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FELELŐSSÉG 
Irta: Vitéz Csia Sándor dr. MÁV főorvos 

Felelősségről gyakran beszé
lünk az életben és mégis nagyon 
kevesen vannak, akik valóban 
felelős életet élnek, akik átérzik 
a felelősséget minden cselekede
tükért, mioden szavukért. Illetve 
llyeo ember nincs is. de olyan 
is igen kevés van. aki erre va
lamennyire komolyan is törek
szik. • 

A felelősség szó már maga 
megmutatja, bogy miről van szó. 
Felelni kell azért, amit teszünk, 
vagy amit mondunk. Isten előtt 
felelni kell azonban azért' is, 
amit gondolunk- (Ezen a földön 
a gondolatpkra minden esetre 
azt mondják, bogy azok „vám
mentesek".) Felelni kell akkor, 
ha felelősségre vonnak bennün
ket. Ennek a felelősségre vonás
nak azonban tulajdonképpen ál
landóan meg kellene történnie a 
lelkiismeretünk részéről. Ez pe
dig Istennek belénk helyezett 
szava, tehát akkor ls tulsjdonkép-
pen Istennek felelünk, ha lelki
ismeretünknek felelünk. 

Persze a lelkiismeret szava nem 
mindenkinél egyformán érthető 
és hangos. A lelkiismeretet el 
lebet durvitanL Lehet viszont, 
hogy valakinek nagyon finom a 
lelkiismerete és már olyankor Is 
megszólal, amikor a másiké még 
alszik és legfeljebb horkolásával 
ad magáról életjelt Ezt a horko-
Jást azonban rendszerint nem Ő 
hallja, hanem azok, akik látják, 
hogy Ő milyen lelkiismeretlenül, 
felelőtlenül cselekszik és beszél. 

A felelősség bizonyos rokon
ságban van a beszarnithatósággal 
is. A beszámllhatóságnak pedig 
két alapfeltétele van: az egyik a 
megkülönböztetési képesség, a 
másik az elhatározási képesség. 
Még kell tudnunk .különböztetni: 
jót a rossztól, helyest a helyte
lentől. Aki ezt nem tudja meg
tenni, az nem beszámítható és 
és ennélfogva felelősségre sem 
vonbató. A beszámlthatóságboz 
szükséges az elbatározó képes
ség is: hogyha egyszer leiismer
tük a Jót, akkor azt követni ls 
tudjuk. Ez n szabadakérattal van 
azután Összefüggésben. Az em
beri akarat szabad, ezen nyug
szik minden beazámltbatóság és 
felelősség. De az eredendő bün, 
vagyis a bűnre való velünk szü
letett hajlamosság ezt a szabad
akaratot bizonyos fokig korlátoz
za. A bünöe hajlam nem min

denkinél egyforma erős. így azu
tán a beszarnithatóság fokában ls 
vannak ' különbségeit! Vannak 
azután beszarnithatóságot kizáró 
okok: öntudatlan állapot, elme
zavar stb. 

A felelősség azonban bizonyos 
tekintetben tul megy a beszémit-
hatóságon. Aki felelős tetteiért 
és szavaiért, az kell, hogy teljes 
mértékben ismerje tetteinek és 
szavalnak súlyát és következmé
nyeit is. Egy kezdetleges példát 
említünk. Turisták hosszú sora 
kapaszkodik felfelé egy keskeny 
hegyi ösvényen, mely nagyon 
meredeken tart felfelé. Ax elől-
menők egyike megrúg egy kö
vet,- Ez a kő mindig nagyobb és 
nagyobb ugrásokkal halad lefelé 
és a hátul jövők közül valakit 
olyan részen és úgy üt meg, 
hogy akár mindjárt bele Is hal. 
Aki ilyen uton megy felfelé, an
nak tudnia kell azt, hogy milyen 
következménye van annak, ha ő 
egy követ minden rossz szándék 
nélkül, sőt akaratlanul megrúg. 

Egy gépkocsivezető gazdája 
utasítására megáll egy vendéglő 
előtt. A gazda bemegy és hűsí
tőül vagy melegítőül szeszesitalt 
fogyaszt Esetleg a gazda buzdí
tására, vagy legalább ls tudtával 
(vannak Ilyen ostoba emberek), 
esetleg tudta nélkül vagy éppen 
tilalma ellenére a gépkocsivezető 
is szeszes italt Iszik. Ennek kö
vetkeztében elveszíti érzékszer
vei kifogástalan használhatósá
gát csökken ébersége meg lassú b-
bodik gondolkozása és elhatáro
zó képessége, bizonytalanabbak 
lesznek mozdulatai, esetleg ket
tős látás lép fel nála (a szem-
Izomnak alkohol-mérgezés kö
vetkeztében beálló bénulása) és 
veszedelembe viszi a rábízott 
gépkocsit gazdáját az uton 
Járóka t-k előkel, a vele egy Irány
ban vagy szembe jövő többi jár
müveket. A szeszes ital elfogyasz
tásakor át kellett volna éreznie 
tettének minden következmé
nyeiért a felelősséget 

Elsősorban természetesen saját 
életemért vagyok felelős. Azt az 
életet amit Isten ajándékaképen 
kaptam szüleim utján, fölhasz
nálhatom magamra és másokra 
nézve, hasznosan és károsan, 
gyümölcsöztethetem sokak Javára, 
vagy eltékozolhatom. Erről most 
bővebben nem skamnk beszélni. 
Talán egy másik alkalommal. 

Felelősek vagyunk azonban a 
belőlünk másokra kiáradó hatá
sokért is. Szavainkkal, tetteink
kel, példaadáaunkkal az -embe
reket vagy vonzzuk vagy taszít
juk, vagy emeljük vagy süllyeszt 
jük, vagy melegítjük vagy meg
fagyasztjuk, vagy építjük vagy 
romboljuk. Mindezért felelős va
gyok. . -

Felelős' az iskolás gyermek 
azért, hogy hogyan végzi az isko
láját Ilyenkor külön kell a gye
reket telelőnégre nevelni, mert 
ebben a zsengekorban, mlntmin-
den, aJeleJősségérzet Is fejlődé
sének kezdetén van. Vannak 
szorgalmas, kötelességtudó gye
rekek, akiket buzdítani sem kell, 
viszont vannak olyanok, akik ta
lán még akkor sem tesznek ele
get Iskolai kötelezettségeiknek, 
ha korbáccsal állunk mögöttük. 

