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Szerkesztőség és kiadóhivatal:
Celldömölk, gróf Széchenyi-utca 12. Telefon: 55.,Csekkszám: 17.258.

Ez a beteg község időnként a
gyógyulás meglepő jelét
röpíti
fel ország-világ
elé. Bünkösd
vasárnapján olyan magas szin• vonalú ünnepi játékkal lepte
meg a - közönséget, amilyenre
nem is emlékszünk a kömyékai. Ezekkel a népi játékokkal
"kapcsolatban meg kell jegyez
nünk a következőket:
1. A népi kultúra nem ide
gen a magyar néptől. Ez előt
tünk eddig is világos volL, de
most azok is
meggyőződhetlek
róla, akik eddig az ellenkezőjét
állították. A magyar falu kép*
zett s megfelelő gyakorlati ér
zékkel rendelkező rezetökkel le
tudja vetni a város
álmagyar
hatását s újra el tudja foffaáni
9 "magáénak azt. ami művészi
s népi magyar érték.
Bebizonyult, hogy a ma
gyar falu wzetösége, ha hiva
tása magaslatán áll, a közös
nagy célok érdekében ftfül tud
emelkedni az egi/éni.
társadal
mi és felekezeti gátlásokon. Az
evangélikus és római katolikus
pap, az evangélikus és r. k. tanitú, illetve tanítónö'együtt tud
ja vezetni a munkát a közös
cél és a közös eredmény érde
kében. Bebizonyult az is, hogy
ionnak immár falvak, ahol a
.vezetőség nem egymds ellen intrikál, nem azért- verseng, hogy
melyikük.adhat nagyobb vacso
rákat, rendezhet heje-huja ááridókat kivilágos-kivirradtig,
ha
nem a korszerű, magyar kultu
rális kötelességét is észrevette
és vállalta is.
A gércei teljesítmény meg
felelő méltánylásául
Celldömöl
kön és Sárváron is elő kellene
adni a pünkösávasámapi
játé
kokat. A sivár,
problémátlan,
csak mozira és
labdarúgásra
beá mtotl kisvárosi
lelkiségneknagyszerű lelki-szellemi fürdőt
jelenthetne ez az előadás. A falu.
példát adhatna a városnak, még
hozzá igazi,, értékes, szép példát.'
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Jegyzetek a „Jegyzetekhez"
' Irta: Szí] Rezső
A vidéki olvasóközönség külö
nös lélektanáról érdekes megfi
gyeléseket tehetett az, aki e lap
„Jegyzetek az őrségváltáshoz** c,
cikksorozatának legutóbbi részét
elolvasta s a közönség * bizonyos
köreire tett hatásáról értesült
Nekem az adja a tollat a ke
zembe, bogy csekély személye
met is kapcsolatba hozta a köz
vélemény egy része a cikkel,
miután egy másik úrra már nem
húzhatta rá. mert az még Idejé
ben elejét vette ennek Éppen
ezért nekem kell felvetnem a
kérdést érdemes-e ennek a két
ségtelenül magas színvonalú lap
nak olyan cikket ls közölni, ami
ket — mert belyl lapról van
szó — egy vidéklesen gondolko
dó s mindent csak helyi szem
pontból néző közönség töké le tetesén félreérthet el sem tudván
képzelni azt, bogy egy helyi Táp
nak országos arányokban is sza
bad gondolkodnia és írnia.
A legutóbbi közlemény egy bi
zonyos közéleti tipus képét raj
zolta meg. Típusról lévén szó,
világos, hogy azok egy ember
ben fel nem találhatók, hanem
azokat igen-igen sok emberről
kellett ellesni és összeszedni,
így értelmezve a cikket, más-más
részén más-más személyek ötlöt
tek önkéntelenül is az eszembe
anélkül, bogy. ennek a felüliéi
nek különösebb jelentőséget tu
lajdonítottam volna. Napok sem
múlnak el, ballom, hogy a kö
zönség egy kis része erre a sze
mélyre, a másik egy másikra, a
harmadik egy harmadikra húzza
rá a cikket Szóval az egész cik
ket egy személyre. Rögtön lát
tam, bogy helyi lapról lévén szó,
ennek a fatális félreértésnek be
kellett következnie. Meg vagyok
győződve róla, hogyha ez a cikk
valamelyik országos jellegű na
pilapban lát napvilágot minden
ki automatikusan azokra gondol,
akik éppen azokban a napokban
távoztak a Mépből. Előttem Ulleln
Reviczky Antal zordon hadll amkja Is megjelent amint antant
szíjjal a vállán ágál a fronthar
cos gyűléseken. Felötlött olvasás
közben Takács Tolvaj grót alakja
ls. meg a stuccolt tömör bajuszá
ra is ráismertem, felötlött annyi
val is Inkább, mert Celldömölk
höz való közeli kapcsolata a sági
bazaltbáaya révén a környéken
eléggé közismert Felmerült előt
tem a Törley pezsgő névadója is,

