezeré
ves nemzet tagja élni vagy gyá
va bűnös nemtörődömséggel belenyugszol, hogy 13 millió ma
gyart szétszórjanak Szibéria ki
etlen, lagyos hómezőin?!
S mlg magyar testvéreink a
harcmezőn hozzák értünk a drá
ga áldozatot, addig idehaza min
den este remegő szívvel csókol
ja meg az édesanya alvó csecse
mőjét, gyermek szülőjét, vájjon
ez a csók nem az utolsó-e, mit
hoz, mit rejteget a közelgő éjjel ?
Szirénák üvöltése, bombák poko
l i robaja nem-e végét Jelenti egy
szép, reményteljes, boldog élet
nek?
Erzed-e drága magyar tesvérem annak a nagy felelősségnek
súlyát, amely a nagy magyar
közösségért mindegyikünk vállá
ra nehezedik ?! Ne gondold test
vérem, hogy hazánk, nemzetünk,
életünk megvédése xsak a fron
ton küzdő hős katonáink köte
lessége! Ma nincs külső és bel
ső front... Ma egy front van,
ahol egyesek fegyverrel, mások
kapával, tollal, stb. küzdenek.
Ennek a frontnak katonái har
colhatnak különböző fegyverek
kel, ruházatuk, felszerelésük le
het életfoglalkozásuk szerint kü
lönböző, de egyben meg kell egyezniők. Éreznlök kell társadal
mi állasakra, származásukra va
ló tekintet nélkül a magyar kö
zösségért érzett nagy felelőssé
get 6 e felelősségérzettől áthatva
a legnagyobb legyelemmel kell
teljesíteni minden olyan köteles
séget, amely hozzájárulhat nehéz
élet-halál harcunk sikeres meg
vívásához.
Ezek között a kötelességek kö
zött első helyen áll a légó pa
rancsnokság által elrendelt söté
títés.
Mát ez olyan fontos ? Hangzik
sokak ajkán a gúnyos kérdés.
Még az ellenséges gépek zúgását
sem hallom, ráérek akkor ls sö
tétíteni, ha zúgnak a gépek. No
meg csak addig áradt ki a fény
a lakásomból, amíg vendégelmet
kiengedtem, azután az utcai ab
lakaim sötétek, csak az udvarra
nyíló konyhaablak világos, stb..
Nem más ez, mint a békés
polgári lakosság kényelmének
brutális megzavarása stb.
Szegény wttutiMM naiv lel
kek 1 Végtelenül szomorú és saj
nálatos, ha van. aki Így g ndolkozik. Tudd meg édes könnyel
mű barátom, hogy az ellenséges
gépéknek műszereik mellett leg
jobb Irányítójuk a tény. ^
S te nem hallod még a gépek
zúgását sem, mert tőled messze
vannak talán, de a pilóta az ab
lakodból felvillanó lénysugarat
több kilométerről Is észre veszi,
felkelti Ügyeimét s ha látja, hogy
itt is ott Is fény villan, tudja,
hogy lakott terület felett Jár és
egy világítóbomba ledobása után
mar látja Is, hogy egy nagyobb
község terül el alatta.
A többit talán mar te is el tu
dod képzelni. Két-három könynyelmű, meggondolatlan, tudatlan
ember fegyelmezetlensége miatt
ezrek válnak hajléktalanná, egy
takarékos hosszú életnek verej
tékkel szerzett vagyona lesz pil
lanatok alatt hamuvá, apák, anyák
Jajveszékelésétől,
kicsi

gyermekek velőtrázó sikongásától hangos a romhalmaz.
S ennek a rettenetes, szinte le
nem irható pokolnak te vagy az
előidézője, okozója, aki oktalan
ságodban, talán gőgből semmibe,
sem vetted az elsötétítés! rende
letet Magyar testvérem I Lenne
ehhez szived? Nem hiszem.
Tudom, hogy álmatlan éjsza
kákon lelki szemeid előtt elvo
nulna egy szétroncsolt testű nagy
tömeg, vércatatos kezét rázva
feléd s te az önvád Iszonyú sú
lya alatt halálos verejtéket iz
zadva keresnél előlük menedéket
de nincs áoL
Látod édes magyar testvérem,
milyen borzasztó sors várhat re
ád, mindnyájunkra, ha vétkes
könnyelműségből'fegyelmet nem
tartunk.
Kérve-kérek azért mindenkit e
komoly órában, hogy az elsötétltést a legnagyobb önfegyelmezettséggel hajtsa végre, mert ez
zel önmagunkat a szent magyar

