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A m a
A belső helyzet nehézségei
egyre nyilvánvalóbbak lesznek.
Március 19-ike minden hű ha
zafiban azt a reménységet kelt
hette, hogy ha nem la a magunk
szája ize szerint, de mégiscsak a
magyarság javára döntő változá
soknak leszünk szemtanúi. Ugyan
már akkor voltak, kik világosan
. rámutattak arra, hogy nem lehet
a zsidókérdés megoldásával meg„ nyugtatni a magyar közvéleményt
' afelől, hogy valóban új korszak
kezdődik a Kállay rendszer bu
kásával. Szűkség van az egész
g

>

keverte a magyar belpolitikai
helyzetet. S mert a párt átint
szimbólum, a maga' helyén.ma
radásával egy egész régi rend
szert jelképezett a párt zászló
lett a régi, korrupt világ Jelen
létének zászlaja s a Kállay világ
minden posztjának megmaradt
birtokosa — már pedig majdnem
valamennyi birtokos a' helyén
maradt — nyugodtan várva az ő,
régi Idejének visszajövetetet
Nem titok, hogy csendes, de.
alaposan megszervezett szabotázs
ment az egész vonalon. A íöig-

Irt- . <h

i—.nyilván a régi világ hivei —
benyomták az Opera élére, nyil
ván Kovách Aladár kiegyensú
lyozására. A báró ur egy libe
rális nyugdíjas báró-miniszter fia,
a papa a zsidó szabadelvű Újság
c. napilap r t elnöke volt Csakis
ex jelenthette a .garanciát" a
régi világ szemében arra, hogy
fia az ismeretlenség homályából
előlépve, az Operaház élén a
„megújult magyar
operaélet"
Ihletője legyen,
íme Igy fest az .átállítás" a
sseUemi élet egy pontján.

szárok a nemzetiszocialista 'par
tok veszekedése közben nyerték
vissza lélek jelenlétüket s szervez
kedtek olyan ábrázattal, mintha
1944 március 19-én semmi sém
történt volná, s ők semmiért sem
lennének felelősek. Egész íior
közhivatalnok az egész változás
ban nem látott meg egyebet,
csak'azt, hogy most más minisz
terek vannak, egyébként minden
nek a régi uton kell haladnia, S
haladt is. Hogy a koszból ki kell
vakaróznunk, azt nem értették
meg. Sőt egy egészen nagyará
nyú elkenésl hullám ömlött vé
gig a hivatalokon. Az orosz Var
só előtt áll. Idebenn a zsidó vagyonrejtegetök közül egyetlen
egyet sem lőttek agyon. Lemberg
elesik, a Kárpátokban megy a
harc. Idehaza nyugodtan lopják
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cikkei egyenesen kimondották,
hogy a földbirtokkérdés és a föld
reform ügyében is döntő állás
foglalásnak kell történnie, még
pedig olyan . irányban, bogy a
régi rendszert kiszolgáló nagy
birtok az azt megművelő, meg'
bízható magyar kezekbe jusson.
Ha erre ma nincs is mód pilla
natnyilag, az új rendszernek meg
nyugtató biztosítékot kellett volna
adnia e tekintetben Is. De sem
ez nem történt meg, sem a ma
gyar élet többi kérdése tekinte
tében sem Jött döntő változás, a
zsidókérdés 00—70%-os megol
dását nem számítva. Egy kudarc
ba fulladó zsidókérdáS-megtjldás
pedig rosszabb, mintha semmit
sem tettünk volna, illetve adott
pillanatban rosszabb lehet Az
útnak vtsszautja nincs s ha el
kezdték, a közvélemény meg
nyugtatása érdekében végig kell
járnunk.
De, amint mondottuk, a zsi
dókérdés csak egy kis része a
magyar kérdésnek, s annak meg
oldása magától értetődő jelenség
lett volna, amitől különösebben
a magyar közvélemény nem
nyugszik meg. Olyan döntő In
tézkedéseknek kellett volna jön
niük, amik a közvélemény meg
nyugtatására a rendszerváltozást
Illetőleg, minden kétséget elosz
latnak. De nem Jöttek. Az a par
lamenti többség, mely az ország
sírját megásta, ma ls a helyén
van, már pedig az ár-meggyőző
désünk, hogy amíg ez a helyén
lesz, semmiféle kormány iránt
sem lesz bizalom ebben az or
szágban. Nem tévedhetünk, ami
kor kijelentjük, hogy a reakció
az elmúlt négy hónapban éppen
abból táplálkozott, abból merí
tette erejét, hogy ez a párt a
helyén 'maradt, sőt egyre jobban