aki mint Mép képviselő ugyan
csak kevés szakértelmet árult el
a népi magyarság kérdései Iránt
Hogy lehet akkor, hogy mégis
voltak olyanok, akik csak egy
személyre húzták rá az egész
cikk jellemzését ami önmagában
Is merő képtelenség. L'gy járt
ez a cikk ls. — éppen mert egy
típust rajsolt s sem meghatáro
zott személyekről szólt — mint
a „Fűszer és csemege" c. film.
Ezt ls akárhol adták, minden vá
rosban akadtak olyanok, akikre
szinte nehézség nélkül rá lehe
tett húzni. S érdekes senki sem
moddotta rá, hogy az ott ls fel
lelhető példa kedveért készítették
a filmet.
A lényeg az, bogy az olvasók
egy kis része nem azt olvasta kf
a cikkből, ami benne volt, ha
nem sokkal többet • azt ls hely
telen beállításban. Érdekes az is,
hogy nem magukra húzták, ha
nem más valakire. Tekintve, hogy
Sárvárott is, de meg vagyok róla
győzővé", hogy Pápán és Cell
dömölkön, továbbá Jánosházán
Is bőven vannak olyanok, akik
élnek a méltóztattok tudni és
kérlek alássan .általánosan elter
jedt konvenciót számba menő ki-"
fejezessél, nem lett volna szabad
megint egy valakit előráncigálnf
s erőszakkal arra húzni rá Itt Is,
ott is. Mert ez általánosan elter
jedt érintkezési szokás, amint
hogy frázisokkal Is millió és miiKe ember él miniszterektől kezd
ve .-falusi kisbtróklg és „eszmeharcosoklg*". Közéleti személyisé
gek elnökségéért tülekedni ép
pen olyan mindennapi beteg tü
nete társadalmunknak, mint en
nek megfordltottja: a vezetéstől
és felelősségvállalástól való Irtó
zás, Hogy ami általános tünet
azt miért kell egy emberre rá
húzni, az csak az emberek rossz
indulatával magyarázható. A je
lek esetben annál érdekesebb,