I m r é d y
Az elitnek legfőbb köteles
sége az Önzetlen s z o l g á l a t
történelmi
fordulópontokon
pedig az önfeláldozás. A k k o r
lesz életük örök, akkor lesz
példájuk jövő g e n e r á c i ó k felrazója, csillaga é s Irányítója,
ha elit-voltuknak ezt a pa
r a n c s á t megértik. A nemzet
megérti a n e k i szóló paran
csot s minthogy élni akar, az
ÚJ ú t r a r á fog lepni. Nem fog
n e h e z é r e esni sem neki, sem
pedig a vezérnek, aki húsz
éve, hogy elsőnek tört c s a p á s t
abban az Irányban, amerre
most ax új E u r ó p a utjai fut
nak.
Az új világ formálásához
nagy h i t kell. Vezetők é s ve
zetettek hite e g y a r á n t
Vezetni csak azok tudnak,
akiknek hitük van, a k i k nem
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közösséget szolgáljuk. Ezzel mu
tathatjuk meg, hogy méltók va
gyunk arra a szebb magyar Jö
vendőre, melyért már eddig is
oly sok drága magyar vér folyt
Mondanom, sem keli talán,
hogy az elsötétitéssel kapcsolat
ban sokkul nagyobb felelősség
ter/ieti azokat a' községi vezér
egyéniségeket, akik
hivatásuk
nál, társadalmi állásuknál fog
va elsősorban kötelesek.e
téren
is jó példával
elöljdrni-.-fleudet,
fegyelmet csak az tud tartani s
követelhet aki nemes öníegyelmezettséggel maga jár elöl kö
vetésreméltó példájával.
Ha pedig mégis akadna olyan
könnyelmű, aki még ma sem
tartja meg e téren a Józan ész
által sugallt óvintézkedéseket
arra a törvény teljes szigorával
kell lesújtani, mert ebben a drá
ga hazában ma egy babszem is
érték s egy parányi magyar éle
tet sem szabad kitenni a veszély
nek egyesek bűnös könnyelmű
sége miatt!
Gaái Sándor

m o n d o t t a :
csak eszükkel é r t i k , hanem
szivükkel é r z i k é s ösztöneik
kel átélik az ü] E u r ó p á n a k é s
benne a készülő ú] Magyar
országnak a h í v á s á t a k i k ezt
a hegyet mozgató hitet a ve
zetőitekben, a nemzet milliói
ban ébreszteni és. é b r e n t a r t a 
n i tudlak.
Az örök magyar h i v a t á s ú]
feladatok e l é á l l i t Ezeket az
új leiadatokat az a n y a g i a s s á g
béklyóiból k i s z a b a d u l ó új ve
zető n e m z e d é k fogja végig
megoldani, szerzetest szigor
ral végrehajtott közéleti tisz
tasággal, mélységes magyar
sággal és új európaiassággal.
A magyar léleknek azzal a
tüzével, amelynek lobogását
as 1944. esztendő égig n y a l ó
lángoszlopai között ls észre
kell, hogy vegye az emberiség.

alatt a cigányos, dzsentris, sírós,
nyavalygás kávéházi szellembea
hajnalig tartó mulatozás hangula
tában született termékeket értjük.
Ez a stílus egy letűnt világé, egy
egészen beteg és halálos korszak
nak a váladéka s csak egy. ze
neileg teljesen műveletlen, sőt
ami még rosszabb, félmüvclt úri
vagy úrit utánzó lelkiségnek volt
éktelen kifakadása. Ezeket a nó
tákat énekelve rohant az első
világháború
katasztrófájába a
magyar s ma ls elsősorban an
nak a kornak az emlőin felnőttek
ragaszkodnak hozza.
Nemcsak a Vasvármegye cikk
írója, hanem még egy pedagógiai
lap IB Pósa bácsiék és Balázs
Árpádék letűnt korszaka után
sírdogál. A Magyar Vt ezzel
kapcsolatban azt Irta a minap:
Az írjúságot nem sírva vigadó
nyavalygásra akarjuk nevelni,
hanem ősi magyar kultúrára:
dalban okjektiválódott közösségi'
in agyar szellemre. Ezért nem
kell nekünk semmiféle pedagó
giában a Balázs Árpádok-féle
émelyítő szlrupnóta. Bizony kö
zölnünk kell a kesergő cikkíró
val: nagyon ls sokan akadnak,
akiket már nem tud hevíteni a
Tele van a város... ernyedt deka
dens melódiája. Ne merjen ebben
a kérdésben senki sem Így i m i ,
aki át nem tanulmányozta a nép
dal kérdésének Immár jónéhány
könyvre terjedő Irodalmát mert
ez már nem rokonszenv és el
lenszenv kérdése, hanem lelki
ismereté: erre éppen pedagógust
nem kellene figyelmeztetni! Va
lóban Itt a tájékozódás körül
van a hiba: milyen ls lehet an
nak az értékelő képessége, akt
Petőfi és Arany mellett emlegeti
a Pasákat.

