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k-e 
vidám, vendéglátó vacsorákat 
rendezni most, amikor a szom
szédban talán az új hadiözvegy 
a haját tépi Iája" a Imában, vagy a 
Mari néninek most jött meg az 
értesítés, hogy egyetlen lm, aki 
minden reménye és kenyérke-
resóje volt a hazáért áldozta éle
téi? 

Az emberek által fellállitott i l 
lem, vagy póz, vagy társadalmi 
kötelet-bégnek nevezett valami 
moodhat akármit, fejtegetheti sok
féleképpen, de mi, akik szintén 
sokat áldoztuok a hazáért, úgy 
érezzük, hogy amikor az én drá
ga magyar testvéremnek a vére 
csörgedezik a Keleti Kárpútok 
előterében, amikor sirás, jajgatás 
és elkeseredés üli ünnepi torát a 
kibombázott magyarok keservé
ben, akkor nem illik vidám po
hárcsengés mellett a dúsan terí
tett lakomái esztal köré gyűlni 
és süketnek, vaknak látszani a 
magyar testvért nyomorító fájdal
mukkal szemben. 

Beszélhetnek a fehér asztal 
gyakori látogatói a pezsgős po
harak mellett a mai állapotokról 
a mai „nehéz1* időkről és véle
kedhetnek sokféleképen az igaz 
és hamis hírekről, de mi úgy 
érezzük, hogy ma vacsorázgatni 
nem, hogy nem illik, hanem 
egyenesen visszataszító cseleke
det és olyan művelet, ami mél
tán felkeltheti minden jóérzésű 
magyar ember jogos felháboro
dását Nem az irigység beszél 
belölünk, mert akinek van. ren
delkezzék a saját belátása és el
határozása szerint a magáéból, 
de előbb gondoljon arra, bogy 
amit ma megesznek a „hátor
szág" amugyls jól táplált vendé
gei, nem lenne-e hasznosabb, ha 
abból valamit, vagy a vacsora 
bizonyos részét a szegényeknek, 
hadiárváknak, vagy hadiözve
gyeknek adná, akiken nemcsak 
segítene, nemcsak a sokat emle
getett emberbaráti együttérzést 
gyakorolná, hanem letörölne egy 
csomó könnyet és enyhítene a 
szegények szenvedésén ls, hisz a 
a keserves időkben a szegények 
még. többet szenvednek, még 
többet nélkülöznek. 

Nem történne semmi, ha azt 
merné- valamelyik vendéglátó 
mondani, hogy hölgyeim és uraira 
— a mai vacsorával a vendéglátá
sokat befejeztük, mert háború 
vnn B csak akkor folytatjuk, ha 
ha Ismét béke lesz, de egyben 
engedjék meg, bogy felkérjem 
önöket arra, hogy a revana-
vacsora számlájának bizonyos 

i újság Weissék portáján? 
Weiss Alfonz báró urat, a leg

nagyobb magyar iparvállalat e-
gyik tulajdonosát és teljhatalmú 
irányítóját, március 19-én hajnal
ban telefonon hívta sógora, a 
pénz koronázatlan fejedelme: 
Chorín Ferenc kegyelmes úr és 

értesí tet te a kegyetlenül 
megváltozott helyzetről. 

Alfonz bárónak nyilvánvalóan 
elszorult kissé a torka és talán 
érezte is, hogy a magyarországi 
ipsrkírályságnak immáron végér
vényesen befellegzett. Elbúcsú
zott tehát Mányoki-utf villájától 
és kincseket érő berendezésétől 
majd a fajtájára Jellemző Ügyes
séggel eltűnt a magyar élet for
gatagában. Azóta sem tudják, 
hogy hol van, merre jár. 

Alfonz báró elárvult Íróaszta
lát a Mária Valéria-utcai központi 
irodában pedig elfoglalta 

Lázár Andor kegyelmes úr 
és azóta is az ő markáns, ősz 
profilja hajol a nem mindennapi 
bútordarab fölé. Ezideig Lázár 
kegyelmes úr, aki közgazdasági 
talentumát az Est konszern haj
dani vezetésével pallérozta, nem 
igen foglalkozott Iparvállalatok 
vezetésével, node hat itt nálunk 
ki tekint az ilyen csekélységre, 
— gondolják még ma is sokan. 
Most tengernyi gond, mérhetetlen 
felelősség és egész „szaktudását" 
Igénybevevő munka köti le drága 
idejét. 

Meiss Alfonz báró úr pénzügy
minisztere, 

a zsidó Kelemen Ferenc dr 
őméltósága valószínűleg igyek
szik .a nagy és felelősségteljes 
gondokat kisebbíteni hathatós 
közreműködésével és bizonyára 
mindent megtesz, hogy a vagyon 
bejelentésnél legalább árja szín
ben tüntesse fel Weiss Manfréd-
konszern mérhetetlen vagyonát, 
hiszen csupa őskeresztény, már
kás urak voltak eddig ls a kon

szern kívülről ls látható Irányitól. 
Lázár kegyelmes úr gondre-

dőzte homlokán túl tartsunk egy 
kis seregszemlét e díszes galériá
ban. 

Báró Víllánl Frigyes 
m. kír- titkos tanácsos úr őnagy-
méltósaga harmincéves diplomata 
munkássága után teljesíti itt most 
hazafias kötelességét és a párisi, 
romai követségeken nyert hosszú 
tapasztalatait kamatoztatja a kon
zervgyártás, a patkószöggyártás 
és a zománcedénygyártás terüle
tén. 

Keresztes Fischor Miklós 
őméltósága részben mint siklósi 
rőszolgabiró, részbea mint főispán 
magyaros gentribecsül ettél kezd
te meg nemzetmentő közgazda
sági tevékenységét Alfonz báróók 
portáján. Nsgynovíiésnagymultú 
belügyminiszter) bátyja, de nem 
utolsó sorban vezérezredes test
vére is hozzájárultak Icirelélvelő 
közgazdasági karrierjének kiala
kításához. Mondják, bogy érző, 

emberbará t i szive sokszor 
állí totta őt oda a sanyar
gatott és üldözött emberek 

Igaz Ugye mellé 
és a magyar izraeliták pártfogó 
Irodáját irányító Weiss Edit bá
rónő küldötteként sürün kereste 
fel a szegény meggyötört, emig
ráns zsidók ügyében Pásztóy 

Ámon őméltóságát a belügymi
nisztériumban. 

