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Nemzetiszocializmus 
felé 

Várjuk, kívánjuk és leszünk a 
nemzetiszocialista cgj/pdrt rend-
izerben. De ami most van? Sod
ródó, hadonászó urak, újonnan 
fellelkesült vezetők, akik elüzen
tél fenyegetik a nem jobboldali 
tlsztviselöket, alkalmazottakat, de 
a megürült zsidólakások százai 
ben nem találnak helyet 6 tagú 
családoknak, kik kénytelenek to
vábbra Is egy és kétszobás laká
sokban zsugorodni. Holt Itt a 
család és kisember-védelme ? 
Ismerek egy nemzetiszocialista 
testvén, aki hatod magával szo
rong évek óta egyetlen szobá
ban. Hogy lehetséges ez ? Üldöz
zük a nemzetiszocialistákat ? Hisz 

mindenki az! Ennek a derék 
testvérünknek az a baja, bogy ő 
már hat éve nemzetiszocialista 
t nem csak 1944 március 19 óta. 
Különben az újdonsült nemzeti-
szocialisták szívesen antedatálják 
mozgalmi heteiket évekre vissza 
menőleg. Egy öreg kortes egész 
pontosan 20 éve küzd a mai 
rendszerért. Egy másik politikai 
professzionista! akf 1939-ben al
jas rágalmakkal küzdött a nem
zetiszocializmus ellen, mostazzal 
veria mellét hogy ő mar 1912-
ben nemzetiszocialista volt s ez
zel nyilván megelőzte Mussolinit 
Hitlert Gömböst. Ezek- a föllel-
kesülturak ne köszönjenek ne
künk karlendítéssel, mert ml pi
rulunk el helyettük... 

A nemzetiszocializmust eredeti 
és tiszta formájában élik sze
münk előtt és közöttünk a hazai 
németek. Az elmúlt évek zsldó-
aeokuruc csatárai mérgezni igye
keztek a magyar és német nép 
viszonyát. Csak városi svihákok 
és zsidók által kitartottak között 
volt a mérgezésnek eredménye. 
A magyar nép tiszteli a néme
tekben a szorgalmat s magasabb-
rendű faji öntudatukat Zsidó 
boltos és kóborló cigányság nem 
tudott megélni német községek
ben. Mi magyarok ls ezen az 
hton baladva menthetjük meg 
magunkat a faji elértéktelene
déstől. Sajnos, vannak Kelet-
ktagyarországon olyan faluk, ahol 
a falu kétharmada zbldó és ci
gány. Pedig a levitézlett zeldó-
knruc vonal különös hangsúllyal 
emelte kl az elmúlt években a 
keleti magyar értékesebb voltát 
a dunántutival szemben. Nem tar
tozik cikkem keretébe, de meg
említem, bogy Erdélyben, Sza
bolcsban. Szatmárban a kis pa
rasztok legalább 100 évvel van
nak elmaradva gazdasági kultú-

A közgazdasági miniszter mondotta 
a pécsi beszédeiben: 

Ennek a főidnek ma
gyarnak keit maradnia 

A földnek ls, a szellemnek Is 
magyarnak kell maradnia, de új

nak is kell lennie, olyannak, 
amely biztosítja hazánk fennma
radását de nemcsak fennmara
dását hanem erejét és boldogu
lását is az új Európában. 

Kölcsönös hűségben szövetségesünkkel 
——_A legfőbb törvény, amely 
előttünk áll: a háború törvénye. 
Háború van és ezt a háborút 
meg kell nyernünk. A többi kér
dés ehhez képest alárendelt Je-, 
lentóségü. Egy háborút csak úgy 

I lehet megnyerni, ba ann*k veze
tésében egység és céltudatosság 
érvéoyesül. Ebből kettő követke
zik. 

Egyrészt az, bogy egységben 
és kölcsönös húségben kell kitar
tanunk szövetségesünk mellett 
Ha vannak vitáink, ezek házi 
perpatvarok, melyeket el kell 
intézniük az arra illetékeseknek. 
Természetes, hogy vannak és 
természetes, hogy érvényesíte
nünk ktfill a magyar érdekeket 
szövetségeseink irányában Is. Én 
ettől nem tágítok. Igyekezem min
den erőmmel biztosítani azt bogy 
a magyar érdekek a nagy euró
pai koncertben a legteljesebb 
mértékben "érvényesüljenek. 

— A .másik következmény, 
amely ebből folyik, bent az or
szágon belül céltudatos, erőskezű 
és egységes vezetésnek kell len
nie. 

— Pártvezető bajtársunk meg
emlékezett az egységtörekvések
ről. Azt mondotta, bogy ezek 
néha már beteges formában nyil
vánulnak meg. Igaza is van. Be
teges dolog volna az, bogy ha 
azok, akik március 19-ért felelő
sek, az egységnek a köpönyege 
alatt továbbra ls megtartanák 
azokat a pozíciókat, amelyeket 
március 19-ike előtt elfoglaltak. 
Egységes azooban a magyar lé

ceknek a megnyilatkozása a ma
gyar összefogás Télé és ezt a 
hangot meg kell hallanunk. Nem 
vagyok hajlandó szűk ' pártpoliti
kai szempontok szerint Igazgatni 

a magyar politikát El kétl Ismer
nünk, hogy más pártokban ls 
vannak becsületes, jószándékú 
magyar emberek. Az a fontos, 
hogy a becsületes, Jószándékú, 
önzetlen magyar emberek egy
másra találjanak Aki fenntartás 
nélkül el tudja fogadni az új, a 
szociális és a válszfalak nélküli 
osztálytalan magyar társadalmon 
felépülő ú] magyar életet az jö
vő munkatársunk, álljon mellénk, 
fogjunk vele kezet és menetel
jünk vele együtt a boldogabb 
Jövő felé és ne egymás fejbe
verésével próbáljuk a magyar 
problémákat' elintézni. -

Az a körülmény, hogy a kor
mányzás nem kizárólag a ml 
pántunk kezébe van letéve, ha

nem más pártok it osztoznak 
benne, kötelességünkké teszi, 
bogy számoljunk ezzel a hely
zettel. 