Ugyanez áll a Vasvármegye
cikkírójára is. Higgye el, kár a
népdalok szerzőségének kérdé
sét bolygatni, mert merőben lé
nyegtelen. De azt tagadjuk, hogy
az „A csitárl hegyek alatt..
Gerencsér! utca... és a többi
szebbnél-szebb magyar dalnak
Balázs Árpádok vagy Fráter Ló
rándok lennének a szerzői a nép
soraiban. Annyi tisztelet áz Iga
zi értékek iránt lehetne abban,
aki a kérdéshez hozzányúl, hogy
Bartók Bélával nem emlegeti
Lehet hogy mire e sorok meg ő az, akinek bojkottálására min egy lapon Balázs Árpádot, vagy
jelennek, már tiszta képet lehet dent • elkövetett az elmúlt rend Kodály Zoltánnal, a modern ze
alkotni, kiket bíztak meg a szín szer, ennek minden köre, mely ne másik világhírű nagy alkotó
ház és a film-világ megtisztításá ben a Jávor Pálok, Karádi Katik jával Fráter Lórándot Mert aval B művészi irányításával. Mint
és Keresztes Fischerek szelleme ra ekkora különbség van az óce
hírlik, Kiss Ferenc, a mai szl- dirigálhatott, vagy hódiihatott án nagysága és a faluvégi tócsa
nésznemzedék legnagyobb óriása (Jávort különben félévre el Is kőzött akkora van Arany János
kerül vagy a színész kamara élé tiltották a játéktól.) Mindenesetre és Pósa Lajos, vagy Bartók Béla
re, vagy pedig Irányítása alá ke a nemzeti szellemű közvélemény ás Balázs Árpád között S min
rül a Nemzeti Színház és az Ope nagy örömmel venné tudomásul, dig gyanús, amikor arany helyett
ra. Más, még átfogóbb megbíza ha akár Páger Antal, vagy akár azt dumálják, hogy értékesebb
tásról ls beszélnek. A helyzet rö hozzá hasonlóan értékes szakem az ólom. S bizony, Itt legalább
videsen tisztázódik.
ber venné át á filmgyártás felett ekkora a különbség.
A filmszakma körében Páger a felügyeletet Vannak kiváló A magyarságnak a zenében fs
Antal nevét emlegetik. A legér magyar értékeink, elég Páger egészséges és a legmagasabb
tékesebb filmszínészünk s egyben mellett Hosszú Zoltánra utalni. Igényű alkotásokra van szüksége.
Tizedrangu dolgok megvédése az
elBŐrendűek mellett felesleges
erőpazarlás.
n

Rend készül a Színház és a Film
terén is

A

győzelmes

elmen elmefuttatást közölt a
Vasvármegye Molnár Jenő tol
lából a mult vasárnapi számban.
A cikk elismerésseí adózott a
magyar népzenének, Bartóknak
és Kodálynak, majd egy gyanús
fordulattal arról elmélkedik, hogy
a magyar népdaloknak is meg
volt az egykori szerzőjük • azo
kat nem kapáló és kaszáló pa
rasztok szülték, hanem afféle pa
raszt Fráter Lórándok, Balázs

magyar

dal

Árpádok és társaik. Cikke utolsó
bekezdésében pedig a magyar
„nótát" ajánlja |hangversenyIdobogólnkra.
Mindenekelőtt ne
feledjük,
hogy a népdalok szerzősége egé
szen mondvacsinált probléma B
szinte kivétel nélkül a népdal s
népi kultúra, tehát a sajátos ma
gyar kultúra-ellenességgel szed
ték, rángattak elő.
Tény az, hogy a „magyar nótá
n

Gálba V i n c e sárvári
főszolgabíró nyuga
lomba megy
Sárváron elterjedt hírek szerint
Gálba Vince főszolgabíró rövide
sen nyugalomba megy s evégből
már meg ls kezdte Ilyenkor szo
kásos hatheti betegszabadságának

1944 április 22.
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Magyarabb

lesz

A Magyar Ut írja igen talá
lóan:
A Rádióról megint csak be
szélni kell ezeken a hasábokon.
E nehezedő napokban ugyanis
többen hallgatnak rádiót
Ha
kényszerűségből is, vagy akár a
P u szta hasznosság elvé bőt, —
tény, bogy..ma olyanok is njra
bevezettetik, akik valamikor —
leszereltették. S akik, ha volt ls,
nem sokat hallgatták: most ál
landóan,. szólni hagyják, hogy
tudjanak a légiveszélyről. Min
denütt bömböl a rédió, szünet
nélkül, s mi szomorúan böngész
getjük a heti műsorokat Hogy
kidolgozatlan és sokszor rögtönzés-szerűV azon nem csodálko
zunk : nehéz ma Igazán nagyvo
nalú műsort kitervezni és meg
is valósítani. De hogy — nem
csak „hézagpótló" részleteiben,
hanem egész gerincében — ma
magyar

zeneszerzők

Putz,**Bachó.'StrIchl, Kraul, Lebár. Poldini, Fnroni, — ki hiszi
ej, hogy ezek magyarok? Csak
azért, mert magyarul ls beszél
nek? Játszák helyettük Beethoven-t, Wappert, Verdit, Pucci
nit, Stravinszkyt, Bach-ot, Handelt • a külföldi nagy kórus al
kotókat, azok ha nem ls magya
rok, de legalább nem rombolják
zenei Ízlésünket, ellenkezőleg, a
és a lélek tiszta világába emel
nek bennünket
S Játszák helyettük a valóban
magyar és értékes zeneszerző
ket Necsak mutatóba, hanem
állandóan s necsak egy-két da
rabjukat, - hanem valamennyit