Az elért szép e redmények
nél 

bizonyára nagy szerepe volt a 
Keresztes-Fischer név varázslatos 
esengósének Is. ' — 

Gróf Apponyl György 
Őméltósága a harcos baloldali és 
legitimista arisztokrácia lendüle
tét hozta a Weifs Manfréd-kon
szernbe. Csillogó tehetsége azon
ban nem tért el a hétköznapi é-
let munkakereteiben s Így Őt, 
mint a különböző Weiss Manfréd 
vállalatok többszörös igazgatósá
gi tagját üdvözölhetjük a hon-
meqtés nehéz posztján, 

A történelmi Idők bizony a 
hltsorsosok közül többet elsodor
tak'már az ehtf órákban, Így 
Junker, Bauer, valamint Wal-
depfel Igazgató urakat s Így a 
szakértő Irányító szerepét Bilitz 
Vilmos vette fit, aki a fajára jel
lemző pompás szimattal, az 1941." 
XV. t c. életbelépte előtt néhány 
nappal nősült meg és tért át a 
keresztény hitre. Mivel keresz
tény nőt vett feleségül, törzsökös 
cionista létére sárga csillag nél
kül szolgálja „nemzetét", az e-
lőbb felsorolt ragyogó hevek 
mellett, a nagy átalakulás máso
dik hónapjában, a legnagyobb 
magyar Iparvállalat vezető poszt
ján. 

Vájjon meddig?! 

Hogyan ártott őseink bűne 
mindnyájunknak ? 

ő s e i n k bűne úgy ártott mindnyájunknak, hogy nem
zedékről nemzedékre örököltük é s továbbadtuk az osz-
tálygőgöt, az üres mél tóságok é s c ímek -tiszteletét, a 
külföldi példák csodálatát é s vaktában va lö utánzását, 
s ami a l e g v e s z é l y e s e b b : a magunk értékeinek lebe
csülését . 

részét ide, ebbe a kis perselybe 
helyezzék el és én azonnal a 
a háborúban értem, ég
tetek és valamennyiünkért rok
kanttá, vagy bénává vált magyar 
testvéreim megsegítésére fogom 
elküldeni. 

Lenne egy kis megrökönyödés, 
lenne egy kis bámulat, de ha 
johban a lelkükbe néznének a 
vacsorákra oly szívesen járók, 
egyszerre megéreznék, hogy a 
házigazdának teljesen igaza van 
s talán el is szégyellenék egy 

kicsit magukat, hogy eddig erre 
nem gondoltak. A barátság el
mélyítése nem független a jó va
csoráktól ezt mindenki érzi, ha 
nem is akarja bevallani, de ne 
itthon az evésben legyünk bő
sök, rekorderek és utolérhetet
lenek, hanem az egymáson való 
segítésben, a magyar testvéri 
megértésben, szeretetben s mu
tassuk meg, hogy vacsorák nél
kül Is tudjuk szeretni azt, aki 
magyarul érez, magyarul cselek
szik és magyar módra még áldo

zatot ls tud hozni. De a hősies
ség megmutatására eléggé tág 
tér nyílik a keleti fronton is. Szí
vesen látnak, ha Jelentkecel. 

Vacsorázó testvérem tedd le az 
ünnepi lakoma csábító ezüstka-
lát és hozz annyi áldozatot 
magyar véreidért, hazádért és 
önmagadért, hogy csak akkor ülj 
le Ismét a virágos asztal kényel
mesen terített, andalító székébe, 
ha hazánkban minden-künny fel
száradt és minden sajgó seb be
gyógyult. M. 
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Szeresd a könyvet! 
De miért? 

Kevés népe van Európának, 
amelynek költészete. Irodalma 
annyira ossz előrölt volna a nem
zet sorsával, mint a magyaré. 
Mennyit vitáztak korunkban a 
költészet Öncélúságáról! Röpköd
tek ax érvek ellene és mellette. 
Meddő vita volt ez. Hiszen ter
mészetes, hogy a költőt nem 
praktikus meggondolások vezetik, 
amikor Ír — s baj, na mégis 
azok vezetik T Ám ez nem érinti 
azt a másik kérdést, bogy az Így 
termelt költészet ls egy egész 
nemzet törekvését, reménységét 
fejezheti k i Közösségek társa
dalmi rétegek érzéseit feltörő 
vágyalt és elszántságát 
A magyar költészettel kapcsolat
ban mindenesetre alig aktuális 
ez a vita. A magyar Író csaknem 
minden korszakban a nemzet 
vágyalt, a nép akaratét juttatta 
kiíejezére. 

Az .öncélú" költészet ahogy 
azt a vitázok értelmezik, csak 
boldog korszakok és nemzetek 
kiváltsága lehet Boldog korsza
koké, amelyekben béke uralko
dik a népek és nemzetek között 
Amikor az emberek zavartala
nul emésztenek és szeretkeznek. 
Amikor a társadalmak élete is 
kiegyensúlyozott Az alsó népré
tegek hangja néma, vagy elné
mított A mélységek erői pihen
nek, földalatti morajok és csu-
szamlások nem zavarják a ma
gas rétegek nyugalmát 

Az .öncélú" költészetet, ahogy 
azt & vitázok értelmezik, csak a 
boldog nemzetek fial engedhetik 
meg magoknak. Olyan nemzetek, 
amelyeknek nem kefl kftzdenlök 
függetlenségüket. létüket veszé
lyeztető külső erűkkel és fenye
getésekkel. Amelyek esetleg ép
pen saját maguk terjesztik ki 
hatalmukat más nemzetek és or
szágok fölé. Ezeknek Hal boldo
gan élvezik azokat a gazdasági 
és szellemi előnyöket amelyek 
más nemzetek elnyomásából, ki
használásából adódnak. Nincse
nek a közösséget értető gondja
ik, féltéseik és szorongó aggodat
maik A maguk egyéni életének 
apró bajai, örömei és fájdalmai 
foglalkoztatják őket csupán. Eset
leg a csömörig érzett jólét unal
ma, a céltalanná vált élet sivár 
üressége... 

