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ulonos erzes 
járni az utcákon. Jellegzetes ala
kok hiányoznak.' valahogyan, 
mintha az élet tempója, lükteté-

* se is más lenne. Más a levegó 
is. De egyben furcsa is. Hiszen 
alig pár hónappal ezelőtt azt I -
gérték azok, akiket ma hiába ke
resünk az utcákon, hogy a fe
jünkkel kövezik ki az utcákat. 
Mekkorát tud fordulni pár hét 
alatt a világ folyása még Magyar
országon ls. Eltűntek a zsidókat 
rejtő német hangzású cégtáblák, 
eltűntek a bosszú pajeszu galiciá-
nerek. Mennyi egyéni tragédia 
Játszódott le szemeink előtt, 
hány kariéiról derült ki, milyen 
Ingatag alapokon nyugodott Tud
juk, hogy egyéni szempontból 
voltak esetek, amikor az ember 
hajlandó lett volna a kíméletre, 
de aki végiggondolja azt aminek 
meg kellett történnie, az azt ls 
tudja: ennek így kellett történnie! 
Sic fala volunt — Így akarta a 
sors. A zsidóság sorsa is. Mert ők 
idézték fel elbizakodottságukban, 
szándékos elzárkózottságukban 
és szemérmetlen bódító eszkö
zeikkel végzetüket 

A levegő tisztulása után re
mélhetőleg társadalmi tisztulás 
következik. Eddig a zsidó feketé-
zés árnyékában feketéző keresz
tény kereskedőket alig lehetett 
észrevenni. A közönség figyelme 
mostantól kezdve Jobban feléjük 
lordulhat Most elválik, mennyi 
zsidó üzleti fogás és módszer ö-
röklődött a keresztény üzleti é-
letre. . 

A magyar értelmiségnek pedig 
most kell megmutatnia, bogy van 
benne is legalább oly fokú kul
turális érzék, mint a zsidóságban 
s a kultúra igaz javaiért ő is tud 
áldozatot hozni. 

A nagyközönség általában most 
bizonyíthatja be, hogy higgad
tabban, vakhlrektől, zsidó* masz-
lagotástól mentesen, meg tudja 
ítélni az élet Jelenségeit, a kü
lönböző helyzeteket józanul ls. 

S mindenek után kétszeresen 
jaj azoknak, akik Izrael fialnak 
bűnében találtatnak. Mert ba ed
dig volt rá mentség, a zsidó er
kölcsi és gazdasági terror, mos
tantól fogva a gazságot még a 
zsidóságra való hivatkozással sem 
lehet menteni. 

A tőke lekerült a bitorolt trónról, 
beáll a munkába, hogy milliók 
boldogulásának eszköze legyen 

mondotta vitéz Imrédy Béla 
a Keleti Arcvonal Bajtársi S z ö v e t s é g nagytáborán — 

Alább részleteket közlünk a hatalmas beszédből 
Bajtársak! Minket a törvény 

bajt! A- természet törvénye, a vér 
és lélek törvénye. A véré, amely 
a Gondviseléshez kapcsol. Igaz* 
ságot keresünk és igazságot 
akarunk megvalósítani azok 
kőzött akiket a vér törvénye 
összefűz. A szocializmusban a 
szociális Igazságot a vér törvé
nyében a nemzet javát keressük. 

Egy új közösségi világ pirkad 
reánk, amely a nemzetek kebe
lében valósul meg: szocializmus 
a nációban — a nemzetiszoclaliz-
mus világa. A n*ndft7i*r meghu-
kótt az eredmény, amibe a líbe-

hez küzdeni kell, áldozni, izzad
ni, verekedni, vérezni kell, sőt 
halni is kell tudni, de becsület
tel, szép halált halni... 

.*..." küzdelem, dacoiás a ve
széllyel, harc, ma csak ez a gon-
doiat fűlhet minden hazáját féltő 
embert. A magyar honvéd nem
csak érzi, hanem érti is azt a 
legfőbb magyar kötelességet, 
amit ez az egy rövid szó fejez kl, 
bogy: Harc! ~- • 

rallzmus korszaka torkollott, nem 
fért össze az emberi lélekben 
égő Igazságérzette!, s az anarchia 
szélére sodorta a fehér ember 
világát 

A mai kor gyermeke a for
mátlanság után formákra, á Je-
gyelmetlenség után fegyelemre
vágyik. Nem a zsarnok börtö
nére, hanem a vérünkből, lel
künkből vétetett vezetők által 
nagyvonalúan megrajzolt kere
tekbe való szabad beilleszkedés
re. Tekintélyre, amely a biza
lom megingathatatlan talaján 
nyugszik és szabadságra, ame
lyet a testvér szabadsága iránti 
tisztelet, bölcs mértékletessége 
tart meg hajtóerőnek. 

...eddig a töke szabta meg a 
liberális világ törvéríyeü és a 
profit volt a cél. Most a tőke, a 
tegnap munkájának és takarékos
ságának ez a gyümölcse, lekerült 
a bitorolt trónról, beáll a mun
kába, hogy milliók boldogulá
sának eszköze legyen. 

* * / 
Győzelem, vagy halál! 

nyelem légkörében elpuhult pol
gár füleinek keserves hangzású 
ez a Jelmondatunk. A győzeiem-

A háború és a halál pörölve, 
azt hisszük, tör-zúz, amikor le
csap, peáig kovácsot, egpbeko-
rácsot családokat, nemzeteket. 
Nagy dolgok vérben születnek. 
Eggyé és naggyá véráldozat for
rasztja össze a nemzeteket. Ezért 
ne féljen egyetlen nemzet sem 
azoktól az időktől, amikor fiai 
sokaságának vállalnia kell az 
áldozat teljességét. 

Csináljunk rendet a válaszfa
lak homályos világában. Egy 
becsületes kormányzati Irányzat 
egyhamar megfogja találni a 
nyitját —.ezt Ígérem — de az
tán ne szisszenjen fel senki, aki
nek a leomló válaszfalak egy-
egy téglája megüti a bokáját. 