mert olyanok búzták rá, az álta
luk bizonyára-tisztelt személyre,
akit védníük illett volna. Szúnyo
got néztek elefántnak.
Ez tévedésnek nagy tévedés,
nevetségesen nagy. de mégiscsak
el kell ezen gondolkodnia a C.
H.-nak ls. És pedig azért, mert
olvasni nem taníthatja meg egyik
napról a másakra az embereket
hogy valóban azt olvassák kíegy cikkből, ami abban benne
van, s nem azt, ami nincs benne.
Ugy kellene írni tehát hogy Ilyen
félreértések elkerülhetők legye
nek. Az én tanácsom az, hogy
nevezze nevén a dolgokat, bér
milyen nehéz is ez helyszűke
miatt Csak példának mondom,
hogyha azt írja: egyik balaton
menti képviselő feltűnően nagy
segítséget nyújtott pártol veinek a
szóllőbirtok szerzésében, mindjárt
világosabb, miről van ezé • nem
ad okot helyi érdekű érzékenykedésre. Mert az nem elintézés,
hogy akinek nem inge, ne vegye"
roagára. Mert ha nem veszi Is
magára, másra még szívesen rá
húzza. Ha példákat hoz lel a lap,
még mindig adhat típusrajzot s
az igazságon sem esik csorba,
s ő t A télreértés azonban keve
sebb lesz. Mert ha ezeket nem
Is lehet megszüntetni, olyan har
cos orgánum esetében, mint a
C. H., mégis célszerű csökkente
ni őket S éppen ezt kérem jelen
soraimmal.
A megoldás az lenne, ba Uyen
tlpusrajzok esetében ls szemlél
tető példákat hozna fel. A kö
zönség ugyan Így is arra búzza
rá, akire akarja, de mégis, ke
vesebbet kárhoztatják a lapot
azok, akik helyesen értelmezni
Ilyen cikket nehezen, vagy egy
általán nem ls tudnak. Ez eset
ben kevésbé ér vád vagy gyanú
sítás olyanokat akiknek a cikk
hez, annak beállításához-és tar
talmához semmi közük sincs.
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tették tovább.
;
Megvzólalt a séma caöaben a
tárogató hangja és a májusi ma-'
Ina Seidel:
tettel megrendezott unnopW'Kliiik- gyár éjszakában bizakodva ra
pünkösd vasárnap Géroén nem
levésett JólsltertUt tn- kel megerősítettük á belső troo- gyogott le ránk reszkető sugaraval
a
milliárdnyi
csillag...
zajlott le. Sokkal, de tot és a azebb. erosebb. öatudaL. M. egy. hallgató.
_ toob volt ex, mint a többi, tosabb magyar Jövő épületét épíIna Seidel egyike az ÚJ neszel
eddig megszokott szlnmüelóadás
Irodalom legizmosabb tehetségei.
'II.' nek. Ez a regénye egészen raáa.
vagy hazafias ünnepély. A ma
Int nagy történelmi rtvéoyst
gyar tahi magyar ifjúságának a
n a megnyilatkozása volt, hitvallás a
Hőse egy Andreas Mártim ne
ax Ősi népi magyar értékek és
vű híres tudós. A tudós protesshagyományok mellett. Gérce pél
szornak szép, fiatal felesége vaa
daképül állhat minden falu elé,
és két kis gyermeke. Az asszonyt
mert megmutatta az utat, ame
ifjúkorától fogva művészi törek
lyen haladni kell.
vések fűtik, gyönyörű hangja vaa.
ff
A házasság azonban nem bol
Mert a magyarországi zsidók
Egy előadás sikere kettőn mú
Most hogy végre elérkezetté
lik : a vezetőn és a szereplőkön. zsidókkal való, minden Józan nem-e ugyanazon kapitalista és dog. Az asszony elhagyja férjét,
Amerikába
szökik. A két gyer
szociáldemokrata
szellemben
gon
A vezetés elsőrangú volt, a sze gondolkozású keresztény ember
replő fiatalság szintén. Ritkaaá*?- re nézve várva-várt leszámolás dolkodnak, mint a bolsevista vagy mek, egy leány és egy fiú. terje
sen
magára
marad Éberen, né
vagy
angliai
hitsoraosaik?
És
ideje,
csak
Örülhetünk,
hogy
meg
azámba megy az a fegyelem és
. as az együttdolgozás — vallási szabadulunk egy mindent össze nem-e 'forr fel minden keresz ma elszántsággal védik a magok
kis
világát
a
mindenfelől fenye
harácsoló
zsidó
imperialista
una
tény
magyar
emberben
a
vér,
és társadalmi különbség nélkül 1
mikor csak a két világháború gető beavatkozás ellen. Egyik ol
— amit a gércei vezetőség és lomtól.
közötti idő magyar munkásaira dalon az anyai nagyszülők, a má
fiatalság mutatott. Annál nagyobb
És mégis vannak, akik ezt nem gondolunk, kik véres verejtékkel
ik oldalon a boldogtalan apa és
sajnálattal nélkülöztük Sárvár tudják,
vagy nem Ismerik el, ha keresett pénzükön csak pince az ő anyja; ez a négy felnőtt '
nagyközség Intelligenciáját és nem sajnálják
szegény,
„hazai
áll
á gyermeki látókör határain.
szerű
nyomortanyákban
tudtak
Ifjúságát Ez a nemtörődömség és zsidalnkaL" Pedig, ha megkér
öt-hatgyermekes családjaikat el Rávetik árnyékukat a gyermekek
közöny mto a hazailatlanság ha deznénk
egy
ilyen
magát
keresz
életére,
gyakran éppen oda, ahol
tartani
és
ugyanakkor
gateciáoertárat súrolja. Cgylátszik — saj ténynek mondó, de egyáltalán
nos, vannak még helyek bőven, nem keresztény egyént, hogy módra bevándorolt zsidók, mint egy-egy furfangosan meghódított
kis
napsütötte
sávon a gyerme
vállalkozók,
vagy
mint
azok
tiszt
ahol először összetartásra és baj- miért sajnálja a zsidókat — tüeviselői mámoros éjjeleket pezs kek jól.akarják érezni magukat
táitttaaságra kell megtanítani az
Bizonyára azt válaszolná' gőztek á t És ha ezekről valaki Az apa kemény, eszes, gerinces
embereket és csak azután lehet tően.
Azért mert a zsidó is csak
k em egy kicsit ls felvilágosult nem ember. Azok közé tartozik, akik
felkelteni bennük a magyar népi ber".
Hát Igen. evvel érvelni
u é t a tudja sajnálni a csak egyesek tudják, bogy ha sorsuk alakulá
kultúra iránti érdeklődést és sze a félrevezetett
és
zBidószelIamretetet Ez annál sajnálatosabb től megmételyezett egyének. De réBzéről kényszerből szeretett, de sát nem szabhatják ls meg, a
a magyar társadalom által na balsorsot el kell vlselniök Egyen
Jelenség, mert Itt Nyugatmagyar- vájjon
gondolnak-e arra. gyon utált zpldainkat
rangú félként száll szembe a ki
orazágon aztán Igazan szükséges bogy az nem
az angol pilóta, aki ter
Most végre elérkezett az idő, számít hatatlan hatalommal, amely
a magyar öntudat és összetartás rortámadások
sorozatában
embe
vele
vaktában elbánt
hogy
hazánk
borús
ege
ismét
ébrentartása. A délutáni ünnep rek tömegeinek életét oltja' ki,
A két gyermek felcseperedik, a
kitisztuljon és magyar a magyar