Hálátlanok lennénk a sors 
Iránt ha tagadnánk, bogy a ma
gyar történelemnek voltak fé
nyes lapjai is. Fajtánkba vetett 
hitünket kellene feladnunk, ha 
úgy látnánk sorsunkat, mint oly
kor Ady látta: hogy elháríthatat
lan végzet ül rajtunk. 

„Oh nagy volt hajdan a ma

gyar, nagy volt hatalma, birtoka, 
magyar tenger vizében hunyt el 
észak, kelet dél hulló csillaga"... 
Ez az igazság. De ez az idő rég 
volt már. Nagy Lajos, Mátyás 
koráig, kell visszamennünk, ha 
nemzetünk, országunk hatalmá
ban dicsőségében gyönyörködni 
akarunk. Függetlenségben élte 
akkor napjait a magyar. Hatal
mát kiterjesztette messze túl a 
határokon. A társadami kérdések 
sem nyugtalanították akkor még. 
Elnyomott rétegek akkor ls éltek 
a hazában, do hangjuk s vágyuk 
néma volt még. 

Mátyás után mindez lényege
sen megváltozott A magyar bi
rodalom hatalma elhanyatlott, az 
országot Idegen erők részekre 
tépték és a társadalmi kérdések 
is fokozódó nyugtalansákTeal töl
tötték el a nemzetet. Négyszáz 
év óta örökös küzdelem a ma
gyarság történelme. Küzdelem 
az őnnálló létért függetlenségért 
és küzdeldm a társadalmi Igaz
ságért, a nép Igazáért, 
Ennek a szakadatlan küzdelem
nek minden időben nz író és 
költők a legszenvedélyesebb hor
dozói és szószólói nálunk. A po
litikusok és államférfiak előtt 
Járva, Idején Ismerik fel és kiált
ják meg a közeledő veszedelme
ket. Multat Idéznek f-s jövőt hir
detnek. Büntetést.és megváltást 
Egyéni bajafkon túl a nemzet és 
nz elnyomott nép bánatát ének
lik. Távlatokat mutatnak meg 
Végtelen folyamatot amelyben A 
muló babverés csak az egyéni 
lét. Évezredeket láttatnak velünk 
múltból 6s jövőből. Ébresztik faji 
tudatunkat, szociális felelőssé
gűnket Beiktatnak bennünket a 
fajta történelmi életébe, a nagy 
közösségbe, amely mesaze Kelet 
felől tart Nyugat felé. 

Próbás időkben, súlyos törté
nelmi napok során alig tehetünk 
jobbat és okosabbat, mintha for
gatjuk a magyar költészet és iro-
datom lapjait amely egy a nem
zet történelmével. ÖV a költők 
és Írók láttatják helvesen sorsun
ka t f>k állítanak bennünket igaz. 
magyar történelmi távlatok elé. 
Az a gondolat és törekvés, amely 
nem tudja megnyerni magának A 
magyar költőt, nem a magyar 
történelemből fogamzott. Aki nem 
meri Idézni a magyar költőt nem 
Jár helyes uton. 

A nemzet lelkét, a nép vágyát 
a magyar költő hordozza. Minden 
időben és körülmények között 

Olvassuk és szerepük hát köl
tőinket és íróinkat! Ök a fáklya, 
amely multat. Jelent és Jövőt be
világít 

Györy Elemér püspök szenteli fel 
a sárvári reformátusok templomát 

Már egylzben Irtunk a sárvári 
református keresztény gyüleke
zettel kapcsolatban arról, bogy 
ó| templomukat az Idei Pünkös
dön szándékoznak felszentelni. 
Ha Isten Is úgy akarja, pünkösd 
első napján szenteli lel a temp
lomot Oybry Elemér, a dunántúli 
egyházkerület püspöke. 

Az átalakító munkálatok már 
a befejezéshez közelednek, a be
rendezés nagy része ls együtt 

van. A gyülekezet templomszen
telési ünnepségére a gyülokezet 
vidéki tagjai ls egybesereglenek 
Sárvárra, de számosan Jelentkez
nek a gyülekezet támogatói kö
zül az ország minden részéről ls. 

Most jelent meg 
Pomothy Dezső: A nagykanizsai 
református gyülokozet történote. 
Ara 1.60 P. 

Olapkeleti tntie 
Hallottam egy mesét, szépet, napkeletit. 
Elmondom azoknak, akik ezt szeretik. 
Azt. hogy keleten már nem élhet a gazság. 
De helyenkint mégis, sántít az igazság. 

• -
Egyszer két kis macska, korrogó gyomorral 
Baktatott az uton, földig' érő orral. 
Csavargó egérrel kezdtek volna harcot. 
S csodák csodájára, találtak tgy sajtot. 

Egyszerre látták meg, mindketten ugranak. 
Szörnyű vyárágással, vájjon kié marad? 
Egyezkedni kezdtek, borzasztó lármával, 
Yérbenforgó szemmel, vaá acsjarkodással. 

Felnyávog az egyik, enyém minden falat! 
Vgyl Szóval az égisz \ És külön egy darab? 
Mordul fel a másik: tudsz e bíróságot? 
Hogyne,' Otla majom, tegyen igazságot! 

Es risiik a sajtot, mint két bősz porosztó. 
Épp otthon a majom, az igazságosztó. 
Orcg, kopasz betyár, sok banánt megevett. 
Tengernyi cstbészség van a füle megélt. 

Hunyori'gat. pislog s hogy a sajtot tátja. 
Le- és felszaladgál az ádámcsutkája. 
Hallgatja a panaszt, makog, térül, fordul,' 
A két panaszosra mérgesen rámordul. 