Memento

M

m

t

rádió?

sem magyar szellemű, most is
felületes és könnyű, az ellen
kénytelenek vagyunk szót emel
ni. Sablonos előadások kisszerűségek megnyilatkozásai, cigány-,
zene, cigányzene és sláger, slá
ger, sláger! „Nagy művészeink"
szerepeltetése is kezd már unal
massá válni, mar nem mindig
„szívesen hallgatjuk* Ő k e t . . . —
Vájjon mikor volna szüksége
sebb és tehetségesebb magyar
öntudatunk nevelése, ha nem'
most? Amikor milliók kénysze
rülnek a rádióhallgatásra, nagynagy mulasztás értéktelen Iro
dalommal és ponyvazenével töm
ni a milliók fülét és —_ lelkét
Alkalom se nyílhatna enné! jobb
a közönség nevelésére, s feladat
se kínálkozhatna ma szebb. Jól
legyezzük meg: történelemadta
lehetőségeket el lehet fecsérelni
— rádióval i s . . .
4

a magyar rádióban
Bartók Béla, Kodály Zoltán, Hal
mos László, Bárdos Lajos, Heré
nyi György, Deák Bárdos György,
Veress Sándor, Farkas Ferenc,
Országh Tivadar, Ádám Jenő,
Molnár Imre stb. alkotásalt
Vagyis: külföldiből s hazaiból
is, könnyű zenéből és klasszi
kusból ls azt ami érték!
A Rádió rájöhetne, hogy a
szellemi értékek közvetítése ma
üzletileg is kifizetődő. Mert rá
diót ma szinte kényszerből hall
gat mindenki a a közönség Ízlé
sének fejlesztésére ennél jobb le
hetőséget kívánni sem lehetne,
Laczkovlcs
tgazgaU>..úr flgyeK
inét Is" különösen felhívjuk erre
a lehetőségre.

Vajda

Váratlanul Jött a hire bajtér
társunk jobBletre szenderüléscnek Váratlanul noha már koráb
ban ls betegeskedett Időkőzön
ként. De mindig megbirkózott a
balállai. Most az egyszer és utol
jára a halál lett a győztes. Elra
bolta bajtársunk, barátunk fiatal
életét.
És Jött a feketekeretes, komor
gyászjelentés. „Isten akaratóban
megnyugodva tudatjuk,
Vajda
János, Hangya központi tisztvise

a

M

János

lő, életének 27. évében, április
10-én Budapesten elhunyt..."
A szülői szerelet hazahozatta
banralt s a közvetlen hozzátar
tozókon kívül a barátok és is
merősök nagy serege vette kö
rül az elhunyt koporsóját
Most már csendesen pihen
szülőföldje Celldömölk hantjai
alatt Emlékét lelkünkbe kegye
lettel őrizzük
Porpáczl Károly.

M

Hírlap
Megélénkült a sárvári
pártélet

A kormány- és rendszerválto
zás az eddig lefojtott politikai
pártéletet újból lélegzethez en
gedte s ennek országszerte ta
pasztalni jótékony hatását így
Sárvárott is megélénkült a jobb
óldali szervezetek élete. A Nyi
laskeresztes Fart szervezete és a
Pálfy-Baky féle frakció hivel is
megkezdték az erőteljesebb szer
vezkedést. Az előbbi szervezet
Szálasi Ferenc lej ő vételét várja
a járdára nyomott híradás sze
rint: Jön Szdtasil — A P á l f y Baky féle csoport Imrédy párt
jával együttműködve az ország
sorsának irányításába ls bekap
csolódott A sárvári helyi szerve
zet az újjászerveződés képét mu
tatja.
Mindkét szervezet keresi a ta
lentumon vezető egyéniségeket,
de ilyeneket nem könnyű találni.
Nem azért, mert nincsenek Két

ségtelenül vannak még olyanok,
akik a rosszemlékű MEP-világ-'
ban nem kompromittálták ma
gukat, de esek nem egykönynyen kaphatók egy párt szolgá
latára. Szívesebben látnák a jobb
oldali, nemztiszocíalísta pártok,
összefogását, aminek a fajma
gyarság különösen a mai nehéz
időkben nagy hasznát veheti. A
pártélet tisztulására és emelke
désére mutat, hogy képzett, bá
tor, magyar szocialista vezetőket
keresnek A tudást és a puritán er
kölcsi magatartást egyetlen párt
sem nélkülözheti. Természetesen
nem „kaszinói uri politikusokat"
keresnek vezetőkül, hanem olya
nokat akik megfelelő intelligen
ciával, de a letűnt romlott rend
szertől meg nem fertőzve tud
nák biztos rév leié vezetni a
pártéletet s előkészíteni a párt
tagokat a reájuk váró feladatokra.