A jól jövedelmező szinekurák 
gyűjtői, a politika és az üzlet 
lehérszmoklngos, de feketelelkű 
mixerjei, az összeférhetetlenségi 
törvény paragrafusai közt saltó-
mortálékat vető közéteti akroba
ták, a gazdaságilag és erkölcsileg 
megmagyarázhatatlan prolitok él
vezői, a gazdasági életet a spe
kuláció mocsarába fullasztó bör-
sláner lelkek, mind az a hazug 
világ, amit Juda féktelenül és lé-

kezetlenül garázdálkodó szelle
misége és az egyre Jobban el
harapódzó úrbamámság és elő-
kelősködés betegsége telepített 
közénk, becsületesén gondolkodó 
magyarok közé — halálra van 
ítéli*... 

Nem ép és életerős alkotáso
kat akarunk robbantani, csak 
azért, mert régiek, hanem azt 
ami. valóban elkorhadt önmaga 
gúnyképévé torzult azt akarjuk 
az útból eltakarítani. 

Életképtelen és elhalt Intézmé
nyek gennyesedéssél fenyeget
nek a nemzet testén és aem azt 
az Időt éljük, amikor hozzá nem 
értő kuruzslóknak a kegyelet 
tégelyéből vett olaját kell a fe
kélyre kennünk... Adjuk át -az 
enyészetnek azt, ami az - enyé
szeté és hozzuk meg az életet 
annak, ami az életé..'. 

Ebben az országban csak a 
becsület, önzetlenség, bátorság, 
józan ész és tudás együttese 
vívhatja ki a győzzelem pálmá
ját ! 

Barátnak és ellenségnek egy
aránt tudnia kell, hogy úgy aka
runk élni, ahogy egy ezredév óta 
a magyar mindig élni akart: be
csületesen, büszkén, szabadon-. 

— A halál jele alól hlrdSljük: 
jön az új világ, jön a jobb kor, 
jön a győzelem, de addig, míg 
kezünkben nincs," számunkra 
nincs más gondolat, nincs más 
akarat, nincs más tőrvény, csak 
egy: Harc! 
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Gárdonui Géza 
palija-cseréje 

E torok írtja meg cem*l}e-
MS. iamoftt a nagy Írét — t min: 
cemlana «• barát mondja elem
iekéit tiárdunyl Goráról. 

Gárdonyi Géza az Írói pályára 
való lépte előtt tudvalevőleg ta
nító volt Apja, Ziegler Sándor 
óhajtására Iratkozott be az egri 
érseki tanítóképző intézetbe. En
nek évfolyamait sikeresen elvé
gezvén, a tanképeattő vizsgán 

. oklevelet nyert Oklevelét Karó
don érvényesítette először. Négy 
évet tölt a tanítói pályán s ebből 
mindegyiket más-más állomáson. 
Innen uevecserbe került Majd 
Sárváron tanít segédtanítói minó-
ségben. (Sárváron sok emlék ma
radt utána, magánosok ls őriznek 
kedvet emlékeket tőle. Szert.). 
Ezt az állását ls hamar elhagyja, 
mivel Dbhronyban megválasztot
ták rendes tanítónak. Itt már fog
lalkozott azzal a gondolattal, 
hogy elhagyja a nem neki való 
tanítót pályát ée íróvá lesz. A 
véletlen is kezére játszott 1895-
ben tényleg felcsapott (rónak. A 
Győrött megjelenő „Hazánk" c. 
függeilen lap szerkesztője, Pe
reszlényi János ret lelkész, tu
domásul vévén Gárdonyi szán
dékát lapjánál munkatársul al
kalmazta. Nevezett lelkész laká
sán adott neki szállást és eltar
tást is s igy Gárdonyit családta
gul tekintette. Én, mint as Idó-
sebblk Pereszlényi Hú kebelba
rátja, bej áros savén a lei kész-csa
ládhoz, eréven ismerkedtem meg 
Gárdonyi Gézával, mely Ismeret
ség aztán benső baráti viszonnyá 
fejlődött Lelki szemeimmel ma 
is ott látom a sovány arcú, felfe
lé festit barna haja, nyurga le
gényt a szerkesztői — K í n a i 
nagy karosszékben ülve, amint 
baljára vetett bosszú szárú gipsz-

Érted küzd 
o Celldömölki Hirlap! 
O l v o t d é i lei j e n d t 
pipából füstfelhőt eregetve, rótta 
betűit a „kutyanyelvekre'', a lel
készi hivatal tintafoltoktól hem
zsegő, kopott kalamárisából. Min
dig csak pipázott szivart, ciga
rettát soha sem szívott Erre az 
Időre esik a szegedi nagy árvíz 
elől Gyérbe menekült Szávay 
Gyulával, a később nagy hírnév
re emelkedett íróval és költővel 
való Ismeretsége is, mely az e-
gyüttélés folyamán benső viazonv-
nyá fejlődött a két zseniális eszű 
ember között Szárny Gyula ez-
időben a győri Jogakadémiának 
volt hallgatója. Amikor Gárdonyi 
Pereszlényiek lakását elhagyta, 
a városban hol Itt, hol ott vett 
fel hónapos szobát Huzamosabb 
ideig a GyŐrvarosi Kölesönsegély-
ző Egylet nagy kétemeletes épü
letében lakott albérletben. Ennek 
az épületnek Baross-uti frontján 
látható az a művészi emléktábla, 
mellyel e sorok Írójának kezde
ményezésére a Győrvármegyei 
Általános Tanító Egyesület örö
kítette meg a nagy író tartózko
dási helyét 

