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Jobb magyar jövő... 
Mimién jobbat, szebbet, csak fá

radságos munkával lehet elérni 
az életben. 4. népek, nemzetek 
életüket, jövőjüket, csak ugy tart
hatják meg, ha munkával, küzde
lemmel áldozatokat is tudnak: hoz-
Bl-jobb Jövőjükért, 

Az l9:íti-ns.évek első felében a 
' miiL'var ifjúság nagyrésze niun-, 

ka nélkül, mindenkitől elhagvat-
. va élte a maga., szomorú életét. 

A gazdasági dekonjunktúra azo
kat is mcgáüúsra kényszerftelte 
kikben — adottságuknál fogva — 
volt . .: •••••• küzdeni, dolgozni, 
alkotni. A liberális rendszer az 
eNo világháború után új erőre 
kapva, újra, kinyújtotta fojtoga
tó kezei és &z öunmgát pártoló 
sjMnság — a rendszer vámsze
dője — nem engedte száraz ke
nyérhez sem juttatni a magyar 
•jóságot Ami lehetséges volt 
egy kezdő és tőke nélkül álló 
zsidónak. — hitelhez, áruhoz jut
ni — az semmi uton sem volt 
lehetséges egy kezdő magyarnak 
m'-iriiikur scro^lm tőkével ren
delkezel ; hát m é g h a hitelre 
szorult ? 

Nem kellelt sok idő hozzá, bogy 
ez 'kre a szomorú iirazságokm a 
•agyar ífju-ág ráeszméljen. Ma
ga az élet mutatta a rémiek való
diságát. Szilkehb hazánkban Coll: 
dömölkőn ls, mig a iralieiáner 
zsicóe^erckck nyitották a szebb
nél szebb üzlethelyiségeket, ad
óit' a magyar ifjúságot nem en
gedték sem kereskedő pulthoz, 
sem annak Íróasztalihoz, ángy 
sováar kenyerét megkereshesse. 
A magyar ifjúság — akt közülük 

"lTcnt élt ebben a szomorú időben 
— elhagyott nyáj ként rótta a va
rosok utcáit, cél és kenvér nél
kül. 

A magyar fajtánkba oltott ősi 
életösztön azonban, hamar legyűr
te az elkeseredést. A magyar if
júság kereste a kibontakozást. 
Hol kereshette, volna? Csak Ön
magában! Érezte, tudta, áruikor 
már minden kapu bezárult előtte, 
bogy- önmagában a szervezettség 
erejében még találhat kiutat. Ez 
hozta össze egy kisebb táborba a 
celldömölki ifjúságot is. Nem sok 
hivó szó kellett,,, a hír — mely 
arról szólt, hogy a helyi iíjuság 
szervezkedik nemzeti alapon s a 
maga jövőjének megalapozásával, 
egymás szavától biztatva bátorít
va helyet kér, követel a magyar 
földön — megértőkre talált. A 

Irta: Nagy Imre 
magyar ifjaság mellé pedig oda-
álltak pátronusnak a jobb érzésű, 
idősebb magyarok is s puszta je
lenlétükkel megjelenésükkel se
gítették visszaszerezni a magyar 
ifjúság- bitét. 

Ma tíz esztendő távlatából' ezt 
a magasabb értelmét tudjuk ad-
líi a Kemenesalján akkor mega-
lakull_ Turul Bajtársi Szövetség
nek. A* kezdeti sebességek leküz
dése, a belső-élet megteremtése 
után sem :...: . . . ifjúság tétlen. 
Nyomdát, lapot vesz. A tehető
sebbek minden vagyonukat lekö
tik, csakhogy sikerüljön a vállal
kozás. A többiek fölajánljál, mun
kájukat s a fiatalság átütő ere
jével megindul a munka a jobb 
magyar jövőért. 

De nem azéN rendelkeztek, a 
liberális rendszer vámszedői nagy 
tőkével, összeköttetéssel, hogy 
tétlenül nézzék a raagynr iíjuság 
helyi szervezkedését és munkáját. 
Rövid féleszteirdő nem telt bele 
s zengett Kemenesalja IZ ádáz 
iarzdetrirrtölrmert .íz volt: s bár
ki Ickicsinyli. az nem tudja, hogy 
kik és.mi volt a háttérben. La
punkat többször betiltják, elko
bozzák, felelős szerkesztőjét per-
befogják. AlegkUebb-kitétel elég 
volt. hogy .egy z>idószármaz-ísu 
ügyészi evekre elhúzódó pert a 
kaskron nyakunkba. De talán ép
pen ez erósitelt meg bennünket, 
ebből láthattuk milyen nagy a 
veszély. -Mig a magyar iíjuság 
Turtilistál a március 15-ének 
megünneplésére sem kapták meg 
az engedélyt, addig a zsidó ifjú
ság kihivó'módon küldte szét 
meghívóit a. március 15-iki haza
fias ünnepélyre... 

A magyar Ifjúság Turulistál 
pedig elindullak felrázni a ma
gyar falut. A tagdíjak Összegéből 
bérautókon összejárlak Kemenes
alja minden, jelentősebb közsé
gét, csak kellő, három akadt, a-
melyik bezárta előtte kapuit mert 
ott működött a zddd Össsekíítte 
tés és süket fülekre talált a falu 
vezetőinél az igaz magyar-szó .. 

Az előadások nem is lelkes, de 
mindenütt mondhatjuk, forradal
mi hangulatba folyt le és sokszor 
láttunk a künyes szemek után, 
Ökölbcszorult kezeket, amikor 
kíméletlenül" ostoroztuk a kapita
lista zsidóság felleg váralt s el
soroltuk 70 esztendő egyenjogú
sága alatt mit művelt nálunk a 
zsidóság s mo«t teljes anyagi e-

rejében, hogyan hengerel le 
mindent, ami a magyar leitáma
dást szolgálná. 
.A^celldömölkt Turulfsták- fá

radságot nem ismerve rótták a 
falukat. Még alig szállt el ajku
kon a kórusba betanult Ősi ma
gyar ének, . már ott zengett dia
dalmasan a magyar falu össze
gyűlt népe előtt, hogy ott ls to
vább élje B magyar dal ősi életét. 