A politikai é l e t hírei
E hó 10-én dólétán 3 órakor
tartotta meg a Magyar Nemzeti
szocialista Párt sárvári szerve
zete rendes havi vezetői értekez
letét A Hiszekegy elmondása
után nemes Bándly Gyula vezető
nyitotta meg az értekezletet Kö
zölte a vezetőséggel a Központ
által kiadott szigorú utasításokat
és felhívta a Testvérek figyelmét
a megváltozott helyzetre. Figyel
meztette a vezetőség tagjait,
hogy a komoly munka most ve
szi kezdetét és minden egyes tag
a legkomolyabban lógjon, hozzá
a
szervezési
munkaiatokhoz.
Bándly vezető testvér után Sehim mer Károly helyettes vezetőtest
vér számolt be é hó 2-án Buda
pesten megtartott nagytanács ülé
sen elhangzottakról. A szervezet
a kővetkező felhívást bocsátotta
ki:
Magyar Testvéreink I
Gazdák, munkások, Iparosok,
kereskedők éa tisztviselők! Te

kintettel a megváltozott helyzetre,
most már bátran • beléphet hoz
zánk az, aki magát magyar nem
zetiszocialistának vallja Jöjje
tek közénk, boldog örömmel vá
runk és köszöntünk benneteket,
A JÖvŐ nem azoké, akik hátra
felé pislognak ó i sóhajtoznak,
hanem a bátraké, akik előre
néznek s felkészülnek a Jelenéé
jövő feladataira. A magyar nem
zetiszocialista eszme nem tűri a
hátulsó ajtón beszökdöső, meg
alkuvó, ügyeskedő és jobbrabalra pislogókat- Nekünk bátor,
becsületes harcosokra van szük
ségünk. Annak, aki hozzánk csat
lakozik nem kell félnie, mert a
ml bátorságunk' rendithetetlen és
zászlónk napsugárözönben fog
lobogni, mert azt hűséges és be
csületes kezek markolják. Vá
runk benneteket az Árpád-utca
19. szám alatt levő párthelyisé
günkben. Hivatalos órák vásár
os ünnepnapokon délelőtt 9-tol
délután 5 ó r á T g ^ ~
:
~

Újabb híreink

A politikai élet helyi híreihez
tartozik legújabb
jelentéseink
szerint hogy az TmTédy-téle Ma
gyar Megújulás Pártja is, mint
az országnak azelőtt ls legna
gyobb B legnívósabb ellenzéki
pártja, megkezdte működését I l 
Senki ne nyúljon hozzá a letve
szervezkedését Sárvárott
repülőgépekből ledobott Amint hírlik, a párt Igen megvá
A szomszédos csögle község
Idegen
tárgyakhoz
logatja tagjait aminek csak Örül
ben most temették el Búzás Kál-.
A légoltalmi parancsnokság fel ni lehet Bár sokan vannak, akik
mán 30 éves katonát, aki a Fel
az előzd rendszer szemetes domb
vidéki és Erdélyi bevonulásokon hívja a lakosság figyelmét arra, jának apró. pozícióiért való tüle
ls részt vett, majd az orosz harc bogy az ellenséges repőlőgépek kedésben eleve kizárták magu
a
berepülésnél
különféle
játék
téren volt hosszú ideig. Az itt
kat a Magyar Megújulás Pártjába
kapott súlyos betegségében, sok és Írószereket dobálnak le; így való belépés lehetőségétől, az új
szenvedés után a szombathelyi babákat töltőtollakat pénztárcát
szervezet
mégis talált elegendő
kórházban meghalt Öreg szülei fényképezőgépet gyerek-csörgőt
és fiatal felesége haiairozatták, stb. Ezek mind robbanó anya számú tiszta közéleti múlttal ren
delkező
egyént
a vezetés minden
hogy a szülőföld áldott hantjai, gokkal vannak töltve és a legmelynek szerelmes munkása volt kissebb érintésre ls robbannak. pontjára. A Magyar Megújulás
Pártjának
szervezkedését
nagy
takarjak el utolsó öleléssel. A
A légoltalmi
parancsnokság
református egyház, temetőjében kért a lakosságot, ha Ilyen tár örömmel üdvözölték mindazok,
akiknek
elegük
volt
az
üres
po
díszsírhelyet adott a hős katoná gyakat '•i*in»ir, ne nyúljanak
nak. Az egész község apraja- hozzá, hanem azonnal Jelentsék litikai dumákból, a nagyképű
nagyja, a leventék dlazszakasza a rendőrkapitányságon, vagy a szónoklatokból, a pózör maga
zászlóval kivonulva vett részt a legközelebbi
rendőrőrszemnél. tartásból • likőr és pezsgőgyáros
hós katona temetésén, bogy osz Községekben a csendőrségnek közéleti szereplésekből, az Ízlés
tozzanak a hozzátartozók bána vagy az elöljáróságnak. Különö telenségig menő politikai helyez
tában s tiszteletet adjanak a hol sen a gyermekeket kell naponta kedésekből, klerikális és szoc.
tan hazaérkező hós bajtársnak. figyelmeztetni, hogy a földön ta dem. szimpátiákból, a semmihez
értő s mégis minden lében
lált tárgyakhoz — legyenek bár sem
kanál közélett alakoskodókból
Fizessen elő lapunkral mily tetszetősök — ne nyúljanak.