Mikor a „Hazánkétól megvált 
•Hajfeltaníto-iróvá csapott fel, a 
TaníttíUarát c. lapjával és a AVp-
tanítók Naptárával, még családi 
nevén: Ziegler Géza néven. Ezen 
Írásai értékes gyümölcsöt termet

tek a tanítók számára. Irt novel
lákat melyeket könyvalakban is 
megjelentetett Győrött adja kl a 
Szerelmes történetek, Figurák, 
Furcsa történetek köteteit: Itt 
szerkeszti a Garabonciás Diák 
éíclapot. Álnév alatt irta a kitű
nően Jövedelmoző könyvét a 
Szépség titka cím alatt Ezoken 
kívül irt színdarabot is. — Idő
közben megházasodott feleségül 
vévén a dabronyi plébános uno-
kahugát Három gyermek szüle
tett házasságából. • 

Gárdonyi Gézának eredeti 
szándéka volt Győrben leteleped
ni. Sorsa azonban más irányba 
terelte. Győrből 1910-ben Sze
gedre, majd Aradra megy újság
írónak. Aradról Budapestre köl
tözött. Itt a Pesti Hírlappal és & 
Magyar Hírlappal állott össze
köttetésben. Ment-ment mint az 
elhivatott aki.benső parancsnak 
engedelmeskedve fut a gyönyörű 
álmok felé, hogy sohasem remélt 
magasságok' ormára érj e n fel. 
Budapesten a millenáris eszten
dőben tűnik fel. Feleségétől el
válik s 1892-ben már édesanyja 
vezeti háztartását Pesten. Itt 
Feszty Árpád környezetébe ke
rü l t Fesztyék révén Jókai bűvös, 
társaságába jutott sok más Író
val, művésszel, költővel. Feszty-
éknél került közelebbi ismeret
ségbe a ház asszonyával: Jókai 
Rózával, a nagyműveltségű úr
nővel. 

Gárdonyi később kedvét veszt
ve. Pestről Egerbe, diákévelnek 
színhelyére húzódott A Bebek-
bástya szomszédságában vett egy 
egyszerű zsellérházat Ezt a há
zat virággal, cserjével, fákkal hi
tette körül s Így Idők jártéval 
kis paradicsommá varázsolta. 

Győrött — mint említem — 
közeli viszonyban élvén az ak
kor még csak szárnyalt próbálga-

. tó íróval, ösztönös vágy ébredi. 
-|-bennem.~üugy uK Teltessek tanuja 

és szemlélője életmódjának, ahol 
már a dicsőség sugaraiban für
dött Erre az alkalmat Dobó Ist
ván szobrának leleplezése nyúj
totta, 1907 aug. 17-én, amelyen 
Gárdonyi Géza meglátogatása 
céljából én is részt vettem. Kipi
henvén a bosszú út fáradalmait 
legott felkerestem vagyaim Mek
káját: a Gárdonyi tuszkuláneu-
mot Nem kell mondanom, hogy 
a találkozás megható .érzések 
közt történt Szívélyes beszélge
tés között, bizony gyorsan eltelt 
a látogatásra szánt Idő. Már al
konyodott, mikor távozni készül
tem. Távozás előtt, a gazda ka
lauzolása mellett végig Jártam a 
tetőablakos kúria, a múzsa ter
melt Amiket Itt láttam, egyene
sen elbűvöltek. A bennük felhal
mozott műremekek és a nagy ér
tékű könyvtár, már akkor készen 
állottak arra, bogy valamikor 
múzeummá tevődjenek össze. 
Ugy tudom, hogy a nagy Író Hal 
az egész berendezést érintetlenül 
hagyva, tényleg, mint múzeumot 
mutatják az érdeklődő idegenek
nek. Én egy ereklyét is hoztam 
magammal: „A láthatatlan em
ber című nagy értékű történeti 
művét amellyel megajándéko
zott, dedikációval ellátva látoga
tásom emlékéül. Ma Is büszke
séggel őrzöm és mutogatom Is
merőseimnek. 

Gárdonyi Egerben visszavonul
tan é l t A városban egy évben 
egyszer, ha megfordult Csak igen 
ritkán utazott Pestre ls kiadóihoz. 
Ez a vlsszavonultsága tette „lát
hatatlan emberré." Benső baráti 
viszonyban nagyon kevés ember
rel állott E kevesek közt Is Sza-
botcska Mihály református pap* 
költővel volt állandó érintkezés
ben Harminc éves barátságuk 
alatt személyszerint ritkái talál-' 
koztak, annál többet levélileg. A 
két kebelbarát egymással váltott 
leveleit Szaboleska László, a köl
tő pap-fia Gáráonyi Géza élete 
és költészete elmen kiadott ta
nulmányában bocsátotta közre 
1925-ben. -

Begubózott életmódjáról beszél 
az a tette is. hogy még legked
vesebb barátjának: Feszty Árpád
nak temetésére se megy el. -Tag
ja -volt a Petőfi Társaságnak, a 
Kisfaludy Társaságnak, a Magyar 
Tudományos Akadémiának, de 
még ezeknek a gyűléseire se 
ment el. Egyébként ls csak „kül

ső dísznek" tartotta ezen irodal
mi és tudományos társaságoknak 
tagságát 

Utolsó éveit megrontották a ki
adójával folytatott perekkel járó 
Izgalmak. Ezek a pörök vitték a 
sírba is. Pestre utaztában meg
hűlt Sokáig lázaskodott a „legén-
dák hőse". Hasztalan áldozlak 
éjjeleket, ápolói, orvosai. Jó ba-
rátai: a végzet beteljesedett. E-
ger fényes temetést rendezett az 
„Egri csillagok" és annyi remek
mű megalkotójának. Még életében 
hangoztatott kívánsága szerint 
tetemét a bástyán helyezték nyu
galomra. Hamvait egy nemesen 
egyszerű emlék érzi, rajta a 
végrendeleti vers sora: Csak a 
teste. Elment ő Is a minden ha
landók útján. Alakja misztikussá 
magasztosult lelke pedig fölfelé 
szállott magasra, egyre magasabb
ra. 