Mintha érezte volna ez a ma
gyar iíjuság, hogy kevés ideje 
van. a munkára, nem volt pihenő, 
minden ünnepnap munkában ta
lálta; amikor csak Össze lehetett 
gyűjteni a magyar falut 

A sors mintha jutalmazni akar
ta volna eA a - dolgozó magyar 
ifjúságot, egyszerre csak azt vet
tük észre, hogy hivatalokba találj 
elhelyezkedést és önállósítja ma-1 
gát. A munka jutalmánál nagyobb 
öröm kevés van s Ilyen öröm 
töltött el mindnyájunkat, amikor 
azt látrák,_hógy~nz ifjúság mun
káját siker koronázta: a má-
gyarság kezd felébredni. Ezt a I 
szellemet akartuk továbbvinni. ' 
végső diadalra juitatnf az 183f> ! 
cs válaszlápban is. Nem- alkud-
tunk, ne/n kunyeráltunk senkitől, 
de hátran hirdettük hová tartó-
zunk. Magyar helytállásunk ered- i 
menye megint ádáz- küzdelem j 
leit s a zsidóság érezve milyen 
sokról van sző. minden követ { 
megmozgatott ellenünk s mindent 
latba vetett, hogy a magyarságot 
szétválassza s mennél nagyobb 
ellentétet szítson közöttünk. . j 

A választások lezajlása után \ 
pedig kevesen voltak, akik meg- I 

látták a kajánul nevető harmadi
k a t — a két küzdő tábor csak 
egymást látta. • . 

Ez vezetett bennünket arra, 
hogy lábhoz tett fegyverrel hosz-
szö ideig csendben néztük Keme
nesalja tétlen belső "életét.NeTna-
kártuk a lelkeket háborgatni s 
kibivásra okot adni a nagy világ-
égésjsözepettc. 

Az Idő azonban nekünk dolgo
zott,' az elhintett mag, amelyet a 
magyar Turulisla Ifjúság ország
szerte vetett, kikelt s ma már 
kezd ssárba szökkenni. 

A jobb magyar jövőért* küz
döttünk egykor s parancsolta láb
hoz fegyvereinket, akkor, amikor 
annak célját láttuk. 

Az utóbbi időben pedig sokszor 
hallotta e sorok írója is a kérdő 
szót: Miiért nem vesszük ki ré-
szüjiket személy szerint & jobb 
magyar Jövőért folytatott küzde
lemből, munkából ? Kérdő szó 
keresi azt is, hol állunk mi a 
mostani átalakult helyzetben? 

A sok kérdésre válasz e sorok 
Írójának fenti cikke. A mult kö
telez! Elindulásunk a magyar 
életért történt. Küzdelmeink még
szabják a helyet, hova tartozunk! 
Elveinkből- soha fel nem adunk 
semmit. Lapunk szelleme min
dig magyar és nemzeti alapon 
álló, volt, lesz és mindig a ma
gyar összefogás gondolatát szol-
iráljn. hry szeretnénk_ma ls azt. 
Szeretnénk, ha a most már ural
mon lévő "jobboldali" magyarság 
összefogna itt, a ml szűkebb ha
zánkban is és félretéve minden 
elválasztó gondolatot, testvérke
zet nyújtva a testvérnek, szolgál
ná a jobb magyar jövőt. 

Bennünket az összefogásra mul
tunk — amely a jobb magyar 
jövőért folytatott küzdelemben 
folyt le — kötelez!.. 

Vitéz Imrédy Béla 
tárcanélküll köztfazdaságügyi miniszter 

A Kormányzó - Ur a minisz
terelnök előterjesztésére .vitéz 
Imrédy Béla dr m. kir . titkos 
tanácsos, ny. miniszterelnök, 
országgyűlési képviselőt tár
canélküll ni. kir . közgazdaság-
ügyi miniszterré nevezte k l . 

Akinevezést ta r ta lmazó leg
felsőbb elhatározást és a íö-
méllóságú Kormányzó Úrnak 
vltóz Imrédy Bélához intézett 
legfelsőbb kézira tá t a hivata
los lap szerdal száma közölte. 

-Vitéz Imrédy Béla közgaz-
daságUgyl miniszter a hivatali 
eskü t kedden délután 5 órakor 
tette le. A föméltóságü Kor
mányzó Ür az eskütétel után 
vitéz Imrédy Bélát kihallgatá
son fogadta. • 

A_ tisztelet-és őszinte elismerés 
a nagy ellenzéki vezérnek ez a 
magas kitüntetése, amely bizo
nyára nagyban segíti elő az or
szág talpraállását és jobb jövőjét! 
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Mi volt az oka? 
Jegyzetek az őrségváltáshoz — A közéleil kalandor. 

(II) Pdr héttel ezelőtt foglal-
koztuak nz új őrségváltás szük
ségességével f a magyar közélet 
egyik típusát rajzoltuk meg. Cik
künk osztatlan örömöt keltett 
olvasóinkban, de ennél* Is fonto-
sabb az. hogy azóta az Idők 
mindenben Igazoltak bennünket. 
A kormány részéről kiadott ren
delkezések, az elhangzott, minisz
tert beszédek. mind egyetlen l-
gazolás sorozat volt. Legutóbb 
vitéz Rátz Jenő miniszterelnök-
belyettes Tokajban mondott ha
talmas beszéde volt az, amely a 

' magvar hazafiakat újabb remény
séggel töltötte el. Azt mondotta 
ugyanis többek között, hogy a 
magyar országgyűlés egykamarás 
lesz. Ezzel kapcsolatban utalt ar
ra Is, hogy a választások módja 
ls gyökeresen megváltozik majd. 