Katona temetés

politikai

Elterjedt hirek szerint a BakyHubay-téle
Nemzetiszocialista
Párt és a Magyar
Megújulás
Pártja között tárgyalások van
nak folyamatban az egység lét
rehozása érdekében. Ezt a helyi
szervezetek la erőssen kívánják,
annál ls Inkább, mert a két párt
az ország kormányzásában le
résztvesz a összetéve erőiket még
több jóra vihetik a "magyar n é p
ügyét A cél pedig éppen ez.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazon jó rokonoknak, lamerősőkoek, jóbarátoknak á* azonkiTül CeDdömölk nágykAsség H ö >

J4rf*áglll»*. TSJjunlnl tliiflJnilBI

nek és alkalmazottainak, akik
méretett jó liünk, Illetve testvé
rünk

Vajda

János

.Hunrm- "xpoatl űMiihlIf

temetésén megjelentek, ravatalá
ra koszorút, -vagy virágot helyez
tek ée részvétükkel ri'dalmunkai
enyhíteni ífrakestak. ezúton is
hálás köszönetet mondunk.
Celldömölk. 1844 április l a

•

Vajda S á n d o r
é s családja.
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Harminchát kubikus keserves
útja-Szentestol Pápáig
Pápától Szentesig
Hogyan toboroznak munkásokat
az ügynökök — Miket Ígért Ivanovics ?
I 1944 februárjában megjelent
égy Ivanovics-nevű ügynök Szen
tesen és Trugly László mérnök
nevében kubikusokat toborzott
A kubikusok Összegyűltek és
kérdezgették, milyen lesz a ke
reset az ellátás, hogyan juthat
nak lakáshoz, ruhához, cipóhoz.
Az ügynök mindenből a legjob
bat ígérte nekik. Huszonhat pen
gős keresetet, a munka mellett
lakást tüzelőt könnyenbeszereznető ételmissert és mindent amit
csak lehet A munkások felkere
kedtek, mintegy harmincnyolcan.
Amikór megérkeztek, elámulva
látták, hogy azok a kfskunlélegykázl társaik, akik mar ott
vannak, milyen keserves módon
élnek. Alig tudnak megélni, csa
ládjuknak nem küldhetnek sem
m i t csak az tartotta őket hogy
már előre felszedték fizetésük
egy részét é s nem akartak adós
sággal elmenni. De nem 1B fog
hattak munkához, mert amikor

MghlÉfM & terepet látták,

hogy lehetetlen ott a megélhe
téshez szükséges pénzt megke
resni. Azután munkástársaik fel
világosították őket hogy egy
szombaton
harmincba tan har
mincnégy pengő kilencven fillért
keresnek. A kubikusok kaptak
magukat és m á r jöttek volna
Pestre, vagy akárhová, de nem
mehettek, mert nem volt egy
fillérjük sem, hiszen ezek a mun
kások nem rakhatnak félre Ilyen
utazási passziókra, mert amit ke
resnek, azt rendszerint fel ls emésztik, vagy a csaladjukkal
megosztják. Tárgyalást kezdtek

Angol „hóstettek"
Pápáról jelentik: Nyárád köz
ség határában egy levente az
országúton kerékpárjával ráfutott
egy cigaretta nagyságú hüvelyre,
amely felrobbant Csabrendek
községben egy asszony clpőkrémes dobozt talált, amelynek té
telét le akarta venni. A doboz
felrobbant Az asszony súlyos
sérüléseket szenvedett Kecske
méti Jelentés, szerint Kecskemét
környékén vasárnap éjszaka az
ellenséges repülők röpcédulákat
robbanó töltőtollakat és Játék
szereket valamint mérgezett
szappant dobáltak le.
Kaposvárról jelentik: A szerda
déli angolszász berepülés után
Hajmás somogymegyel község
ben Magyar Rozika 12 éves kis
lány a mezőn egy gyermekcsör
gőt talált Játszadozni kezdett
vele miközben a csörgő felrob
bant A kisleány Jobb szemét
elvesztette, ujjait a robbanás le
vágta s mindkét lábán tenyérnyi
sebek vannak. Állapota súlyos.
Postaküldemények bérmente
sítésére használjunk v ö r ö s keresztbélyegéket