Áldva legyen a fehérmegyei 
kis Agárd-puszta,, az a község, 
amely Ot,számunkra szültél 

Benedek Vince 
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L'gy mutatnám meg őt a kútnál, 
ahogy az alkonyatban áll, 
szemét ernySzve, s nézi, nézi, 
hogy száll a nap, a nyár, a nyári 
Mellette két nehéz kannája, 
s ö áll merőn és visszanéz, 
az ágas-gémes kút mellől, mint 
árboc mellől a tengerész. 

Túl, túl a tengerxik határon, 
kalandozik tekintete, 
amerre száll a nap, amerre 
száll a nyár, s az 6 élete, 
az ő élete, az Ő dolgos, . 
rab-élete, pusztán, tanyán 
eltöltött ifjúsága... Igy áll 
előttem az én jó anyám. 

• ———1gy~Te$Teriém meg, igy faragnám. 
karcsú, magas szoborba öt: 
anyámat, az asszonyt, a vállas, _ 
csipős, derék fiústütőt, 
ki szült engemet, hogy világgá 

, vágyjak, mohón apát-anyát 
hagyjak el, s fussak.árkon-bokron, 
torony iránt, csillag iránt... 

S úgy festeném meg, úgy faragnám 
mellé apémat, ahogy őt, 
nézi, nézi a messzenéző, 
a nagyravágyólelkü nőt, 
mint valami idegen asszonyt, 
aki sosem volt az Övé, 
hat fia anyját, aki mégis, 
a világé, az Istené... 

Igy festeném meg, igy faragnám 
szoborba őket én, fiók, 
ki emlékűktől elszakadni, 
megszabadulni nem birok. 
Tőlük szakadtam, tőlük csalt el 
északi fény és délibáb, 
hajnal és alkony, s ők maradnak 
számomra mégis a világ. 

Az ember, aki hazaballagott 
Thury Zoltán könyve 

. Az ember közel negyven esz
tendeje ballagott - haza az örök 
életbe s az Író új életre támad 
ebben a kötetben. Thury Zoltán 
jelentkezik a mai olvasónál: ime, 

vagyok, igy láttam az embert, 
történetekben rögzítettem Oyen 

koromból azt amit örök emberi
nek éreztem. Mert Thury Zoltán 
valóban a legnemesebb eszkö
zökkel dolgozó író volt. Alakjatt 
az élet sodrából metszette remek
be* történetei a novellairodalom 
legnagyobbjaiéval vetekednek e 
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fanyarkas mosolya, inkább li Mó
ra 'mögött a bölcsek nyugalma 
sugárzik. Emberek, egyszerű pol
gárok kelnek életre képzeletében, 
olyanok, akik ma ls itt mozognak 
közöttünk, gondokkal, töprengé
sekkel és apró örömökkel. Külön, 
érdeme, bogy a rózsaszín 
leibők mögött szunnyadó korban 
realista eszközökkel nagy prob
lémákat kimarkolni az életből. S 
emellett mégis mennyire 'szóra
koztató! Mennyire emberi ma
gunkat adja minden fordulatos 
történetében: 

Az elbeszélést, bár ő maga ke
ményen dolgozott az életért, a 
műfa] komolyságának megfelelő
en művelte. Tanulhatnának tőle 
a mai elbeszélők. Eleven mozgás 
feszíti minden darabjának kere
teit s e keretekben remekmüvek 
csordultak ki tolla alól. Rokonát 
alig találni a magyar Irodalomban. 
Színek, árnyak és fények nem 
jelentkeztek nála, mint például 
Krnrtyndl, de minden alakjának 
érveresét kitapinthatjuk. 

Ormos Gerő 

Egy szem kukorica 
Fekete István könyve. 

A legnehezebb és egyben mé
gis legszebb műfaj: a mese. Ki 
mer hozzányúlni még ma ls? 
Csak az igazi költő, aki elsősor
ban önmagának mesél. Az Igazi 
költő kerülheti csak el a közhe
lyek Scilláit és Charibdfselt, az 
igazi költő repülheti csak át az 
unalom sivatagjai 

Fekete István ügy mesél, aho
gyan a gyermek álmodik: önkén
telen ösztönösséggel s amit mond, 
esért őszinte, ezért mély és ezért 
Igaz, 

Sokan mondják még ma Is, 
hogy nem szívesen olvasnak no
velláskötetet, ezeknek azt aján
lom, tegyenek próbát Fekete Ist
ván kötetével. Olvassák el az 
Egy szem kukorica meséje után 
Szimatnak, a gyászoló vizslának 
történetét, aztán a kis kakas ese
tét, a sashegyl madarakról szóló 
elbeszéléséi a kis bagoly histó
riáját, a legendás hangulatú ka
rácsonyi regét s ami nekem talán 
a legjobban tetszik, — pedig mi
lyen egyszerű, — a kisfiúról szó
ló történetét, aki megissza a te
jet az Iskolában, otthon pedig 
rá sem néz s az apjáról, aktnak 
valaha rosszul esett, bogy nem 

kapott harminc krajcárt az isko
lai szerepléséért, mint a többiek. 
Ha aztán nem mozul meg a szi
ve, akkor az csak azért van, mert 
nincs ml megmozduljon benne. 

Igen, annyira csupa szív és 
| csupa érzés Fekete István min-
" dén Boray hogy szinte nem lehel
ne férfiasnak mondani, ha nem 
lenne mégis férfias. De ezekben 
a sorokban ott él az erdőjáró va
dász ereje és keménysége is. Ta
lán azért áll olyan mélységesen 
közel a lelkemhez minden sora, 
minden képe, mert gyermekko
rom erdeit és hegyeit hozza visz-
sza néhol egy-egy szóval, hason
lattal emlékezéssel? Erdészeket 
és vadászokat, a természet örök 
szerelmeseit, rokonokat és Isme
rősöket, halottakat és ma ls élő
ket 

Tudom, mindenki szeretni íogja 
ezt a könyvet s addig olvasgatja, 
mlg olyankor is eszébe Jutnak 
ezek a történetek, mikor talán 
fáradtan, talán szomorúan üldö
gél majd valahol, villamoson, ü-
res lakásban, vonaton, váróte
remben. S egyszerre derűt hoz a 
gondolatai közé valamelyik Fe
kete-novella mosolygós emléke. 