Felelősek vagyunk gyerme
keink létrehozataláért Az Isten 
adja ugyan a gyermekeket; de 
bennünket eszközökként [elhasz
nál erre. Mindenekelőtt gyerme
keinknek nevet kell adni, mert 
különben egész életükre rend
kívül szerencsétlenné tesszük 
Őket Azután gondoskodni kell 
eltartásukról mindaddig, amíg ők 
maguk képesek erre. Gondoskod
nunk kell felnevelésükről, vagyis 
testi és lelki képességeik kifej
lesztésérő), legkülönösebben jel
lemük fejlődéséről, aminél első
sorban saját életünk példája lesz 
a legfontosabb tényező. 

felelősek vagyunk például cse
lédjeikért. Na ezt azután Igen ke
vesen érzik á t Felelős vagyok 
azért, bogy gondoskodjam kellő 
Idejű és megfelelő helyen való 
pihenéséről, egészséges és erő
teljes táplálkozásáról. Tartozom 
neki azzal, hogy szórakozásra és 
nemes dolgokkal való foglalko
zásra Is adjak neki Időt, hogy 
szórakozása testére, lelkére Jó 
hatással legyen. Arról nem be

szélek, hogy az a cseléd, akit 
rossz befolyásoktól megóvunk, 
mennyivel hasznosabb számunkra 
— a fentieket nem ebből a szem
pontból kell csinálnunk, hanem 
mert felelősseget érezünk cselé
dünk életéért 

Felelősek vagyunk a hivatá
sunk körében végzett munkáért 
Ugy kell azt elvégeznünk, hogy 
munkaadónknak az érdekelt elő
mozdítsuk. Ugyanakkor a lehető 
legjobban k i kell elégíteni azo
kat az ügyfeleket, akikkel sor
sunk összehoz. Ugy kell ellátnunk 
ezután kötelességeinket, hogy jó 
hirnnevünk gyarapodjék, jó elő
menetelünk legyen és Ily módon 
családunk is boldoguljon. . 

Felelősek vagvunk az alánk 
beosztottakért Ügyelnünk kell 
arra, hogy kötelességüket híven 
teljesítsék. Hogy tehát t i leüss* 
güket átérezzék. Gondoskodnunk 
kell hűségük esetén előmenete
lükről. Az ők éa családjuk jólé
téért stb. szintén felelősek va
gyunk. 

Általában kinek vagyunk fele
lősek ? Mindenek előtt az Isten
től erre rendelt földi közegek
nek: szüleinknek, tanítóinknak, 
hivatali elöljáróinknak, csalá
dunknak. Azután, felelősek va
gyunk Intézményeknek és közü
leteknek: vállalatunknak, közsé
günknek vagy városunknak, egy
házunknak, hATjinknitst és az e-
gész emberiségnek. 

De mindenek fölött felelősek 
vagyunk Istennek, aki nemcsak 
tetteinket látja és szavainkat 
hallja, hanem gondolatainkba is 
belát még mielőtt azokat elgon
dolnánk. A kötelességteljesítés 
terén mindenkit becsaphatunk 
ezen, a földön, a felelősség alól 
mindenkivel szemben kibújha
tunk, csak egyedül Istennel szem
ben nem tehetjük ezt meg. Ép
pen azért éljük úgy le életünket 
bogy az a ml Uidatunk szerint ls 
nyitott könyv legyen Isten előtt, 
melynek minden lapját, minden 
szavát és minden betűjét nyu
godtan megmutathassuk neki. Ez 
felelős élet 

Felelős vagy-e vagy felelőtlen 
elemi 

A helyi MÉP vezetők mentik át magukat 
Átlapoztuk a MÉP legutóbbi ér

tesítőjét a vasmegyei részeket 
Megdöbbenve olvastuk egypár 
helyi szervezetről, hogy a veze
tők „Gömbös Gyula programmjá-
val vállalták el a megbízatásu
kat" És boldogok, hogy végre 
eljött az Ideje e programm meg

valósításának. 
Hát nem szenzációs ez? így kell 

jó képet vágni az áj helyzethez, 
így kell megpróbálni átmenteni 
magukat a régi jelszó értelmében, 
mely Így hangzott: van-e olyan 
rendszer, amilyent mi ki nem 
szolgálunk ? 



C«.ldOnrW>IHi H l r f P 1944 májas 6. 

Jfgyzoták as 
(j.) A i áj fermányztt meg 

kesdte s régi romlott rlMg eta-
kartlasst Ennek elsfi léBéso lesz 
a magyar éléi zsldótmnítása, ami 
részben már folyik, remélhetőleg 
egyre jobban meggyónni az üte
me. A követkézé lépés volt egy 
sereg bsloldall lapnak a betiP 
tása ezt követte több mint száz 
más lapé. ami tekintettel a hábo
rús követelményekre, a nagytokú 
paplrhlányra, bizonyos tekintet
ben Indokolt Közben tovább iolyt 
-az élet más vonalain is az őrség
váltás. A rádiónál, a színház és 
a film-életben ls. EgyldelOleg a 
a főispánok nagyrészének a le
váltása is megtörtént A mai kor
mányzatnak azonban éppen a 
közigazgatásban és a politikai 
életben a legnehezebb a helyzete, 
mert itt sem elég más embere
ket állítani az eddigiek helyére, 
hanem tü iömi lelkiségüeket kell 
odaállítani minden posztra, le
gyen az főispáni, lobiról, jegyzői, 
bankigazgatói, vagy akármi más. 

Azok, akik azt hitték, sohasem 
jön el a várvavárt fordulat s így 
el sem tudták képzelni, hogy 
állásaikból egy szép napon elbo
csátást kapnak, méltatlankodva 
lakhassa a mai kormányzat tisz
togatása ellen s keresik az oko
kat hogy tulajdonképpen ólért 
is kellett távoznlok. Van köztük 
olyan is. aki évek éta hajtogatta, 
hegy ekkor megyek nyugdíjba, 
akkor megyek nyugdíjba, a kö
zönséget a helyes intézkedések 
helyett eszel a nyugálombavonu-
lassal traktálta, de azért csak 
nem ment nyugdíjba s most, 
hogy nyugdíjba tették, méltatlan
kodik, sir, lázad, keresi az oko
kat, miért is kellett átadnia a 
hivatalt mért nem lehetett még 
legalább addig MÉassan, amíg 

-egy fizetési osztállyal előbbre 

v o l t a z o k a ? 
őrségváltáshoz. 