Hohó, iárjatok csak\ Még. hogy melyiké lesz? 
Elosztom egyformán, majd adok én néktek. 
Hozat egy mérleget, szemeit forgatja, 
Es a darab sajtot kétfelé haropja. 

A mérlegre feszi: egyik nagyobb darab. 
Leharap belőle —s lecsúszik a falat 
Az igazság torkán.Most a másik nagyobb. 
Megint leharap egy hatalmas darabot. 

így megy ez sokáig, méri. eszi, mordul, 
J.lies macskaszembe l a könny csak kicsordul. 
Igazságosztásán a sajt maja elfogyott, 
8 egyi'ksem kapott még egy kicsiny falatot. 

Felnyög az ékesebb, könny brláftadt szemmel: 
Idehallgass majom: A mérleget tedd el | 
.Ifi tesz nékünk úgyis, még ha nem is pontos. 
Mi enni szeretnénk, nekünk ez a fontos!. 

Ejnye1 — szól a majom, hogyan gondoljátok? 
Iliit mit kerestek ti, hanem igazságot! 
Még. hogy igv kiadjam? Az volna csak gazsági 
Séktek biz jti roina. De hát az Igazság, 

Sem nyugodhat bele. S tovább morog, rágcsál, 
A sajt elfogy és ü igazságosztásán 
Jóllakott S a macskák, korrogó gyomorral. 
Elbaktatnak éhen, földig irö orral. • 
Azóta a majom, az igazságosztó 
A macskák szemében mináíg lörösposztó. 
Látjátok*. Keleten nem élhet a gazság 
Furcsa, áe helyenkint ilyen az igazság... 

Marton Gyula 

A Csáktornyái z s idók 
ös sze tépték é s e l ége t ték a pénz t 

A zsidók táborba szállitásávsl 
kapcsolatosan Csáktornván közel 
ötszáz zsidót szedtek össze. A 
hatósági felszólítás után. amikor 
Is minden értéktárgyukat és a 
megengedett összegen felüli pénz
készletüket be kellett szolgáltat
ni a hatóságoknak, még mindig 
»1,000 pengőt találtak náluk ka
bátbélésekbe bevsrrva Volt o-
lyan is, akinek kabátbélésében 
10.000 pengő volt. 

Ezenkívül Ideiglenes szállásu
kon, az elemi iskolában, egész 
csomó összetépett százpengős-da
rabokat, a kályhában elégetett 
papírpénz-hamut talállak, vala
mint összeolvasztott 1, 2 és 5 
pengős érméket 

Megtépte a hatóságokat az is, 
hogy egy szinte koldusnak tartott 
zsidónál 84.00(1 pengőt találtak. 
Egy csáktornyai papírkereskedő 
lakásán pedig 100 kg pörköletlen 
kávéra, 70 pár új cipőre és több-
ezer méter Jómlnőségü szövetre 
bukksntak a lakás átvizsgálása 
alkalmával. Mindezt a második 
zsidótőrvény után! 

— Zalai gettók. Értesüléseink 
szerint Tapolcán 830, Keszthe
lyen 850, Zalaszcnlgróton 590 és 
Sümegen 310 zsidót befogadó 
gettót állítanak fel. Zalaegersze
gen is 1420 személyes gettót ál
lítanak lel..Odaviszik a novai éa 
lenti Járás zsidóit is 
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Angol sajtóközlemény szerint 
„terror-fiukat" nevel a 

leventeintézmény -
A Levente Hírközpont jelenti: 
Semleges országból származó 

birek arról számoltak be, hogy 
az angol sajtó a közelmúltban a 
leventeintézményről is megemlé
kezett. A közlemények a leven
teintézmény célkitűzéseként! „ter-
ror-Húk" nevelését és kiképzését 
jelülik meg s azt írják, hogy „lát
szólag a magyar kormány tudta 
nélkül, de a valóságban az ő 
Ösztönzésére partizán-egységeket 
is képeznek ki belőlük s titkos 
táboraik vannak a Bakony erdő
ségeiben". 

A „terror-fiúk" fogalmát az el
ső világháború utáni időkből is
meri a közvélemény. A levente
intézmény nemes célkitűzéseit és 
azokat a tiszta erkölcsi alapokat., 
amelyre ifjúságunk katonás szel
lemű nevelését felépítettük, nem
csak hazánk, de egész Európa 
közvéleménye ismeri, '• • 

Nem is foglalkoznánk az ango
lok groteszk megállapításaival, ha 
nem ismernénk fel benne ugyan
azt az ellenséges hírforrást,, a-
melynek hírverő tevékenysége 
még a második világháború előtti 
békeévekben nevetségesen szo
morú eszközökkel megkísérelte 
leventeintézményünket rágalmai-
zal lealacsonyítani. 

Ki ne emlékezne, azokra az i -
dükre, amikor egyik — Időköz
ben megszűnt — szomszédos ál
lam határszéli forgalmában a ha
tárt szabályszerű útlevéllel átlépő 
ujainkat állandó veszedelem fe
nyegette, mert ennek az állam
nak csendőrsége, minden iíjút, 
akinél léventeigazolványt vagy 
jelvényt talált — veszedelmes 
kémként kezelt és letartóztatott 
Igen sok ártatlan gyermek és-if
jú részesült meghurcoltatásban, 
hiszen köztudomású volt, hogy 
minden magyar ifjú leventekikép
zésben részesül, tehát ezzel az 
indokolással minden átutazó ma
gyar ifjú ellen eljárás indulhatott. 
Arra is emlékszünk, hogy a le-, 
venteinté'zmény ellen indított pro-
pagandahad járat eredményekép
pen ugyanennek az államnak 
pénzügyőrei Ínég a népszerű „le
vente" nevü cigarettát is elko
bozták és bűnjelként kezelték. 

Ennek az ellenséges propagan
dahadjáratnak újabb, végtelenül 
naiv és hazug állítása a „terror-
!iuk„ kiképzése és a Bakony-be-
li titkos táborok rém-meséje. 