Aki le tudja mérni ennek a 
bejcleotésnek ÖSSZCR következ
ményeit, az többek közt azzal Is 
tisztában van, hogy* ez a válto
zás a magyar közéletnek újabb 
parazitáit fogja eltűntétől. Halál
ra van ítélve a miniszterelnök-
helyettes beszéditől fogva most* 
már a közvélemény előtt ls nyil
vánvalóan a közéleti kalandor 
típusa. Vizsgáljuk meg ezt a tí
pust közelebbről. Meg "vagyunk 
ugyanis győződve orról, bogy 
vizsgálódásainkkal helyes mr»n 
járunk. ' -

A közéletünkkel baj van, ' ezt 
tudja mindenki. Az -előző kor
mányok jóvoltából*ellepték a köz
élel a politikai kalandorok, a 
szónak nem ugyan tőrrel és mé
regnél dolgozó értelmében, de, 
nem kevésbé - veszélyesen. A 
dzsentri összeköttetések, az uram-
"bátyámozó bajlongás, a „méltóz
tattok tudni" világ, a kétértelmű 
vlootk és klikk érdekek jóvoltá
ból Igen.sok tehetségtelen törte
tő égvén került a közélet porond
jára. Ezek a/ok.- akik mindent 
ígértek a választásokon, de sem
mit sem adlak Nem Is adhattak, 
mórt nem I J akartak adni. hiszen 
a maguk érdeke, családi és e-
gyénl érdekeik sokkal inkább 
lefoglalták őket. Nemcsak hogy 
nem váltották tehát bc az Ígére
teket, amiket választások alkal
mával hangoztattak, de azokról 
egyenesen megfeledkeztek, cőt 
az ellenkező álláspontra helyez
kedtek. Hirdették a közéiéti tisz
taságot, az anyagi önző érdekek 
háttérbe szorítását de azért ők 
az egyéni, anyagi boldogulás ér
dekében mindenre kaphatók vol
tak. Mindenhez értettek — lát
szólag, ezt mutatta közéleti sze
replésük. Tegnap még nem is
merte őket a nép, a választás ti
tán már mindenütt ott voltak. 
Nem voltak gátlásaik, bog erejük 
és munkabírásuk korlátozott,, 
vállaltak mindent ami egyéni 
céljaik érdekében jónnk látszott* 
Társadalmi betegség volt nálunk 
például az Is, hogy egy ilyen 
máról-holnapra közéleti „nagy
sággá'* előlépett úr elnökségéért 
versenyt futottak az egyesületek. 
Azt hitték, hogy a „nagyság" 
megválthatja az összes egyesüle
ti problémáikat. Szaktudás, álta
lános műveltség, lelki finomság, 
közösségi érzés ezekből teljesen 
hiányzott de azért mindenütt el
vállalták a vezetést hogy „tehet
ségüket" érvényesíthessék. Elnök 
lett a Voge-ban, a futballistáknál, 
a leventéknél, a bankban, a front

harcosoknál, a tűzharcosoknál, a 
tűzoltóknál, az ég világon min
denütt, ahol egy a maga érdekét 
féltő ki« egyesüli-ti klikk benne, 
a „közéleti valakiben" érdektár
sat véli lélfedezol és megfordítva. 
Meg Is halt a keze alatt minden, 
amihez csak hozzányúlt, ha köz
érdekről volt szó. De h i egyéni 
érdekről, akkor nagyszerű fejlő
désnek Indult minden. Értett a 
jogi kérdésekhez éppúgy, mint 
malom vezetéséhez, a pe/ígógyár
táshoz, a cukorhoz, mindenhez 
az ég világon, ha befolyását nö
velhette s gazdagságát gvarap't-
hattá, ö, aki arra volt hivatva, 
hogy a közért dolgozzon szegé-

I nyen és redbetetlenül. magáért 
dolgozott, d.e_jiü^^íiía_biv hogy 
ii a közért gazdagítja magát Is. 
Idézbctoök rá Tartuffe híres szar 
vaJt: ő is úgy látta, sokkal éde
sebb !••-.- n közönség élete, ha 
saját készitésii édessége-1!, pezs-
gővel és likőrrel édesítheti vá
lasztól torkát S'erinte ez az iea-
zi közéleti szereplés, cz a köz 
igazi szolgálata. Magának minél 
többet, mert más kezében semmi 
sincs elég biztonságban. 

Ez a tipus — mert itt is típus-
T Ó I beszélünk, ezt n gyengébbek 
kedvéért szükségesnek tartjuk | 
megjegyezni — jól tudta azt is, j 
hogy az emberek általában nem 
néznek a dolgok mögé. Jól el j 
lehet rejtőzködni tehát Pózolni ' 
senki sem tudott tehát Jobban." I 
mint ez a tipus. kinek kaland I 
volt a képviselőség, a közéleti 

szolút nulla volt sazt hitte, any-
nyjra buta az emberiséi?, hogy 
hosszú dumákkal, frázisok töme
gével Örökre be lehet kötni a 
szemét 

Sokan kérdezték, hogy tisztes
séges embdrek hogyan tudnak 
együttműködni egy olya parttal, 
mety fenntartás nélkül kiszolgál
ta az elmúlt romlott rendszert. 
Miért nem lépnek kl'.' A nagy 
változás után- kiderül, hogy a 
tisztességről jobb hallgatni. De 
azért e típus megtalálta a sodró
dás módjait ls. Kedélyesen kinyi
latkoztatta a sörös poharak mel
lett, hogy ő ugyan látta, bogy az 
ország szekere rosszul all. kl is 
.-.kart lépni, a pártból, de a vá
lasztók érdekéhen — (figyeljük? 
— tehát közérdekből — mondja 
ó) — jobttak vélte a helyénma
radást, meri 'így .egyen válaszlók 
részére t'itrbcxtiiduil kltiporoí-S 
ez. legyük hozzá. Igaz is. Mert a 
korleseinek valóban fgy tudott 
kitiporni egyet mást állást vagy 
szóllőt vagy elmet stb De lehel 
ez igazolás, ha valóban a Köz 
érdekét nézzük'.' Nem leltet Aki
ben él a felelősség, az az ilyen 