ség és as esti tábortűz 2 - 2 éra vagy
partizán-bandák tarjai ral kezetfogva becsületes mun fiúból híres hegedűművész lesz,
hosszat tartó műsora olyan tar szinténa emberek-e?
Mert />k is kával vagy ha kell harccal küzd de idegbeteg, búskomor ember.
talmas és szép vost hogy igazán
csak a legnagyobb elismerést ér emberek, csak éppen olyan'el? jön, a végső győzelem: a magyar Annak a bizonytalan ex Iszten ciá
szebb jövő eléréséért
K. f . . ja lérflnnk a rossz befolyása a l á '
demli. Szebbnél-szebb magyar lenségeink mint a zsidók.
kerül, aki szerencsétlen anyja
• * a
népdalokat és kánonokat énekel
életében nagy szerepet Játszott
tek, ballada- és gyermekjátéko
A leány sokat aggódik bátyjáért
kat adtak elő a leventék és a
Tisztelt Szerkesztő Ú r !
Végül ls az első - világháború ki
leányok. — Nekem nagyon tet
Szeretném és kérem is, hogy
Szeretném, ba pár sorom fel
szett és sokaknak feltűnt az „Egy lehetőséghez képest b. lapjában keltené a községi elöljáróság I l  törése oldja meg a már-már re
mén vtelen nek látszó helyzetet
szer egy királyfi"... c. ballada
közölje az alábblakat:
letékeseinek figyelmét és módot
játékban szereplő levente-király
Nemrégiben, akik Celldömölkön találnának arra, hogy a közeli A fiú önként Jelentkezik katoná
f i Hangja kifogástalan, mozgása piacon voltunk, gólyalábon sze Ságbegy csúfos kopasz! tásából va nak. A regénynek ez a kicsen
eredeti, egyéni volt De remek rettünk volna Járni, oly nagy volt lami kevés bazalt-zuzalék jutna gése, hogy a fiú a háborúban
vezekel a maga és szülei bűnei
volt a Jólszervezett énekkar és a sár. Az árusok asztala előtt ha a ml piac-terünkre la.
ért, .megnyugtatóan szép. A cse
a táncok is.
talmas tócsákban állt a vuvaz
Délután dr László Lajos szent éjszakai eső következtében.
Azt hiszem csak egy kis meg lekmény külső mozgalmasságát a
szereplók finom lélekrajza mélyíti
gotthárdi főszolgabíró és az esti
Sohasem volt kellemes érzés a értő Jóindulat lenne szükséges a
tábortűznél vitéz nemes Mártsa háziasszonyok számára a nagy celll árusok és háziasszonyok el. A lélekrajzban az író művé
Sándor ezredes mondott beszé sár gyúrása a piacon, de nem Iránt s hamarosan nem kellene szete az Idegorvos pontos szak
det — László beszédében a ma lehet ezt kívánni'' különösen ma, sarat taposnunk a bazalt hegy tudásával olvad szerencsés össz
gyar ember hármas feladatát vi amikor mflanyagu cipőkben Já tövében. Tisztelettel: egy celldö hangba.
lágította meg: / . Tudjunk. S. runk.
mölki
háziasstony.
Merjünk magyarok lenni. 3. Ma
k t ^ n m c ^ a f O E a i i ]
radjunk Is meg magyarnak. „A
Németh I . S á r v á r . A
belső széthúzásoknak és az önző,
fronton Sárvarott csak az törté
egyéni érdekek előtérbetolásának
nik, amire, törvényes lehetőség
as Ideje lejárt ma gerincéé,Jel
Meghívót kaptunk a józseflalAnnál szomorúbban vettük tu van. Pár napon belül megkezdik
lemes, a. népi gyökéren é l ő ma val plébánostól, dr Németh Kál
gyarokra van szükség. Gérce jól mántól. A meghívón a délvidéki domásul, bogy a rádió (elvette a szegényebb néposztály lakás
indult el, jó faluvezetőkkel: ex székelyek szabadkai népünnepé ugyan műsorába a Játék helyszíni igényelnek kielégítését ÍR E Z
mutasson példát minden falu lyére hívott bennünket a bukovi közvetítését, azonban helyette a azonban lassú munka s erről a
nak." Vitéz Mártsa ezredes az nai magyarokat hazahozó apostol. magyar kultúrára igen rossz lényt város elöljárósága tehet legke
Ifjúság katonai nevelését hang Sajnos, az ünnepélyen nem. je vető cigányzenét közvetített. Szé vésbé, mert a kezdeményezés á
súlyozta. Ez a tavasz tele van lenhettünk meg, de a meghívó kely népi Játékok helyett cigány felsőbb hatóságok kezében van.'
reménységgel és ígéretekkel. A Így ls nagy örömét Jelenteti, mert zenét? Talán egyenrangúnak — Ami a selyemgyár zsidó vol
magyar ifjúságon 411. vagy bu belőle értesülhettünk most mar tartja a kettőt a rádió vezetősége'' tát Illeti, az egész országban köz
kik nemzeti Jövőnk. Egy nemze nyulán is, hogy a .sikoltó mol miért nem adott azékely népda tudomású. Mindenesetre utána
tet csak saját magába vetett fa dovai százezer, útban van haza lokat ahelyett, hisz ezek lemezei nézünk levele alapján a dolgok
natikus hite, öntudata tudja meg- a magyar anyaíöld leié. Lehe Is ott vannak kéznél, a rádió nak.
Celldömölki
háziasszony.
^ftrtexdAaaa^ar legyen büszke tetlen meghatódéi nélkül gondol közreműködésével készültek el!
*f»*"Sf" BSgyomsnyaira : táncaira, ni moldvai testvéreinkre, akik Vagy miért nem adott lemezeket Csak most tudtuk közölni, de
, viseletére, szokásaira Ilyen váratlanul a számunkra,, de Kodály és Bartók székely feldol most ls Időszerű: Itt a Jó Idői
gozásaiból'.' Ajnagyar közönaég- rendezni lehet a piaci állapotokat
Bnal szellemére.
máris Jöhetnek haza. Százsaer dek igen-Igen elege van a cigá
K. T. Levelének Igaza van.
egy perces néma magyar lélekkel gyarapodik le- nyokból, valódi magyart s egy
De a magyarokban ls meg kell
gondolt mindenki hát az ország • ez önm
ben művészi értéket kivan ma látni a bűnöket A keresztények
. bős honvédelnkre. Néz Is egyik óriási eseménye
már minden rádió hallgató, aki
tünk a tábortűz utoljára fellob magyar történelemnek. Ugy lát egy kicsit Is konyít a dolgokhoz ls tudnak pezsgőzni, kártyázni,
családot nyomorgatni. Érdeklőd
banó szelíd, meleg, lángjába és szik a magyar tajta Iránt elköve
jön csak egy kicsit Celldömöl
arra gondoltunk, hogy mig ide tett sok-sok igazságtalanság Jóvá
A hazajött székelyek népi Játé kön. Jánosházán és Sárváron ts.
gen földön ezer balállal szem- tétele ls elérkezik lassan. A sza
ka helyett cigányzenét adni ün
Névtelen leveleket nem ve
badkai népi Játékokra való ked neprontás volt a Javából, • éppen
szünk figyelembe, azokat el sem
ves meghívás erről értesít ben piros pünkösd napján!
olvassuk, hanem minden további
ezzel a pünkösdi hittel és szere- nünket
nélkül megsemmisítjük