Köztudomású, hogy a levente
intézménynek katona .szellemű 
nevelés szervezete és egyik leg
fontosabb feladata Ifjúságunk ka
tonai előképzése. A leventeintéz-

jnényben tehát nem. katonai ki 
képzés folyik, hanem ifjúságunk 
állampolgári és honvédelmi elő
készítése a később bekövetke
zendő katonai szolgálatra. A le
vente mint katona és harcos még 
nem alkalmazható, hiszen harc
kiképzést nem kapott 

Az ifjúság katonás szellemű 
nevelése és katonai előképzése 
ma már minden európai állam
ban Ismeretes és nincs olyan 
állam, amelynek erre a célra 
megfelelő szervezeté ne volna. 
Ha pedig a katonai előképzés 
történetét vizsgáljuk, meg kell 
állapítanunk, bogy annak ősi ha
zája éppen Anglia volt, azok a 
középiskolák és egyetemek, a 

a colleggek ifjúsága nemcsak ka
tonai előképzést kapott, hanem 
korszerűen felfegyverzett kötelé
kekben módszeres katonai kikép
zést — máf a világháború előtti 

békeévekben. Az egézz világon 
elterjedt, de angol eredetű cser
készmozgalom első formájában 
éppen az ifjúságnak katonai se
gédszolgálatra való szervezésé
ben látta célját Az angol közvé
leménynek tehát minden oka 
megvolna arra, hogy nagyobb 
tájékozottságot áruljon el a ka
tonai előképzés megítélésében, 
mint az említett sajtóközlemé
nyek. (LHK) 

Hirek a zsidó bolsi-frontról 
Élénk szóbaszéd tárgya Sárvá

ron egy bizonyos özv. Horválhné 
nevű asszony a Vérkerületen. 
Azt beszélik róla, hogy öt tehe
nének tejét a zsidók vitték el, 
ahelyett,, hogy keresztényeknek 
adta volna s hogy még a kóser 
fejést ls megengedte kedvenc 
zsldainak. Mindenesetre nem 
lenne nehéz pontosan kivizsgálni 
ezt az esetet ml Igaz belőle, 
mert a felháborodás — érthetően 
— iszonyú nagy. 

• 
A sárvári ugynvezett selyem-

gyári postán már_régebben meg
történt az őrségváltás. A közvé
lemény kíváncsian lesí, mi lesz a 
főpöstával? -

Titkos lead.ót találtak. Mosonyi 
Róbert csillagot nem viselő zsi
dónál a csendőrök. Feleségestől 
együtt letartóztatták. — Jó volna 
utána nézni annak ls, kiknek a 
bútorait szállították az utóbbi 
időben Mosonyi Róberthez a 
zsidófuvnros Wertheimer fogatai? 

Különösen élénken tárgyalják 
sárvári körökben a- cukorgyár 
ügyeit Már több mint két hó
napja itt hagyta a cukorgyárat a 
gyár zsidó orvosa s a holtak bi
rodalmába költözött, de az or
vosi állás a mai napig sincs be
töltve. Most hogy a zsidók a cu
korgyári negyedben a gettóba 
kényszerültek, bekerült közibük 
az uraiujfalul Bencze-Kohn nevű 
doktor is. A vállalat azt kérte, 
hogy ez a zsidó doktor láthassa 
el a cukorgyár betegeit Tette 
ezt a kérelmet akkor, amikor 
liárnm keresztény orvosnak is 
bent van a pályázata a gyári 
állásra. Mégcsak eszébe sem ju
tott a gyárnak, hogy a három 
közül azt kérje fel Ideiglenesen 
a gyári betegek kezelésére, aki 
egyébként ls aspirált erre az ál
lásra s aki éppen helybeli is. 
Csodálatosa, hogy nekik még 
mindig zsidó orvos kell. még ha 
átmenetileg Is. Nem kÜlonöB ls 
ez egyben? 

A cukorgyár egyenesen ordít 
az őrségváltás után. 

Hogy mennyire így van, bizo
nyítja az, hogy az egyik cukor-
gyári főtüiztvlselőnek — aki na
gyon együttműködött a zsidó Er
dős Igazgatóval — zsidó a fele
sége. A legérdekesebb azonban 
az, hogy ennek a zsidó asszony
nak még bejelentett'lakása sincs 
Sárvárottl Hogy ez hogyan volt 
lehetséges, sokan kérdezik. 

Olvasd! 
Terj'esid! 

a Celldömölki Hírlapot! 

Az is élénk szóbeszéd tárgya, 
bogy a cukorgyár vállalati pénz
tárában hogyan ülhetnek , még 

ott — s többségben, — a zsidó 
Goldschmidt által neveltszocdem 
megbízottak? Vájjon nem az 6 
ötletük volt, bogy a zsidó Bencze 
(azelőtt Kohn) orvost kérik meg 
a helyettesítésre? 

Ugyanez az orvos, Bencze-
Kohn az. aki a gettóba költözés 
utáni napokban már küldte J» 
betegség címén kórházi üdülésre 
a gettóbcli zsidókat a reuma el
men egy embernek egyszerre 
két pár cipót is Igényelt a kte-
ségbázán. Reméljük nem kapta 
meg. S reméljük, hogy a Hatvani 
Deutsch-féle 100 páron felüli d-
pőkéBzletet sem-a gettó lakói 
közt osztják k i ü l 

Giccs a művészetben 
A művészek, általában nemcsak 

saját szórakozásuk kielégítése 
miatt dolgoznak. Céljuk, hogy mü
veik eljuthassanak az emberek
hez. Képzeljünk el egy Írót, hogy 
tudná ő gondolatait közölni em
bertársaival, ha nem tudná k i 
nyomatni munkáját Még ez sem 
elég. Az Író joggal elvárbalja a 
közönségtől, hogy munkáját el is 
olvassák. Ennyit kíván minden 
művész, a zenész, szobrász és 
festő Is. Minthogy a giccs kifeje
zés leggyakrabban a festészetben 
fordul elő, próbáljuk meghatá
rozni, vájjon, milyen okokbólad-
nak egy képnek ilyen értékjel
zőt 