' s ' á r - T ' tifcaensí ^fttn^s v á r t i g hogy
fspán elküldésa még nem csinál a filmügyek kormánybiztosa csa
nyarat azaz új világot S ezen a kis' Páger Antal, vagy Hosszú
ponton Ingott meg a bizalom vé Zoltán lehet Akármelyik a kettő
gül is minden hazáját a további közül, . mindegy. Kétségtelenül
belső süllyedéstől féltő magyar megbízható emberek úgyis mint
nak; ha egyszer nincs ereje en művészek, s úgyis mint magyar
nek'a kormánynak rendet csi emberek. A régi rendszer legszí
nálnia a belső fronton, honnan vesebben eltüntette volna őket
remélhető megváltás? A belső Mégis, egyik hónap a másik ti
tehetetlenséget nem is annyira tán elmegyen s filmügyek élére
az anyagi téren mutatkozó tehe csak nem nevezik, ki sem egyi
tetlenség mutatja meg, hanem ket sem a máslkat Ellenben egy
elsősorban a szellemi élet külö szép napon a kultuszáliamtltkar
nös Jelenségei. Csak egy-két pél átveszi a
fllmkormányblztosl
dát mondunk.
.-,''.'.-.
megbízatást — hangsúlyozva,
Négy hónap telt el, mig Né hogy átmenetileg. A nyilatkozat
meth Antalt a-Nemzeti Színház szánalmas volt nem tudjuk, ml
éléről el tudták távolítani s he köze volt hozzá az államtitkár
lyébe egy JÓI képzett fiatalem úrnak. De ez még hagyján. Egy
bert Kovách Aladárt ki tudták két hét múlva olvassak, bogy a
neveztetni. Jelen esetben nem filmcenzura bizottság elnöke az
Németh Antal értékes vagy ér a fiatal miniszteri tanácsos lett,
téktelen voltáról van szó. hanem a k i a Kállay destruáló világban
arról, hogy amit meg lehetett Is már mint helyettes működött,
volna csinálni egy óra alatt az | aki legnagyobb erőfeszítéssel
négy hónapba került
-azon Igyekezett, hogy a szabad,
Ha Németh Antalnak mennie független magyar filmkritikát lekellett sokkal inkább ott kellett Lgzerelje s a zsidó szellem a film
hagynia helyét Márkus Lászlónak, |5ys>tásban — nyilván hazafias
az Operaház igazgatójának. Hogy frázisokba takarózva — zavartanul érvényesülhessen. Akinek
kl lehetett volna méltó utóda, az
hát sem gyökeres népi magyar
nem kérdés. Ha nem engedik a
mérget még négy hónapig ke sága, sem ebből fakadó ember
sége
nincs. Mellette szerepel egy
verni, egész sor kitűnően képzett,
közismert magyar tehetség akadt csomó miniszteriális úr a bizott
volna. Igy azonban egy teljesen ságban, köztük egy hírhedt költő
ismeretlen nevü bárót húztak elő ls, tömérdek rossz verssel, nyug
azon a elmen, hogy Németor díjas öregurak (persze miniszte
szágban ls ismerik, ami egészen riálisak a régi világból). Van
gyenge és siralmasan szánalmas köztük, hogyne volna, egy-két új
érv. Ismerik ott Keresztes Fischer s értékes név ls, mutatóba, vil
Ferencet Is, Németh Antalt is, lámhárítónak, elenyésző kisebb
talán jobban mint ml I Ellenben ségben, bogy tiszta magyar aka
közismert nevek tucatja van, akik ratuk ne érvényesüljön.
Igy állunk a filmügyek átszer
mint alkotók s mint művészeti
vezetők is kitűnő hírnévnek ör- vezésével.
vendének, elég Ádám Jenő ne- f- S egyebütt mit látunk? Csak a
vét megemlíteni, a mégcsak szó- vakok nem látnak. .1 közéleti
na sem kerültek. De a báró urat tisztulás elmaradt. A Kállay hu
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a volt zsidó ruhákra, a teketézés
vígan iolylk, tisztogatási hullám
nak, amelyből érthetnének, nyo
ma sincs. Megismétlődik Teleki
Pál baklövése, áld újjászületésről
prédikált ahelyett hogy tartotta
volna a köz és magánélet geng
sztereit Igyunk gyümölcslevet —
hirdette, ahelyett, hogy óvóhelye
ket épített volna, a gyárakat a
hegyek alá irányította volna, a
hivatalok romlett elemeit, vén
öreg rókáit fiatal ticsurjalt, Hárijánosalt meg haszonleső a do
logtalan atatdárjalt irtotta volna.
Ilyen körülmények között a
tisztességesek vékony rétege te
hetetlenül áll s nem lát kiutat
Mert ha magunk nem tudjuk ren
dezni dolgainkat idegenektől
várhatjuk-e azt hogy a mi- Ja
vunkra rendezzék ? Csak az os
tobák, a hazaárulók remélhetik
ezt Azok, akik persze ma no:
honmentőknek tartják magákat s
parlamenti többségre, s e több
ség szellemiségére támaszkodva,
vele szoros érdekszövetségben
keverik a mérget
A kísérletezések Ideje pedig
lejárt ezt mindenki é r i t Volt
ideje mindenkinek meggondolnia
magát Itt másként nem lehet új
életet teremteni, csak a tiszta,
nemzeti forradalmak mintájára, ami legtisztábban 411 ellőttük a
német nemzetiszocialista mozga
lomban.
Választanunk kell, merjük-e
vállalni a belső szabotáló é s
romlott elemek ' felszámolását
magyarán szólva kiirtását vagy
menthetetlen elpusztulunk a belső
élet fertőjében?
Erre kell feleinlök az elkövet
kező sorsdöntő Időknek.
• : Pörge Dániel