Az egyetlen út
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|Ez a pünkösd napja számomra olyan
lelki élmény volt. mint az első
szentmisém bemutatásának napja...
— mondotta Kovács Sándor megyóspüsDök
első b é r m á l á s a alkalmával
v
Kovács Sándor r. kaL püspök,
— Ez a pünkösd napja szá
ki * mult héten Celldömölkön és momra olyan lelki élmény volt,
Sárváron ls mefordult Pünkösd mint az első szentmisém bemu
vasárnapján osztotta ki a bérmá tatásának napja vagy talán még
lás szentségét szombathelyi hi- annál ls meghatőbb, mert sokká!
Teinek a székesegyházban; mint mélyebben tudtam átélni azt a
egy hétszáz gyermeket részesí kitüntető kegyelmet, hogy az én
tett a megerősítő Szentlélek ke- kézteltételem által pecsételt meg
^elmébeiL
az Úristen a bénnálkozők lelkét
Az ünnepség után megkérdez és közvetíti a Szentlélek csodá
ték s püspöktől, hogy -mit jelentett latos kegyelmét
számára ez a nap. Ezt mondotta:

| Hősi emlékmű és országzászló avaatás
Kenu ériben
Szép ünnepe volt Pünkösd va
sárnapján Kenyéri népének és
az ott állomásozó repülőosztály
nak. Az osztály parancsnoksága
Tetette tel á gondolatot, hogy a
Magyarországért, és mindnyájun
kért ma íolyó háború hőseinek
emléke örökitt essék meg s egy
ben létesüljön országzászló és
ennek létesítésével juttassa kife
jezésre háláját a községnek, amely talál közé fogadta.
Az elhatározást gyorsan követ
te a tett és pünkösdre elkészült
az emlékmű, amelynek tervezői
és elkészítői ls a repülőosztály
tagjai voltak. A ságfaegyi kőből
készült emlékmű és országzászló
a maga egyszerűségében In egyi
ke a járás legszebb emlékműveln e k é s a község központjában, a
zárdával szemben dísze a köz
ségnek. A leleplezésre a szom
szédos községekből ls sokan el
jöttek és már a kora délelőtti
órákban ünneplőbe öltözve vár
ták a felavatási ünnepélyt
Az emlékművel szemben fel
állított oltár előtt tábori mise ve

zette be az ünnepélyt Utána a
Hiszekegy hangjai mellett lehul
lott a lepel és dr Horváth plébá
nos beszédben méltatta az em
lékmű jelentőségét, kiemelve,
hogy mit Jelent nekünk az or
szágzászló és annak rúdján az
ég felé magasba emelkedő kéz,
esküre emelt ujjakkal. Beszéde
után megszentelte az emlékmű
vet, majd az osztály parancsno
ka lelkes szavak kíséretében át
adta azt a községnek, melynek
nevében Benkő Gyula körjegyző
vette át és mondott köszönetet
Az óvodások, leánykori tagok s
leventék szavalatai után a meg
jelentek és a testületek elhe
lyezték koszorúlkat, elhangzott
-nemzeti imánk éa a kivonult sza
kaszok dfczmenettel adták meg
a hősöknek a tiszteletet A köz
ség lakossága pedig' magyaros
vendégszeretettel vendégelte meg
az osztályt kifejezve ezzel Is há
láját és azt az érzést, mennyire
egy ma a magyar nép és a ma
gyar bonvéd.

A pártélet hirei
A -Magyar Nemzetiszocialista
Part Bárvári szervezte a hősök
napján megkoszorúzta a sárvári
Kossuth-téri honvéd emlékművét.
A helyi szervezet gyűjtést kez
dett a bombakárosnltax javára.
Lapzártáig a következő adomá
nyok lolytak be:
T
Nemes Bándly Gyula, Schlm• » István 60-60 P, dr Nagy
János 30 P, Schlmmcr Károly

ott sokszor. A színész mondani
valója és az előadás módja, a Já
téka a fő és nem a színpadi kül
sőségek. Ezt a tételt remekül Iga
zolták a Pécsi Öregdiákok! Kö
szönjük Nekik szívből kedves, ka
cagtató, szellemea műsorukat
Szenfgyérgyi
hegedűművész
Hubay egyik csárdajelenetet Ját
szotta el éa részletet s .Cremcnani heged üs" - bőL Paganini: Va
riációk a G-húron és Beethoven
.F-dúr románc"-át Játéka töké
letes szép volt
A sárvári Fülöp Kálmán —
most szüünövendék — verseket
adott elé. Meglepően jól szavalt
Csak az első versnél — MóraF.:
. A hegedű* — eltúlozta kissé az
arcjátékát
Végvári—Reményik
Sándor: .Ahogy lehet" c versét
jól szavalta. Azonban a szöveg
ben két sort önkényesen felcse
rélni még kész színésznek sem
szabad 1 Kezdő volta ellenére te
hetségesnek látszik.
L . M. egy. hallgató.
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Kinek lett igaza a Karády ügyben?
Karédv bukása az utolsó be ban részesültünk a Karády cik
tek híradásai után mindenki előtt kek miatt
Lapunk álláspontja Igenis he
tudott dolog. A magunk* részéről
a rendőri felügyelet alá helye lyes volt akkor, amikor a rábí
zését és filmjeinek betiltanál nagy zott olvasóközönséget olyan cik
elégtétellel .vettük tudomásul, kekkel látta cl, amik az egész
élet szempontjából fon
h i s z i vidéki lapok közül szinte -magyar
tos kérdéseket a legnagyobb
egyedül voltunk, amely megmer szakértelemmel és a legkomo
te ind az igazságot erről a mé lyabb szempontok szerint tár
telyről akkor, amlkor_ egy rom- gyalta.
Jdtf rendszer még védelmébe la
Utunk világos: az egyetlen ma
vette. Ismételjük, nagy elégtétel gyar ul. S ezzel mindent mega számunkra, mert sok támadás mondtunk.
:

Korona g y ű l é s Sárvárott

A sárvári alsó-osperesi kerület
papsága csütörtökön ült össze
Korona ülésére. Miként a többit
ezt is felkereste Kovács Sándor
megyéspüspök Palkó János dr
kanonok, főesperes és Szakos
Gyula dr püspöki szertartó, egy
nult az ünneplő sereg. A teme házmegyei tanlelügyelő kis*rété
tőben a leventék és leventeleá ben. Az egybegyűltek nevében
nyok megkoszorúzták a község Palkó János dr kanonok, főespe
hősi halottainak sírját, akik itt res tolmácsolta a kerület, papsá
honi földben alusszák örök álmu gának hódolatát a főpásztor előtt,
kat, a leventék pedig fogadalmat amit s> püspök meleg szavakkal
tettek.
köszönt meg. A - gyűlés után a
Az ünnepélyen szerepeltek: megyéspüspök ellátogatott a bajor
Mórocz Ilus, Kutast Olga, Nagy király, hercegi családhoz, a kór
Valéria, Szabó Dóra, Tar Lajos, házba, a római katolikus fiú- és
a zárda elemiiskolába. Majd fel
Mórocz Sándor, Kiss Sándor.
Testületileg, zászlóval vonult
ki a helyi levente egyesületelv
tüzoltöegyesület és az elemi Isko
la tanulói Gőcze András mfhályPünkösd vasárnapján már a
fai tanító, leventeoktató vezeté kora délutáni órákban öregek,
sével.
fiatalok sétáltak a Ságbegy felé.
Az ünnepélyt Szabó Antal to- Ott rendezte meg a celldömölki
korcsi tanító rendezte.
Levente Egyesület
repülőgép
modell versenyét A verseny
kezdetén már szép számú érdek
lődő közönség helyezkedett el a
MÁVERO hangár
környékén.
Nagy érdeklődés fogadta a felvo
20 P, Ballá István 16 P, dr. Kán nuló versenyzőket és a verseny
tor E. Ödön, Kalmár Jözsef, Hor re hozott modelleket
váth Imre, Orosz Károly 10—10 P,
A versenyzők, Konücs Károly,
Farkas Dezső, Kalauz József,
Szabó László, Németh István, Dénes Imre, MándU Imre, Tóth
Mikó' Béla, Horváth József. Gár Zoltán, Ábrahám István és Buza
dád Lajos, Benkő József 6—6 P, Gyula, mind FAI szabályoknak
Vukmánovlta Péter, Kemer An megfelelő méretű, különböző tí
t a l Adorján Manó 2—2 P. Kál pusú nfodeUekkel Indultak.
mán Lajos 1-50 P, Nagy István,
A verseny fontosságát kiemelte
Balassa Sándor 1—1 R
Gádoros Mihály százados, járási
leventeparancsnok Jelenléte*

Hősök ünnepe Tokorcson
Hőseinkben legnagyobb volt a
szeretet mert életüket adták
érettünk. E szeretet ellenében
mi az esztendőnek egy vasár
napját nekik szenteljük és ezen
a napon róluk emlékezünk. Vaj
ha ez az emlékezés mindenütt
megtörtént volna!
Tokorca, ez a kis kemenesaljsl
falu ünnepelt Méltóképpen em
lékezett meg hőseinkről, pedig
hősi emlékműve sincsen e falu
nak. De vannak hősi halottal, akik
vére kötelezi őket ünneplésre.
Az ünnepély az evangélikus
elemi iskolában kezdődött, ahol
megjelent szinte az egész község
lakossága. Ünnepi beszéd hang
zott Itt el, majd a temetőbe vo

A Pécs! Öregdiákok Sárváron
Szlvet-lelket nevettető, derűs
éra volt ax az előadás, amit
hétfőn Sárváron hallota Hercegi Iskola Szent Imre
Sben. Ezen az estén elfelej
tettük, hogy háború van és gon
dokkal küzdő felnőttek vagyunk.
Mosolyogtunk éa lapsoltunk, ka
cagtunk és újráztunk, mint a
gyerekek. A rádióból és a klvánKágt^bgveraenyekröl oly jól Is
mert népszerű Legenyel Jóska
konferált, a maga aranyos, köz
vetlen eredeti humorával. A
Pécsi öregdiákok — az együttes
és Wlön a tagok is kitűnően
Játszottak. Egyszerű kis Jelene
tek, magánszámok, zenés paró
diák következtek, kosztüm nél
kül, de mégis olyan valószerűen
adták szerepüket, hogy a kosz
tüm egyáltalában nem hiányzott.
Eszembe Jutott a nagy pest Ope
rettszínház színészektől kosztü
möktől, díszletektől túlzsúfolt
színpada: milyen üres, vacak,
hatodrangú darabok Játszódtak le

kereste az ikervári Jó Pásztor
zárdát, ahol az apácák élén
Wagner H. Prezentáción főnök
nő köszöntötte a magas vendéget
és egy kislány virágcsokorral
kedveskedett neki .Ikervarott a
megyéspüspök: ünneppé avatta
egy ifjú házaspár napját la. Nyolc
éven át volt kecskeméti háztartá
si alkalmazottja Ikervárra ment
férjhez. Becsülettel, hűséggel éa
odaadással végzett munkáját tisz
telte meg a püspöki méltóságba
emelkedett kecskeméti plébános,
hogy Ikervarott jártában elment
a fiatal pár hajlékába és megál
dotta a házát és lakólt

Repülőgép-modell verseng
A versenyt felkérésre Vas Bé
la, az országos MÁVERO celldö
mölki csoportvezetője vezette,
hivatalos időmérőt biztosi teen
dőket Zimmer József mérnök lát
ta el. A bíráló bizottságban részt
vett Pém László ezüstkoszoraa
vitorlázórepülő, a MÁVERO ok
tatója és Kiss Imre segéd oktató.
A verseny döntőjébe négyen
jutottak be. Az eredmény a kö
vetkezőképpen alakult: 1. Dénes
Imre 64 másodperccel. 2. Konttos
Lároly 54 mp-cel. 3.Mándll Imre
kétszer 15 mp-cel, 4. Tóth Zoltán
15 mp-cel. Dénes Imre L dijat
és ezüst teljesítmény dijat, Kon
Ucs Károly II., MándU Imre HL
és Tóth Zoltán IV. dijat nyert
A pünkösd vasárnap a repülést
szerető sportolók bajtársi 0
fogása Jegyében zajlott le.