• isi nem fogadhatja el: Ez 
n típus ni<> ; kijelenti, hogy • • l-t 
Uümbös Gyula híve •- ürül,"hogy 
vájm az ö szellemében dolgoz-
batfk! Holmi nz ig-tzsag az. hogy 
menti magái, sodródik, ahogyan 
mondani szokás, de meg vagyunk 
győződve, hogy a mostani tiszto
gatás sodra ogyszersmlndenkorrn 
eltünteti ezt a típust a közélel 
porondjáról. Vitéz Itálz Jenő oii-
ní^zterelnók helyettes szavai erre 
engednek következtetni. Mert ez 
ez H tipus egyik változatna ka
landornak. Kirándulást lát a po-

szereplés s bogy lássék valami- j lilizálásban. kalandot a képvlse nek. hftt olyan pózokat veit fel, 
ami egy szent áljaitól is sok lett 
volna. Olyan szigorúan tudott 
nézni, mint esy ókori hadfi, ha 
kiállt a dobogóra. H.jusza nagy 
szerepel játszolt az arcjátékban, 
gondosan ápolla tehát. Hangja 
olyan volt mint a kemény menny
dörgés, h-i úgy követelte a hely
zet de lágyan és kéjesen is tu
dott susogni, ha az érdeke . azt 
kívánta. Oly nyájas tudott lenni, 
hogy már-már csöpozött. Olyan 
leereszkedő tudott lenni, bozy 
az ember már-már nyu't uláná, 
hogy felemelje, de szemrebbenés 
nélkül tudott — ha érdeke me
gint csak úgy kívánta — bele
rúgni az emberekbe. —De azt Is 
olyan szépen tudta csomagolni 
frázisainak tömegébe öltöztetni, 
bogy emberek dőltek be neki tö
megesen Tudása, műveltsége ab-

löKégben. alkuimét arra. hogy 
családi és cgyéTi céljait-elérje. 
Átfogó tudása, komoly, minden 
kéroV-sre kiterjedő pdltikai böl-
csesége nincs A nemzeti kultú
rához egyáltalán nem ért. n gn/.-
dasngl élet roppant követelmé
nyeiből ö csak a maga kicsi 
basznál nézi. n magyar nép bol
dogítása csak frázis nz ajkán. 
Ennek a pózoló romlott típusnak 
el kcir tűnnie a mai örséeválL'.* 
idején s nem sztbad visszaenged
ni m'-gegyszor a tömegek elé. 
mert nemcsak a népakarat kép 
viselőjének rOSSX és megbízhatat
lan, hí nem egyéni példányt te
kintve is. elrettentő. 

Ha a nép megveti ókel. a sze
mek megnyitása után. hát a fen
ti okok eléggé érthetővé teszik. 

S ezen e tipus képviselői sem 
csodálkozhatnak. 

Kovács Sándor megyéspüspök 
Celldömölkön 

Folyó hó líli-én délután nrtgy 
tömeg szorongott a celldömölki 
apátsági templom körül. Az-ar
cokon látszott a várakozás izgal
ma. Az új szombathelyi püspököt 
várták a hívek. Kovács Sándor 
megyéspüspök virágokkal feldí
szített autója hamarosan megér
kezett KcmenesbŐgyészbő) jött, 
mert ott volt a papi koronán, 
f'tközben még megtekintette Al
sóságot ls és néhány helyen ott 
Is látogatásokat eszközölt 

A bencésrend ház bejáratánál 
a bencésrend tagjai, élükön .fan
ul Bernandin dőmölkl apáttal és 
az Iskolás gyermekek sorfala fo
gadta. Bognár Éviké és Kovács 
Viktória szavalatai után a mci 
Jelent politikai éa társadalmi kl 

uüttséucKt köszöntötték a tnpász-
lort A politikai jarái nevében 
Hi ttli,—;.- Jenő főszolgabíró, majd 
Hokliold István . községblró és 
Halász Uyuln niév. telügyelő mon
dottuk melcttlmngu üdvözlő be
szédeket. A megyéspüspök kere
setlen szavakkal válaszéit és a 
küldöttségek vezetői kézül néme
lyiknek visszaadva a.látogatást. 
6 órakor bevonult az apátsági 
templomba, ahol szentbeszédet 
mondott. A zsúfolásig megtelt 
templom hlvel gyönyörködve hall
gatták a szebbnél-szebb gondola
toktól és Izzó magyarságtól át
itatott beszédei 

A májusi litánia után vacsorára 
a bencés kolostorban maradi 
majd este autón visszatért Szom
bathelyre. 

O D A I OM 
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Ha a magyar vidéki hetilapok 

komolyun. fognák fel hivatásukat 
s a helyi hírek mellett a magyar
ság nagy értékelt közvetítenék 
lefelé olvasóközönségük felé, 
akkor nagy szellemi értékeink
ről fs többet tudna éppen az a 
magyarság, kinek boldoguláttáért 
élnek és balnak nagyjai, kinek 
kultúráját épiiik és gazdagliják 
nagy iróí. köliól és művészei. 
Évek óta talán nz egyetlen vi
déki hetilap -.agyunk, melybea 
szinte számról -/ trnra ismertettük 
nagyjaiokat, vagy akarnok kis 
l'iizlapoélú-k helyett nagy költö -̂
inktől hoztunk verseket' Finn
országban, meg az északi álla
mokban a fuvarosok és napszá
mosok ls tudják, kik az ö élő 
nagy* íróik, költőik, nzok müveit 
olvassák. Mi még nagyon messze 
vagyunk ettől, annál inkább kell 
tov.-il.lt haladnunk azeddgíuion. 
Bitért kell megemlékeznünk Gu
lyás Pálról, az ulmnlt héten l>eb-
receabes) • clhunvt nagv magvar 
költőről. 

Polgári fog'alkozására nézve 
iparosianonei>kola( tanár volt 
De/ agyában hordozta az 
egész világ kultúráját. Mini költő 
a íegoncyobbak közölt van a 
helye. Miat itúTordl.ó. az elsők 
köz* laiiozptl Mint tanulmány
író n legligyelemremélióbbak 
egyike, f i evet olt. tanoncokat 
dkt&toti. • a vilrtglrodafom leg
nagyobbjai voltak a társai. 
• A nnigyar icuda-om népf ár

nyalatának - bb 
alakja veit Frissen hantolt sír
jára mi Is -.un
kát. A magyar népből vétetett, a 
magyar népért é l t alkotott, ma
gyar fóldren avegsijk teste. 
Szelleme éljen a magyar telkek
ben s minél trü.lr-ri fgvekczrnek 
megismerni költ-szetét. 