hogy ennyi, meg ennyi éviizedig 
dolgozott .becsületesen", .hűség
gel" az állam szolgálatában, ho
lolt ha Jól megnézzük, sem a 
hűséget sem a becsületet a szó 
közéleti éneimében nem talál
hatjuk meg. - I 

Mert a közéleti embernek, 
tisztviselőnek, politikusnak tudnia 
kell, hogy nem a kőz van őérette, 
hanem ő van a közért S ő akkor 
becsületes, ha szolgálatát fgy 
fogja fel, pontosan bemegy a hi
vatalba, rendelkezésére áll a fe
leknek, akik felkeresik ügyes-
bajos dolgaikkal, ha tud segíteni 
rajtuk, ha nem. Mégha nem, ak
kor ls tisztességesen beszél ve
lük, legalább szóbeli tanácsot ad 
nekik, nem durván, nem károm
kodva, nem órákhosszat váratva 
őket Volt egy típus a közigaz
gatásban, mely a .Falu jegyzője" 
korabeli felfogásnak megfelelően 
azt hitte Joga van behívni a4srás 
legtávolabbi falujából ls a pa
rasztot reggel 8 érára s megvá
rakoztatni délután kettőig, sőt 
egyszerűen nem fogadni azon a 
elmen, hegy nem ér r á Hány 
embert Ismerünk, aki potyára 
bement a közigazgatási székhely
re s dolgsvégezetten ment hsza, 
mert egyik-másik tisztviselő el
feledte a szolgálat elemi köve
telményét: azért vagyok, hogy 
szolgáljak, s nem -azért hogy 
uralkodjak, gnélkül a tétel nél
kül nem lehet sem bectületesen, 
sem hűségesen szolgálni. .- i 

Azt sem veszt észre ez s típus, 
hogy itt nem arról van szó, hogy 
hot mikor s hogyan vétkezett, 
vagy mulasztott mert ha as 
egész embert nézzük azt látjuk, 
hogy képtelen volt alapjában vé
ve bármilyen ügynek as elinté
zésére. Egyszerűen tehetetlen 
volt ötperces ügyeket órákig In

tézett, s a legritkább esetben In
tézte el, ha valakinek 3 percnyi 
dolga volt vele, egy óránál előbb 
nem szabadult ki a hivatalából, 
hacsak nem úgy rúgta kl . Réme 
volt a közösségnek, réme volt a 
hivatalnak, tehetetlenségét ká
romkodással palástolta. Ideges
séggel, órákig tartó telefonálás
sal Ez a Apus toporzékolt ha, 
nem kapcsoltak a feayegetözöttr 
hogy belelő a' telefonba. Délelőtt 
11 órára ment be a hivatalba, 
elsötétltéskor jnég do'gozott le 
nem ÍOggőnyzőtt ablaknál, hadd 
lássa a közönség, mennyit dol
gozik 0- Arról fogalma sem volt, 
bogy racionálisan is lehet elin
tézni ügyeket Ez jt típus pana-
szoljs fel, hogy napi 10 órát ls 
dolgozott ami igaz lehet de tud -
ni kell, hogy asl a munkát, más, 
rátermett mankaerő 3 óra alatt 
jobban elvégezte volna. Ha ő ra
cionális volt, az azt Jelentette. 
Bogy a kérdés megoldását elna
polta, vagy kirúgta az áldozatot. 
Mert ennek a típusnak éppúgy 
megvsonak az áldozatai, mint a 
többinek. 

Itt tehát nem azt kell keresni, 
bogy Jobboldali érzelmű volt-e 
az Illető, vagy baloldali. Mertbe 
Jobboldali emberrel beszélt nyil
ván jobboldali volt ha baloldali
val, nyilván baloldali. Az Itt a 
lényeg, bogy ez a típus, mint tí
pus, nem alkalmas a közszolgá
latra. Mert ha ő baloldali volt is, 
még mindig lehetett volna a szol
gálatban becsületes, a lentlek ér
telmében szolgálatkész, előzékeny 
i éppen a magasabb lelki érté
kek birtokában 'fegyelmet tartó. 
De aki minderre képtelen.-mégná 
Jobboldali is el kell tűnnie a ma
gyar életből a vezető pontokról. 
Kár a fáradságért tehát hogy 
Jobboldali érzelmeiről bizonyítvá
nyokat kunyeráljon. 

S hogy tűnőben van ez a típus, 
annak csak örülhetünk éppea a 
mai reászer Jóvoltából. 

I R O D A L O M 

Sok emberi gyengeség kerül 
most felszínre, sok minden hiba. 
sót gszság kert! napvilágra. A 
tttak most oMódflt. a lepel most 
hun le sok közélett .Nagyságról-. 
Most keresik az okot, hol Is hi
bázták el. helyesebben hol Is hi
bázta el a rendszer? Természe
tesen nem az ö rendszerűkre 
értik ezt hanem a mai rendszer
re. Nem magukban keresik s hi
bát henem a mai kormányzatban, 
melyet hóhér kormányzatnak ne
ves eppan az a klikk, mely az 
előző rendszer korrupciójából, 
urambátyáraos és asgybaosis po
litikájából táplálkozott uralkodott 
s szedte meg magát ágy, mintha 
legalább Is zsidók lennének 

Ha ml Is megkeressük az oko
kat amiért a most folyó őrség
váltásnak el kellett következnie, 
akkor bizonyos közélett és köz-
Igazgatási típusokat találunk. Azt 
kell mondanunk esek alapján, 
hogy ne m csak egyes bűnök szol
gáltatnak okot az őrségváltásra, 
hanem vannak olyan típusok, a-
kík egyszerűen nem kívánatosak 
a >nsJlssssl|Mliiiii és a politika-' 
ban. mert közveszélyesek a nem
zet sorsára- Nézzük ezeket a tí
pusokat közelebbről. 

- Miért keresi a hibát az, aki 
most .nyugdíjas" életet kezdhet 
a mai kormányzat megértő Jóin
dulatából kifolyóan, adat nyuga
lombavonuló tisztviselő? Miért a 
rendszerben keresi a hibát maga 
helyett? Miért hivatkozik arra. 