— Nem szabad kiéleznünk az 
ellentéteket amire talán volna 
jó okunk, mert minket Is bizony 
igyekeztek visszaszorítani, de én 
ezt mind elfelejtem, mert nem a 
retorzió Idejét éljük. Azt ellen
ben megkövetelem aemcsak a 

magunk, hanem más pártok szá
mára is, bogy akit méltánytalan 
üldözés ért az elmúlt rendszer 
alatt, azzal szemben ezt a mél
tánytalan üldözést haladéktala
nul szüntessék meg és az Illető 
száméra adják meg a legtelje
sebb anyagi és erkölcsi rehabili
tációt Ezt a követelésemet nem 
adom fel annak ellenére sem, 
hogy szélső Jobboldali oldalról ls 
nemcsak március 19-e előtt, ha
nem azóta ls előttem érthetetlen 
módon támadások érnek. 

.— Ezeket nem ml provokáltuk, 
hanem egy beteg szellem ter
melte kJ, amelytől a szélső Jobb
oldalnak meg kell szabadulnia, 
mert becstelen rágalmakkal és 
személyi bajszával Jobboldali új 
Magyarországot felépíteni nem 
lehet hanem csakis anarchiába 
lehet taszítani az országot 
__ — Egyöntetű a- vágyakozás 
egy új magyar *'et felé, mert 
azt a néhány embert aki nem 
akar megújulást nem akar egy 
új. Igazságosabb, becsületesebb 
életet ezen a földön, nyugodtan 
mellőzhetjük, amidőn a politikai 
seregszemlét megtartjuk. Ennek 
a népnek, a mi népünknek a 
túlnyomó többsége becsületes, 
derék ember, aki hajlandó áldo
zatokra ls a győzelem érdekében 
és ezek a becsületes magyar 
emberek, az a nagy többség 
csakugyan vágyódik a magyar 
összefogásra egy új magyar élet
nek a jegyében. 

Kötelességünk gyakorlati intézkedésekkel 
javítani a magyar életet , 

Nekünk kötelességünk ott ma
radnunk a poszton és kötelessé
günk megpróbálni élni azzal a 
hatalommal, vagy annak egy ré
szével, amely a kezünkbe adatott 
és kötelességünk gyakorlati po
zitív Intézkedésekkel javítani a 
magyar életet Kötelességünk 
addig, amíg reményünk van rá, 
hogy ezen az uton célhoz tudunk 

érni. Én megmondom, bajtársak, 
hogy az alatt a hat bét alatt 
amióta miniszter vagyok, ez a 

[.reményem nem erősödött, de 
még van. reményem és ennek 
következtében kötelességem a re
mény tartalékait ls a végsőkig 
kimeríteni és mindent elkövetni, 
bogy belülről megpróbáljam a 
magyar élet útját abba a helyes 

rában a kisalföldi és dunántúli 
magyar testvéreiktől. 

A nemzetiszocializmusba neve
lődni kell. Ezt a nevelést pedig 
csak régi, megpróbált kemény 
mozgalmi emberek végezhetik eL 
Az uram bátyám ós, kérlckalásan, 
e láza tos t l sz teletem-pak I Izáanat 

vége! A hat év azenvedése és 
küzdelme mindnyájunkat meg
próbált Most nem párttagokat 
kell toborozni, hanem visszatar
tani a helyeikevJőket Aki 1944 
március 19 óta fedezte fel nem
zetiszocialista Indulatalt az csak 
közkatona lehet, de rá ls azzal a 

gyanúval nézünk, bogy elfut kö
zülünk, ha netalán az orosz be
tör Erdélybe, vagy az angol
szászok még közelebb jönnek 
Párizshoz. 

Molnár Benjámin 
(rtmnftjluml t t t á r , -

veszprémi metróvezető. 
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Irányba továbbvinni, amely Irány 
valamennyiünknek a szeme előtt 
és meg kell mondanom, bogy a 
kormányzat szeme előtt ls lebag. 

— Ha e törekvéseim nem si
kerülnek, ha a reményem elapad, 
egy pillanatig sem fogok báboz
ni. Már kétszer elhagytam a mi
niszteri bársonyszéket, el tudom 
hagyni bármikor szikrányi saj
nálkozás nélkül. Elhagynom azon
ban csak akkor szabad, ha ezzel 
használok nemzetemnek. Tudom, 

népszerű lenne és nagy tapso
kat keltene a Magyar Megújulás 
Pártjának berkeiben és sok pár-
tonklvü! álló elégedetlen Jó ma
gyarnál la az effajta lépés. És én 
mégis azt mondom, megteszem, 
ba kell és megteszem, bs hasz
nálok vele nemzetemnek, de nem 
teszem meg, ha ezzel nem vf. 
szem előre a nemzet útját Kö
telességem egy poszton minden 
lehetőséget kimeríteni, amely 
megadatott hogy ott használni 
tudjak népünknek. 

csárdást Debát úgy látszik más 
nem Jutott a műsor-Igazgatóság 
eszébe. Hiszen olyan kevés Igazi 
aratónóta van, hogy alig tudna 
helyette minden rádióhallgató 
vagy hatot-nyolcat úgy hirtelené
ben mondani 

Egy másik szerzeményben a 
jó Istennek ls hála adódik. Ez 
még a legelfogadhatóbb volt 

Bilxaloldön, dulóutOD megy a lány. 
Barna legény lépeget az oldalán... 

Jó Öreg Blaha Lujza-slágef _ 
népszínmű aranykorából, otyn 
néples, pajzán. A végén at* 
a nyul ls kiugrott a bokorból 

Lágy s kenyér. Igazán, csata 
(pirítani nem — . 

Kicsi a lány, Igazan, csakugyan. |3 
[bez adni nem lehet 

Ez megint egy kis vlgaaztrái 
volt. De utána egy ktvételéfel 
már csak- „szerzemények" íöttek 
csőstül. . -

Ránk nehezedett a sors keze 
Ml*Is rengeteget veszítettünk 

életben és anyagban is. Éppen 
tegnap hallottuk, hogy 150.000-et 
tesz ki a hadigondozottak száma. 
Már 150.000 olyan magyar van. 
akit a maga személyében vagy 

mekeiben tarlpolnls keU a kö
zösségnek. Már nagy áldozatot 
hoztunk ml ls az Agyért és ezt 
az áldozatot nekünk Jogunk van 
hangsúlyoznunk nemcsak bent 

A x i n g . 
először a fizikai 

Igenis, tempóra vtn szükség A 
kormányzat cselekedeteiben. í'-
temre és lendületre vao szükség. 
Rengeteg feladat áll meeoldás 
előtt 