— . K. I I . L. 

Kuiturbotrány 

A • o g y o r n é p %ti\ 

• niogyor ifjuioghoi a 

SÜSS FÖL NAP! 
cünü hatalmas Hiúsági nép
költési gyűjtemény ben. Dalok, 
Játékok, mesék, találót kér
dések, balladák, dajkarimek 
kincsesháza a 

SÜSS FÖL NAPI 
két kfitete. Grimm ét Ander
sen mesei helyett szórakoz-
tasu és nevelje gyermekeit 

a magyar nép 
meséivel ! 

Kös/önetnyllvánitás. 
Mindazon Jé rokonoknak, isme

rősöknek. JAbarátoknnk, valamint 
a péti ni t rögén mű Yi)k Öauzes tiszt
viselőinek, Illetve alkalmazottai
nak, kik szeretett Jó -férjem, UL 
édesapám 4 

Zsigmond László 
temetésén megjelentek, sírjára vi
rágot vagy koszorút helyeztek és 
részvétükkel fájdalmunkat enyhí
teni igyekeztek, ezúton is fogad
ják hálás köszönetünket 

Celldömölk. 1844 július 1. 

özv. Zsigmond I.ászióné 
éa kisleánya. 

Vitéz Endre László 
államtitkár 

f. bó 4-én a délutáni órákban 
meglátogatta a sárvári gyOJtőtá-
bort s megelégedését fejezte ki 
az ott Tolyó exportmunkálatok 
felett. Sárvárról folytatta útját 
Szombathelyre. 

öngyilkosság Sárváron 
Dr Molnár Mária fogorvos, va

lamint unokabuga öngyilkossági 
szándékból megmérgezte magát 
Dr Molnár Mária a mérgezésbe 
belehalt . 

Nullt-tér') 
Celldömölk közéletében sokat 

szereplő Halász Gyula köztiszt
viselő megsértett amiért tőle lo
vagias elégtételt kértem. Halász 
a lovaglás elégtétel adást megta
gadta, ezzel magát a társadalmi 
kötelmek alól kivonta. 

Fentleket jelentettem a katonai 
parancsnokságnak, ajánlott levél
ben közöltem a Frontharcos Fő
csoporttal és a Kemenesaljái Urt-
kaszlnóval. Ez úton értesítem a 
társadalmi egyesületeket 

Vas Béla 
oki. gépésxménrZk. 

köztisztviselő. 
•*» 

• Tállal tH»tf»éf*. 

A mai ember élete szerintem 
botrányétvezetek nélkül Is elég 
változatos. Pedig a mai Idők ls 
elég szép számmal vetik felszín
re a botrányok sorozatát Már 
szinte szeretné az ember bedug
ni a fülét bogy ne hallja, be
csukni a_ szemét hogy ne lássa 
ezeket nem kívánatos dolgokat. 
De mind ez természetesén nem 
jelenti azt hogy nincsenek olyan 
emberek akik ne csinálnák és 
ne élveznék a botrányt, s még 
csak az ujjukat se mozgatják, 
hogy elkerülhetővé tegyék 

Ha az élet egész egyszerű-dol
gaiban vetődik fel, még csak el
viselhető, könnyebben átsiklik 
telette az ember, de amikor az 
élet szebbik, naposabb oldalán 
ls árnyék vetődik elénk, bizony 
kellemetlen érzést vált ki belő
lünk. 

Ennek a nagyon kellemetlen 
érzésnek ml voltunk a szenvedő 
alanyai egypáran aki résztvet
tünk július 1-én a celldömölki 
esten. 

Amikor elterjedt a hire annak, 
hogy Erdélyi József Celldömölk
re jön, verseiből szaval akkor 
azok akik tudtak már előzőleg 
ls, hogy ki ls ma nekünk Erdé
lyi József, akik Ismerték már 
Írásait verseit boldogan várták 
azt A napot, mikor sseaktöl azesn-
be lehetnek magyar életünk bá
tor, harcias lelkű, nagy poétájá
val ^ 

De hogy milyen kevesek vol
tak szók, akiket a Magyar est 
vonzott az megmutatkozott előt
tünk Láttuk azt bogy községünk 

József. — No, de vigasztalod ha
tunk, mert ezek azt hiszem kivé
tel nélkül nagyon Jól tudják, 
hogy kl például Karády Katalin. 

S ez egész szép, nem ? Az 6 fel
fogásuk ugylátszik nem sokat 
változott még március 19-óta sem. 

A nagyhangú, mellveregető 
magyarok 1B hiányoztak erről az 
estről. Talán nem értenek egyet 
azzal a gondolattal, amelynek 
olyan bátor hangú tolmácsolója 
Erdélyi József? De akkor levizs
gáztak az ő magyarságukból 
mindörökre. 

Nem voltak Itt aztán azok kö
zfii is többen, akiknek hivatali 
állásúnál fogva fa ott lett volna 
a helyük Ezeknek a távolmara
dása sem jelentene különösebb 
hiányokat ha mondjuk az egész 
estet valami kis celli egyesület 
rendezte .volna meg. mert ott 
már elég * megszokottá vált ha
sonló viselkedésük, de hogy a 
Bajtársi Szolgálat rendezésével 
szemben is Ilyen magatartást 
mutatnak, ez megdöbbetó jelen-
« e * v . 