Néhány szó a Habsburgokról 
és propagandájukról 

clmü hetilap l e l ep lezése i — Az „ország" 
ganda — Bűnök, 

Akárhonnan nézzük Is őket, 
csak beteges nemiséget, őrültség
gel határos Intézkedéseket ta
pasztalunk. Vagy nagyfokú tehe
tetlenséget, nemcsak a magyar
ság sorsának eiőbbrevttelében. 
de még saját hazájukat tekintve 
la Metternlchet el kellett ker
getni, Rudolfot le kellett mon
datni, nemkülönben az utolsó 
Ferdinándot la 

I . Lipót akire esek átokkal 
tud gondolni a magyar, feleke
zeti különbség nélkül, ha csak
ugyan magyar, egészen be
teg és vallásilag ls terhelt volt 
(0 alatta fojtottak vérbe a Wesse
lényi-fele szövetkezést Thököly 
felkelését hurcollak el gályákra 
a protestáns prédikátorokat és mjgfii a pozsonyi és eperjesi 
vésztörvényszek alatta működött 
Rákóczit az ö és tanácsosai ma-
gyarnyuzó politikája Indította fel
kelésre, nem bírván tovább nézni 
fajtája mérhetetlen szenvedéseit') 

De ha a spanyol ágát nézzük 
is ennek a családnak, ott is as 
ön- és közveszélyes (állam és 
népellenes) terhelteknek egész so-

F é r f i l é t e k -
N ő i ! é l # 

A hazai propa-
amiket a magya r ság nam feledhet al. 

(H. közlemény.) 
rál látjuk. Az 6 minden haladás
tól és tarelméseégtől mentes poli
tikájuk tette lehetővé az Inkvi
zíció újabb felvirágzását, ártatlan 
százezreknek pusztulását a spa
nyol népnek a babona színvona
lára süllyesztését mely alól vé
gül ls a bolsevlzmusban kellett a 
a leiojtott népi erőknek kitörnlök. 

Ide vezetett a Habsburgok poli
tikája saját hazájukban ls. ugyan 
mit remélhettek tőlük azok az 
országok, amiket ők állítólag úgy 
szereztek köztük Magyarország 
ls? Erre csak egyetlen egy mon
datban lehet válaszolni: semmi 
jót! -

8 ezt tudják az osztrákok is, még 
az Amerikában élők Is, és küzde
nek Is egy Habsburg Ausztriának 
még a gondolata ellen la A ma
gyarság erről as Ország clmü 
lapból ls meggyőződhetik. De el 
sem lehet képzelni, hogy egy 
nép, mely ebben a mai világ
égésben eggyé kovácsolódik 
többi német ággal, botor módon 
elhiggye, hogy Sztálin, Churchill 
és Roosevelt azért harcol, hogy 
egy trónkövetelőt trónra seglthes-

Dr. Völgveil Pé reno föltűnést 
ke l tő tudományos müve a kö-
, — zönség s z á m á r a 
/.-//. kötet. Második kiadás. 

Már a legrégibb kínai, tibeti, 
perzsa stb. bölcseletben, ül. vi
lágszemléletben is előkelő hely 
Jutott annak as ősrégi teliime-
résnek, hogy mindennek, ami a 
természetben Oilálhstó, . csakis 
mint egymás ellentéte, egyben 
kiegészítője vsn létjogosultsága, 
csakis így állhat meg ós marad
hat fenn. — Az egyik tag a yang, 
az örök megtermékenyítő, elha
tározó, befolyásoló (aktív); a 
másik oldalon a yln, az örök 
megtermékenyülő, alárendolő, 
beiogadó (passzív) lényeg alapján 
teljesíti hivatását 

Azokat az ellentétpárokat egy
betartozó ellentéteket, melyek 
csakis Így, mint egymás kiegé
szítői tudnak fennállni és fenn
maradni, nevezte a ki na! bölcse-' 
let yang-ylo-nek, a tibeti yab-
yum-nak és a Japán yo-tn-nek. 
Ilyen örök ellentétpárok pl. a 
Nap és a Hold, Ég és a Föld, a 
világosság éa a sötétség, a ke
mény és a lágy. a hideg és me
leg stb. és a fejlődés végső fo
kán a férfi és a nő. 

Keleten mintegy négyezer év
re visszamenően találhatunk kő-
bevésett, faragott és írott kifeje
zési formákat amelyek mind az 
emberben, mind a természethes 
a yang-yln elvet szimbolizálják. 

Völgyes! dr. hatalmas és uttöre 
munkára vállalkozott, amikor ki
terjedt szakirodalmi munkássága 
eddig leghatalmasabb alkotása
ként orvosi szempontból első íz
ben Ismerteti a magyar szakiro
dalomban az egész világminden
ségben feltalálható örök kétne-
müség: a yang-yln. a .világszere-
lesa" bölcseletét és évezredekre 
visszatekintő művészeti alkotásait 

Gyakorlati szempontból is hé
zagpótló ez a mű, amennyiben 
egészen újszerű karakterologlét 
III. tipológiát állit fel a lelki-ne
miség és ennek Ismérvei alapján. 

Külön kell megemlékeznünk e 
kétkötetes mű egyedülálló kép
anyagáról. Nyolc egészoldalas, 
részben hatszlnnyomásu képtábla 
a keleti yang-yln ábrázolóművé
szetnek legreprezentásabb és 
markánsabb alkotásait mutatja 
be; 112 műmelléklet oldalon el
helyezett S06 tényképlUusztrácIó-
Ja és keréken 100 szővegközötu 
ábrájs nagyobb részben ugyan
csak Kelet Idevágó képzőművé
szeti alkotásalt Ismertet], míg 
másik Jelentős hányada az euró
pai karakterológtal és tipológiai 
irányoknak a szövegben bősége
sen tárgyait párhuzamba. III. 
szembeállításához szolgáltat a 
kérdés megétését éa az abban 
való elmélyülést nagyban előse
gítő képanyagot 

Az első kiadás 3 hét alatt fo
gyott e l l (Vörösváry kiadás) 

Olvasd 
Terjeszd 

a Celldömölki Hírlapot! 
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sen Irtózatos.elfogulaágnak kell 
ott lakoznia, ahol Ilyet még csak 
kl ls tudtak gondolni. Hiszen még 
a meglévd királyokat is nyug
díjba belyezik, példa rá az olakz 
királyi család tragédiája, illetve 
bűnhődése Csak korlátolt ember 
tudja elhinni, bogy a mai világ
égés kicsi trónkövetelők érdeké
ben folyik! Az, bogy az amerikai 
elnök és felesége kit fogad, ép
pen nem Jelent semmit Fogad
ták ők már sok bukott királynak 
és politikai nagyságnak a hódo
latát elvégre azért Is vannak 
többek közt, bogy fogadják azo
kat akik alamizsnáérrkönyörög-
nek náluk, vagy trónokat kunye
rálnak. De a magyarság- ne en-
engedje megtéveszteni magát 
Akik itt a Habsburgokat akarták 
visszahozni,' azok vagy a magyar 
ság ellenségei, s akkor le velflk, 
vagy tájékozatlan és korlátolt 
emberek, akkor pedig félre ve-

luk. Nincs értelme a további 
népbutltásnak. A magyarságnak 
nem királyok kellenek, hanem 
reformok, becsületes magyar élet 
kelL 