Azt tudja mindenki, hogy nem 
dicsérő értelemben szokták hasz
nálni. A.giccs nem számithat mű
vészi munkának. Olyan munka a 

^giccs, amely mentes minöeii szilb-
jektlv meglátástól. Azt ábrázolja, 
amit a tömeg lát egy Jelenség
ből, vagy amit legszívesebben lát 
abbó|, vagy amilyennek szeretné 
á világot látni. Tehát vagy a tö
meg (a vásárló közönség) szemé
vel lát, vagy másik esetben egy 
másik művészével. Ilyenkor pla-
gízálja a máslkat, persze rend
szerint silányabb kivitelben. 
Olyan esetekben adódik ez elő, 
ha egy festő szebb eredményt ér 
el egy munkájával. Dyenkor ezek 
a kis utánzók felbuzdulnak a si
keren és maguk is festik ugyan
azt vagy hasonló kedves témájú 
dolgot Igen. mert őnáluk is csak 
a téma a fontos — mint a kö
zönségnél — mert ezek a festők 
a közönségnek csak VÍSSZJIvetí
tett másai. Amilyen a kereslet 
ők úgy szolgálnak ki. 

Másik eset amikor a festő re
ményteljesen indul. Útját a szo
kásos módon magasbatörőnek jó
solgatják. El is ér valamelyik ké
pével egy nagyon szép sikert 
Az újságok nem győzik eléggé 
dicsérni. Másnap aztán jön a mű
kereskedő és nagy gratulációk 
között megrendel abból a kép
ből, amelyikkel tegnap megnyer
te az állami aranyérmet, hat da
rabot Szegény festő ennek örül, 
inert eddig csak sóherkodott, 
most ha pénz áll a házhoz, miért 
lenne a saját ellensége. Az élet 
már megtanította, hogy abból a 
nagy Idealizmusból nem lehet 
megélni, amit eddig vallott. 

Tehát itt a festő feladta mű
vészi elveit és megismétli önma
gá t Ezekben a másodpéldányok
ban persze nincsen semmi él
ményszerűség, semmi művészi 
probléma Ilyen hamis művészi 

munkák, vagyis giccsek 
pelnek azokon a vándorkiállítá
sokon, melyek községünk közön-
ségét is gyakran megörvendez
tették, hogy. azt az Ízlést, ami 
még megmaradt benne, lehetőleg 
gyökeresen kiirtsák. Persze itt 
legnehezebb észrevenni közvet
lenül ezt a destruktív hatást; 
mert hiszen olyan kedvesek. Oly 
gyönyörűen virítanak pipacsaik 
a réten. Az aranyló búzamezői: 
pedig mit sugároznának máét; 
mint a magyar föld szeretetét 
Gyümölcseiket szeretné megkós
tolni az ember olyan élethűek. 
Igen, tudják Ők mivel 
legjobban. A mozinál ls finom 
eszközökkel rombolnak az Ilyen 
emberek, hiszen olyan jól érez
tük magunkat az alatt a két ó n 
alatt. K i gondol utána ana, hogy 
szegényebb lett! ' *'*'~\,r "7 

Hála Istennek, azért akadnak 
ilyenek Is. M. s. 

B Ú C 2 Ú Z Ó . 
Mindazon ismerősöknek, jóba-

rátoknak, kiktől áthelyezésem 
folytán, az idö rövidsége miatt 
személyesen -elbúcsúzni nem tud
tam, ezúton mondok IstenhozzA-
dot 

Antal Bé la 
őrmester. 

Kereskedők, é tkezdék , cuk
rászdák, é t t e rmek, kifőzdék, 
üzemi el látó csoportok, nagy -
fogyasztású magánosok stb, 
stb. részére ajánljuk sajá t törésü 
p r íma dióbelünket mérsékelt 
árakon. Hangya Kirendeltsége, 
Szombathely Telefon: 91. 

Hazáért 
Böröndy Lajos páncélos zász

lós, vitéz Böröndy József keme-
nesmagasi földbirtokos fia.az el
múlt hó, ápr. 23-án az orosz 
fronton hősi halált halt Gyászol
ják szülei, testvérei, a nagyszá
mú rokonság. —»A hazáért halt 
meg, panaszunk hát nincsen,* 

BAJTÁRSI SZOLGÁLAT 
Berkovtta Imre honv. Tp. 

B—498, üzeni Sárvárra Édesany-
jának. feleségének, rokonainak. 
Üzletfeleinek; jól van, ne aggód
janak hogyléte i ránt Sokat gon
dol rájuk. Kis leányát külön csó
kolja, mert 6 hiányzik legjobban. 
Sok csók a naalárlnak, üdvözlet a 
barátoknak és Ismerősöknek. 
(Német tábortszáma': Feldpost-
nummer 10116.) 
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A politikai élet hiréi 
A Magyar Megújulás Partjának 

sárvári szervezető közli, hogy 
Sárvárott éa a sárvári Járás te
rületen, az országos és a várme
gyei központ, a szervezés irányí
tásával vitéz Lukács Endrét bízta 
meg. Tekintettel arra, bogy bi
zonyos egyéni akciók alkalma
sak voltak arra, bogy a közvé
lemény hiszékeny részét megté
vesszék ée helytelen megvilá
gításba hozzák a Megújulás Párt-
jának szervezetét, a helyi szer
veset nyomatékosan utal arra, 
bogy sem d, sem a vármegyei 
központ nem adott sonkinok sem 
megbízást aláírások vagy tagok 
gyűjtésére s egyben kéri (s a 
közönséget, bogy minden Illegális 
aláírást és taggyüjtést minősítsen 
szélhámosságnak • az Ilyen Irá
nyú akciókról azonnal tegyen 
jelentést a helyi szervezetnek 
Annyival ls Inkább, mert a szer
vezet kényesen vigyáz arra, bogy 
aem a mult rendszerben magukat 
kompromittált egyének, sem vizs

gálati eljárás alatt álló szemé
lyek s egyéb kétes elemek a 
szervezetet el ne lephessék. 