De ott láttuk az egyszerű em
berek egy-egy kis csoportját, akik 
nem Dorita Boneva kedvéért jöt
tek oda, hanem kizárólag Erdé
lyi József mesrhallgatásáért 

Ott latruk azt az ifjúsági csopor
tot ls amelyik már ismerősként 
állt Erdélyi József elé, mert a lel-
ke már kapott Tatamit Tőle éa 
Belőle. 
- Amikor aztán vege. volt az est

nek, akkor a Jelenlevők nagy 
része megroteimotta Dorita Bo
névá bolgár énekesnőt hogy vi
gyen magával valami látható em
léket a Magyar est-ről, egy-egy 
aláírást a művésznőtől Azt hi
szem fényes csattanója volt a 
botránynak ez a befejezés. _ 

Kemenesalja népe, olyan meaz-
see van még as Idő, amikor min
den fenntartás nélkül síkra mersz 
szállni mindazért a m ' hamisítat
lan és magyar? E. L 

Ellenséges qgujtoqatéstól ő r z i k — — 
a termést a leventék -

repülŐgéi-Mtogy 

A Levente Hírközpont jelenti: 
A lábon álló, beérő éa rövide

sen a már learatott termést az 
ellenség előreláthatólag Igyekez
ni fog elpuaztítatnl. A 

Eékről ledobott gyűjtőeszközök
éi, vagy ejtőernyősök esetleg 

partizánok segítségével végzett 
rombolás megakadályozására a 
belügyminisztérium országos el
hárító szervezetet állított fel. En
nek a szervezetnek a munkájába 
a honvédelmi min isitor rendelete 
értelmében belekapcsolódott a 
leventeintézmény, amely - az or-
Bzág legkisebb falujába, tanyájára 
is elérő szervezetét a leventeif
júság milliós tömegeit erre a 
szolgálatra rendelkezésre. bocsá
totta. 

Leventék látják el a figyelő és 
jelentő szolgálatot Elsősorban 
azokat a leventéket veszik Igény
be, akik a mezőgazdaságban 
nincsenek elfoglalva: diákokat. 
Iparos és kereskedő tanoncokat 
rendelnek kltüzfigvelő szolgálat
ra. Ezek a figyelők kijelölt he
lyűkről végigtekintik a batárt, a 
keletkező tüzeket azonnal jelen
tik és a megszervezett riadó se
gítségével a tűzoltók és leventék 
azonnal közbelépnek. Ellenséges 
repülőgépek áthaladása esetén 
különösen figyelnek, mert az át
haladó zavarógépek könnyen 
dobhatnak ki gyűjtőeszközöket, 
foszforos tárgyakat amelyek a 

napsütésben, de már kisebb me
legre — 15 fokon ls — fellob
bannak és tüzeket okoznak. 

A tüzflgyelők arra ls figyelnek, 
így nem jár-e a közelükben 

gyanús Idegen egyén. Ezeket i -
gazoltatják és szükség esetén be
kísérik az elöljáróságra. A tüzfi-
gyelők mellé jelentoszolgáiatos 
leventéket is beosztanak, akik 
szükség esetén lovon, vagy ke
rékpáron értesítik a készeniétben 
álló tűzoltó éa levente osztagokat 

A figyelés éjjel-nappal meg
szakítás nélkül tart őszig, a ter
més teljes betakarításáig. A le
vente ií jóság átérzi hogy a ter
mésvédelemhonvédelem és éber
ségével, ha kelt kemény munká
jával megakadályozza, hogy az 
ellenséges pusztítások kárt tehes
senek az ország élelmiszerkész
letében. (LHK) 

Hirdessen lapunkban! 

1—2 s z o b á s 

konyhával, lehetőleg für
dőszobaival keresek. Aján-. 
latot: „Igazgató, Budapest 
VH., Hársfa u. 32." címre 

kérem. 
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Sárvári problémák 
E n g h f i l t a l a k á s í n s é g 

. S á r v á r o t t 
Eddig mar több, mint száz 1-

génylést bíráltak el « rövidesen 
sor kerül a még el nem bírált 
Igények kielégítésére ls. Az Ille
tékes fórumokat a város gettót-
lanltása annyi munkával terhelte 
meg, bogy a rendes, folyó mun
kákat pár napra félre kellett tenni. 

N i n c s b e n z i n é s 
m é g i s v a n b e n z i n 

Köztudomású, bogy az autó. és 
motorkerékpár forgalmat teljesen 
megszüntette a kormányzat, csak 
a fontos hivatalok vehetnek au
tót igénybe. Ez értheti ls, mert 
ha pl. a főbírónak vagy alispán
nak-azonnali -intézkedés~végett 
mondjuk a bombázás színhelyén 
meg kell jelennie, autó nélkül 
ezt sok esetben nem tehetné meg. 
Legsúlyosabban ez a korlátozás 
a soffőrök után a betegeket. Illet
ve az orvosokat sújtja. Amíg u. 
1. az orvos egy beteg miatt eltölt 
félnapot Is kocsin, bogy vala
melyik községben segíthessen 
esetleg betegén, addig a lakóhe
lyén 15—20 beteg marad keze

letlenül. Ebből az következik, 
bogy — autóhiány , miatt — a 
vidék orvosi ellátása erősen 
megnehezül. Gyakran megesik 
azonban az. bogy az orvos meg
próbálkozik autót szerezni, mire 
a soffőr megmondja: kérem nin
csen benzin! — De napok múl
va ugyanaz -a _softőr viszi az i l 
lető orvost vidékre. Amiből arra 
lehet következtetni, hogy ba a 
fél állapodik meg a fuvar költsé
gét illetőleg — hogy fehéren-e 
vagy feketén, nem kell magya
rázni — akkor van benzin. Kü
lönben nincs. Olyan autóvezető 
aki nyög, bogy „egy csepp ben
zinje sincs", még hetek múlva is 
kirándulókat visz, ez nagyon fel
tűnő nemcsak a szakmabeliek 
kdaétt, de 8 közönség soralbau 
Is. Az egyik soffört, nem is olyan 
régen, kétszáz pengőre büntették, 
mert az egyik hivatali vezető 
számára fehéren nem volt ben
zin, ugyanakkor inas számára — 
nyilván feketén — volt 

Jó lesz komolvan utánanézni, 
kik s ml célból fuvaroztatják 
magukat Hévízi kirándulások, 
badacsonyi kiruccanások helyett 
életek megmentésére kell a ben
zin ma! 