Akasszátok tel a királyokat I 
— irta Petőn Sándor. 
- Ez a vers pedig éppen a Habs

burgokkal kapcsolatban született 
meg. 8 hogy Jpotőfl megírta, nagy 
oka volt rá. s ez ok előtt mi ls 
meghajolunk, akik mások, mint 
magyarok nem lehetünk. A tör
ténelem utja nem vezet viasza
felé. Korhadt intézményeket 
mint amilyen a királyság Is, nem 
lehet visszahozni, mert az min
dig öngyilkossal Mussolini pél
dája a legújabb bizonyíték . rá. 
Németország és Magyarország 
nagyon Jól teszi, amikor ennek 
az elfajzott famíliának még a 
hazájukba való hazatérést Is meg
tiltja. 

I • • • f r i l l í r - m . 

Ujjaepulo ország 
(Finnországi tapasztalatok.) 

Irta: Rácz István „Puukaasu — fagáz", ez a jel
szó ma a finn automoblltsták kö
zött s a fagáz segítségévei sike
rült megoldani, bogy a vidéki 
autóbusz és teherautó forgalmat 
amely pedig a nagykiterjedésű, 
de ritka vasuthálózatu Szuomi-
baa még talán a vasútnál ls foo-
toiabb. sikerült továbbra is fenn-
tartani. 

A benzinhiány okozta, hogy a 
kerékpározás is halslmaana fel
lendült A finnek nem városlakó 
emberek s aki csak teheti, szí
vesebben lakik vidéken, künden 
Jóbbmódú embernek. van villája 
valahol a város környékén, de 
nyáron a szegényebb munkás
ember la kiköltözik azokba a 
szellős, csinos faskatulyákba amik 
ezerszám tarkállanak a Helsinkit 
körülvevő erdők lombjai alatt 
Azelőtt pompás és olcsó' városi 
autóbuszok bonyolították le a 
forgalmat a nyaratok és a város 
között azonban ma a helyi autó-
buszforgalmat beszüntették és 
Igy kénytelen biciklire Olnl nem
csak a munkásember, hanem a 
gyárigazgató úr Is, aki azelőtt 
saját kocsiján robogott be a vá
rosba, mivel autójához nem kap 
benrtnt s .geezteuyesfltít" sem 
oly könnyű szeresni, mivel azt 
elsősorban a teherautók számára 
készítik. Jól emlékszem egyik 
Ismerősöm, egy nagyvállalati 
Igazgató kétségbeesett arcára, 
midőn behozták a benzlnfllalml 
rendeletet Hogy fog ő" most be
járni as Irodába, hiszen a lakása 
kinn van, nyolc kilométerre a 
várostól, mélyen benn az erdő
ben ! Nos a minap újból össze
akadtunk az utcán: a forgalmi 
rendőr éppen pirosra állította a 
lámpát a ml egyszerre szálltunk 
le a biciklinkről. 

— Nos, Igazgató úr Is? — ka
csintottam kerékpárja felé. 

— Igen én la! Pompás dolog 
egy Ilyen kerékpár! — felelte s 
míg együtt karikáztunk tovább a 
hosszú Turuntlén, elmesélte, hogy 
egyszer hazafelé tartván össze
akadt a vállalat ktfulótlójával és 
kegyetlen kerékpáros versenyt 
rendezlek a v á r o m á t 

— Megnyertem I — mondotta 
büszkén az Igazgató úr. — Igaz, 
amikor hazaértem, a feleségem 
agyba akart dugni úgy át voltam 
izzadva 

Elismeréssel néztem föl rá, 
mert az Igazgató úr egyike a 
legkövérebb embereknek a finn 
fővárosban. Hja de a sportszen
vedély...! 

A kikötők ls egészen más ké
pet mutatnak ma e szűkös, szo
morú Időkben. Nemcsak a nagy 
amerikai fehérhajók, a' norvég, 
holland, görög, spanyol s még ki 
tudja, milyen nemzetiségű gőzö
sök nem zavarják a vliet, de 
htányzlkazasok, kliebb-nagyobb 
motorcsónak ls, melyek azelőtt 
a szigetek s a város közötti for
galmat lebonyolították A Hon 
partok mentén ezer meg ezer 
vadregényes, sziklás, erdős sziget 
emelkedik, kl a tengerből és a 
finn ember épp oly természetes
séggel mondja: .Van három szi

getem", mint teszem fel nálunk 
egy földbirtokos: .Van három 
tanyám". Ma a part mentén mint 
döglöU halak égnek fordított has
sal hevernek a motorosok; he
lyettük azonban sohasem látott 
számban hemzsegnek a kisebb-
nagyobb vitorlások. Azelőtt a 

Eorvool, lovissl hamlnai haláaa-
árkák Is enyhén pöfögő motor

ral szelték a vizet most azonban 
felvonják méla vitorláikat és sze
líden, hangtalanul lebegnek el s 
kéklő vizek fölött 

.Egy talpalatnyi föld se ma
radjon megműveletlenűl!" —ad
ták "kl Finnországban a jelszót 
mihelyt a hó eltakarodott 8 ezt 
itt komolyan veszik ám, oly ko
molyan, bogy még a városi par
kokban ls krumplit ültettek oda, 
akol tavaly tulipán virult Min
denki kaphat a várostól egy-egy 
ágyást és termeszthet rajta tet
szése szerint babot borsót sárga
répát- Aa iskolák, sőt még az 
egyetemek Is kertészkednek: 
professzorok, docensek, lektorok 
együtt ültették a krumplit diák
jaikkal a azóta la _á tudomány 
embereihez méltó pedantérlával 
ápolják, őntözgeuk zsenge palán
táikat A minap kinn Jártam 
Munkklnleml villanyegyedében: 
a csinos, modern '••»«Hinirtk 
között Is apró parcellákra volt 
osztva a hajdan virágos pázsit 
és este minden lakó vlzeakannát 
ragadva öntözgette saját kertecs-
kéjét Mint megtudtam, a hasain 
vetkezet vezetősége minden la
kónak kiutalt egy parcellát; meg
ható volt nézni, hogy nyugalma
zott in niiilsilissssslitialárák ke
reskedők és csinos tisskpáas 
tárosnők mily gyermekes öröm
mel gyomlálták a gazt a már 
fejbe boruló saláta mellől a mily 
sanda Irigységgel néztek át a 
szomszéd ágyasára, ha annál a 
borsó néhány centivel magasabb
ra nőtt, mint náluk 
" (folytatjuk) 