Győry Elemér" 
református püspök 

a ma esti sebesvonattal érkezik 
Sárvárra s vasárnap délelőtt szen-
leU. fel a hely betl református gyü
lekezel templomát Az ünnepély 
9 órakor kezdődfk. tOórakor köz
gyűlés lesz. Ekkor tőrjéének az 
üdvözlések is, - „. 

Hirdessen lapunkban! 

V. Kolozsváry Borcsa 
Mihály államtitkár 

beszélt az elmúlt vasárnap a ma
gyar szellemi élet megtisztításá
ról. Utalt arra a rádióban mon
dott beszédében, hogy utat nyi
tott az új kornányzat a tisztább 
magyar szellem érvényesülésé
nek az által, hogy egy sereg bal
oldali, bomlasztó törekvésű Inpot 
betiltott, a könyvkiadásból és 
terjesztésből a zsidókat kikap
csolta. " 

A magyar közönségen van a 
•or, hogy megmutassa érettségét 
és magyarságét s most hogy a 
magyar szellemű alkotásokhoz 
vezető utakról az akadályok el
hárultak, éljen Is ezekkel az al
kotásokkal. 

http://tov.-il.lt
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Nagyszabású kulturnapot tartanak 
a gércei ifjúsági egyesületek 

Pünkösd hétfőjén 
Páratlan élményben lesz része 

a sárvári járás egyik legnagyobb 
kézségének, -dercének, pünkösd 
má-"d u«pj;iií. Az ifjúsági ejye-
süli u*k. és pedig a leveiiteegye-
sülé*, a Kalász leánykor, ez Kvan-
gétlkuá leányegyesület és az ün-
kénifs Tűzoltók egyesülete Ur, 
Csoknyai Józ*»ef tanár vezetésé
vel hatalmas arányú, UStta ma-
gyarnépi számokból alló énekes
zenés műsort hozóit össze s ami
je példa még nem volt. az egész 
gércei ifjúság i gy emberként állt 
rendelkezésre, hogy -mi gmutas-
suk. -milyen is az a niftgyar népi 
miiveliség és kulfura, amit sokan 
oly le nézőé a k eze 1 n bk é pp e n 
azért, niert páratlan szépségeiről 
él gazdagságáról rognlmtik sincs. 

A műsort alább közöljük. Dé,| 
hnL*y hogyan is szülelett meg éti
nek uz ünnepélynek a terve, ér
demes DíJ Csoknyai tanár urat 
is meghallgatni: 

Sopronban láttam — mint a 
Soproni Magyar Szövetség íötit-
kért, közelebbről is megfigyel be
lem. — az ltneklü Ifjtiság és a 
Nyilvános énekórák e. vállalkozá
suk rendkívüli sikerét, és jeb-n-
téeégét (Következőleg jegyezzük 
meg. hogy ltip'unk hasábjain gyak
ran irtunk a/, Éneklő Ifjúság és 
a nyilvános énekórák inozgal-

- máról! 
(tercén, ahol naeyt »megü itj i -

ság van. szintén ilyenre gondol
tam. Az első összejövetelek' ered
ményt'. — ezen íőlegjányok ér
deklődtek igen nagy számban, 
— arra ösztönzött, kegy befog* 
jam az. egész népet UJSgjar népi 
értékeinket megismertei" prog
ramomba. Lelkes segítőtárs is 
akadt l'gli;/ Márfa tanilónö sze
mélyében. — (kinek komoly nuju-
kájtról lapunk nem egyszer em
lékezett meg).-- i vele egyetér
tésben született meg n gércei 
magyar nap terve. Tekintve, bogy 
P,iiik»r-id -má«wlnapja bének" ttn-
nfpe Is, a műsor összeállításában 
erre la tekintettel voltunk. 

Hogy fogadta az lljiiság a mű
sort — kérkez'.Uk Csoknyai ta
nár urat. 

A lányokban sokknt nagyobb 
volt az érdeklődés minta íiukban. 
Ennek sokféle oka van. aminek 
felsorolása bosszú idol venne 
igénybe. De a férfi fiatalság Is 
kezd rájönni, milyen óriási 1?-

ciidameim HIH«P 

I Hogy fogadta a falu intelligen
ciája ezt a színtiszta magvar mű
sort, kérdezzük Un ibb," hiszen 
pár évvel ezelőtt még a Szép 

I vagy gyönyörű vagy Magvaror-
j szag.ócska slágere jelentette a 
j művészetet bizonyos berkekben. 
I Erről majd ünnepek után lehet 
, csak nyilatkozni." A lényeg ugyls 
i az. bogy az ifjúság megkedvelte 

a valóban magyar — tehát nem
csak magyaros, hanem igazán 

| magyar drilofcat, táncokat. *s ezen. 
| keresztül majd más területen ls 

erősödik a szuny adó magyar 
| Öntudat. I>u a* is az. eredmény, 
| hogy pár hónapig együtt dolgozik 
i a-falu iljusága. amire mióta esze-
I raet tudom. Gércen példa nem 
! v o 1 1 -
L _(A- tanár űr ugyanis maga Is 

gércei. jelenleg azonban éppen 
i katonai szolgálatot teljesít) 

A gércei nap műsora egyébként 
a következő: 

11 óra perckor: (A? Utep.. 
tiszteletek végeztével) vitéz'Csér-' 
mely Utván százados, jár. lev. 
pk. a helybeli egyesületek és a-
íakulatok jelenlétében megkoszn-
rusza a hősök emléktábláját. I " -
tána a sárvári levéntezenekar kí
séretével zenés felvonulás a.köz-
ség főutcáján. 