A Magyar Megújulás Pártja 
sárvári szervezete közli, hogy 
Illetékes helyen eljárt a sárvári 
zsidók és nemzsidók teljes elkü
lönítése érdekében. Szorgalmazta, 
hogy zsidó nemzsidóval s meg
fordítva keresztény zsidóval ne 
érintkezhessen. Arat keresztény 
zsidónak el ne adhasson. Botrá
nyos volt ugyanis, hogyan töm
ték a péntekfalust és Uzenhárom-
városi keresztények, dugták őket 
tojással s egyebekkel. 

Eljárt a szervezet a közvéle
ményre káros behatást gyakorló 
elemek megfelelő elbánásban 
való részesítése érdekében, hogy 
a. közvélemény destruálasának 
egyszer már vége szakadjon s a 
zsidó származású, de nemzsídó-
számltók baloldali bomlasztó pro
pagandája ki kapcso Itassák. 

Közellátási tudnivalók! 
A vasárnapi munkaszünet 

felfüggesztése 
A földművelési miniszter a 

rendkívüli viszonyok következ
tében előállott munkáshiány miatt 
a tavaszi és nyári munkálatok za
vartalan Időrendben való elvég
zésére e munkálatok Időtartamá
ra a vasárnapi munkaszünet át
meneti felfüggesztését lehetővé 
tette. A miniszter vonatkozó ren
delete szerint mindenütt a tör
vényhatóság első tisztviselője 
hivatott elbírálni, hogy a vasár
napi munkaszünet felfüggeszté
sének szükségessége a törvény
hatóság. Illetőleg csupán egyes 
Járásainak, vagy községeinek 
területén fennáll-e. 

A magán Kertés vágás utá
ni zsír beszolgáltatása 

Felhívja a közellátási hivatal 
mindazokat, akik magánsertésvá-
gás után zsírt még nem szolgál
tattak be, bogy azt folyó hó 22-
tg a községi zslrgyüjtőböz feltét
lenül szolgáltassák be. Ellenkező 
esetben a hivatal ellenük a ki 
hágási eljárást minden külön 
felhívás nélkül megindítja. 

Négyhavi szappanfejadag 
egyszerre való kiadása 

Felhívja a közellátási hivatal a 
lakosság figyelmét arra, bogy a 
szappan jegy május, június, július 
és augusztus havi szelvényeit 
már. most egyszerre beválthatja. 

Felhívás a beszolgálta
tásra köteles gazdákhoz. 

Felhívja a közellátási hivatal 
mindazokat, akik a folyó évben 
szántó-, rét-, vagy legelőterületen 
gazdálkodnak és Így beszolgálta
tásra kötelezettek lesznek, bogy 
az új gazdalajstrom reájuk vo
natkozó adatainak megtekintése 
végett folyó hó 25-lg a közellá
tási hivatalban saját érdekükben 
feltétlenül jelenjenek meg. Az új 
gazdakönyveket a hivatal eddig 
az Ideig még nem adja kl. Külö
nösképpen szól ez a felhívás 
azoknak a gazdáknak, akik több
szöri felhívás ellenére sem jelen
tették be az új beszolgáltatás 
rendeletben megszabott határidő
ig — április 30 lg — az általuk 
használt szántó-, Tét-, vagy lege
lőterületben vagy a gazdálkodó 
személyében beállott változást. 

II I R I k 
, Németh Kaimén 

nyug. vármegyei lrodatlszt !. hó 
14-én, életének 63-lk, boldog há
zasságának 37. évében, révld 
szen redés után váratlanul elhunyt 

— Saády Jenő járásblrét saját 
kérésére Oyőrbe helyezték á t 
Révld Ideig tartózkodott Sárvá
ralt, de ez alatt az Idd alatt is 
sok barátot szerzett magáoak. 

— UJ aégédjegyzd. Hakkay 
Károly csSglei főjegyző fia llj. 
Ilakkay Károly most'"szerzett 
Jegyzői oklevelet a szombathelyi 
tanfolyamon. Tósokberéndre ke
rült segédjegyzőnek. 

— Lelkész szen tel és. Szabó 
Gyula csogtel végzett teológust 
az elmúlt vasárnap a soproni ev. 
templomban Kapl Béla dunántúli 
püspök lelkésszé szentelte. 

— A csöglel körjegyzőségre 
került Burján Dezső érettségizett, 
jegyzőgyakornoknak, Fodor Len
ke lmoknak. 

— Pénzügyi áthelyezés. Dr 
Lukácsy Árpád m. klr. pénzügyi 
főbiztost Sárvárról Baktalóránt-
házára, Szalay István pénzügyi 
biztoit pedig Nagyváradról Sár
várra helyezték át. 

— Oj orvos Egyházasbetyén. 
Feuer György munkaszolgálatos 
zsidó orvost rendelték ki az egy-
házaabctyel orvosi körbe és meg
bízták a körorvosi teendők ellá
tásával. 

— A hősök emlékét é s a 
magyar néphagyományokat á-
póló Ünnepség Gércén. A gér-
cel Ifjúsági egyesületek pünkösd 
napján bőseink emlékét s ma
gyar néphagyományalnkat ápoló 
ünnepséget rendeznek. A tiszta 
bevételt a bombakárosullak segé
lyezésére fordítják. 

PÉNZ 
áll a házhoz, ha Idejében 
beszerzi ál l a ' n s o r s j c g v é t I 

A pénzzel együtt nyugalom 
é s b o l d o g s á g köl'őzlk 
o t t h o n á b a . 

A m. klr. Államsoisjilek lönjeraenje 

50.000.— ar. P. 
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— Kereszt járó napok. A cell
dömölki róm. tat. egyházközség 
keresztjáró körmenetei hétfőn, 
kedden és szerdán voltak. 