N ő i s z e m m e l 
Az utóbbi Időben a lap elég 

tág teret adott a mai magyar nő
ről szóló sokféle ée sokoldalú 
probléma fejtegetésére. Mlndez-
Idelg férfiak tárgyilagos, igaz, 
őszinte véleményeit tapasztala
talt olvastuk. ; 

Szeretném, ha ezt a kérdést 
egész röviden, csak a magam 
módján, női szemmel is megnéz
nék egy kicsit Gondolom, bizo
nyára azt vélik egyesek, fenn 
kijelentésem után, hogy a női 
nem védelmére szállok síkra. 

Egyáltalán nem. 
Tudom azt bogy ami a lap 

hasábjain elhangzott általánosság-
ban. mint vélemény a magyar 
nőről, az sajnos, tény és valóság. 
Lányaink, ssszonysink nagyrésze 
s legtöbb esetben megérdemli a. 
szigorú kritikát Istentől rendelt 
női hivatás-tudatuk hiányában 
éppen ellenkezőleg gondolkod
nak, cselekszenek, élnek, mint 
ahogy azt női mivoltuk kívána
tossá tenné. Ez a ferde telki be
állítottság különösen a mozi és 
a sajtó erkölcstelen zsidó hatá
sának köszönhető. Amit a mozi
vászon eléjük varázsol, amit a 
képes újságok szeműk elé tárnak, 
szt fogadják el életnek és való
ságnak. Azt akarják megvalósí
tani saját egyéni életűkben Is. 
Nem érzik a lélekmérgezés ke
serű izét 

az ele--Ugy gondolják, 
gáncla teltétlen sz 
oitókalló rúzs az ajkukon, vérvö
rös lakk a körmükön, a tükör
ben beálbtott mosotyaai 
A ruha a legújabb dlvatt 
ból, a legjobb kiállítás 
készüljön, mert ezek hli 
nem érdemes az utcára 
sem. 

Kétségbeejtő, szomorú 4ény, 
bogy a világégés ötödik esat ' 
dénben Is még ezek a pro 
mák töltik meg leányaink, 
nyauk nagy részének életét 
Ezek tartják lenyűgözve, msg-
béklyózva őket mint r a b o t « Bi
lin cs. 

Hova jutunk igy ? Köi 
tombol már a harc. As 
romok szinte már Ide 
magyar életek válnak áldi 
ennek a szörnyű harcnak, 
szenesedéit felismerhetetlen 
rongy az. aki esetleg öt perccel 
olóbb as óvóhelyen t i puderos 
dobozát használta. Elnullk as 
emberi élet lehull, mint a szár
nyaszegett pille. Hát ezért éltek ? 
Ez az élet megy velflk tovább a 
másik világba? 

Nehéz, gyötrő, fájdalmas kér
dések ezek. 

Történelműnk szerint a ' ma
gyarság aoraánsk tragikus fordu
lópontjain mindig megtaláltuk ed
dig az crőslelkű, magyar asszonyt 

:nak^^^ 

Megtaláljuk-e vájjon ma? Vagy 
sírjunk .romlásunk felett s Jöjjön 
a mlndnt elsöprő vihar? 

Ha csak eddig tartana a ma
gyar nők problémája, akkor bi
zony várhatnánk la a mlnifsinj 
elsöprő vihart! De itt még bála 
Isten nincs vége a kérdés vizs-
gáláaának. 

Igenis állítom, bogy van más 
élete és célja is a magyar nők egy 
kis hányadának. Vannak még 
hűséges feleségek, akik ott áll
nak férjeik gondoktól agyongyö
tört életébea segítőként vannak, 
akik nem hintik az egyse és aa 
egyke nemzetölő mérgét maguk 
körűt hanem Isten áldását érez
ve gyermekeikbea, nevelik ékek 
Istennek éa hazának Vannak, a-
kik zúgolódás, sokasé nélkül vál
lalják sok-sok gond között a há
borúi háztartásvezetés nehézsé
gen, vannak, akiknek lelkéből 
nem torölte ki a modern nyugati 
szellemi vihar által hozott divaton 
megnevezésű férjeméi uram-tx. 
Vannak, akik tudtak bátor bős 
fiúkat nevelni, katonákat adni a 
Imának Ezekre a magyar ama 
nyokra szeretném irányítani I 
ktntetünket lássuk mag m 
ban meghajolt, meggyötört 
ket repedezett borűT dolgos ke
züket s adjunk érttik —m 
hálát a magyarok Istenének, mert 

ezeken keresztül él leleteik, do
bog as ország szíve. Ott áll ma 
a névtelaa megjár tatásig tava
szi napsütésben, rgriMliM, I -
mádkozó lélekkel Isten előtt, fo
hásza messze száll a Kárpátok 
ormai felé, ahol gyermekelapját 
tudja, aki védi as otthont -

eresebben 
gyobb a hite, 
tor 

enni. 
zúgolódik, 
* " t o á Í A 

örróbb a sztTeleiB. 
Ilyen névtelen magyar asszo

nyok élnek lttts kozoti&at Csak 
kl kell nyitni jókban a l 

l mln-

magyar n ő és a t 
hős, magyar asszony kö 
lékre nézve. Igyekezni I 
den magyar lánynak, aai 
úgy élnlTúgy cselekedni, i 
ni és Imádkozni, hogy nem; 
s népűnk élve kerüljön kl i 
a véres tavaszból. 

fliisnOHUil, helyes példamuta
tó életek által, lányaink szeme 
is megnyílik a nemes értelemben 
vett szebb élet teli, amelynek 
örökös kísérőjévé vilik a szere
tet, a család, a közösség Iránt; 
lemondás, önfeláldozás, önmeg
tagadás, először a szülői házban, 
majd pedig a magunkrakta tűz
hely mellett 

Hallottam sok megnyilatkozást 
fiatal lányoktól, akik erre as út
ra szeretnék beállítani életűket 
Nem könnyű célkitűzés, egy 
egész életre az áldoxsivártaiáa.. 
De van a női lélekben Istentol 
kapott drága ajándék, a hit a 
szeretőt ami mindig erét tud 
adni, a megfáradt kézbe, mosolyt 
a meggyötört arcra, simogató, 
bátorító szót az iillll|jlh<iaág 
ban. 