10 órakor: 1. Szózat. Közének. 
2. Tdvözlő gula. (A zenekar a 
Hlszekegy-ct játssza.) X Cigándi 
csárdás. (Játsszák a rendező e-
gyesuletek tagjai.) 4 Népdalok. 
5. Népi játékok. (Hatan vannak 
a mi ludaink.... Sárga csikó, csen
gő rajta...) B, Kánonok. 7. Egyszer 
egy kiráMi.. (BuTíadé-JAIék) 8. 
Népdalok ! l Hidas félik. (Kács-
domikabs.. Lehajtom feJeni..) 10. 
Keréuyi: Tücsöklakodalom. (kar
ének.) 11. A rossz fejoség. (Szé
kely balladajáték.) 12. Népdalok. 
13 Gondolatul vasas. (Trf-fa ) 14. 
Pünkösdök!. 15." Kánonok. 1G. 
Pünkösdi tánc 17. Kis kacsa für
dik.. (Kar.) 18. Magyar sortánc. 
19, Dr László Lnjos szentgotthár
di főszolgabíró beszéde* 20. Kö-' 
zös nóta-tanulás. 

20 óra 30 perckor: 1. Tűzgyúj
tás. (Emlékezés: Ur Csoknyay 
József !•••>/•*;.*.. J . Megnyitó ká
non. (Harangszó) 3. Kariká/ás. 
4. Japán mese. ri.Trérák. (1. Nép
dalok. "-Végvári : Nagy magyar 
télben picike tüzek. Dann Jinos 
cstts. szavalata. S. Vitéz nemes 
Mártsa Sándor ezredes, kerületi 
leventeparancsnok beszéde. 9. 
Tárogató. (l'urcsánvi Sipos József 
r k plénanirra.) iir:HfirrmiTO-Mak: 
11. Ima. Zászlótiszteigés. 

I g y halljuk, hogy Celldömölk
ről cs Sárvárról, úgy szintén a 
környező falvakból is Igen számo
san mennek ki Qércéfl ezt a rit
ka élményt jelenti ünnepélyt 
megnézni. 

Hírek a zsidó-bolsi frontról 

Olvasd! 
• Terjeszd! 

a Celldömölki Hírlapot! 
hetóséget jelentenek a próbák 
szamukra is a művelődés utján. 
Kitűnt az is, hogy a magyar fia
talság igenis hajlandó magáévá 
tenni dalban, zenében, szórako
zásban azt, ami értékes magyar, 
csak érteni kell kozzá, hagy 
megszeretessük velük népi érté
kcinket A városi aszfalt-zsidó 
slágerek helyében százszorta kü-
lömbet kap, a a szemetet könnyű 
szívvel dobja el, ha meggyőző
dik, hogy saját népi kultúrája 
ezerszer különb szépségeket kí
nál egész tömegével. A műsor
ban azért vettünk fel ennyi dalt 
hogy ízelítőt adhassunk dalkln-
csunk gazdaságából és sokszínű
ségéből. 

Kit keresett égy zsidó-
lány a Barabásné bolt
jában déli 12 ára 5 

perckor ? 
Spiegeleknél volt nevelő, míg 

a gettóba nem mentek. Megy 
egyenest neki a Barabásné üzlel-
ajtónák. De az zárva van. Azon
ban máris szalad egy fiú, talán 
éppen a kifutó, kinyitja. A zsi* 
dónő bemegy, bentmarad, a liú 
rázárja az. ajtói s már, szalad is. 
Az ügy gyanús. Mert nem a 
csendórséere szaladt a fiú., ha
nem-ha jól láttuk, ugyanabba a 
házba. Hogy miért engedte be n 
bezárt üzletbe, s azután miért 
zárta rá. meg nem foghatjuk. 
Nem volt Időnk kilesni, mi lett 
a megoldis. 

Tovább korlátozzák a 
zsidók mozgási 

szabadságát 
_ A sárvári zsidók a gettó Jezá-
rása után is igen nagyszámmal 
mozoglak engedéllyel az utcán, 
ellepték a piacot 6őt az ulcán. 
a kapuk alatt vették az árut. fő
leg a faluról feljövő termelőktől. 
Intézkedés történt hogy sokkal 
kevesebben hagyhassák el a get
tót bevásárlás és egyéb jogcíme
ken. A zsidók közt egyébként 
igen nagy a kiábrándulás, mert 
az ígért nyolc nap letelt anélkül, 
hogy Jehova csodát tett volna 
érettük. 

Kóhn Rózát, 
kl magyar állampolgársággal sem 
rendelkezett s mégis divatsza
lonja volt, internálták s az el
múlt héten elvitték Sárvárról. 0 
sem fogta tovább zsidó erkölcsre 
oktatni a tanuló lányokat 

A sárvári nyilvános 
könyvtárakból már 
részben kiszedték a 
zsidó irók műveit 

. Sajnos. • rendeletben kiadott 
zsidó Irók jegyzéke még nem 
teljen; (io igénk B pótlását. Igy is 
rengeteg könyv indul ¿1 a buda
pesti papírgyárak felé. A boxOfj 
SchnzM-i féle kölcsönkönyvtár
ba n fertelmes állapotot találtuk a 
selejtezés során, meg sem lehet 
érteni, hogy "magukat uri nőknek 
tartó előkelőségek hogy vihettek 
Innen könyvet. —. Kevesebb volt 
már a zsidó 'munka az Ipartestü
leti könyvtárban, itt Is Erdős 
René s Molnár Ferenc sorozata 
vitte a főszerepet —Annál több 

volt a cukorgyár! munkáskönyv
tárban. Eddig már mintegy 2000 
kötetet c/ediek kl Nem jellem
ző"? — Zsidómentés volt a gaz-
dríkönyvlár ésa leventeegyesület 
könyvtára. Ez utóbbit pár éve 
állították fel, a tiszta magyar 
szempontok fit már érvényesül
tek. A gazda könyvtár - inkább 
ismeretterjesztő műveket tartal
maz,' 8 hogy azok Írói közt k l 
számit zsidónak, ma még meg
állapítani nem lehet. 

Helyreigazítás 
Mult számunkban a Mosonyi 

Róberlról Irt.megállapításunk té
vedésen alapul. A közvélemény 
összetévesztette személyét egy 
másikkal s Igy most közöljük, 
hogy nem Musonyl Róbertnél ta
lálták a titkos adut. Mindenesetre 
nem ártana az elujta rémhírter
jesztéseknek elindítóját. klnyo-
mnzni, elvégre furcsa egy kicsit 
hogy "ID napon keresztül egy 
ilyen bír annyira tarthatja magát, 
hogy mindenki a legnagyobb 
meggyőződés # é s felháborodás 
hangján tárgyalja a. nem min
dennapi eseményt, amelyről azu-
t m egy szép napén kiderül, mi
után a sajtót is bejárta, bogy té
vedés. 