Halál és vagyon
elkobzással
büntetik azokat akik drágábban
aanak vagy vesznek a megálla•vüott áraknál///
•

Trugly László mérnökkel, hogy
adja meg nekik azt amit Ivano
vics nevű Ügynöke Ígért De ő
nem vállalt közösséget az ügy
nökkel, szóba sem állt a mun
kásokkal. Amikor pedig a meg
bízottjuk felhívta telefonon, dur
va szavak kíséretében csapta le
a kagylót
Még mindig Így mernek bánni
a Trugly féle emberek és ügy
nökeik a munkásokkal. Ez az a
zsidó szellem, amit ki kell irtani
gyökerestül. Meg kell menteni a
munkásságót az egyéneknek ké
nye-kedvétől. A munkásság há
lás szemmel tekint a kormány
felé, mert erős kezet és radikális
intézkedéseket
Igér. Biztosra
vesszük, hogy az ilyen kilengé
sek nem történhetnek meg az új
kormány vezetése alatt És ezek
nek a vállalkozóknak, kik Így bán
nak a magyar föld legértékesebb
munkásrétegével nemcsak, hogy
állami munkát repülőterek kékészitését nem szabad a kezük
be adni, hanem egyátalán meg
kell vonni tőlük a vállalási lehe
tőséget és oda kell kényszeríteni
őket, hogy ők menjenek dolgoz
ni.
Az a remény, hogy alaposan
beavatkoznak majd úgy a ter
melésbe, mint a fogyasztásba és
ez a fait fellelkesíti a munkás tö
megeket met akkor ha ezt be
vezetik, soha nem fordulhat ilyen
elő, mert mindenki felelősséggel
tartozik egy felső fórumnak: az
a felső fórum pedig az Igazsá
gosság és becsületesség legyé
ben intézi majd az. ország sorsát.

Légitámadásból
kifolyólag szünetelő
üzemek
Munkavállalóknak, illetve hoz
zátartozóinak javadalmazásáról
az 5180/1943. M. E. sz. rendelet
a következő intézkedéseket tar
talmazza:
Ha a legalább Öt munkaválla
lót foglalkoztató üzem légitáma
dásból kifolyólag kénytelen üze
mét teljesen vagy részlegesen
megszüntetni, vagy szüneteltetni,
mindenik bármilyen szolgálatvíszonyban foglalkoztatott alkal
mazott részére köteles kifizetni
a szokásos fizetési időpontokban
kétheti Javadalmazást Javadal
mazásként
nem lehet kisebb
összeget fizetni, mint amely a
munkavállaló legutolsó havi átla
gos keresetének megfelel. Viszont
Jogában áll a munkaadónak, hogy
munkavállalói részére olyan új
munkát is kijelölhessen, amely
nem azonos ugyan a további
munkakörrel, de annak elvégzé
sére a munkavállaló testileg és
szellemileg képes (2. §.)
Ha a munkavállaló a szolgálat
közben légitámadásból kifolyólag
megsebesül, vagy életét veszti, a
fenti kéthetes javadalmazáshoz
Joga van vagy Özvegyének, vagy
árváinak. (3. §.)
A rendelet a továbbiakban a
vállalat kártalanítási igényéről,
továbbá az üzem szüneteltetésé
nek bejelentési kötelezettségéről
intézkedik.
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— Eljegyzés, Szabó Karolint
Zalagyömőről eljegyezte Horváth
Dezső celldömölki nyersbőrkereskedő.
— Esküvő. Vasárnap esküdtek
egymásnak örök hűséget a sár
vári plébánia-templomban Monek
Antal dr körmendi m. kir. pénz
ügyi fogalmazó éa Gábriel Sárika.
— Halálozás. Remport Sámuel
kisbirtokos 72 éves korában rö
vid szenvedés után 1. hó 14-én
Alsóságon elhunyt Vasárnap dél
után temették Alsóságon nagy
részvét mellett özvegye és hat
gyermeke, köztük dr Remport
Elek fővárosi tanár édesatyját
gyászolja az elhunytban. Gyászol
ják továbbá testvérelés kiterjedt
rokonsága.