Mi sem volna könnyebb és az 
a Károlyi Mihályoknak és hason
lóknak volt a szokass, mint kon
cot odadobni az elégedetlenek
nek. Egy hidasaiban át nem gon
dolt általános fizetésemelés ée 
béremelés következménye példá
ul nem az lenne, bogy több len
ne az áru, ami a kisember ke
zébe Jut hanem esek az, hogy 
több lenne a bankó, még azt 
sem mondom, bogy a pénz, mert 
a pénznek nemcsak névértéke, 
hanem a belső vásárló ereje is 
lényeges. Több lenne a bankó, 
de semmivel nem lenne több az 
éra. Ma, bajtársak, nem az a 
probléma, hogy kinek mennyi 
bért adjunk a kezébe, banem az, 
bogy azt az anyagot azt az árut 
amelyet a háborús viszonyok kö
zött termelni, vagy behozni Ut

az országban példamutatásként 
hanem kifelé baráttal és semle
gesekkel szemben egyaránt Ne* 
künk tehát bajtársak, kötelessé
geink vannak az új Európával 
szemben, amelyért nemcsak a 
.nagy szövetségesünk, banem. mi 
is már annyi vert és erőfeszítést 
áldoztunk. E kötelességünk min
ket arra ösztönöz, hogy ezt a 
harcot a végső győzelemig meg
ingás nélkül végígküzdjük. 

a nadrág 
munkásnak jusson 

dnnk. Igazságosan osszuk fel és 
oda Juttassuk, ahová kell. 

— Azoknak a társadalmi réte
geknek, amelyeknek ruhában, 
házi felszerelésben van tartalék
juk, addig is, amíg erre nézve 
jogi rendezés nem történik, tar-
tózkodnlok kell a vásárlástól, 
mert most minden azoké a nép
rétegeké kell. bogy legyen, ame
lyek nem tudnak tartalékot sze
rezni maguknak és lassan leron
gyolódnak. Ma az ing, a nadrág 
a fizikai munkásnak kell első
sorban és bogy ez Így legyen, 
arról gondoskodni fog a .kor
mányzat Nem a pénz mennyisé
ge lesz a döntő abban, hogy ki 
szerezhet á ru t ki - veheti meg 
az Inget vagy cipőt banem arra 
a rendszerre kell áttérnünk, hogy 
utalványokat adjunk kl a rászo
ruló rétegeknek és ezen utalvá
nyok alapján jutnak majd hozzá 
ruházati cikkekhez vagy házi fel
szereléshez azok, akiknek erre 
nagyobb szükségük van. 

Gerle szállott a házára, a galambom hóval Iára, 
Tenyeréből etetgetí, édes csókot Is ad neki. 
Ha én olyan madár volnék, minden csókot rácsókolnék 
Hófehér válladra szállnék, csak tenéked turbékolnék 
Aztán, mint a szellősóhaj, szólnék hozzád szelíd szóval 
Hű kebleden ölelgetnél... stb. 

Aratónóták 
a magyar rádióban 

Hallgattam Péter-Pál napján 
délután a rádiót „Rövid szünet 
után aratónóták következnek": 
mondta. No — gondoltam — 
végre valami éppen Idejénvaló 
műsorszám Jön. Legalább a 
Beszkárt-zenekar fülláldltó cslna-
drattája t*tán hallunk egy-két 
szép magyar népdalt vigasztalá
sul. De caak - gondoltam, nem 
úgy lett 

Rákezdi a cigány az ormódi 
temetőrei. Es ugyan nem arató
nóta, ott legfeljebb füvet kaszál 
nak. Debát majd jön az la .Hul
lámzik a búzatenger, talán nincs 
is boldog ember..." Ebben már 
tenger búza van, de kötve hi
szem, bogy ezen merengene ara
tás kezdetén akárki la, akinek 
egyéb köze la van hozzá, mint
hogy bárom kenyeret eszik a 
vendéglőben a sülthöz. Igencsak 
abból jött kl ez a kérdés, bogy 
a szövegszerző leírta as első 
sort, aztán nem talált a tengerre 
más rímet 

Elfelejtettem ezt ls a rákövet

kező kedvéért: „Búza, búza, búza, 
de szép tábla búza..." Ez már 
igazi. Az a kérdés ls, de komo
lyan éppen helyénvaló, hogy: 
„ki fogja azt learatni, ha elme
gyünk masírozni." Az egész mű
sort ezzel kellett volna kezdeni 
1944. év Péter-Pálján. Itt járnak 
a vetésgyujtogató repülőgépek a 
tejünk felett majd mindennap. 

Hanem megint egy „szerze
mény" jön utána: ~ 

Kl-kl megyek a mezőre, aratnak, 
Kl aratna, ha DOBI éa a rózsámnak... 
Ez is jól sikerült! Csodálatos, 

hogy a tisztelt szerző, (gondolom 
ugy az ebédutáni újságolvasás 
ée szivar után) kl-kisétál a me
zőre éa ott látja saját magát 
aratni. Ezt a kísértetet megnéz
ném én ls. így van az, ha a vers 
nem lélekből, caak erőlködésből 
jön. 

-Ritka búza, ritka árpa, ritka 
rozs.." Ez ls valódi lenne, caak 
egy a baja, hogy már a szép
öreganyánk is erre tanulta süldő-
lány korában a tánciskolában a 

Van ebben minden. Gerle száll 
a galamb vállára, hol tegez, bol 
magáz, nyúlik végnélkül. Olyan, 
mint a régi szerelmi levelező-, 
könyvek csicsás levelei rózsa-
koszorúban csókol ódzó fehér ga
lambokkal. Azokat se veszi már 
senki, mer* még a borbélysegé
dek is közönségesnek tartják. De 
mi. a rádió jóvoltából be kellett 
bogy vegyük ezt a túlédes sza
charin-szörpöt is. Pedig magyar 
ember gyomra sohse állta az 
Ilyet 

.„azon 4)1 a babán háza. 
Megölelem a kaputélfáját 
Megcsókolom százszor a gazdáját... 

Ezen megint nevetni kellett. A 
szerző a babáját csókolja de a 
kapufélfát öleli. Magunkfajta em
ber olyankor hagyja a csudába 
a kapulélfát, legfeljebb akkor 
ölelgeti, ba valahol felöntött egy 
kicsit De akkor azt csókolja is. 
No de, ba a szerzőnek (meg a 
babájának) Így jó, hagyjuk rájuk. 
Mire viszi az embert a versfara
gás kin ja! 