C«Hdftm6im Hírlap
Il I lî l K
— Eljegyzés. Nagy Edit cell
dömölki lodrásznőt
eljegyezte
KOT4C» Béla todiászmester Felsőgallárol.
—• Házasság. Vadán Margit
Sárvar ét Tolnai Karoly uradal
mi száxutartó Slmongát, punkösd
SMzfijiHl
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— As evangélikus templombeji jániuj l é s , vasárnap Török
Sándor soproni evangélikus hittudomáuykari hallgató hirdeti az
igét Ez alkalommal a gyülekezet
tagjai között gyűjtést végez a
Tbeológusok Otthona Javára.
/ — A vonat elé vetette ma
gát, özv. Balogh Jánosné 63 éves
idegbeteg sárvári asszony elme
zavarában a sárvári állomás előtt
a robogó mozdony elé vetette
magát A sínek közül már csak
összeroncsolt holttestét tudták ki
emelnie
— Agyonlőtte m a g á t Szomba
ton hajnalban, valamivel 4 iára
után Mesteri községben Szabó
Lajos kisgazda, kőzségblró ugyan
csak Lajos nevű 22 éves fia. amig a szülei a belső szobában
aludtak, kiosont az udvaruk v£-'
gén lévő kazal tövébe s ott ön
gyilkossági szándékból egy kilenc
mllfméteres forgópisztollyal hom
lokon
lőtte magát, úgyhogy
nyomban meghalt A szerencsét
len fiatalember egyetlen fiú volt
a családban s állítólag azért lett
öngyilkos, mert nem vehette el
azt a lányt, akit szeretett
— ö n g y i l k o s te]kezelő. Né
meth Lajos 35 éves nőtlen tejke
zelő öngyilkossági szándékból
felakasztotta magát Vönöck köz
ségben 9 lakása udvarán lévő
istállóban. Mire a bázbcliek ész
revették az öngyilkosságot éa le
vágták a kötélről, arra meghalt.
A csendőri nyomozás szerint va
lószínű kártyaadósság miatt kö
vette el végzetes tettét Temeté
sére a hatóság megadta az, enge
délyt
— _

(Minden külön értesítés helyett)
— Elhunyt fiatul ember. Ifj.
Kotz Imre id. Kotz Imre celldö
mölki szabómester fia, május bó
31-én rövid- szenvedés után el
hányt. Pénteken délután 4 óra
kor temették a Kálvária kápolná
ból nagy részvét mellett. Szülei,
testvérei és kiterjedt rokonsága
gyászolják. .
— Búcsújárás. Pttnkósdre Cel
ldömölkre a szemenyelek egy
kisebb zarándok csapata érkezett
— Egyházmegyei dlspozicló.
Németh István sömjénmihálylai
káplánt Pákára küldte Kovács
Sándor megyéspüspök kápláai
minőségben.
— Panaszos levél. A MÁV ft]
nyári menetrendje Június hó 5-én
lép életbe. Sajnos azonban sem
hajnali zalaegerszegi s ennek
délutáni ellenvonatát sem a fttrddvonatot nem helyezik forga
lomba, tehát ml - üzletemberek
nem tudunk a szomszédos János
házára és Sümegre, meg "a többi
közelebbi állomásokra-községekbe kiutazni. Kőszeg sérelme már
orvoslást nyert, a ml sérelmünk
ről, illetve annak orvoslásáról ezIdag szó sincsen. Ezúton fordu
lunk az Üzletvezetőséghez, hogy
ezen kérelmünk elintézése tár
gyában szíveskedjék előterjesz MAGYAR KÖNYVNAP!
tést tenni a MÁV Igazgatóságá Magyar kézbe —
nál. Aláírás egy sokat utazó üz
magyar könyvet!
letember.
— Konfirmáció. A, celldömöl
—
Értesítés.
Értesíti a községi
ki ev. templomban Pünkösd va-_
sárnap és Pünkösd hétfőn volt a elöljáróság a lakosságot bogy az
konfirmációi ünnepély. Konllr- elmaradt dipbiéria oltás f. évi
június bó 6-án délután 2-órakor
málkodott 40 Hú és 20 leány.
lesz a községháza tanácstermé
ben. Felhívja a községi elöljáró
ság a szülőket, bogy gyermekei
BAJTÁRSI SZOLGÁLAT ket az oltásra Jól megfürösztve,
Szálai Pál honvéd, tábori pos tiszta ruhában hozzák. Diphtéria
taszem: A—247. Ezúton üzeni ellen minden második életévében
szüleinek és feleségének, bogy járó gyermek beoltandó.
kórházban van, de már egész
— Balesetek* Szabó János 40
ségi állapota a teljes Javulás ut- éves külsővatl lakos, Szentgyör
ján van-s kéri Őket, bogy Írjanak, gyi Ignác esperes-plébános gaz
mert régen kapott tőlük levelet, dasági cselédje hétfőn tűzifát anem tudja, bogy s miként van kart hazaszállítani a nemesszalónak. Egyben közli azt is, hogy ki erdőből, de az erősen megra
felgyógyulása után visszatér a kott szekér útközben feldőlt s
csapattestéhez.
így a lehulló fa Szabó: Jánost
Gács Béla honvéd üzeni szü maga alá temette. A szerencsét
leinek, Kemenesmagaslba, a kör lenül járt embert jobb combtö
nyékbe az összes
rokonságnak: réssel mentőautón beszállították
jól van, több -tevelet vár és üd a celldömölki közkórházba. —
vözli barátalt Tábori postaszám: Pénteken déltájban- Boba község
határábae Sebestyén Béla 14 éves
A—873.
Fronton lévő, közepes barna őrzőgyerek verébfészket akart
•árván fiatal katona vagyok, szí leszedni egy akácfáról, de a vévesen leveleznék a kislányokkal. hony ág letörött és a földre zu
Válaszokat 2—819 tábori posta - hant Eltörött a jobb karja csuk
ló fölött a a testén is kisebb-na
L Tárom.
gyobb zúzód ásókat azon védett
Mentőautón beszállították a cell
dömölki közkórházba. , .,

