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A lakásügyekről
újra szólnunk* kell, éspedig ve
zető helyeri..Ki kell mondanunk,
milyen határtalanul vad önzéssel
vetik rá egyesek magukat azok
ra a lakásokra, amikre ők egy
két évvel ezelőtt még álmukban
sem mertek gondolni, most meg
azt hiszik, hogy pont -nekik és
senki másnak nincs rá joguk.
'Magános, nőtlen fiatalemberek,
akiknek sem társadalmi állásuk,
sem munkakörük nem Indokol
két-báromszobás lakásnál na
gyabbat, m í g abban az esetben
sem, ha családosak lennének,
. kevesebbel be sem hajlandók
érni, mint kertes, összkomfortos
villával. Olyan agresszíven, szem
telenül lépnek fel a községházán,
amire példa még nem volt. Jo
gokra hivatkoznak, ami végered
ményben nem ls olyan nagy do
log, elvégre egy sereg ember
véletlenül csöppen bele az elő
nyös helyzetbe, de társadalmi,
erkölcsi szempontból éppen az a
feltűnő és aggasztó, hogy élnék
és élni próbálnak ezzel a joggal.
Olyanok, akik eddig a periférián
való lakással ls beérték s eszük
ágában sem volt onnan elmoz
dulni, most mindjárt ügyvédek,
orvosok lakásaira adják be a pá
lyázatot Megbotránkoznak azon,
hogy az egyik zsidó ügyvéd há
zát olyan magyar ügyvéd vehette
ki, aki családjával egy szobában
kuporgott pedig ha valaki rá
szolgált a volt zsidó ügyvéd la
kására, hát ez a magyar keresz
tény ügyvéd igazán rászolgált,
még akkor is, ha a mult világ
háborúban nem szerzett is vitéz-,
séget sem rokkantságot, mert
akkor még gyerekcipőben j á r t
viszont az életét még mindig ál
dozhatja a hazáéit, míg a mult
világháború résztvevői már Jónéhányszor élvezték a magyai
állam jóindulatú támogatását
Igen vigyázni kell ma, mielőtt
állást foglalnánk, Ítéletet monda
nánk az egyes intézkedések fe
lett' A közönség ' potyalesói azt
hiszik, hogy most, a konjunktúra
jóvoltából, potyán beszállásolhat
ják magukat a megürült házakba.
Vannak, kik már nemcsak a la
kásokra, de az egyes Ingatlanok
ra is rávetették magukat Míg
fiatal jegyesek nem juthatnak la
káshoz, mert róluk úgy látszik
elfelejtettek gondoskodni akkor,
amikor pedig a családalapítás és
a gyermek szaporodás a legelső
szempontnak kellene lenni min
den mást megelőzően, éppúgy
mint Németországban. Egyesek;

akik már tíz bőrt is lehúztak a
a magyar államról, s nem. Is hely
beliek, jogokra hivatkozva állják
el útját azoknak; akik család•alapttás előtt állanak.. Miért?
Nem azért, mert másutt nem ta
lálna magának lakást de Ő pont
azt a házat akarja megvenni idő
vel s mér most úgy véli részben
biztosítani, ha üzletnek, lakásnak
igényli. Ez nem jog kérdése. Ez
az igazság kérdése. Jog és igaz
ság pedig-csak axómqi
jognál
fedi egymást, de nem fedi min
den esetbeii a keresztény morál
világában. Gyalázat fiatalokat el
ütni nekik való lakástól akkor,
mikor az illető vidékről akar be
költözni s végeredményben-neki
igazán mindegy volna, hova köl
tözködik akkor, amikor ő annáL
jobbat is kaphatna, míg kezdő
házasoknak az általa is igényelt
ház jobban megfelel, mert pél
dául az egyik adott esetben a
fiatal párt az állása ls ahhoz &
lakáshoz köti. Megnyugtatásul kö
zöljük, hogy a hatóság tudta, ho
gyan keli Intézkedni s olyan
döntést hozott, ami a legméltányosabb és legigazságosabb volt.
Vannak például Sárváron olyan
házak a Nagy utcán, melyeknek
lakásaira igénylés sem futott be,
ugyanakkor kertes villákra olya
nok is rávetették magukat akik
nek az.-ssjyáUalán nem dukál.
Szocializmus ürügyén nem lehet
máról-holnapra felfordítani a tár
sadalmat
Kevés az egyszobás lakás s
ebből kellene a legtöbb — mondLják illetékes helyen. A ml felfo
gásunk az, hogy nem baj, ha az
eddigi lakók éfcy rószóbőlg két
szobás lakó lesz. Egészségesebb
lesz a család lakása, kisebb lesz
a zsúfoltság. Az egyszobás laká
sokat a modern szociálpolitika
úgyis balálra Ítélte. Jól tette. A
hatóság is megkezdte az Üyen ér
telmű kiutalásokat Máról-holnapra azonban nem lehet minden
igényt kielégíteni Tehát nem le
het úgy csinálni, hogy ma be
adom az igénylést holnap meg
már megyek: megvan-e? Mert
annak idő kell. Sárváron eddig
mintegy 60 lakásigénylést biráltak
el. Celldömölkön is haladnak a
munkalatok. Sárvárott a zsidó
kérdés teljes és végleges megol
dásával még tovább javulnak a
viszonyok. . .
~" . Tehát: mértékletesség az Igény
lések vonalán s türelem a végre
hajtást Illetőleg. A közönségnek
üzenjük ezt a Jelen esetben.

IMRE

Előfizetési á r a k :
1 évre 10, Vi évre 5, V. évre 2J0 pengő.
Megjelenik minden szombaton.