Kfajta tévedések természete-
| sen az újságírásban el" nem ke

rülhetők, K olyan lap nincs, ame-
l.vik ha komolyan veszi a szolgá-
liüáf, időnkint, lm még oly ritka 
cetben is. téves adatot ne kö
zölne. Ha lapunk nem tartaná 
kezét napjaink ütőerén, akkor 
félévenként egyszer semlordulna 
elő még Ilyen apró tévedés sem. 

Hirdessen lapunkban! 

A rét- és legelőterület 
osztályozása 

A földmivelésügyl miniszter a 
Celldömölk nagyközséghez tarto
zó rétterületet beszolgáltatás 
szempoljából a III . osztályba, a 
legelőterületet - pedig a IV. osz
tályba sorozta. Igy te Kát a III . 
osztályú rét után az új beszol
gáltatás! Alaprendelet alapján ka
taszteri holdanként 160 búzaegy
séget a IV. osztályú legelő után 
pedig áO búzaegységet ír elő be
szolgáltatásra a közellátási hiva
tal azoknak, akik rét- vagy lege-
lőterülettel rendelkeznek. 

. V'̂  î — 

t v ^ J É J 
Magyar lerülrlen lelütl angol repülőgép. 
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Xémi't vaddlióh bcvéthrt kész. 
gtpel. 

Vitéz Lukács- Endre 
sárvári ecclgyáros vette át a sár
vári Kransz-féte téglagyár és hiz
lalda vezetését. Ö kapott a vár
megyei vitézi szék ajánlatára meg
bízást erre az igen fontos helyre. 
A közvélemény megnyugvással 
vette tudomásul ezt a változást, 
mert az eddigi "gazdálkodás igen 
aok kifogásra adott okot eddig. 
Többféle kombinácfó volt az, át-

. vételre vonatkozólag elterjedt egy 
olyan hír Is, bogy eiryik mészá
ros, aki a L'• • - i- • zsidóknak 
mérte a disznóim st még napok
kal ezelőtt, az ls pályázik. De nem 
Így lett Most "majd lényt lehet 
vetni a hizlalda és a uyár körüli 
üzelmekre lr. honnan Alit eU a 
hatalmas deficit, hova lett a ta
karmány s igy tovább. 

Megjegyezzük, hogy n Krausz 
(éle vagyontárgyak után js egyre 
melegebben érdeklődik a sárvá
ri közvélemény. 

Felvételek _ 
az államrendőrség 

kötelékébe 
A m. kir. rendőrség vidéki fő

kapitánysága közhírré teszi, hogy 
a m. kir. á l lamrend^éír kötelé
kébe jelentkezhetnek azok. akik 
21. életévüket betiltották, de 2ií. 
életévüket még nem lépték -tul, 

.nőtlen, tökéletes erős testalkatú, 
legalább 170 cm naga*- katonai 
kiképzésben részesült büntetlen 
előéletű, magyar-aüanipo-gár. 

A jelentkezők Bzomóryl okmá
nyaikat, legalább kétnapi élelmet 
éa megfelelő alsó uhát vigyenek 
magukkal. Sorozd lesz májas l i l 
én Pécsett, június hó '2-án Bu
dapesten (Mosonyi utca D, sz.) és 
június hó li-iín Detrrecenben. 

Az alkalmasnak talált pályázó
kat, a hivatalos eskü letétele u-
tán in hónapig tartó rendőri ki
képzésre rendőriekolába küldik. 

A jelentkezni szándékozók a 
vidéki állam rend őrségek vezetői
nél érdeklődhetnek. 

Olvasd! 
a Celldömölki Hírlapot! 

Halálos-e a tavasz 
Hlsólendván? 

w 1 IRI L K 
— Esküvő. Hörcsöky Marianna 

és Hosszú Ferenc 1044 évi má
jus hó 29 én tartják esküvőjüket 
a >dl rórn. kat templomban. 

— A magyar könyv ünnepe 
Celldömölkön: Kemenesalja if-
júsag-iJúnius 2-án, pénteken es
te fél .bet órakor irodalmi estet 
rendez a községháza tanácsterme* 
ben könyvnapokkal kapcsolatban, 
melynek keretében Csaba József 
soproni gimnáziumi tanár „Ma
gyar könyv és magyar falu" cím
mel előadást tart Az előadás 
szünetében a Magyar Élet és 
Turul könyveit fogják terjeszteni 
és.árusítani. A magyar könyv 
Ünnepére minden érdeklődőt 
meghívnak a rendezők. Az elő
adáson a környező falvak népé
nek és ifjúságának-a részvételé
re is számltunk. Az esten a sop
roni és pápai diákok közös kó
rusa magyar népdalokat énekel: 
Belépődíj nincs. 

— Felhívás. A Tüdőgondozó 
Intézet-vezetősége felhívja a há
zasulandók,, kereskedők. IpAros 

| tajoacofj é i szolgálatba menő 
lányok figyelmét arrs, hogy elő
szűr ne a líszti orvosi, hivatalba 
menjenek, hanem minién hétköz
nap d. Icckésöbb I I órára a 
Tüdőgondozó Intézetben jelenje
nek meg röntgenvizsgálatra. 

Olvasd ! 
Terjeszd! 

a Celldömölki Hírlapot! 

Felháborodva olvastuk, hogy a 
nemrég visszatért Alsólcndva 
járási székhelyen a moziban ál
dozó csütörtöki ajándéknak a 
„Háláló* tavasz" című filmet ho- I F i z e s s e n elo lapunkra! 
zatták vagy küldték le. Erről a ' 
filmről nem kell semmit se mon
danunk, mert Ítéletét a film ön
maga végzi el maga felett, csu
pán azt szeretnénk megkérdezni, 
hogy kinek az elgondolása és. 
terve volt -ezt u ' lélekmérgező, 
józan erkölcsre, - életfelfotrásra 
annyira veszélyes és szédítően 
érzéki zagyvalékot annak.az Al-
sólcndvának leküldeni, amelynek 
utcáin ugyanakkor plakátokon a 
következő olvasható: „Magyar
nak lenni annyi, mint vallásos
nak, kereszténynek, hősnek, ha 
kell mártírnak lenni." 