1944 augusztus 5.
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szlovák.rádió
° * p*Wát a magyaraafeJ
A magyar radló szemétért dobalja el
g y á r népi kultúra gyöngyszemeit — ttlsle

t ^ s a j á i népkulturánk meg1

Amellett még egy. Bokatar
hallani a szomszéd népek nép
zene műsorában a legszebb ma
gyar eredetű dallamokat A ma
gyar néptől tanulták el valamiSor és most mégis Idegennek Is
meri meg a világ és a magyar
hallgatóközönség Is. Nem a szlo
vák padié bűne ez, hanem a ma
gyaré,; Szemétért
dobálja el a
gyöngyöket.

.indulói;
valcer, polka, Le
hár, Slrauss,
operettsldgt*rek. jódli a szédülésig,
nefö
jazz-tánczene,
mint a legburjánzóbb
liberalizmus
ideién. Aztán
mindjobban
Fordüeunk már egyszer ebazJ'teJja'a iSaSt népdalokat hitványodó cigányzene és
zen. Követeltük ki végre a
duhajkodó nótaénekesek, te
egyiket a másik után, tiszta dalmagyar rádió
miiemének
hetségtelen vidéki
•
lamu asfllaliisMV hibátlan ritmu' megváltozását és a magyar
zök egyre ki
6 j vidámakkal váltakoznak mind
népkultúra
elemi
jogait.
egyre nyakalel
igazi népdal, asssosak egy-két
Kényszerttsük a rádiótgazcsinálmányaitól,
mazsola a sok erőltetett csinál
,
galóságot,
áajon
elő
vele.
tóan népleskedő és
mány koson, mint nálunk.
miért történt eddig minden
met előadással.
Egyszóval
Magablzó vidámsággal, magá
máskép,
mint
ahogy
kelle
egész Középeurópa zenei szí*' |
tól értetődé UiimaTiéiesaájgal
ne. És ha hibás benne von
mérje.
i
harsog egy llatal nép erős, tiszta
ja le a
következményeket.
Szégyellenünk kell, hr-™
" , Szinte látja az ember a
£
' _
Baklár latrán
szlovák,
oláh
é
s
szerb
ad
karmestert, a sok piros
^ pozsgás, csülogoszemfl gyereket,
érzi a közösségi
népkultúra
egészséges hangnBrtát Elszomo
rodva gondolok a ml rádiónkra.
Lam, mar as as elmaradt kis
hegyi nép is előbbre haladt a
bogy a kiutalás elmara
zenében! Lemaradunk szegény
A befőzési ceker zönség,
dása miatt igényelni sem lebet.
magyarok, ba így folytatjuk az
élei arja túlcsap a ml elörege Igénylésére csak nem akar sor Igen ám, de pl. július hónapban
dett világunkon, fis ebben lesz kerülni Amikór e sorokat Írjuk, megjött a kiutalás, még hozzá a
egyik bűnös a magyar rádió la Celldömölkön már nem lehet igé teljes kiutalás, de a ládikónak
Miért nem lehet ilyen népi nyelni, Sárvárott meg még i n a 1 — ö Ládikó! — hire-hamva Bem
műsor minálunk? Hiszen s ml Ez bizony elég csudálatos, va volt a folyóson:
Gyerünk csak azzal a listá
népzenénk mennyivel művészibb, lami rendeletre várnók az „ille
TáHaxatosabb, finomabb é s mé tékesek", úgy látszik Sárvár szá val!
lyebb összes szomszéd népeink; mára külön futár hozza a rende
n é t Akármelyik nyugatlJtoHiir- letet, mely szerint Sarvárott , .;, Az öreg Radó bácsi
a
' népnek Is becsületére Telnék és 300a-Ön leUU nem 'tj&jmi
a „magyar" rádió mégis lenézi, befőzési cukor, hanem 50 kg, s koporsója mellett meg kell álla