A Rádiótól zenében is értéicet
és magyarságot követelünk
Ha ma mérleget készítek a
Rádió • műsoráról, őszinte őröm
mel láthatom, hogy Rádiónk vég
re rálépett a - megmagyarosodás
útjára zenéi műsorainak össze
állítása terén. Igaz, vontatottan
szánta rá magát erre ugyanaz a
Rádió, amely pedig a néprajzi
hanglemezek felvételével párat
lan szolgálatot tett a népi ma
gyarazellem ügyének.

kat; mire azonban a közvetftés-vezető befejezi azt, hogy „ez pe
dig mostan egy igazi X vidéki
népdal, amit Csepű Mari néni
énekel, no nénikém, jól van, éIrekeljen csak, úgy-e ezt már stb.
stb." —akkorra rendszerint félbe
ÍB szakítják a dalt a közepén és
csak mégis meghallott foszlányok
ból rémlik, hogy népdal lehetett
a javából.

Nevettető lett volna látni —
ha nem lett volna annyira szo
morú —, hogy Ádámnak. Mol
nárnak szinte orvul kellett pol
gárjogot szereznie a magyar'
szikrahullámok szárnyain, a műgyár zene számára ',-9- hogy mi
lyen félénkek voltak a Rádió ma
gyar szándékú Irányítói is, ami
kor magyar zenét kellett hozni
a nagyérdemű közönségnek. Hir
telen és félreérthetetlen fordulat
jelentkezik e téren is most már
cius vége ó t a : a Rádió zenei
műsorának -magyarosodása az
utolsó két hónapban vanakkora,
mint jó három év alatt
Mindez azonban nem jelenti
azt hogy most már nem volna
semmi sem hátra: aki egyrészt
magyarságtudományi,
másrészt
azonban általános európai műve
lődést színvonal szempontjából
nézi a Rádió zenei műsorát még
Igen sokat ajánlhat' zenei vezető
ink figyelmébe.
' «*. .
Ezért most újra elpanaszolhat
juk, hogy kevés — bármily szép
színvonalon álljon és léleküditő
legyen ls — az a heti fél, néha
más számokkal együtt egy—más
fél óra, ami a népzenénk része
sedése a műsorból. A népdalfél
óra kétszer is jólesnék: ami el
vétett énekkari népfeldolgozás a
délelőttön kénti számok közt sze
repel, elvész a hivatalba jár ók,
munkások számára s amúgyis
más számok közé ékelődve szinte
elsikkad. Kellő kiemelés híján ez
a sorsa sokszor a délutáni műso
rokba Iktatott Ilyen énekeknek Is.
Noha a „Magyar zeneszerzők
félórája" olykor megörvendezteti
fülünket, annál többször okoz ko
moly bosszúságot, amikor az egyebként ls onos-üntalan hallott
hfg Lehdrt és Huszkát
adja,
vagy pedig a szintén folytonosan
közvetített és' eléggé é r n e m Ítél
hető álmagyar. Ízlésrontó Indulókát!
. v
Az ^Ionen-onnan" rovat gyak
ran hozna szép magyar-népdalo