Kies ellentét i'ignskodik u mo-
zidnrah és a plakát szövege kö
zött. Különösen furcsa tett ez ak
kor, amikor, a sokat ^d icsé r t* 
Ktinídi Katalin rendőri felügye-

' let alatt áll i u darab másik 
fr-ízérrplojét .lávort szintén eltil
tották fhőnapra a szerepléstől. 

-lö-lenne ott u véneken is agy 
kicsit rendet csinálni- a mozl-
berkrtibcn. 
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— Ismeretlen asszony (ingj II-
koeaága sáryárot t . Kedden haj-
nalban egy ismereten személy 

j azonosságu asszony a kari falu
végén a vonat elé vetette maiiát 

I A vonat .kettészelte. A lebetvo-
riat vezetője vetle és/re, hogy 
emberi testrészek hevernek « 
töltés két oldalán. 

— Vasúti kinevezések. A 
UÁV Igazgatósága Fülöp Ferenc 
és Döbröntey József napihéres 
mozdonyvezetőket mozdonyveze
tőkké nevezte k i 4 , 

— Vasúti áthelyezések-. /.V 
szombathelyi í'zletvezetőség Ne- j 
mes Sfárfa órabéres kezelőnőt 
Celldömölkről Ajkára. Császár j 
Mária napibére* kezelőnői Cc!l- í 
dfimOlkrol Hajmrtskérre, Károlyi ! 
Erzsébet napibéres kezelőnőt 1 

Ajkáról Celldömölkre, Sárvári 
-Aranka óránYres kezelőnőt Sár
várról Celldömölkre helyezte át. 

— BeszAllftották-nz alsósági 1 

zsidók kerékpárja i t . Az elniult 
szombaton szállította be .Celldö
mölkre az alsósági községi elöl
járóság a zsidók állal beszolgát-
tutolt 27 keiékpárt. 

— Köszönet A celldömölki ev. 
Nőegylet ezulon mond köszöne
tet llerccz Kndréné és dr Szabd 
Kálmánná úrasszonyoknak, hocy 
a nőegyletí vándnrbabn kelengye 
kiegészítésére különböző kis ru-
bácskákat adakoztak. 

— Szőlősgazdák Ügyeimébe. 
Felhívja a Celldömölk éB Vidéke 
Hangya locy szövetkezet mind
azon sző:<**gnzdák figyelmét akik 
afekctegálic Jegyüket kiváltották, 
értékét befizették, de áruhiány 
miatt meg nem kapták, hogy Idő
közben a leketegálic megérkezett 
és a kifizetett utalvány ellenében 

•átvehetik a löüzletben. Ugyan-
oaatl Felhívja minden szőlősgazda 
figyelmét arra. hogy a gállc, le
ketegálic és rézmészpor-jegy eltet 
beváltja, ás minden kggálfejegy-
re 5 kgy égetett meszet is kiutal 
maximális áron. 

Miért ne légy 
kíváncsi? 

1. A bombák kioldása jóval a 
célpontok előtt történik, tehát a 
legtöbb esetben a gépek erős 
motorzaja miatt nem hallod, á 
bombák sivitását és nem éred el 
az óvóhelyet. 

2. Minden támadásnál gyújtó-
hasábok ezrei hullanak, amelyek 
elöl szintén nehéz a menekülés. 

3. Támndás előtt, közben é s 
után. géppuska- és gépágyútűz 
érheti a szabadban tartózkodókat. 

4 Saját légvédelmi tüzérsé
günk lövedékének .repeszdarab-
jai bullának, amelyek szintén 
veszélyeztetnek. 

Ember! Öreg, iíjú. férfi és nő. 
térj magadhoz! Háborúban élsz ' 
Csatatéren vagy te ís. ahol .go
lyók, bombák pusztítanak! Hogy 
mikor és hol érhet a halál, vagy 
sérülés, azt te nem tudhatod, de 
Itt leselkedik mindnyájunkra, 
minden .órában, minden percben, 
miért sietsz, elébe? Óvd magad 
és embertársaidat! Ne állasd ma
gad azzal, hogy már százszor is 
végig nézted a gépek elvonulá
sát es nem történt bakid. Itt is 
fenhál n i a közmondás, 'bogy 
„Addig jár n korsó ;t kútra, mlg 
el nem törik 1" * 

Ne légy kíváncsi! 
Törseilk Károly 

— Repülőgépmodell- verseny 
a Ság hegyen, A celldömölki le
vente egyesület repillöirépmodcll-
veitanji rendel aiájea 2-s áo, pün
kösd vasárnap délután a Sághrcy 
lejuijén. Veraeaj vcaaM! Vas 
líe.ra lütóházfótök, időm'rő biz-
to*: Zlramermann Józsel Neve
zés !l versenyző részéről 12 drb 
1) fele lipusu modell. .Afvrrseny-
bizott»ág <•* a brnevezett ver
senyzők gyülekezési helye a 
Sághegy Mesteri közs'-g felöli 
lejtöj'-n a MAVKIÍO hangára mel
lett A reenehj délután 4 órakor 
kezdődik. Kedvezőtlen Időjárás 
eseten M verseny pünkösd hétdin 
ugyanaion helyen és időben lesz 
mectnrt\H. Az "érdeklődő .küzön-
Oéget a levente egyesület, szíve
sen Jütjrt. m 

K á í í s z a p p a n - í B B n y l é s 
Felhívja u._ közellátási hivatal 

mindaz.ik figyelmét, akik gyü
mölcsfákkal rendelkeznek és per
metezéshez kállszappanra van 
szükségük, hogy folyó hó 31-ig 
igényelhetnek a közellátási hiva
talban. Egyben közli a hivatal 
az érdekeltekkel azt ls, hogy az 
idén elóreláthatólng nyersnikotin 
kiutalás nem lesz. 
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F*W*W ktméé . 
Takits Kétóin 
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