.Aranykalász, ezüstkalász... pl-
rosszemű búzakalász megérett..." 

Cgy belelelkesednok végén 
ezek a városi .aratók" az ara
tásba, bogy csupa aranyat meg 
ezüstöt látnak és majdhogy ma
guk Is be nem állnak a kaszá
sok közé. De csak majdnem, az
tán megint fő gondjuk a' szere-
lees -meg ebberra nagy dolog-
Időben és bőségben ls: 

Hit. bajt. meleget 
Mindent feledek 
Elfeledünk mindent parom_. 

El bizony még azt is, hogy _ 
voltakép aratási műsor lett vobja 
No meg azt is, hogy „suszter 
maradj a kaptafánál". mmm\ 
.költ", akinek nincs miből?Sze
gény magyar földmlvesnép, hegy 
miket követnek el a rovására' 

De, most már formában Is ko
molyra fordítva a szót a rádJt-
igazgatóság megint remekelt 
zel a műsorral. (Hiába ebben i 
hőségben nem fog az ember leje.) 
A magyar élet egyik legfonto
sabb évi eseményéhez ilyen 0-
Iik ' 1 Ha már egyszer rendeznek 
ilyet, miért nem hallhatunk crapa 
valódi, magyar aratónótát, nem
csak egyet kettőt árva mazsolá
nak a dagadt kalácsban. Miért 
jó minden alkalom csak arrt, 
hogy a hallgatók fülét ditettám 
„szerzők" sok erőltetett cMnál-

ményával tömjék tele? Tudat-
Ianságot rosszindulatot, fcluTi 
séget nem merünk feltenni i 
műsorkészítőktől, azt sem hisszük, 
ha nem tudjuk, bogy a „szerzők* 
rokonságban, vagy üzleti össze
köttetésben vannak velük. Nera 
tudjuk bát ezt magunknak más
sal magyarázni, ralqthegy azt 
hisszük: ez kell a közönségnek. 
De nem ez kell. legyen ez a pár 
sor is tanúság róla 

Hódi Bertalan. 

trfred küzd 
a Celldömölki Hírlap! 
O l v a s d és terjeszd! 

U ! i R O D A _ 1 O M J 

JLáiászututieL 
3fia.: Titimpa Jia'jz/j 

Élőmbe sik völgy tóntl. messze nyúlra. 
Míg nyájas színét gürnyedthátu sziklák 
Sötét sorukkal durran megszakítják — 
Kedvüket is egy perc így váltja búra! 

S egyszerre látom furcsa, bús magunkat, 
Kudarcait sok inci-íinci gűgnek — 
5 látok: terülni s telni temetőket. 
Ott, hol még nemrég örömök virullak, 

6 látom: e föld is lázban hogy vonaglik — 
S még jel sínes, ami jobbulást Ígérjen — 
Tán jiatn is lesz, míg nem veszünk el, addig! 

Szemem hiába kémlel menedéket! 
S én mégis: állva egy szűk martszegélyen. 
Makacsul zengem: Halleluja, Elet! 
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Kedves siető Testvérem! 
Az életuton való rohanásodban 

állj meg; egy pillanatra és ne 
légy rest az olvasásra. Olvasd el 
e pár sort, amit csak azért ve
tettem .papírra, hogy emlékeztes
selek valamire. Olyan valamire, 
ami nem magyarhoz-jnéltó, - : 

Ma az ember élete más, mint 
volta múltban. Mindenkinek több 
a gondja-baja. A munka is meg
szaporodott, mert hiszen sok-sok 
munkaerőt a fegyveres helytállás 
vont-el munkahelyétől. Ezek he-

" lyett a front-katonák helyett a 
helsöfront katonáinak kell helyt-

• állni I Mindenféle foglalkozású 
ember, ha igazán átérzi a hely
zet komolyságát és feladatainak 
súlyát, ma panasz és zokszó nél
kül végez néha erején felülinek 
látszó munkát ls azért, hogy ré
szét kivegye a nagy küzdelem
ből. 

De most nem erről akarok el
mélkedni, El akarom mondani 
azt,- hogy a kétkezi munkások 
mellett a szellem munkásai, a 
hivatalok rabszolgái is kiveszik 
részüket a nemzeti erőfeszítésből. 
Ok is áldozatot hoznak s dolgoz
nak zokszó nélkül éjt nappalló 
téve, mert Így kivánja a nemzet 
érdeke. 

Velem együtt te is szemtanuja 
voltál annak, ami a hivatal
ban történt! Tudod nagyon jól, 
hogy a hivatal vezetője ma há
rom ember munkakörét látja el, 
mert hiszen két munkatársa a 
Kárpátokon túl fegyverrel kezé
ben vigyáz, hogy a vörös rém 
meg ne háborítsa hazánk és há
zunk nyugalmát. Azt is tudod, 
bogy ez az ember ma nem na
gyon ér rá arra, hogy a hosszú 
lére eresztett siralmas elbeszélé
seket végighaligassa% mert hiszen 
akkor intézni tulajdonképpen 
semmit sem tudna. Ezért őt nem 
lehet ridegnek, embertelennek 
nevezni, mert hogy nem az, te 
magad is tapasztaltad. 

Emlékszél talán még arra a 
napra amikor az előszobában 
reggeli 8 órakor már 'vagy hú
szan szorongtunk, hogy ügyes
bajos dolgunkat elintézzük. Mind
egyikünk sietett, mert — az idő 
pénz — elve alapján egyikünk 
sem akart hosszabb időt veszteni. 

-Pont 8 órakor ki iz szólt egy 
hang: „Az első táradjon be!" 

Még ma is égnek áll a hajam, 
ha rágondolok az akkor történ
tekre. Mindenki első akart lenni. 
Egyik sem Ismerte el a másik el
sőbbségét. Pedig nagyon jól tu
dod, hogy nem egyszerre érkéz 
tünk. És a felnőtt emberek, mint 
megvadult csikók rohantak a ki
tárt ajtónak, dolgozva könyökkel, 
lábbal egyaránt. És egy reccse
nés, amire mindenkiben meghűlt 
a vér. Kitört az ajtó díszes tej
üveg ablaka. Én a padon ültem, 
de azért láttam mindent nagyon 
jól. Te ls láttál mindent, mert 
látnod kellett, ami szemed előtt 
történt A hivatal vezetője, a 
zordnak kikiáltott agyonhajszolt 
hivatalnok nem csapott lármát a 
hirtelen támadt halotti csendben. 
Nem! Csak annyit mondott: Je
lentkezzék, aki betörte az abla
kot mert addig senkinek az ü-
gyét el nem intézem. Én ráérek. 