Az sem volt Öröm, amikor a
kötelező szilveszteresti vlg daljá
tékul Strausst közvetített a hang
szóró; legyen a „Denevér" bár
mily kedves is, a szilveszteresti
fordulópont évváltás ideje, ilyen
kor magyar van helyén. A Háry
János szlvet-lelket üdítő vidám
ságát várja Ilyenkor a magyar
gondolkozás, nem a multszázadi
Bécs egyébként barmikor kedv
vel hallgatott hangulatát Azután
megjön az újév; beköszöntőjéül
kétszer hallható
Dohnányinak
idegen szellemű, noha magyar
elemekkel — idegenként — kí
sérletező „RuraHa Hungarlca-ja
6 órán belül és egyszer sem a
„Psalmus Hungaricus", a mit ilyen
kor elvárhatnánk, vagy a „Cantata
Profana", vagy a magyar népi
szellem más- hatalmas alkotása.
Újév napján Bartók 5 percet ka
pott, Kodály kissé jobban járt;
Dohiiányi, a Rádió egyik zenei
vezetője, vezénylésén kívül sze
repelt négy számmal. Az előadott
6 Liszt és 2 Hubay nem tarto
zott szerzője magyaros Irányú
művei közé. Pedig talán újévkor
leginkább lett volna kötelező a
magyar népi korszerű szellem!
Azóta is a „Ruralia HungaricaM
uralja a műsor; Dohnányi őszin
tébb,-szebb szerzeményei közül
ls csak elvétve hallottunk vala
mit De hogy ne csak a nemle
geseknél maradjunk, szóljunk ta
lán egypár szót arról, mi volna
a műsoron a már megkezdett jó .
irányban további újítandó.
Legyen a szaporítandó népdalfélórák egyike-máslka a népnek
szánva, például vasárnap a me
zőgazdasági tanácsadó után. Mert
a Rádió nagyhatalom; mlg eddig
— ellentétben például bolgár tár
sával — ' egyenesen rontotta a
parasztság zenei Ízlését, amikor
népdalként vagy legalábbis Irány
adóan magyarként tálalt jobbrosszabb (inkább az utóbbi!)
„nótáikat, közvetítette" a leghfbázottabb, Idegenszellemfl nóta-
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egyvelegindulókat — bar ezek a nő gondolat; ezt fölváltva lehet-,
katonáskodás! Idö alatt amugyfs ne régi nagyjaink (Erkel, Musoeleset rontanák a parasztlegé nyi és mások), fiatal, komoly
nyek ízlésén —-. mondom, mfg szerzőink (eztrányban vannak
eddig a Rádió rontott, ezentúl máris Igen biztató előzmények!),
ugyanannyit Javíthatna. Ha egy még fölkeresendő magyar népi
szer a .-paraszt — szándékosan irányii lodulószerzők, a kúrlálls
használom e megbecsülő nevet a url dalszerzők): Simonffy. SzentQeUt.: "TjoitifLa
Játodé
kisgazda ée máit álszemérmes irmay. Szénfy — csak azután
ezt ne továbbra ls „népdalok"
azócsinálmányok helyett"
Péter-Pál
elmúlt,
jó
pár
napja
már —.
és a Bartók-Kodályt Ismerő mű
fogja, hogy atyái, nagyatyái da veit
. S még avatatlan az egész határ.
külföld elcsudálkoztatására
lát a Rádió,' az url osztály — a „Volksweisen, alrs populalres~
nemzet!
megbecsüli, hajlandó címen mondják be!) és Igazán
Kicsit későn volt bizony a vetés.
lesz visszatérni hozzá és levet magyar könnyű szerzők közt
S ami termett: a szem is oly kevés.
kőzni azt a tömérdek férflatian megosztani. „Befutott" nagyjaink
nyavalygást ami Összetört szivek, belye természetesen a művészDe ami végre így is bekerül
száz szál többszínű r ó n a , miér esték stb. sorában lenne!
Magam izzadtam érte emberül.
tek As miértnemek, édesanyám.
Jegykendő, tulipános láda s mi
A cigányzenészeket meg kelle
Sem segített szerencse, takesrt —
egymás sibbolethjével — íhaj- ne rostálni. Aki közülük ma Is
Maga az Isteiz is csak keveset!
tyuhaj demagyar lettem alapon! csak megkésett szólambeléptote— olt mocsárlázat a magyar sekben, elfutamozottan értelmet
népzenébe. Ezeknek az előadá lenné vált dallamvonalakban és
Sőt olykor éppen ö bocsdtgatott
soknak- a során egy-egy vidék a városi cigányokat jellemző;
Földemre egy kis jégverést* fagyot.
=—
hez — a legisssMndoTwekbez el vinnyogó, keleties effektusokban
sősorban!—' lehetne szólni, Is keresi művészetét és nem átall
De legyen áldott: nem hagyott henyén
mertetni néhány világos szóval. fölényesen nyilatkozni a magyar
Heverni s így is csak megedződtem én.
az illető táj volt magyar népze zene legnagyobbjairóL az siessen
néjét szivéhez szólani a népnek vályogot vetni. Akiben ösztönös
Így
készítek — míg éltem szakad — • '
— és utána a bevált módszerrel zenei készséggel becsületes szán
Trrmöbb jövendőt, vígabb nyarakat!
egy-egy szép, tűnő vagy eltűnt dék vagy éppen zeneakadémiai
népdalára újra megtanítani, Höí- végzettség találkozik, az sürgő
Tompa László az egyik legjelentősebb élő költője a magyar
lertng hortobágyi filmezése föl sen vesse le a lobogó Tokost ke
éleszteti a Hortobágyon egy-két reső világúnt Iadyk meg a Duna- irodalomnak. Könyvnapra jelent meg Válogatott versei cimen tőle
ősi népdalt — miért ne történ korzón — ma többnyire már egy szép kötet az Erdélyi Szépmtves Céh kiadásában. Abból való a
hetnék ez meg máshol a Rádió Kfstarcsán — Összpontosult Jam- fonti költemény.
révén ls?
pecek kedvéért fölvett neonyegle
Az oktató célú népdalórákat alűröket és tegyen úgy, mint
ugyanúgy kérem mint art hogy dédapái: legyen a magyar népi
„szerepeljenek egyre ritkuló é s Ízlés bű kiszolgálója! •
Gyallay Domokos elbeszélései
Nem is olyan nagv követel
aem cigánynépzenészeink lehető
leg személyesen, de legalábbis mények ezek. A Rádió által sok
Harmincnál több elbeszélés. san hazakerülő fiára Végb Antal,
hanglemezen, minél sűrűbben. szor említett aránytartást külföl Egyik érdekesebb, lüktetőbb, e- akinek diákkorában Kriza János,
Jelentsen számukra számottevő di és magyar szerzemények kö Ievenebb, mint a másik. Dus vál a népköltészet tudósa volt püBanyagi támogatást "szercnelteté- zött nem befolyásolná, csak csök tozatossága témának és hangnak. pök. Azután bundás, a kutya,
sflk, hogy ifjabbaknak ts kedvük kentené a selejteset De ha a A könnyes és mosoly os történe „aki" olyan szerencsétlenül elvé
legyen nyomdokukba lépni. Ilyen ponyvát meg lehetett szüntetni, tek minden szereplője él. A ha tette a dolgát gazdájával szem
kor kapjunk ismertetést az elő akkor a Rádiónál is be lebet vasai Ji Gergő, aki a Kükűüők ben, mert megugatta ő t amikor
adók személyéről,