Konyvnapi könyvek
CEUDÖMÖLKOH

j ú n i u s 5—6—7.
Könyvnapra könyvét már most
J e g y e z t e s s e elő

MÓRITZ KÁROLY

dohányáruda, könyv-, papirkereake(16, hlrlapb izom anyósnál
CELLDÖMÖLKÖN

Az új burgonyának a
beszolgáltatás! köte
lességbe való
beszámítása
A közellátásügyi miniszternek
e-hó 23 á a megjelent rendelete
értejmóben a június 30-ig beszol
gáltatott 1944. évi termésű bur
gonya beszámít a gazdálkodó
1943— 44. évi besző Igaitatási kö
telességének teljesítésébe. A jú
nius 30-a után beszolgáltatott új
burgonyát pedig a gazdálkodó
1944—45. évi beszolgáltatást kö
telességének teljesítésébe kell
beszámítani a hatóságoknak.

Zzírkiutalás .
Közhírré teszi a közellátási hi
vatal, bogy a hatósági zsírjegy jú
nius havi 23 és 24-es számú szel
vényeire a husi párosok 10 dkg
serte szirt, vagy 12 dkg szalonnát
szolgáltatnak k i . A 25 és 26-os
szánra szelvényeket a huslparosok további intézkedésig nem
válthatják be.
FIGYELEM!

Fekete elsötétítő
papir
újból kapható a

TURUL-NYOMDA
papirkereakedéaébeo
C E L L D Ö M Ö L K Ö N

Rizskiutalás
Közhírré teszi a közellátási hi
vatal, bogy a fű szer kereskedők
június hó 5-től, hétfőtől kezdve
a hatósági lisztjegy „M" szelvé
nyére 19 dkg rizst szolgáltatnak
ki. A vámőrlésre jogosultak a
közellátási hivatalban a rizs
megvásárlására jogosító külön
utalványt kaphatnak. Az utalvány
Igénylésekor a vámőrlési tanú
sítvány feltétlenül felmutatandó.
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Györ Sopron Ebeiiíürti Vasit nyári menetrendje

nagy v á l a s z t é k b a n

MÓRITZ

- SzakvlsagpJttételek. Ma
gyar József máv.órabérátalányos
a kereskedelmi szakvizsgát máj.
hó 10-én, Molnár Károly, Dénes
Miklós és Somogyi István a for
galmi szakvizsgát máj. bó 11-én
sikerrel tették le.
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R o v a t v e z e t ő : a celldonsiu
ni. k i r . téli gazdasági íakoí
É s z l e ' e s i adatok
Május 28 — június L *
Átlagos hőmérséklet: +17
maximális: +SU
minimális: I I
Csapadék: 2 mm
Szélirány: Délnyugat

A közöslegelő
. fontossága
I r t a : R á b a Tivadar aranytaliszos gazda. Jánosháza.
Ma a Földmívelésügyi kormányzatnak az a célja, hogy t i
állattenyésztést minél magamat
színvonalra emelje és Igy asjndák boldogulását elősegítse. Bort
ez megvalósuIhasson es az állat
tenyésztés színvonala emelked
jék, elsősorhau a kisgazdák*;
kell megerősíteni és segíteni
Az állal tenyésztés elofeltéfekés alapja a -megfelelő legeld egyúttal ez az a pont ahol akisgazdákon legjobban segíteni le
hetne, aminek legelsősorban k>
nen kel kiindulnia.
Hogy a falusi föld míves latóság állatállományának ml a lege
lő azt én tudom leginkább, ab
a falusi nép közül való vagyat
Kőztük élek és ismerem lartts
egész életét Ami neki fáj. nekem
ls fáj tehát nem én, hanem i
falu beszél belőlem*.
Igen nagy megnyugvást ksh>
üe a kisgazdák közében, liaroajszabadltanák őket a tavaszi akarmányozás égető problémájá
tól, amely abból áll, bogy legeli
hiányában egész nyáron az igát
állat, borjú, tehén, csikó a Jásaanál álljanak és egyék a kész, te
lire való takarmányt De eges
más lenno a helyzet mindenha
ahol közöslegel" nincsen akár
csak nálunk Jánosházán is. la
az égető kérdés meg lenne old
va. Az állatállomány nem fo
gyasztaná el a kész, téli takar
mányt nyáron és akkor blztosítn
lenne az allatok takarmanyellátása- tavasszal is. Nem következ
ne be ami az idei télen is beközetkezett, bogy a takarmány nat
a tét közepén elfogyott és az ál
latok szalmával éltek, ami az ál
latok leromlására és vele együk
az országos állattenyésztés sn>
vonalának- süllyedését eredmé
nyezte, ami nemcsak a kisgazdák
nak, de magának a nemzetnek k
tetemes kárt okozott.
A mai háborús viszonyok kö
zött mindenkinek arra kell töre
kednie, hogy a termelésben a lar-kisebb zökkenő se álljon elő, sx
az átlageredményeket még n *
gasabhra kell felcsigáznunk, mart
.csak Így lesz biztosítva hazánk
fennmaradása újabb ezer évekre.
A közőslegelő kérdését tehát*
köz érdekében' minél előbb mef
kell oldani.
Felvetődik a kérdés, hogy hon
nan vegyenek földet a küzösle*
gelőhöz ?
. Köztudomású, hogy
IMP
olyan községek, ahol sok a zsr
dóbirtok, tehát nyúljanak azok
hoz. Ahol ilyen nincs, ott sajátít
sanak ki a keresztény nagybirto
kosok földjéből.-mert a legelőkéidés problémája halasztást nem
tűr és megoldása éppúgy érdeke
a nemzetnek la, mint az állatte
nyésztő kisgazdának.