Bár a magyar né átküzdené 
magát a mai világégésben egy 
tisztító lelki fürdőn, a ennek 
áldásait élvezhetné -a család és 
aa egész egyetemes magyar nép-
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»A józsef falvi plébános 
Sárvárott" 

nyen elmen Jelent meg egy 
emlékruzet Siti Rezsó tollából. 
Dr. Németh Kálmán báosjozset-
Ul r i plé bánsa sárvári látogatását 
örökíti meg benne kedves módon 
• szerző Igen tanulságosan min
denki számára. Az Ízlései tüzet 
ara 1-50 P. Kapható a köoyvke-
reekedesekben. 

LelkészértekezJet 
Boban 

A. kemenesaljal evangélikus 
egTBámegye leikéazegyesfllete 
epr. 8 - án darám Zoltán lelkén 
awghháaa alaptan a bobai gyö-
snkezetben tartotta rendes havi 
lelkészértokezletét Az értekezlet 

1 8 órakor gyülekezeti In-
ítélettel kezdódött amelyen 

i Igéjét Kovács István cson-
gel lelkész hirdette. Ezt követó-
en a helyi lelkész az egyesület 
megjelent tagjainak Urvacsorát 

, Az elemi Iskolában tar-
i az elnöklő Mo-

• János esperes köszöntötte 
az értekezlet vendégelt: Horváth 
Sándor ny. várpalotai, Róbert 
haván caöglei, valamint Hórocz 
Sándor Budapesti vallestanlto-lel-
készt, majd az értekezleton a 
lelkészi utánpótlást Időszerű és 
elvi kérdéseit targyaltak meg a 
Jelenlévők A bobai lelkészlak 
és gyülekezet vendégei a test
véri találkozás áldásaival meg-

[ a délutáni vonat-
i gyülekezeteik-

Bölcsőtől a koporsóig! 
C e l l d ö m ö l k 

Születte: Döbröntey Józset és 
Német Irén házasságából leény. 
Szálai István és Szllscl Mária 
házasságából leány, Soós István 
és Sipos Inna házasságából leány, 
Pintér Imre és Koczor Mária há-
zaseágából leány, Deutscb Jenő 
és Brener Ilona házasságából 
leány ezflletetr 

Házasság: Somogyi Sándor és 
Kelemen Anna, Vass László és 
Egerszegi Ilona, Nagy Lajos és 
Tarral Irén házasságot kötöttek. 

Kihirdetésre jelentkezett: Né
met Pál Orbán Margittal. 

Halálozás: Karálh Mária 5 na
pos és Horváth Ferencné az üt. 
Sohár Terézia (Jánoahaza) 29 
éves korában halt meg. " 

Sárvár 
SzüUtés: Koümann Ferenc és 

Sipos Mária házasságából Ilu, 
Itslogh Elemér és Szilágyi Ilona 
házasságából leány, Szalsy István 
és Roslis Mária hárms ágából le
ány. Bakos Józsel és Deslts Ka
miin házasságából Ilu, Vámos 
Sándor és Kozonfcs Hona házas
aágából Ilu született 

Házasság: Benctik János Vá
mos Erzsébettel. Horváth Ferenc 
Móra Magdolnával. Lakatos Béla 
Qeonka Annával hötött házassá
got 

Halálozás Lang László 42 é-
vea korába halt meg. 

Olvasd! 
Tarjesid! 

a Celldömölki Hirlapotl 

I I M M K 
— E (Jegyién. Hauzer Magda 

Oki. tanítónőt RábafÜzusrŐI elje
gyezte Jeoey Ferenc győri m. 
kir. polgári Iskolai tanár. 

— Esküvők. Szabó Karolint t. 
bó 7-6n d. ii 6 órakor vezeti ol
tárhoz a zalagyömöről r. kat plé
bánia templomban Horváth De
zső celldömölki borkereskedő.— 
Orbán Margit m. kir. postakiadó 
(Sárvár) ée Németh Pál m kir. 
postamester (Hegykő) május hó 
14-én déli 12 órakor tartják es
küvőjüket a sárvári róm. kat plé
bánia templomban. 

— Halálozások. Ozv. Zongor 
Lajosáé sz. Nagy Terézia, néhai 
Zongor Lajos földbirtokos özve
gye, rövid szenvedés után 65 é-
ves korában április hó 80-án 
Nagyslmonyfban elhunyt Kedden 
délután temették nagy részvét 
mellett ö t gyermeke, két testvé
re, veje és kiterjedt rokonsága 
gyászolja. — Schranz Zoltán, a 
kemenesalji evangélikus egyház
megyéhez tartozó p osztasz ent-
lászlól egyházközség lelkésze f. 
bó 1-én hosszá és nehéz szenve
dés után elhunyt Temetése szer
dán délelőtt volt Szilsárkányban. 
Nehéz betegség sorvasztó kereszt
jét hordozó felesége, kisleánya, 
elárvult - gyülekezete és lelkész-
társai gyászolják. — Láng László 
cukorgyári felügyelő Sárvárott 
42 éves korában egészen várat
lanul meghalt Kőszegen temették 
el. 

— D Kapl Béla püspök Vá
sárosmiskén. D Kapl Béla, a 
dunántúli ev. egyházkerület püs
pöke az elmúlt szombaton dél
előtt Győrből Lukács István lel
kész és dr László Lajos főszolga
bíró kíséretében látogatást tett a 
vásárosmiskel ev. Árvaházban. 

— Hlvatalátadás. Dr Simon 
Ferenc köcskl vezető]eeyzöt Vas
vármegye alispánja OJbőre he
lyezte á t A hivatalt az elmúlt 
pénteken adta át helyetlesének, 
dr Horváth László segédjegyző
nek, dr Hethéssy Jenő főszolga
bíró éi dörög Gyula vármegyei 
számvevő jelenlétében. 

C e l l d ö m ö l k ö n , 
Nemesdömölki utca 9. számú ház 

lebontásra eladó 
Bővebbeta G r i f f szállodában. 

E L A D Ó - . 

1 drb szürke óriásbelga 
a n y a n y u l Öt kisfiával. 
Cím: Gyulamsjori gazda
ság Ost I l y asszonyi a. 

— Vasúti á thelyezés . A szom
bathelyi üzletvezetőség Pathi An
tal napibéres szertárnokot a pá
pai vonalszertártól a-celldöraölkí 
szertárhoz helyezte át. 