falujukról, lopni az értéke^ zenét a közön hfdjánál próbát tesz szépen hí hazaérkezett a háborúból s az
hangszerűkről, előadásmódjukról, ség fülébe. Ahogy a közönség vogató, zengedező hangjával: élve „bősl halált balt" tanltókisdallamaikról. Történjék ugyanez olvasni akart és a ponyva kiirtá .hallgassatok a szóra". A vén asszony, mind-mind elevenen lép
a népi énekesekkel." Ezeknek a sa után még szépet is hajlandó Marci, a juhpásztor, akit a falu nek elő a könyv lapjairól.
közvetítéseknek egyaránt meg olvasni — sőt kiderült hogy apraja-nagyja kikisér a temetőbe,
Világháborús emlékeit gyer
lenne hatásuk a város és a falu többen mint várható volt —, úgy Gyórke Mihály öreg gazda, aki mekkorának derűs és szomorú
a Rádiót sem fogja lemondaui „mind csak mosolyogva, csönde eseméoyelt Ízes, zamatos erdélyi
felé!
Kifogasolom, hogy Kodálvtól azért, mert magyarrá és euró sen öregéi" hazafelé, miután meg nyervén mondja el a finom tollú
örökké csak a „Gálántai táncod paivá akar válni. Sőt itt ls re magyarázta az asszonynak, bogy elbeszélő. Olyan ez a gazdag elmint egy
at halljuk. Azt ls kérem, ismer mélhet a Rádió, ba egyszer lesz a napszámosok részére bővebben bcszélésgyüjlemény,
tesse, a Rádió Időnként e nagy akaratereje elhatározni magát kell ám főzni, mint az úri ven friss, mezei virágcsokor, amely.
mai szerzemények helyét a ma végérvényesen, kellemes megle dégeknek. Csudalátó Kelemen, Erdély drága földjéről hoz Illatos
gyar és a nemzetkőzi zenében. petéseket; erre a reményre ép aki gyémántos „bicskot" hagy a üzenetet
pen a néprajzi lemezek esete a
K. M.
Tudjuk, kevés a magyar hang emellett Kodály hivatott vezetése háborúban eltűnt de csodálato
lemez. De a Rádiónak módjában alatt egészséges zenei szellem
lenne lemezre vétetni Kodály, ben egyre jobban felnövő ma
Bartók, Veress és mások szerze gyar ifjúság műveltsége jogostt.
ményeit a kiválasztott legjobb
Plláthy György. *
előadókkal (így például a .Jézus
Nadányl Zoltán verseskönyve
és a kufárok" vagy a „Molnár
Verses könyv a világ fegyve tengerkék, néha gyöngy színű vi
Anna" a kecskemétiekkel lenne
A celldömölki Bajtársi reinek zajában: nagy meglepetés. zéhez sokszor tér vlusza.
nagy élmény') és példán! a „"Gá
A meglepetésen tul élmény is.
Verselnek zöme mégis a férfilán tal táncok'-nak Ferencsik ve
Szolgálat kérelme
mert Nadányl Zoltán a .magyar szív lírája: szikrázó, napfényes
zényelte magyar zenekartól való
Ural költők legelső vonalában búrokon
Játszik.
"Hangszere
a
közönséghez
előadását állítani a Sabatától ve
áll. UJ verseskönyve, amely ének nem gordonka, se nem brácsa.
zényelt berlini filharmonikusok
Mivel * a katonai
behívások lésre szólítja fel az olvasót és a Inkább prímhegedú. amelynek
mellé; így megismerhetné közön egyre szaporodnak, az idehaza sziveket lírájának legjavát tar
ségünk a mű két — magyar és maradt ellátatlanok serege egy- talmazza, új verseket és régi Irginkább a „g" búrját szereti
öröm az Ilyen költőt olvasni és
európai — oldalát Kiváló zon rs több és több, az
adakozók köteteinek válogatott gyöngysze szeretnők
hangját gyakrabban
goránál nk szaporíthatnák a gyér- száma pedig nem hogy szopó- meit.
hallani. A kötet cime ne csak
számu Bartók-lemezeket Az a rodna, hanem inkább fogy. Er
Nadányl
Zoltán
százszázalékos
miránk
olvasókra
legyen kötele
nemes áldozatkészség, amely a re való tekintettel és arra, hogy
néprajzi lemezeket létrehozta, a harcbavonultak családjait kö lírikus. A szive dalol és a szive ző, hanem a költőre Is: jöjjön,
diktálja
a
sorokat,
a
csengő-bon
énekeljen.
G. J,
ide terelődhetnék — és remény telesek vagyunk felkarolni. A
Szolgálat
vezetősége gó rímeket B a vers lüktető rit
van rá. hogy végűi Itt ls még Bajtársi
musának
zenéjét
amelyet
a
mai
mingent
elkövet,
hogy
megmoz
vesztcségtel ennek vagy nyere
ségesnek bizonyulhatna, mint — gassa a tehetős és kevésbé tehe~\ magyar lírában csak kevesen
hogy adoma- tudnak annyira, mint Nadányi
örömest hallott meglepetésre - tűs polgárokat,
ja csaknem teJJesen eliogyott nép nyaikqt növeljék, illetve akik Zoltán. Költészete sohasem tér
még nem adakoztak, szívesked kl a Ura hömpölygő medréből, a Griff nagytermében Július í-én,
rajzi lemezeknél.
jenek most már okvetlenül
be legfeljebb néhány vidéki zsáner
szombaton \ i 7 órakor
De a könnyű magyar zene tá tépni az adakozók
sorába.
képet ad, amelynek Nadányi
ERDÉLYI JÓZSEF költő,
mogatását is folytatni kellene, az
szintén elsőrendű művelője. A
eddigi irányban. Itt már történt
Syilt szemmel kell
néznünk, magyar tájköltészet ls kap NaDORITA BONEVA
is sok minden: csak a magyar- figyelnünk az eseményeket. Min dányltól néhány remekbekészült
jetlegűség szempontjából kellene den jó magyar hazafi érzi, tud márványtáblát: s Berettyó vidé bolgár fllmszlnésznő—énekesnő,
a kiválogatást szigorítani. A .ma ja, miről van szó, meg kell nyíl ke'és főleg a Balaton, amelynek
NATKÓ GYULA Író.
gyar zeneszerzők félórája" kitű ni a szíveknek, az erszényeknek.
sokszínű, néha haragotzöld, néha Rendezi a Bajtársi Szolgálat.
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Magyar est-
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Viienjórók és kétkezi
munkások
' Tömörkény litván olbesiéUioi
Huszonfifréve halt meg aszegénv magyar földművesek, hajó
tok.' halászok és más „célszörü
czögény embörök" költője. Tö
mörként/ István. Egy könyve
fekszik most előttünk, harcmlncegy elbeszélés: valamennyi re
mekbe formált raesterdarab
Az idő — több, mint bárom
évtized — mérlegre tette alkotó
juk munkásságát és a müvek ki
áltották a próbát
Sorra kellene vennem és meggüaogatOom ennek a harmincegy
elbeszélésnek minden egyes bő
sét A komoly Szélpált, Tóth Sa-ranva Enokot Halálnét cifra
Katát Török Mihály uramat, Babocskavt. Boros bognárt, Vaolövőéket
Áhítatos és komoly- figyelem
mel el kell olvasni valamennyit
És meg kell Ismerni ennek a
nagy magyar művésznek leg
alább ezt a könnyeztetően szép
és lelket melegítőén élvezetes
munkáját!
T e r e s c s é n y l György*. J
:

Olvasta

már

a bukovinai és moldvai ma
gyarok golgotai utjának ha
talmas arányú történetét ? Fel
tétlenül olvassa el dr Németh
Kálmán bács József falvi plébá
nos könyvét! Címe:

Százezer szív sikolt.
A megrázó és érdekfeszítő,
sok képpel, dalkottával. kézi
munkám intaval dlszftettt mű
ára: - k ö t v e 28 P.
Dr. Németh K á l m á n r ó l , a
bukovinai székelyek
áldott
lelkű _ p a p j á r ó l

SzlJ

SZÓI

Rezső:

í i i i i i f f i l t i i plébános
c. füzete. Ennek ára: 1.50 P.
A fenti müvek, minden könyvújdonsáfrcal együtt kaphatók
Celldömölkön a Turul könyv
es papIrkereskedéBben, Sünvízott Tóth Károly könyv-, pa
pír- és frószerkereskedésében.

Dr. Ajkay Béla
főszolgabírót

Ujabb adatok az Aladárok
történetében
Tudja-e Uram,' mivel tölti az
idejét Aladárunk a „hivatalban"?
Regényeket olvas, s ha valaki
hirtelen belép, a mindig készen
álló, félig nyitott fiókba süllyeszti
olvasmányét s égy tesz, mintha
rengeteg dolga volna. Mertha
nincs is, azért mutatni kell ogvebár.
Szegény, Istenben boldogult
Láng barátunk beszélte el. hogy
az egyik Aladárral hogyan járta
meg ő egyizben. Hosszabb kör
utró] érkezett éppen haza s pa
naszkodott,- hogy a drótférgek
mekkora pusztítást végeznek a
cukorrépában.
Hát nincs valami ellenszer? —
kérdezte Aladárunk. — Egyálta
lán, mi az a drótféreg, hogy le
het egy féreg drótból — értet
lenkedett Aladárunk. Szegény
Láng, aki akkoriban még lelügyelő volt, megmagyarázta neki,
hogy ez a féreg ugyan nem
drótból van, de azért Összerágja
a cukorrépát s bizony csak egy
módon lehet védekezni ellene.
No, no — villant fel az Aladár
szeme nagy „szakértelemmer.
Krumplival — felelte Láng ba
rátom. Ha krumplit "tesznek ki.

ezt rágja, nem a cukorrépát
Csakhogy az képtelenség, hogy
burgonyával szórják tele a cu
korrépa földeket ez kész Őrült
ség lenne. De nem mondhatta ki
ezt mert Aladárunk máris lecsa
pott:
Hát akkor nincs semmi
ba], krumplink van .elégi

• •• •

Bölcsőtől a koporsóig
Celldömölk:
Születések: Horváth Antal ée
Gyürüsl Rozália házasságából le
ány. Vass Béla és Pusztay Sarol
ta házasságából leány, Felsőbükl
Nagy Mihály és Maliorísz Katalin
házasságából fiú,, Buza KalmAn
és Horváth Mária házasságából
fiú. Németh Géza és Klárchlechner Ilona házasságából leány,
Stotz Béla és Tóth Erzsébet há
zasságából leány,. Hende János
és Adorján Ilona házasságából
leány.

Azt gondolta az ártatlan, hogy
• Házasság: Szalóky László és
mivel a gyárnak van egy kis
krumplija,
hát
teleszórja, H o r v á t h Katalin kötőitek házassá
vele a cukorrépaföldeket a fél got ...
Dunántúlon.
Halálozás: özv. Fodor JózsefCsak egy Aladártól telik ki -né, szül. Dömölki Rozália 60 éves,
ekkora „szakértelem" — gondolta Kiss Eroőné, szül. Rákóczi Anna
magában szegény Láng barátom, 41 éves, Prlncz Jőzefln 88 éves
— nyugodjon, bőkével — de han korában hunyt el.
gosan- ő sem szólhatott, hanem
szép csendesen otthagyta őalaSárvár:
dárságát
Születések:
Rótí Béla és Kn,• •
Aorácz Anna házasságából fiú.
Jaross Andor bejelentette, hogy Bíró József és Hegedűs Mária
az Aladárokat eltüntetik a nem házasságából leány. Kovács Mi
nekik való állásokból s bogy hály és Szabó Ilona házasságából
senkinek sem lehet több fizetése, fiú.
mint a magyar nemzet miniszter
Házasság: Horváth Ferenc Fü
elnökének. Ez a bejelentés az löp Margittal kötött házasságot
Aladárok világában nagy riad al
Halálozás:
Kovács Jánosné
mát váltott ki, .távol- s közelben
szül. Dolgos Anna 56 éves, Kele
egyaránt
. "
men I.ászióné szül. M Andii Teres
36 éves korában hunyt el.

Vitéz S o m o g y v á r y Gyulát
kizárták a M É P - b ő l
Nevezett — egyebek között —
a Rádiónak Igazgatója volt köny
veit kilóval mérte s azok közé a
„hazaffyak** közé tartózott, akik
látszólag a keresztény magyar
ságot képviselték müveikben, de
ugyanezeket a müveket á zsidó
kiadóval jól megfizettették- s a
zsidó kiadó busás nyereséggel
rásózta egy kispolgári, ficamo
dott Ízlésű, szűklátókörű közép
osztályra.
Hogy éppen az országot mély
erkölcsi romlottságba taszító Kállayval, Keresztes-Fischerrel s az
ország közellátását tönkremenni
engedő Loky Dezsővel együtt
tették ki a pártból, mindennél
jellemzőbb,
Gyula deák remélhetőleg nem
fogja ezután magyarságra nevel
ni azokat, akik vérségileg Is ma
gyarok. Hogy miből él meg. nem
lesz probléma. Mi nem féltjük.
Emlékeztetőül idézzük, hogy
sokan méltatlankodtak olvasóink
közül, miért, hántják „szegény"

3

Gyula deákot* Nos. mostmár v i 
lágos-e ? Nem mi voltunk az egye
düliek, akik lebbentgettük a
fátylat a mázsás regények által
történő ál hazafias „nevelés* ku
lisszatitkairól. '
Szabó Dezsőnek, a legnagyobb
élő-Írónak azonnal volt bátorsá
ga megkiáltani az igazságot az
azóta sokszor- és méltán kifogá
solt ócska sláger dallamu s még
ócskább szövegű erdélyi Jflduló
járványa idején, ezt Írva .róla:
.4 spanyol inkiizieió minden
kínját vállalom, de ki kell je
lentenem: fertelmes.
De Somogyváry a Rádió Igaz
gatója volt Hogy lehetett volna
azt kívánni, hogy ne á saját tákolmánvát játszassa jó pénzért a
rádióban ?
Remélhetőleg ezután nem fog
nak akadni bárgyú alakok, kik
énnél az ál hazafias s álromanti
kus regényekkel akarják nevelni
az ifjúságot A szemeknek kl kell
nyílni ok.