Emlékezel, milyen halotti csend 
lett? Nem mozdult senki. Sőt hú
zódott mindenki hátra, mintha 
nem ls azért Jött volna Ide, hogy 

az ügyét elintéztesse. És mégis 
egyszercsak előjött a tömegből 
egy sápadtarcu magyar édesa
nya Megszólalt: Tessék megszá-
mltani mibe kerül, mert nagyon 
vár a kisfiam. 

Ugy-e Így történt? És tudod 
azt is, bogy ez az édesanya min
denét elvesztette az egyik ma
gyar város bombázásakor, csak 
négy kis gyermeke és az ő éle
te maradt meg. De ezt minden
nél nagyobb kincsnek tartja. Azt 
is tudod, bögy ő nem szórako
zásból kereste tel a hivatalt, ha
nem komoly oka volt rá és ezért 

• vállalt még a maga szegénységé
ben áldozatot is, pedig az abla
kot nem ő törte be! 

Te jól láttad, hogy ki volt Az 
az ember volt, aki tüntetőleg hát
ravonult és tessékelt mindenkit 
előre, mondván, hogy Ő tulaj
donképpen nem is nagyon siet,. 
mert ráér. 

S csodák csodája, mindenkinek 
az ügye szép simán elintéződött, 
miután egyszerre többé nem a-
kart egynek több soha bejutni. 
Egy ablaknak kellett kitörni ah
hoz, hogy felnőtt emberek rá
döbbenjenek az igazságra! Hogy 
megértsék, mindenki nem lehet 

első. Valakinek utolsónak ls kell 
lenni. És nem lehet és nem sza
bad a hivatalokat és hivatalno
kokat olyasmikért okolni, amik
ről ők nem tehetnek. 

[ Kedves siető Testvéreim! Le
gyetek egy kis türelemmell Má
ról holnapra a világot megváltoz
tatni nem lehet Az Isten malmai 
lassan, de biztosan őrölnek. A 
helyzet okozta nehézségek egy
szer elmúlnak és a forrongó vi-

• lág önmagara talál. A fojtó köd 
felszáll és újra felragyog a béke 
napja. 

Tudom, szeretnétek siettetni 
ennek eljövetelét is! óva Intelek 
benneteket a türelmetlenségtől. 
Legyetek nyugodtan, aki a vi
lágnak nagypénteket adott, ő 
hozza tel húsvét ragyogó napját 
fs az égre. 

Több megértés legyen benne
tek ! Ne akarjatok csupa emberi 

.'önzésből mindent és mindenkit 
'siettetni, hogy titeket és Ügyete
ket szolgálja kl . Ez nem ma
gyarhoz méltó viselkedés. Pró

báljunk meg végre emberibb em
berek lenni! 

Ugyanis, ha lelkiismeretfurda-
lást ereznél te magad Is, meg
nyugtatlak, -hogy az a szegény 
magyar édesanya az ablak árát 
már visszakapta. 

Magyar szeretettel köszönt: 
Kcini_T.es 

Kerkay páter 
Sárvárott 

A múlt szombaton este Sárvár
ra érkezett a Kalot egyik orszá
gos vezetője, Kerkay páter, hogy 
kedves kötelességet teljesítsen. 
Vasárnap tartotta ugyanis, eskü
vőjét Naszádos István tanító, karp. 
Őrmester és Kovács Erzsébet 
tisztviselőnő, s mint a vőlegény 
lelkiatyja, Kerkay páter végezte 
az esketési szertartást Naszádoa 
István, mig katonának be nem 
vonult élénk részt vett a Kalot 
munkájában, a délvidéki Sajkás
lakon Kalot szellemben minta
szerű népművelési munkát vég
zett s hosszabb Időt töltött a csik-
somlyől Kalot népfőiskolán s még 
akkoriban szerette meg a Kalot 
országos vezetője. 

Eredetileg úgy tervezték, hogy 
előadást ls tart Kerkay páter, de 
az utolsó órákban közbejött okok 
miatt elmaradt s csak egy kisebb 
baráti társasággal folytatott Igen 
értékes eszmecserét . 

mS33SEEEBMSI3SMi 
Sz. J. Sárvár" Közlése nem 

lepett meg bennünket Nem a-
zórt, mert már ml ls hallottunk 
az esetről, hanem az Illető sze
mélye miatt, akit ismerünk még 
a gyalázatos Vörös uralom idejé
ből. Annak idején nagy vörös 
volt - szinte úgyannyira, hogy 
még a. köldökén ls vörös kokár- -
dát viselt Az. hogy a múltban 
olyan, a közelmúltban emilyen, 
most meg amolyan pártnak a 
tagja nála ez természetes jelen
ség. 0 a r elveit mindig az ural
mon lévő, vagy számítása sze
rint uralomra kerülő párthoz Iga
zítja, hogy 'önző érdekében kis 
pecsenyéjét megsütögethesse. U-
tóvégre valamiből neki is élnie 
kell, ha tanult mesterségéből 
megélni nem tud. Ismerve kamé
leon természetét biztosra veas-
szük, hogy kommunista pártiga
zolványa ls valahol ott lapul a 
zsebje mélyén, mert mégis — 
hátha — Bemmit sem lehet előre 
tudni. A nagy purlflkátor szere
pében tetszeleg magának, és est 
a tevékenységét bármelyik oldal
ról ls kérik erre, szívesen bo
csátja rendelkezésre. Természe
tesen néhány fröccs és egy kis 
kápé ellenében. Lehet vele be
szélni. E tekintetben szerénynek 
mondható, mert nem nagy Igé
nyű. Nem veszedelmes ember, 
olyan, mint a bolha,, csíp, de 
semmi következmény nem marad 
utána. Üdvözlet 

Celldömölki bará ta inknak . 
Fenti üzenet önöknek ls szóL I t t ' 
Is van egy Ilyen. Ne törődjenek 
vele. A karaván halad, a „kutya 
ugat Üdvözlet 