ELADÓ
szép hálószoba, konyha
bútor, ruhanemű, cipő,
csizma és lakberende
zési tárgyak április 27-én
délelőtt 9 órától Kinizsi
utca 13. sz. alatt
—Hatósági biztosi kinevezés.
A Vas-és Fémmunkások Sárvári
Helyi Csoportjához az alispán
hatósági biztosként Koitál István
sárvári segédjegyzőt rendelte k l .
— Áthelyezés. Osztóics Zoltán
csügleí forgalmiadó ellenőrt a
pénzügy Igazgatóság Eny ingre he
lyezte át. Helyére Karamán Lász
ló került Beregszászról, aki a
napokban át ls vette hivatalát
— Felvétel a vasúthoz. Var
ga Lajos. Dima Károly, Orbán
Gyula, Kovács Zoltán, Móritz
László és Horváth Sándor óra
bérátalány osnak felvették
és
szolgálattételre a celldömölki ál
lomásra osztották be.
— R e n d s z e r e s í t é s e k a MÁVnál. Szabó Sáp d or»._KoEta- Jenő
éff Nénféür~Sándor órabérátalányosokat órabéres állomásfelvi
gyázójelöltekké. Kutassy László
és Khám Ferenc Irodai órabére
seket napibéres szertárnokokká
rendszeresítette a MÁV Igazga
tósága.
Technológián

vizsgázott soffőr
Cím:

á l l á s t keres.
Stubán József Kemenes
magasl.

— A kemenesmagasl h á z h e 
lyek felülvizsgálata. Mózer Er
vin szombathelyi műszaki főta
nácsos a földmérő Felügyelőség
részéről f. hó 14-én Kemenesmagasiban felülvizsgálta a kiosz
tott házhelyeket a községi elöl
járóság közbenjöttével. Kemenesmagaslban 20-an kaptak .házhe
lyet olyan helyen, ahol a község
további fejlődése biztosítva van.
A levente lőtér területe Is ezen
alkalommal területileg meg lett
nagyobbítva.
— Korpa k i u t a l á s . Közhírré
teszi a közellátási hivatal, hogy
mindazok, akik korpát Igénveltek a korpát folyó hó 24-től, hét
főtől kezdve a Hangya főüzletében átvehetik.
A

vöroszkeresztbélyeg
vásárlásával a harcté
ren küzdők s o r s á t enyhíti
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s n i n s m n M s i B S í
H. E. Magyargencs. Olvasha
tatlan.

Árverési hirdetmény.
Sárváron Lajos körút (várkör)
alatti 3 lakásos, üzletes bérház,
mely a sárvári 89 telekkönyvi:
betétbe van felvéve 260 négyzetÖl területtel, ennek az Ingatlan
nak felerésze f. hő 26-án d. e. 11
órakor a helyszínen tartandómagánárverésen
el lesz adva.
Kikiáltási ár 12.500 P, leteen
dő bánatpénz 10%. Felvilágosí
tással Csoknyay József, Celldö
mölk BZOlgál.
— L e l k é s z é r t e k e z l e t A kemenesaljai ev. egyházmegye lel
készel értekezletüket f. hó 28-án
Bobán tartják meg.
— K é r e l e m . A celldömölki evangéiikus gyülekezet vezetősgée
ezúton fordul hiveihez egy bom
bakárosult család segélyezéseügyében. A győri bombázás al
kalmával a családnak mindene
odaveszett, csupán az életüket
tudták megmenteni. Az anya
gyermekével Itt tartózkodik Cell
dömölkön, férje a fronton telje
sít szolgálatot Amikor most kérőszóval fordulunk híveinkhez, ar
ra gondoljon mindenki, hogy ad
ni Jobb, mint kapni. Minket még
eddig megőrzött az Isten. Gyűj
tőink hétfőtől, 24-től járnak &
megajánlások- -feivételérer -Mindenféle háztartási cikk. ruha-féle
egy-egy maréknyi toll ls nagy
segítség. Bízunk híveink áldozat
készségében, amelyben még soh
se csalódtunk!
É p í t é s b ő l megmaradt

gerendák és
d e s z k á k

cladók^Gs
dor Kemenesmagasl.
— V a k m e r ő tolvajlás az apátságl templomban. Nagy
szombaton, amikor a hivők nagy
seregének körmenete kivonult
hogy hódoljon a feltámadt J é 
zusnak, eey minenből kivetkőzött
egyén behatolt az apátsági temp
lomba s az egyik hátsó oltárnak
térítőjét és az alatta lévő terítőt
elvitte és elvitte onnan az oltárt
díszítő függönyt is. A vakmerő lo
pást csak nagy későn vették ész
re és nyomban Jelentették a
csendőrségnek. A celldömölki
csendőrőrs vasúti Járőre kedden
hajnalban Igazoltatott egy gya
núsan viselkedő asszonyt aki az
utasok állítása szerint holmiját
árusította. A gyanúsított asszony
zavaros ellentmondó feleletet adott bekísérték a csendőrségre.
A hosszasan tartó kihallgatás so
rán megmondotta, hogy László
Sándorné sz. Fuchs Ilona 51 éves
móri Illetőségű asszony. Beismer
te, hogy a móri plébánia temp
lomba ls ő tőrt be B onnan is
tcmplomfelszerelésl
tárgyakat
vitt el. Letartóztatták és beszál
lították a szombathelyi ügyész
ség fogházába.

Kiadja:
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