kérte fel a Keleti Arcvonal Baj
társi Szövetsége a sárvári és já
rási szervezet elnöki tisztének
betöltésére. - A Keleti Arcvonal
Bajtársi Szövetségének
célja:
összefogni azokat akik a harcte
reken ismerték ineg a fenyegető
bolsevista veszedelmet s akik
gerinces, elszánt sem hátra, sem
oldalra nem kacsingató, kemény Sárvár egyes részelt elöntötte a lezúdult víztömeg
akarattal elkötelezték magukat a
Máskor is előfordult Ilyen táj elöntötte az eső, a park pedig
bolsevizmus s annak hazai szálláscsinálól. valamint a régi rom ban, hogy 20—30 perces felhő úgy nézett ki, mint valami árnyas
lott rendszer ma ls suttogó pro szakadás szakadt egy-egy vidék halastó. A jövő-, BŐt a jelen egyik
pagandával dolgozó s fertőző ele re, de ehhez fogbatót ami az halasztást nem tűrő feladata a T i 
elmúlt héten történt alig lehet zenháromváros és a Kertváros bár
mei elleni küzdelemben.Értesülésünk szerint Dr Ajkay találni az emlékezet könyvében. mi módon történő csatornázása.
Béla főszolgabíró, aki súlyos fa A felhőszakadások miatt különö A kár olyan nagy, hogy még a
gyási sérülésekkel, rokkantán ke sen Sárvár szenvedett sokat kényszermegoldásoktól sem sza
rült ki a nagy orosz elleni téli Nappal ls meg-megújuló, órákon bad visszariadni. A Tizenháromhadjáratból, az elnöki tisztet el át tartó zuhatagok öntötték el a városiak kerek 25 év óta könyö
várost, s volt olyan éjszaka, rögnek a csatornázásért s Itt
vállalta.
Az Arcvonal szervezési mun hogy este 10 órától kora reggelig aránylag könnyen keresztül is
káinak végzésére a hírek szerint szakadt mintha dézsából öntötték vihető. Legalább vízlevezető ár
Dörnyel László bejcgyertyánl ta volna A Kertváros teljesen vlz kot létesítsenek a kertek felsza
—f
nltot és Keller Ferenc polg. Isk. alá került, egyes kutakból kifolyt badítása érdekében.
a vlz. A Tizen három város-t ls
tanárt kérik fel.

Felhőszakadások sorozata
Kemenesalján

Utca-nevek
megváltoztatása
A inult heti számában közölte
lapunk, hogy a sárvári nemzetlszocfalista párt szervezete kérte
az elöljáróságot, hogy, a Hatvány.
.utca nevét változtassa meg, a
parkban lévő Hatvány emlékkö
vet pedig tűntesse el. Ez a bét
folyamán meg ls történt A Hat
vány utcát Szatmári útnak ne
vezték el a képviselőtestületi gyű
lésen. Az utca ezzel megkapta
áz Őt megillető nevet; mert ez
az utca éppen ama terület felé
vezet, amit Szatmárnak neveznek.
* Kérte a> pártszervezet azt ls,
hogy a kórházi emlékmüvet ls
változtassák meg. A Képviselő
testület azonban itt nem . adott
helyet a feliratnak, azzal érvel
vén, — igen helyesen — hogy a
40 évvel ezelőtt tett cselekmények
bizonyos szempontból másképpen
birálandók el, mint a maiak. Ezen
a elmen kl lehetne törölni egész
soreg kiváló intézményt a népek
életéből azon a elmen, hogy zsi
dók Is közreműködtek a létesíté
sében. Itt pedig arról van szó,
hogy a Hatvani—Deutsch család
építtette meg a kórházat Sárvár
számára s abban a mai napig ls
elsősorban magyarokat gyógyí
tottak. Valóban ésszerűtlen bar
bárság lenne azért büntetni egy
zsidót, mert. negyven évvel es
el ólt jót tett egy nagyközséggel
Sőt 10 éwel ezelőtt igen nagy
mennyiségű fehérnnmü anyaggal
gyarapította a kórház felszerelé
sét Ha a kórház költségeit kül
földön elköltötte volna s nem lé
tesített volna kórházaf Sárváron,
akkor ma nem jutna eszébe sen
kinek sem vádolni az építtető
Hatvani—De utsebot Axzsldóságot
elég büntetni a bűneiért;- igazán
felesleges egy kulturlétesítmény
ért, tehát azért büntetni, ami jót
cselekedett
, _i
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Közellátási hírek Celldömölkről
J ú l i u s 3 - á n k e z d ő d i k az
új gabona vásárlása
A Gabonái orgalmi Központ ér
tesítette s gabona vásárlásra jo
gosított kereskedőket és bizomá
nyosokat, bogy vételjeggyel a
beszolgáltatás! kötelesség telje
sítésébe beszarni Lhaíó.i továbbá
bármilyen elmen felajánlott ga
bonát június 21 ig vásárol hatják
• meg. Ettél a naptél kezdve vá-

ERDÉLYI JÓZSEF
v e r s e i b é l s z a v a l július 1-én
a Griff nagytermében.
sári ás nincs és vételjegyeket sem
letet kiállítani. Az új 1944-45.
gazdasági évre július 3-án kez
dődik a vásárlás, de csak azok
a kereskedők és bizományosok
kezdhetik meg újra a gabonavá
sárlási, akik az 1944-45. gazdasá
gi é r r e érvényesített, vagy kiál
lított arcképes gabonakereskedői
igazolvánnyal és új alakú jegyek
kel rendelkeznek Ezeket a ren
delkezéseket a Hüvelyesforgalmi
Központ hatásköre alá tartozó
hüvelyesekre és egyéb termé
nyekre ls »ltrnlrriwTnt kell.