Molnár R Pápa . Értékes cik
keidet- mint eddig la szívesen 
közöljük. Sőt kérünk, hogy kü
lön kérés nélkül 1s küldd a dol
gok lényegére tapintó cikkeidet 

V. n. s. L. Sá rvá r 2. Köszön
jük újabb szíves lapját Örülünk, 
bogy jobb lakása van kilátásba. 
Kezdettől fogva tudtuk ml est, 
mégis .olyan nehezen akarta el
hinni nekünk, 

Simon Kálmán, Sárvár . Iga
za van. Mihelyt hasonló eset fe
nyegetne, azonnal nyilvánosságra 
hozzuk az ügyet Egyelőre as új 
magyar közgazdaságügyi minisz
ter megfelelő Intézkedéseket boa, 
hogy a pengővel meg ne Ismét
lődjék az. ami a koronával történt 

Hatvani-Deutsch báró esete 
a sárváriakkal^ 

Nincs olyan ostoba hír, ami a 
sárvári közvélemény hiszéke
nyebb rétegében gyökeret ne 
verne. Csak nemrég irtuk meg 
— téves információk alapján — 
liogy rvalakit titkos adó nyalt le
tartóztattak. A hír egész héten át 
tartotta magát, a legkomolyabb 
emberek is felháborodva tárgyal
ták az esetet s egy szép napon 
kiderül, hogy kacsa az egész. 
Ugyanez történt Hatvani Deutsch 
báróval ls, jobban mondva a hi
székeny sárvári közvéleménnyel. 

Hallotta? — kérdi tőlem az 
egyik ember. — mit? — tartom 
a fülemet. S mintba édes titkot 
súgna szerelmesének, megvallja, 
bogy Hatvani-Deutsch báró ex-
cukorgyáros .megfenyegette a 
sárváriakat hogy amiért a 'róla 
elnevezett utca nevét megváltoz
tatták, agyonbombáztatja Sárvárt. 

Ne beszéljen, csák nem? — a-
dom a begyulladtál. 

De igen, így van. „Állítólag*' 
bemondta a londoni rádió la a-
zon üzente haza, hogy így-úgy, 
kő-kövön nem marad. 

EJ, ej, mutatom a megdöbbent 
nyárspolgárt, vakarom a fejemet 
s aztán kifejezem abbeli remé
nyemet hogy talán mégsem igaz 
az egész. De alig térülök-fordu
lok, már egy másik súgja édes 
titkát a fülembe: 

Hallotta? — no mit? — Hat-
vanl-Deutsch báró átrepült Sár
vár felett s lekiáltotta, hogy tönk
re hombáz. tat Ja Sárvárt, amiért a 
parkból a kövét, ami nevét tar
talmazta, eltüntették. 

Gondolja? 'r- teszem fel a kér
dést ~* 

így van — s ezt mondja a har
madik, a negyeik, a századik. A 
hlr tartja magát, sőt erősödik s 
egyesek röpiédulákról beszélnek, 
bogy azokon fenyegette meg 
Sárvárt stb., stb-, stb. 

S egy ostobaság határán moz

gó, babonás és hiszékeny közvé
lemény dagasztja ls az efféle hü
lyeségeket Eszébe sem jut ' gon
dolkodni azon, hogy a motorzú-
gást nem kiabálja túl emberfia. 
Azután a röpcédulákat sem látta 
a fitty fenő sem s harmadszor, a 
báró, ha él, bizonyára nem őrült 
meg, bogy ráadásul a történtekre, 
agyonbombáztassa a gyárát ha 
ugyan még á magáénak hiszi, 
örül, hogy nyugodtan ülhet a. . . 

De nem. A közönség nem gon
dolkodik, ellenben bedűl minden 
képtelenségnek- Vájjon nem kü
lön bolond-hír terjesztő kft-k mű
ködnek? Még csak az hiányzik, 
hogy pénzért osztogassák e szel
lemtelen bolond gombákat Bár 
Sárváron kifizetődő üzletnek ígér
kezik, úgy látszik, ha sokáig így 
megy. 

Nflilt-teV) 
A Celldömölki Hírlap folyó 

évi július hó 8-án megjelent 28. 
számában közzétett „Nyílt-tér"-i 
nyilatkozattal kapcsolatban vá
laszomat a Kemenesalja ugyan
csak július hó 8-án megjelent2a 
számában megadtam. 

A kérdéses ügyet az arra ille
tékes fórumok elé terjesztettem. 

Halász (ívula 

Hirdessen lapunkban! 

BAJTÁRSI SZOLGÁLAT 
— Hét Bajtárs üzeni az A/873, 

tábori poBtaszamróI a vasmegyei 
lányoknak: Jól vagyunk, jól megy 
Borsunk és boldogok Is volnánk, 
na a kislányok írását többszőr 
olvashatnánk. Címünk: Hét Baj
társ A/873. 

http://Kcini_T.es
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A levente-élet hïrei 

A 

Csoknyay J ó s s e l d r . 
gércei levente-körzetparancsnok. 
tanítóképző Intézeti tanár a követ
kezőket mondotta a szombathelyi 
népművelési előadóképző tanfo
lyamon: 

A leventéintézmény céürend-
aser, kiképzési anyag, módszer 
terén dicséretre méltót alkotott 
As oktatókérdést azonban — 
aránylag rövid Idő állt rendel
kezésre — mindeddig megoldani 
nem tudta. Pedig a vezetőség la 

1 latja, ezen áll vagy bukik a 
ventenevelés Jövője. A tapasz

tolatok alapján az a meggyőző
dés kezd kialakulni, hogy az ok
tatói kar zömét de legalább a 
csapat lelki vezetőit, még áldo
zatok árán Is, a pedagógus-tár- -
sadalomból kell toboroznia. A 
falusi csapatok vezetésére, ha 
másként nem lehet óraszám
csökkentéssel, vagy egyéb mun
kák alól való mentesítéssel taní
tókat kell alkalmazni. A levente-
képsésben ma fellelhető mód
szertant hibáknak nagyréezben a 
képzetlen oktatók az okai, tehát 
ahol Ilyenek vannak, az oktató-

A Celldömölki Vasutas Sport 
Egyesület július hó 2-án saját 
lőterén lövészversenyt rendezett 
amelyen a rendező egyesületen 
kivQI a Szombathelyi „Haladás" 
& E. a Pápai Máv. „Kinizsi" S. 
E a Veszprémi Máv. S. E. és a 
Gyékényest Máv. S. E lövész 
versenyzői vettek részt 

Eredmények: 
csapatrrrseny . 1. Haladás 

Máv. a R 12S5 ponttal, 2. Cell
dömölki Máv. S. E 1279 ponttal. 
3. Gyékényest Máv. & E 1248 
ponttal. 4. Pápai Máv. Kinizsi S. 
E. 1196 ponttal, .5. Veszprémi 
Máv, S. E 1116 ponttal. 