— Ev. egyházközségi kfiz-
gyulések, A celldömölki ev. egy
ház presbitériuma szombaton es
te 7 órakor az ev. l l j . Otthonban 
presbiteri gyűlést tart A celldö
mölki ev. ósszgyü lekezel presbi
tériuma pedig vasárnap délelőtt 
az istentisztelet ut-in tartja meg 
az összgyül ékezet évi számadó 
közgyűlését 

— Coni lnnátr t . A celldömölki 
ev. gyülekezetben a eocíirmátlól 
vizsga pünkösdvasárnap, az ün
nepély pedig pünkösdhétfőn lesz 
a templomban. 

— Hirdetmény. Közhírré te
szi az elöljáróság, bogy a ke
resztény -tulajdonban lévő meg
üresedett továbbá az átk öltöz
ködések folytán megüresedő la
kásokat a háztulajdonosok sen
kinek sem adhatják bérbe, hanem 
azt a bérelni szándékozók a fő
szolgabírói hivatal utján Igényel
hetik. 

— Felhívás: Felhívja az elöl
járóság mindazokat, akik zsidó 
tulajdont képező ingóságokat tar
tanak birtokukban, bogy azokat 
f. hó 25-ig büntetlenül beszolgál
tathatják a községházán. 

— Véget ér tek a növény-
egészségügyi szaktanfolya
mok. A vidéki m. klr. Növény-
egészségügyi Körzetek a föld-
mlvelésttgyi minisztérium meg
bízásából az Idei tavaszon 27 
helységben tartottak növény-
egészségügyi szaktanfolyamot A 
tanfolyamok záróvizsgáin, ame
lyeket a helyi gazdaérdekéltsé
gek és a hatóságok képviselőinek 
Jelenlétében tartottak, beigazoló
dott, hogy a tanfolyamokra a 
gazdáknak nagy szükségük volt 
és hogy az Ilyen tanfolyamok si
kerrel szolgálják a szaktudás fej
lesztésének ügyét Ennék folytán 
a Jövő évben még nagyobb szám
ban fosnak hasonló tanfolyamo
kat rendezni. 

— Hogyan gondozzuk a kis
kerteket erről, valamint a hábo
rús kertgazdálkodás egyéb kér
déseiről, a gyümölcsös, szőlő és 
zöldségeskert Időszerű munkáiról, 
a baromtl és méhtenyésztésról Ír 
a Magyar Gyümölcs legújabb 
száma, melyből lapunkra hivat
kozással egy alkalommal Ingyen 
mutatványszámot küld a kiadó
hivatal. Budapest, V„ Vilmos csá
szár-ót 7a 
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Rovatvezető: a celldömölki 
m. k l r . téli gazdasági Iskola. 

A kukorica ápolása 
(II. közlemény.) 

Talán a kapáláshoz; lőhetne so
rolni a vidékenként oly nagyon 
elterjedt töttögetést Ez helyte
len, mert a talajon ezáltal feles
legeden nagy felületet képezünk, 
aminek következménye a sokkal 
nagyobb vlzpórolgás. 

Aratás utáa egy gyomirtó ka
pálást még okvetlen kell adni. 
mert az ekkor fejlődő kukorica-
csövektől a gyomok nemcsak 
tápanyagot, hanem rengeteg, 1 kg 
szárazanyag előállításához' 500 
kg vizet használnak fel és von
nak el a talajból. Tehát a száraz
ság elleni' védekezésnek ez az 
egyedüli módja, mert tapasztalat 
szerint vidékünkön éppen ekkor 
van a legkevesebb csnpadék. 

A helyes egyezés nagyon fon
tos, mert a kukorica fejlődését 
és termését nagy mértékben be
folyásolja. Helytelen végzésének 
következményű különösen a Ke
menesalja vidékén látható. I t t . 
ugyanis az a felfogás, hogy kár 
a kukoricát úgy kiritkltaní; pe
dig be kell látni, hogy a kukorK 
cá( korán, mikor 4—5 levelét k i 
hozta 50—60 cm növénytávolság
ra, kell kiegyezni. Korán kell 
egyezni, mert ha későn történik, 
a kukorica gyökerei összenőnek 
és az egyezés alkalmával n visz-
szamaradó tövek gyökerei is meg
sérülnek és két hetet vesz igény
be mig újból meggyökeresednek, 
ezáltal 1—2 hetet veszítünk, pe
dig lényeges, bogy mielőbb be
érjen. 

A lattyazás munkáját sem sza
bad későre halasztani, nem sza
bad megvárni míg a fattya a te
liének részére 50 cm magasra 
megnő, mert az ily nazyra való 
növéshez szükséges- tápanyagot 
magától a kukoricatőtől vonja el 
és ozáltal nzl úgy fejlődésben, 
mint termésben erősen visszaveti. 
Fontos szemelitt tartani, bogy 
mihelyt a fattya 10—15 cm bosz-
szura nőtt, azonnal el kell távo
lítani a kukoricatőről. Szükség 
esetén ezt a munkát többször Is 
megismételjük. 

Az üszögös tövek eltávolítását 
az egészségesek iertőzéaének 
raeggótlása céljából még éretlen 
állapotban kell eltávolítani és el
ásni vagy elégetni. 

A kukorica késő érését siettet
hetjük a ci mer vágassál. Ugyanis 
a kukorica teljes elvirágzása rá
tán a kukoricacsövek fölöU leg
alább két levelet hagyva a el
mert a szárréBszel együtt levág
juk és ezáltal csökkentjük a ku
koricacsövek beárnyékolását I -
lyen esetben a nap korlátlanab-
bul tud besütni a sorok közé, 
kukoricánk előbb fog beérni. 

Ferenczy Gyula, 
f. é. tanuló. 

— A szent jánoskenyérmag-
llszt, mint a gyümölcsízek ko
csonyásító anyaga. A földmi-
velésügyt miniszter 1944 decem
ber hó 3l-ig terjedő Időre meg
engedte, hogy a szentjánoske-
nyermfiglísztet a gyümölcsízek és 
gyümölcskocsonyák gyártásánál 
kocsonyásító anyagnak használ
hassák. A vonatkozó miniszteri 
rendelet a hivatalos lap keddi 
számában jelent meg. 