UJburgonya termelői ára
Az új burgonya termelői árát

további Intézkedésig mázsánként
104 pengőben állapították meg.

Termelési előleg-Igénylés
Ipari növényeket termesz
tők részére
A fennálló rendelkezések ér
telmében mindazok részére, akik
termelési szerződés alapján nap
raforgót, repcét, olajlent szólyababot, ricinust vagy kendert Öszszesen legalább egy kataszteri
holdon termeszt a termeltető
vállalat június hó, 1-től kezdődő
en kataszteri holdanként 150 pen
gő kamatmentes termelési előle
get köteles adni. A termelési előleget az érdekelteknek kérniük
kell a Fururától, Illetőleg az olajmag Értékesítő Szövetkezettől.
Az előleget Igénylő termelők az
előlegkérő levelükhöz községi
bizonyítványt és aláírt váltót ls
kötelesek csatolni.
Az Igényléssel
kapcsolatban
az érdekeltek a közellátási hiva
talban minden f el világosi tástmeg
kaphatnak. Ugyancsak Itt kérhe
tik az Igényléshez melléklendő
közaégl bizonyítványt ls.

DORITA BONEVA
magyarul és bolgárul énekel júL
1-én a Griff nagytermében

Gazda, l é g i g y ú j t o g a t á s ellen
védekezz!
t Az aratást kezdd meg a le
hető legkorábban, ne hagyd a
gabonát túlérni.
2. A kereszteket ne rakd szél
irányba, a tarlót azonnal bántsd
meg.
3. Hogyha a cséplést nem tu
dod mindjárt megkezdeni, hordd
össze a gabonát kis asztagokba,
lombos rák alá rejtve.
4. A cséplést is minél jobban
siettesd.
5. Aratást ' hordást cséplést
közös erővel, összefogva kell végeznl, úgy, gyorsabban megy,
mintha mindenki külön'dolgozik.
6. Aratás — cséplés idejére
állandó tüzlel ügyel őt kell állítani,
átrepülés után a halárt azonnal
bejárni.

7. Gyujtólapokat vizesvödörbe
kell szedni, azután elásni.
8. Égő Vetést kazlat körül kell
szántani és kaszálni, bogy a tüz
tovább ne terjedhessen. Ezért
mindenki vigyen ekét és kaszát
is a kocsiján, ha a határba megy,
hogy azonnal segíthessen.
9. Asztagok, kazlak mellett
miodlg legyen víz, hosszú nyelű
tüzesapó pemet és lehetőleg fecs
kendő is. Légiveszély esetén,
szárazságban locsold'meg az asz
tag vagy kazal tetejét hogy a
ráhulló gyújtó lap meg ne gyújtsa
mindjárt
10. Az előrelátó gondoskodás, a
körültekintő védekezés nemcsak
egyéni érdeke, de á nemzeti va
gyonnal szemben jól felfogott
kötelessége is minden magyar
gazdának!

II I R I K

— Vasúti á t h e l y e z é s . Szé
kely János. máv. Jegyvizsgáló főkalauzt saját kérelmére az Üzletvezetőség Szombathelyről Cell
dömölkre helyezte.

1944 lúnlUB 24.