— Segéd jegyző k i rende l? . 
Eltelő Ödön pápai oki. jegyzőt a 
várraegye alispánja a magyar-
gencsl körjegyzőséghez helyezte 
kl segéd jegyzőnek. 
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— Érettségi vizsgálatok a 
kőszegi Gynrács Ferenc ev. 
leánygimnáziumban. A kőszegi 
ev, leánygimnáziumban az érett
ségi vizsgálatok április hó 24 és 
25-én voltak. A vizsgabiztos Mo-
lltórisz János celldömölki ev. es
peres volt eki D Kspl Béla püs
pököt helyettesítette. 

— Új segédlelkész. Á celldö
mölki református egyházközség
be Mohács Imre vértesketbelyl 
segédlelkészt rendelte ki, Győry 
Elemér dunántúli püspök, n tá
bori lelkészi szolgálatot teljesítő 
Jakab L*iJos református segédlel
kész helyett Az év eleje óta ez-
ldelg Nádasdy Lajos püspöki se
gédlelkész látta el a lelki szol
gálatokat a gyülekezetben. 

— Köszöne t A celldömölki 
evang. Nőegylet ezúton mond 
köszönetet mledazoknak, akik a 
baba vándor kelengye- akciót 
adománynikkal támogatták: Ha
jas Dénesné, Gaál Sándorné, 
Ludván Sándorné, Szabó Jenőné, 
özv. Móricz Károlyné, Kenesey 
Istvánné, Berecz Lnjosné, Vadócz 
Jenőné. Talabér Sándorné; Né
meth Sándorné. 

— Felhívás a szülőkhöz. Fel
hívja a községi elöljáróság az 
1943 március 1-tól 1944 február 
29 ig született gyermekek-szutVtt. 
bogy május hó 8-án délután 2 
órakor a községháza tanácster
mében tartandó himlőoltásra gyer
mekeiket kifogástalan tiszta fe
hérneműben és jól megfürösztve 
hozzák mAgukkal. Felhívja to
vábbá a községi elöljáróság a1 

lakosságot, hogy á 7. évbe lépett 
gyermekeiket és azokat a gyer
mekeiket akik eddig himlő ellen 
újraoltva nem voltak, május hó 
8-án délután 2 órakor a község
háza tanácstermében tartandó 
hlmlőeHenes ujraoltásra kifogás
talan tiszta fehérneműben és Jól 
megfürösztve hozzák magukkal. 

Jellemző zsidó 
fenyegetések 

Az egyik faluban megkeresi & 
tanítót egy asszony s a fülébe 
súgja nagy titokzatossággal, hogy 
nem kell ám bántani a zsidókat,, 
mert az Iclg zsidó- azt mondta, 
hogy nemsokára annyi ejtőer
nyős angol-amerkai katona száll 
le itt a faluba la, hogy elsötétí
tik az eget — Az asszonyka 
mindezt Jólndulatulag ajánlotta 
a tanító úr figyelmébe, aki azon
ban nem maradt rest • alaposan 
felvilágosította a gyára lelket as 
igaznágró). 

Ebelyen Is felhívjuk a vidéki 
tanítókat és más olvasóinkat Is, 
hogy minden ilyen zsidó, vagy 
zsidó szellemű nyilatkozást kö
zöljenek velünk. Jó tudni, milyen 
likból mllven szél fúj-. 

K e m e n e a m a g a s l b a n fekvő 

7 2 0 öles ingatlan 
jutalékomat eladom. — Ajánlatot 
„Közíró" Jeligére a kiadóhivatal 

továbbit 

— Kerékpár lopás Alsóságon. 
Szombaton este Kiss Gyula al
sósági «tojáskereskedő néhány 
percre betért ez egyik helybeli 
vendéglőbe s-a vele lévő kerék
párját erre az időre a vendéglő 
előtt Őrizetlenül kint hagyta az 
utcán. A rövid néhány perc 
elég volt ahhoz, hogy a 300 pen
gő értékű kerékpárt valaki a 
vendéglő elől elemelje. Kiss Gyu
la feljelentésére a csendőrséir 
keresi a tolvajt 

— Mamutcsontok Sármellé
ken. Sármellék zatamegyel köz
ség határában útépítés közben 
mamutcsontokat találtak. A lele
tet átadták a Balatoni Múzeum
nak. 

— Tisztogató razz iák Mura
közben. Alsómuraköz északi ré
szében a csendőrség és a -hon
védalakulatok bevonásával na
gyobb szabású tisztogató munka 
folyt a komunista ée partizán e-
lemek felgöngyölítésére. Eddig 
négyet sikerült agyonlőni, egyet 
súlyosan megsebesjtettek, négyet 
peddlg Csáktornyára szállítottak' 

Kereskedelmi közép-
Iskolát végzett fiatalem
ber állást keres. — Bővebb 
felvilágosítással Tóth Károly 
könyvkereskedő szolgál. 

Sárvár. 

— Betörtek Vöndckoa — de 
hamar elfogták ükei . Magyar 
Gyula 20 éves magyarráról (Győr 
vármegye (asztalossegéd és j a n -

-kovlis Páf 19 éves ooThai (So
mogy vármegye) napszámos pén
teken délelőtt csavargás közben 
kéregetve járták be Vöotíck köz
ség utcáit így kerültek ol Wex-
el Jenő földmlrea lakóházához,-
ahol történetesen senklsem tar
tózkodott odahaza, mert az egész 
háznépe kínt a mezőn foglalatos
kodott. Ezt a ritka alkalmat ki
használva, a két csavargó udvar 
felől benyomta az egyik ablakot 
s azon keresztül bemásztak a 
lakásba, ahonnan két öltöny fér
fi ruhát, egypár félcipót, továbbá 
Ingeket alsónadrágokat, haris
nyákat és kezlyüt loptak, Össze
sen 2000 pengő értékbon. A két 
jobarát azonban nem jutott mesz-
szlre a lopott portékáva), mert 
Wexel Jenőék kisvártatva haza
érkeztek a mezőről • amint a 
betörés Telfedezték, nyomban 
értesítették az éppen Vönöckön 
tartózkodó csen dórjárőrt, amely 
kerékpáron ogy-kettőre utolérte^ 
és letartóztatta a szomszédos 
Kenyéri község felé Igyekvő be
törőket akik már a szombathe
lyi kir. ügyészség fogházában 
várják további sorsukat 

a i i i i t a H i i M a r a c i m 
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