Az üzletek új záróra-
rendelete 

Az alispán Celldömölk és Já
nosháza nagyközségekben folyó 
évi július hó 1-től kezdődően to
vábbi intézkedésig a vegyeske-
lesfcédesek, péküzletek továbbá 
kizáróan, vagy túlnyomóan élel
miszer, tüzelőanyag, vagy élő
virág árusítására berendezett nyilt 
árusítási üzletek nyitásának Idő
pontját reggel 7 órában, a déli 
záratartás idejét pedig az emlí
tett valamennvi üzletre délután 
1 órától 3 óráig, tehát kétórás 
Időtartamra állapította meg. 
Fenti Üzletekben, abban az idő
ben, amikor csak IJyen üzleteket 

'szabad nyltvatartani, kizáróan 
Hshnsnw, fűszer, háztartást • 
gazdasági cikket szabad árusí
tani. 

Bárminemű textilanyag fidc-
értve a kész ruhát divatárut 
kesztyű és rövidárut kalapot! 
férfi vagy női illetve sapkát cipő, 
esernyő, papír és Írószer, vasáru 
edény, háztartási cikkek, festék, 
üveg és porcellán, valamint vil
lamossági és villanyszerelést cik
kek eladásával foglalkozó nyilt 
árusítási üzlet nyitásának idő
pontját reggel 8 Órában, zárásá
nak időpontját este 6 órában, a 
déli zárvatartás idejét pedig dél-
lután 1 órától S óráig állapította 
meg. 

S / l I t k l - S / 1 0 1 t / l \ U 
V. n. S. L. Sárvár 2. Ha az 

egyik lakásügyi -cikkben magára 
Ismert azért nem haragszunk. 
De nagyon téved abban, bogy 
az'első Igénylő On volt Mi — kik 
nem is Ismerjük, tehát ezért sem 
lehetünk elfogultak, jobban is
merjük a helyzetet, hogy honnan 
azt nem kötjük az orrára. 'Nem 
kívánjuk, bogy hat km-ről járjon 
be naponként Sárvárra, ml az 
adott esetben azt tanácsoltuk: 
Igényeljen az illető másutt, ráér 
megvenni a házat akkor, ha el
jön-az Ideje: ' I t t van elásva a 
-kutya, minket nem lehet félre
vezetni! — Egyébként ne feledje 
el, hogy bizonyos egyének plsz- | 
kos ügyeinek megszellőztetése. 

Ezt á jogot a sajtótól 
épeszű ember meg nem tagad
hatja. Talán ba kfirnók a neve
ket ez kényelmesebb lenne ? 
Még eljöhet az Ideje annak is. 

E J . Celldömölk, Olyan nehéz 
dolog egy kis beszélgetésre be
nézni a szerkesztőségbe szerda 
délután?. Több cikket kérünk! 

és~f"közerdek 

BAJTÁRSI SZOLGÁLAT 
Kishalmi Imre bonv. üzeni a 

a C/467. táb. postaszámról test
véreinek, jól van, egészséges. 
Szerető csókjait küldi mindnyá
juknak, leveleiket varja. Ismerő
seit éi 0. Margitkát üdvözli.. . 

II I R I K 
— Eljegyzés. Czuppon Erzsé

bet Jánosháza és Kocsis Sándor 
Rákospalota, jegyesek. 

— Névmagyarosítások. Plotár 
István celldömölki próbacsendőr 
Perjesire, Horváth Ferenc sárvári 
szakaszvezető Havasaljaira ma
gyarosította a családnevét bel
ügyminiszteri engedéllyel. 

— A kemenesaljal, evangé-
i luras Tanítóegyesület f bó 4-án 
tartotta közgyűlését Celldömöl
kön Erdős János Igazgató-tanító, 
az Egyesület elnökének elnök-

— ŰJ gépészmérnök. Vadászi 
Jenőt Vadászi (Scholler) Imre, 
celldömölki gépkereskedó fiát a 
budapesti József Nádor Műegye
temen gépészmérnökké avatták. 

— Lelkész beikta tás . A ke-
menesmagasi evangélikusok új 
lelkészét Tóth Jancsi f. hó 9-én 
vasárnap délelőtt iktatja be hi
vatalába MolItoriaTJános esperes. 

— A népi Öntudat ébresztésé
hez igyekezett hozzájárulni a 
nagyköcskl valamint a borgátai 
Ifjúság, midőn az elmúlt vasár
nap Nagyköcskön az ott egybe
gyűlt közönségnek népdalokat 
népi játékokat balladákat régi 
magyar táncokat mutatott be. 

— Elhunyt segédjegyző. Ka-
mondy Ferenc gércel segéd jegy
ző 43 éves korában a celldömöl
ki közkorilázban rövid szenve
dés után elhunyt 3.-án temették 
a temető kápolnájából nagy rész
vét mellett A temetésen a gér-
ceiek ls nagy számban vettek 
részt, hogy elkísérjék utolsó út
jára a közszeretetben és tiszte
letben allé jegyző]Őket. Édesany
ja, testvérét sógorai, nagynénjei 
és nagybátyái, valamint kiterjedt 
rokonsága gyászolják. 

— Vasúti á the lyezések. A 
szombathelyi üzletvezetőség öri 
Lajos ób. átalányost Celldömölk
ről Szentgálra, Molnár Károly ób. 
átalányost Jánosházára. Dénes 
Miklós ób. átalányost Ostffyaaz-
szonyíAra, Sági Zoltán ób.. átalá
nyost Vinárra, Somogyi István ób. 
átalányost Bobára és Pethő Mag
da kezelőnőt Hajmáskérre he
lyezte á t 

— Szociális szakelőadó Cell
dömölkön. Ében Károly, a cell
dömölki járás területére újonnan 
kinevezett szociális szakelőadó 
felekeket -minden csütörtökön 
délelőtt 9— 12-lg fogad a főszol
gabírói hivatalban. 

— Vasúti k inevezés . A Máv. 
Igazgatósága Szabó László Máv. 
tisztet főtisztté nevezte ki . 