— Celldömölki
tisztviselő M. kir. celldömölki já
tragikus h a l á l a . Szombaton dél
rást leventeparancs
után temették el Celldömölkön
nagy részvét mellett Zsigmond
nokságának közlést
Lászlót a pétfürdői nitrogénmű
Az Ismeretlen okok miatt nem
vek tisztviselőjét, aki június 14én az angol-amerikai bombatá működő lívente egyesület elnök
madás áldozata lett A szimpati sége helyett a eelMömöikt jártai
kus, mindenki által közkedvelt levente parancsnokság mond kö
fiatalember eredetileg tanítónak szönetet az aüétikai versennyel
készült s mivel oklevéllel a ke kapcsolatban juttatott nyeremény
_
zében sem tudott abban az Idő tárgyakért
ben elhelyezkedni, pályát változ
tatott, előbb droguista, majd a 1 ctllütílillir.j.liríúi. miiht fii
péti nitrogénművek tisztviselője
1252/1944. tk. szám.
lett A szorgalmas és törekvő
fiatalember tragikus halála mély Árverési H i r d e t m é n y Kivonat
részvétet váltott kl Celldömölkön
Czlczkal Antal végrehajtatónak
és környékén. Temetésén a péti — Szigeti Dánlelné sz. Pető Irma
nitrogénművek tisztviselő kara végrehajtást szenvedő ellen Indí
és munkássága nevében Kriza tott végrehajtási ügyében a te
Kálmán főmérnök mondott szív lekkönyvi hatóság a végrehajtási
ből fakadó búcsúbeszédet Halá árverést 106 P. 470 P 03 f tőke
lát özvegye, kisleánya, édesanyja, követelések és járulékai behajtá
két buga é s a kiterjedt Rács sa végett a Kernen essze ntpéter
(Relch) rokonság gyászolja.
községben fekvő és a kemenes— Elhunyt nyűg. körjegyző. szentpéteri 128. sz. tkvi. betétben
Tompa László hobal ny. körjegy A 2. sorszám 422/2 helyrajzi sz.
ző 1 hó 19-én hosszas szenvedés alatt foglalt Szigeti Dánlelné, Pe
után 78 éves korában Bobán el tő Irma nevén álló házas ingat
hunyt. Tompa. László a Jegyzői lanra 1800 P kikiáltási árban el
karnak egyik érdemes és kima rendelte.
gasló tagja volt A boldog békeAz árverést 1944 évi Július bő
Idők embere az első világháború 21. napján délelőtt 10 órakor
és az azt követő nehéz időkben Kemenesszentpéter községházá
körjegyzőségének valódi vezére nál fogják megtartani.
és atyja volt igazságszeretetéért
Az árverés alá kerülő ingatlant
és a szegények iránti jóságáért a kikiáltási ár felénél alacso
módfelett szerették és becsülték. nyabb áron eladni nem lehet
Nyugalomba vonulása óta Bobán
Bánatpénz a kikiáltási ár 10%-a,
élt és munkásságát az egyházi amelyet a magasabb igéret ugyan
életben, mint a bobai ev. gyüle annyi "Arára kell kiegészíteni.
kezet felügyelője folytatta. . A
Celldömölk, 1944. március 30mult év őszén betegeskedői kez án Dr. Buday Ferenc s. k. klr,
dett s azóta nem hagyta el csa jblró.
ládi házát és most hosszas szen
A kiadmány hiteléül:
vedés után elköltözött szerettei
Halmos György
től és régi híveitől. Szerdán dél
után temették nagy részvét mel
lett, özvegye, gyermekei, unokái,
menyei és kiterjedt rokonsága
Előfizetés utján biztosítsák ol
gy aszalják. A temetésen a járási vasóink a Celldömölki Hírlapot.
jegyző egyesület is képviseltette A mai paplrinséges világban min- •
magát.
den kinyomott példányra két
Igénylő is van. Eladásra megbizottainknak
nincs módunkban
NÁTK0 GYULA író
e l ő a d á s a július 1-én Gríff-bcn. több példányt küldeni. — Elő
fizetni lehet Celldömölkön a Tu
Tóth
— Ujabb t e r r o r t á m a d á s ál rul nyomdában. Sárvárait
dozata. Pénteken délelőtt több Károly könyv, papir és i*-ószerLapzárta:
száz ellenséges repülőgép szállott kereskedésében. —
el a celldömölki járás fölött Út Celldömölkön csütörtök déli 12
közben az angolszász légi kaló óra. Sarvárott szerda déli 12 óra.
zok több helyen különböző rob
banótárgyakat
szórtak le s ez A BAJTÁRSI SZOLGÁLAT
Kispirit községben súlyos szeren javára Július I r é n M a g y a r - e s t
csétlenséget is hozott Ugyanis
a Griff nagytermében.
Beck Józef •kispiriil földműves a
háza előtt egy kétpengős nagy
T ö b b e k n e k — Sárvárra —,
ságú és alakú fémtárgyat talált, | akik ragaszkodásukról biztosíta
amelyről azt hitte, hogy ezüst. nak bennünket s kérik az Ala
Ezért beyllte a szobájába s ott dárok ügyének napirenden tar
rávágta az asztal lapjára, hogy a tását: Mint minden vároabaa és
fémtárgynak vájjon milyen a községben, I t t Sárváron ls van
pengése. A fémtárgy ütődés köz egy klikk, melynek tagjai soha
ben aztán felrobbant s a szeren sem próbálták meg, mit jelent
csétlen földműves jobbkezének szegényen, szerényen s a közre
mutató- és gyürüsujját letépte, áldásosán élni s működni. Ez
azonkívül az arcán oly súlyos utóbbi alatt nem jótékonykodást
sérülést szenvedett hogy félni értünk. A szocializmus, mint
kell a megvakulástól. Beck Jó szellemi és világnézeti áramlat
zsefet a szombathelyi közkórház ezeket előbb-utóbb maga alá te
ban ápolják.
*
meti. Eltűnnek az Aladárok ls,
— Elvitték a z s i d ó k a t J á n o s - legyenek nyugodtak, hisz minden
házáról. Mint Ismeretes, a cell lap gyűjti s közli sötét működé
dömölki járás zsidóit Összesen süket s a kormányzat sőt még
955 ö t Jánosházán
gyűjtötték maga a MÉP is megkezdte a
össze a gettóba, amely azonban megréndszabályozásukat Leve
az ottani lakosság-nem kis örö lüket köszönjük s kérjük máskor
mére szombaton váratlanul meg Is.
szűnt Ugyanis az Illetékes ható
ság a jánoBbázi • gettó apraját és
nagyját mind vonatra rakta s el
H T m l I r t n H á l I M M M M V I I B. B. T.
szállította a sárvár! gyűjtőtáborba,
VslAt* I M ( ahol fertőtlenítik és tovább viszik
T . k i H K árolq
l « U t » ' catiArtW i i n w i 12 **tkm.
őket
T a n L i i D K i t i g g o n i i i , CclltfO^Blk.
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— Pénzügyi kinevezések. A
m. kir. pénzügyminiszter Szom
bathelyi Ödön és Szabó Gyula
celldömölki lakosokat a celldö
mölki m. klr. adóhivatalhoz pénzagyi dijnokká kinevezte. Ifj. Gyürüssy Dezső celldömölki lakost
pedig a celldömölki m. klr. adó
hivatalhoz kisegítő dijnoknak fel
vették
— Szakvlzsgaletételek. Pin
tér Rózsi és Nagy Éva órabéres
kezelőnők, valamint Tarr József
és Magyar József órabéré talá
nyosok az Uzletvezetőség előtt
az ügyviteli vizsgát sikerrel le
tették.
— Kvanf. l e l k é s z é r t e k e z l e t
A kemenesaljai ev. egyházmegye
lelkészei t hő 16-án Molitórlsz
János esperes elnöklete alatt lel
készének ezletet tartottak, ame
lyen folyé egyházi ügyeket tár
gyaltak.

— Lel kész választás
Kerqenesmagaslban. Kemenesmagasiban csütörtökön volt a lelkészválasztás Molitórlsz János ev. es
peres-lelkész elnöklete alatt A
gyülekezet tagjai Tóth János ed
digi helyettes lelkészt hívták meg
lelkészül
— Gyárnintézetl gyűjtés. A
celldömölki ev. gyülekezetben
a Magyarhoni Ev. Gyámlntézet
részére gyűjtés volt amely 500
pengőt eredményezett
— Nagy a r á n y ú lopás a Já
nosházai gettóban. Keddre vir
radóra ismeretlen tettesek beha
toltak az elárvult
jánosbázai
gettóba, ahonnét nagymennyisé
gű fehér- és ágyneműt elvittek.
A tettesek kézrekeríttése érdeké
ben a legnagyobb arányú nyo
mozás Indult meg.
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