A „Haladás" ebben a verseny
számban elért győzelmével az 
„Imrédy serleg"-ei nyerte éa Így 
a vándordíjnak 1944. évi védője, 

A verseny egyéni helyezettjei: 
1. Péterfalvi János Haladás 267 
ponttal. 2, Sávoly József Haladás 
265- ponttal. 3. Várbíró József 
Celldömölk 263 ponttal, 4. Lend-

H 1 R I h 
— Születés. Martos Ödön sár

vari evangélikus lelkészt és Je
leségét Isten fiúgyermekkel "ál
dotta meg. 

— Esküvő. Klaftl Magdát ked
den délelőtt fél 12 órakor vezet
te oltárhoz a celldömölki apátsá
gi templomban Ifj. Farkas Lajos 
máv műszaki tiszt 

— Halálozás. Balonyal Váczy 
József 73 éves korában az elmúlt 
héten Sárváron elhunyt Benne 
Dr Kántor Ödön'sárvári járási 
ttsztl orvos apósát gyászolj a. Nagy 
részvét mellett temették el az e§-
mult bét szerdáján. 

— EvahféltzAtor látogatta 
meg a sérvári és celldömölki 
evangélikus gyülekezetet Szeot-
Istvány Márga személyében Mind
két helyen a bibliakörök kereté
ben folytatott lelki beszélgetése
ket a WvekkeL 

1 kérdést az említett szellemben 
sürgősen meg kell oldani. 

6500 leventeegyesület iro
dalmi és zenei nevelését 
szolgálja majd bárom nagyjelen
tőségű kiadvány, amelynek meg
jelenését most készlük elő az I l 
letékes szervek. 

Az egyik egy négyszáz ma
gyar népdalt tartalmazó kötet 
lesz, a másik egy hatalmas zenei 
szakkatalógus, amely a nyugati 
és a magyar zeneirodalom min
den értékes hangszeres zene
művének és kórusmüvének cí
mét és ismertetését tartalmaz! 
fogja. A leventeegyesületek zene-
és énekkarainak műsorán a jö
vőben csak az a zenemű, Illető-; 
leg kórusmű szerepelhet amelyik 
a katalógusban benne van. Ezzel 
egyszersmlndenkorra kirekesztik 
a leventék zenei neveléséből a 
slágert é s ' a cslnadrattát 

A harmadik kiadvány egy. a 
leventék számára válogatott A dy 
kötet lesz, amely a költő versel
nek mintegy 50 — 60%-át fogja 
tartalmazni. 

vai Ferenc Celldömölk 261 pont
tál 5. Győrök István Celldömölk 
261 ponttal, 6. Kővári László 
Gyékényes 261 ponttal. ____ 

Harcszerű katonai csapat ver
seny, i : Celldömölki Máv. S. E 
57/447 pont 2. Haladás Máv. S. 
B 52/406 pont, 3. Gyékényes! 
Máv. S. E 52/3S5 pont 4. Pápai 
Máv. Kinizsi S. E 49/303 pont 
5 Veszprémi Máv. S. E 23/155. 

A harcszerű katonai. verseny 
egyéni helyezettjei: 1. Káldi 
László Haladás 14.121 pont 2. 
Leodvai Ferenc Celld. 14/115 o.. 
3. Tóth Gyula Gyékényes 14/101-
pont, 4. Szabó Károly Celldö
mölk 13'101 pont 5. Sávolv Jó
zsef Haladás 12/99 pont. 6. Vár
bíró József Celldömölk 12/91 p. 

Dicsérettel kell megemlékezni 
a Gyékényes! Máv. Sport Egye
sületről, amelynek versenyző! 
bosszú és fárasztó utazás után 
vettek részt a versenyben és 
kétségkívül ez a körülmény be
folyásolta elért eredményeiket 

— öngyilkosság lett a mag
zatelhajtás kísérletéből. Tóth Jo
lán sárvár! háztartásbeli alkalma
zott szive alatt hordott magzatá
tól tiltott és bűnös uton akart 
szabadulni. A kísérlet balul vég
ződött, mindketten belehaltak. 

— Leesett a cseresznyefáról. 
Pénteken délután Esztergályos 
Lajos 39 éves alsósági kisgazda 
kint a Ságbegyen lévő szellőjé
ben caeresznyeszedés közben 
mintegy öt méter magasból oly 
szerencsétlenül esett le a földre, 
hogy koponyaalapi csonttörést 
szenvedett és azonnal meghalt 
A szimpatikus és törekvő kisgaz
dát özvegye, kis gyermeke és 
kiterjedt rokonsága gyászolják. 

— Já r á s i tiszti é r t ekez l e t 
Dr Hethéssy Jenő Iőszolgabiró a 
járás jegyzői karával kedden 
délelőtt a községháza tanácster
mében tiszti értekezletet tartott 
A tiszti értekezlet tárgya a hábo
rús helyzet következtében elő
állott tudnivalók megbeszélése 
volt 

— Ismét el lenséges gép zu
hant le Kemenesal ján. Rövid 
néhány héten belül a derék ma
gyar és német vadászok már bá
rom négymotoros angolszász Li
terátor bombázógépet lőttek le a 
celldömölki járás területe felett. 
Ez utóbbi a MarcaMolyó közelé
ben zuhant le, a tizenegy főnyi 
kezelőlegénysége azonban még 
idejében kiugrott ejtőernyővel. A 
csendőrség szedte őket össze a 
mezőn dolgozó falusi emberek 
segítségével. Természetesen a 
hatalmas gép ra pötty ára törött 
és a benne lévő rengeteg olaj 
és benzin még órák . múlva Is 
égett. 

— Áthelyezések a Bencés
rendben. Kelemen Krizosztom 
főapát Palásty Özséb hitoktatót 
Celldömölkről Kőszegre helyezte 
tanárnak, helyébe pedig Berzse
nyi Zoltánt helyezte segédlel
késznek. Poroszlay Valérián se
gédlelkészt, aki hoaszabb Ideig 
katonai szolgálatot teljesített s 
nemrég foglalta el állomáshelyét 
a kertgondnoki teendőkkel bízta 
meg. 