— Vasúti k inevezések és elő
lépte tések. A Máv. Igazgatósága 
Vági Ferenc celldömölki fűtőház! 
műszaki tisztet főtisztté, Környei 
Róbert máv. főszertárnokot ellen
őrré, Nagy István osztálymérnök-
Bégl hivatalnokot ellenőrré ne
vezte ki. Nagy Lajos segédellen-
őr t aki Jelenleg - a kolozsvári 
Üzletigazgatóságnál teljesít szol
gálatot ellenőrré nevezte ki a 
Máv. Igazgatósága. Az állomási 
személyzet létszámában egy-egy 
fizetési fokozattal előléptek: Szé
kely ]_János vizsgáló főkalauz. 
Martos Lajos irodai segédtiszt, 
Hátai Ernő. Hetényl László, Ko
vács László £s Nagy Gyula álló
in áslelvlgy ázó k.. Várbiró József. 
Csurkás Péter váltókezelők. Ba-
garus István tolatásvezető. Ko
vács—József 11.- Kustos József. 
Nagy József és Nagy Jenő kocsi
rendezők. Lábas Ferenc, Nagy 
József II éa Velekey Imre napi-
béres kocsirendezők. Fülöp Pál 
napibéres váltókezelő. Varga Ist
ván és Vékony György vonatfé-
kezők. A vontatásnál! Magyar 
József és Csaha Ferenc főmoz-
donyvezetők, Hároory Imre moz
donyvezető. Kovács Sándor elö
lülő és Magaslaki Ferenc fűtő. 
A máv. szertárnál: Csaba József 
kapus és Csucsurás János Iroda-
altiszt A pályafenntartásnál: Ar-
hócz József főpályamester. Szele 
József, Sebestyén Géza, Szabó 
Gyula. Kozó Imre, Békési Mihály, 
Horváth István,Kovács Antal, Ló-
dör István, Papp József. Márkus 
Gábor, Németh Gyula és Kristóft 
Gyula pályaőröket léptették elő 
egy-egy fizetési fokozattal. 

— Szakvlzsgaletételek. Sza
bad vári István írod aai tiszt Orbán 
Gyula éB Nagy István órabéré-
talányosok a távírda szakvizsgát 
Szombathelyen sikerrel letették. | 

— Hullát fogott k l a Rábá
ból. Folyó hó 2-án este fél 6 óra
kor Várkeszó község határábsa 
a gátőr egy hullát fogott kl a 
Rábából. Megállapítást nyert hogy 
a hulla Béres József 21 éves ke
nyéri reptéri katona holtteteme. 

— Rendelet a kitermelt 
tölgy-, tüz- é s lucfenyőkére* 
beszolgál ta tásának helyéről 
Jüresek Béla földművelésügyi 
miniszter a hivatalos lap keddi 
számában rendeletet adott ki, 
amelynek értelmében a tölgy-
fűz- és lucfenyő kérget nem a 
termelés helyén, benőm külön 
megállapodás hiányában a fela-

I 'dóállomásoi vasúti kocsiba vagy 
hajóba rakva köteles az erdőbir
tokos vagy fatermelő átadni;ad
dig ls azonban, amíg a feladóál
lomásra a szállítás megtörténik, 
köteles az erdőbirtokos vagy fa-
termelő a kitermelt, tölgy-, fűz
és lucfenyőké rget szakszerűen 
összegyűjteni, összerakni, megő
rizni és a romlástól megóvni. 

Uj járásbíró 
Sárvárott 

Sády Jenő dr m. kir. Járásblrót 
Sárvárról Győrbe helyezték. He
lyébe Dr Lukács Mihály járásbi
rót helyezték Sárvárra. Az ÚJ 
Járaeblró Július elsejével el Is 
loelalta. hivatalát 

Dr Sády Jenő családja — te
kintettel a győri bombázások kö
vetkeztében Igen, súlyossá vált 
győri lakáshelyzetre — egyelőre 
Sárváron marad. 

Közel lá tás 
A szarvasmarha 

és juh forgalmának 
szabályozása 

A közellátási miniszter most 
megjelent rendelete értei méhen a 
gazdálkodónak a legelőterülete 
után meghatározott szarvasmar
ha és Juh beszolgáltatás! kötelet-
ségét 1944 július l-től 1944 no
vember l-ig kell teljesíteni A 
besző Igái tatáéi kötelességet ezen 
a határidőn belül, havonként e-
gyenlő részletekben kell teljesí
teni. Az a gazdálkodó azonban, 
aki legelőterülete után megálla
pított vágóállat beszolgáltatás} 
kötelességének teljesítésére lega-. 
lább egy teljes vasúti -kocsirako
mány vágóállatot ajánl fel és ezt 
a szándékát július 31-ig az Allií-
forgtlml Központ kirendeltségé
nek bejelenti, jogosult egyszerre 
egy kocsi rakomány vágóállatot 
beszolgáltatni. Az a gazdálkodó 
akinek legelóterülete utáni vágó
állattal teljesíteni lehet beszol-
gáltatási kötelességét a fenn meg
állapított négy hónapon belül 
bármikor teljesítheti. Az Ilyen 
beszolgáltatási kötelesség teljesí
tése céljából jobb gazdálkodó 
együttcsen is beszolgáltathat egy 
vágóállatot 

A gazdálkodó a szántó és rét
területe után megbatározott be-
szolgáltatási kötelességének azt a 
részét, amelyet szarvas marba, 
vagy juh beszolgáltatásával kivan 
vagy beszolgáltatható sertések 
hiányában csak szarvas marba 
vagy Juh beszolgáltatásával tud 
teljesíteni, az július l-től 196 
június 30-lg terjedő időben ezt a 
beszolgáltatást kötelességét bár-' 
mikor teljesítheti. 

A gazdálkodó salát háztartást 
és gazdasági szükségletére vágó-' 
állatot csak a községi elöljáróság 
által kiadott vágási engedély a-
lapján vághat le. 
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