— Pénzügyi á thelyezések. A 
m. kir. Pénzügyminiszter BewI-
laqua József irodaigazgalót a 
celldömölki m. kir. adóhivataltól 
alszom bathelyl m. kir. adóhiva
talhoz és Bewilaqua Józsefné ke
zelőnőt pedig a szombathelyi kir. 
pénzügylgazgalósághoz helyezte. 

— Közgyűlés. A celldömölki 
evang. Nőegylet f. hó 16-án, va
sárnap tartja közgyűlését délu
tán 3 órakor. A tagok pontos 
megjelenését kéri az elnökség. 

— Pénzügyi kinevezések. A 
m. klr. pénzügyminiszter Csfkor 
Lajos állampénztár! címmel és 
jelleggel bíró p. U. tanácsost p. 
ü. tanácsossá. Sík Jenő I . oszt 
állampénztári tisztet főtisztté, Né-
medi János ideiglenes minőségi 
állampénztári gyakornokot II. 
oszt tisztté. Bewilaqua József i -
rodaJgazgatói címmel és jelleggel 
bíró állampénztári Igazgatót lál-
lampénztári igazgatóvá és Tóth 
Gyula ideiglenes alkalmazottat 
pedig dtjnok-kezelővé nevezte kl . 

— Szakvizsgaletétel . Somogyi 
Elek Bobára beosztott forgalmi 
napidíjas f. hó 7-én Szombathe
lyen sikerrel tette le a- forgalmi 
szakvizsgát 

— Igazságügyi cím és Jelleg 
adományozás és kinevezés. A 
m. kir. Igazságügy miniszter Özv. 
Gétin Ivánné iro(jatisztnek az 
irodafőtisztl címet és jelleget a-
dományozta. Halmos György 
irodasegédtisztet Irodatlsztté és 
Farkas Jenő I . osztályú altisztet 
szavaltiszíté nevezte, ki. 

Fizessen elő lapunkra! 

— Közgyűlés. A kemenesaljai 
evangéllkés egyházmegye 1944 
július 21-én délután 3 órakor 
Celldömölkön tartja évi rendes 
közgyűlését amelyre az egyház
megye hivatalos és választott tag
jait tisztelettel meghívjuk. A meg
bízólevelek és Jegyzőkönyvi k i 
vonatok a gyűlés megnyitása e-
lőtt adandók á t 

— Jégeső Kemenesmagasl-
toan. Mult vasárnap délután 5 ó-
ra tájban nagy Jégeső vonult vé
gig Kernenesmagasl község ha
tárában. A jég északi irányban 
egészen a cseri dűlőig vonult 
végig. A kár 36-40%. A gazdák 
nagy része nem volt jég ellen 
biztosítva. 

1944 Július 15. 

' 1 ' 
Bölcsótól a koporsóig 

Celldömölk; 
Szülelés: Klniczky Lajos és Ko

vács Irma házasságából fiú. 
Házasságkötés a béten nem 

volt -
Kihirdetésre jelentkezett: Hor

váth Gyula Csupor Gizellával éa 
Szélesl Sándor Németh Irmával. 

Halálozás: Kamondy Ferenc 
42 éves korában aalt meg. 

Sárvár : 
Születés: Kutsai István és Zsi

dó Mária házasságából fiú. Pajor 
György és Szabó Franciska há
zasságából fiú, Gyallal Jenő és 
Horváth Anna házasságából fiú, 
vitéz Farkas Lajos és Ingó Juli
anna házasságából fiú. Barabás 
László és Újvári Erzsébet há
zasságából fiú született 

Házasság: Dénes Lajos Rádli 
Máriával. Kalauz Lajos Rozmár. 
Magdával. Varga Imre Soós Mar
gittal, Oláh Gyula Magyar Jolán
nal kötött házasságot. 

Halálozás: Foki Lajos69éves, 
Báyer Ferdlnándné 76 éves. Sás
ka Ferenc 78 éves korában halt 
meg. 

Kertes ház Celldömölkön, mely 
áll 2 szoba, konyha, előszoba, 
éléskamra, stő.helvlségekből, sza

badkézből 

e l a d ó . 
Cím: a kiadóhivatalban. 

Emlékbe akartak lopni 
zsidó ingóságokat 

Sárvárott 
Kohl Medárd 43 éves sárvári 

kereskedősegédet és Németh 
Imre 36 éves gyári munkást meg
bízták Sárvárott, hogy az üres 
gettónál őrködjenek, nehogy a 
még ottlévő zsidó bútorokat va
laki ellopja. De kecskére bízták 
a káposztát mert mindketten 
megegyeztek, hogy valami emlé
ket .visznek magukkal a gettóból. 
Bemásztak ez egyfk zsidó lakás
ba, de onnét elvinni semmit sem 
tudtak mert elcsípték őket Azon
nal beszállították mindkét hűtlen 
őrzőt a szombathelyi ügyészség 
fogházába. A tárgyaláson azzal 
védekeztek, hogy nem. akartak 
lopni, csak „emiékbe" szerettek 
volna egy-egy inget „eltenni". A 
bíróság a vádlottak kihallgatása 
után a büntetett előéletű Kohl 
Medárdot 6 hónapi börtönre, a 
még büntetlen előéletű Németh 
Imrét pedig 3 hónapi fogházra.. 
Ítélte. Az Ítéletek jogerősek. 

Hasonlókép cselekedett Sze-
mencos Pál 20 éves orosz Inter
nált és fiatalkorú társa. Bemász
tak a sárvári gettó egyik zsidó 
lakásába, ahonnan ruhaneműe
ket loptak el. Gyorsított eljárás
sal a bíróság már ítélkezett Is 
felettük Szemencos Pál 7 hóna
pi börtönt, a fiatalkorú pedig 1 
hónapi fogházat kapott 

— Piaci á rak . A csütörtöki 
piacon a kereslet élénk volt Mál
na literenként 1.60 pengő, borsó 
kg-ként 1 pengő, bab l-g-ként 1 
pengő, Cseresznye és megy 2.40 
pengő, alma 2 pengő, körte 3 
pengő kg-ként káposzta 1 pengő, 
tök 40—00 fillér, zöldség éa Sár
garépa 2.') fillér db-k.-nt. 
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