lélretólja. Lám szomszédaink külön nyomtatváoyon lebet Igé tiunk egy pillanatra. Több volt ő,
büszkén és természetes, magától- nyelni mely nem rendes papír mint tűzoltó, mint vásári vagy
értetődőséggel adják rádióműso ból lesz, hanem ezres bankje piaci ellenőr. Típusa volt Ö an
nak a régi sárvári polgárnak,
rukban a mlenkénél sokkal kez gyekből.
Csudálatos. Roppant csudálatos. akiből
egyre kevesebb akad,
detlegesebb, egyhangúbb és dur
vagy talán ő volt az utolsó kép
vább népzenéjüket és nem is Jut
viselője,
öregen,
betegen vezé
eszükbe, hogy az .Idegen zene
A cipőellátás nyelte a leventezenekart, mert
előbbre Taló Tehet nála.
értett ls hozzá, ha betegsége
Van ugyan nálunk ls néhafejthetett ki teljes
épdalmüsor. De úgy érzik körüli panaszokat szóvátettük miatt mm
mindenből, .bogy a mfisorlgazga- már, de legnagyobb sajnálatunk munkát az utóbbi időben. Szó
tóság csak'akkor fanyalodik rá, ra újra szóvá kell tennünk. Elő val ő, az egyszerű ember, értett
ha már semmiképen sem lehet ször is még mindig nincs kinn a olyan valamihez, a művészetek
elkerülni és akkor is Igyekszik lista, kik kaptak lábbeli jegyet a közül éppen ahhoz a zenéhez,
minél előbb túlesni rajta. Leg jegyrendszer bevezetése óta. Ne melyhez legkevésbbé ért még az
inkább olyan Időben Tan, amikor várják meg az Illetékesek, hogy úgynevezett középosztálybeli la
"alig ér rá valaki meghallgatni, külön küldöttség kérje meg erre ö , a tűzoltó, a piaci ellenőr,
taní
rövid ideig tart, bosszantó ren a derék hivatalt, hogy községi Beethoven gyászindulóját
dezési hibák rontják el. Az ősz- képviselőtestületi gyűlésen köve totta a sárvári leventéknek. Ha
szeválogatás olyan, mintha szán teljük, mutassák csak k i , kik r é  egyebet nem Is csinált volna, ez
dékosan el "Varnftir tőle vadítani szesültek a kapott mennyiségek önmagában ls elégséges lenne
a magyar hallgatót' Előveszik a ből. Úgyis tiszta munka volt, arra, hogy megálljunk sírja mel
nagyközönség részére hirtelen, minden jegy Igazságosan oszta lett De temettük benne a mű
első hallásra alig érthető legkü tott el, nincs mit félni a kimuta velt sárvári polgárság régi vágású
tagját akit még á kenyérgond, a
lönlegesebb dallamokat, a csak tástól
Másodszor: egy idő óta beve család, a hivatal nem tudott a
zenetudományi vizsgálódásra és
nem előadásra készült eredeti zették az igénylők végtelenül földhöz szegezni, lelke felszár
néprajzi hanglemez-felvételeket, nagy gyönyörűségére a ládlkós nyalt a kultúra, a művészetek
a dalokat Idegen operazene elő rendszert Minő csodabogár volt magasabb világa felé. Müveit
adásához szokott énekesekkel, ez? Minő csodabogár volt ez? ember volt jogi tudálékosság
nem magyar dalra szabott elő Kitettek a folyósóra a hónap pár nélkül is, s távozása határozottan
adásban adják vagy szegényes napjára egy kis ládát — JBüra (Irt hagyott azok lelkében, akik
kórusokkal énekeltetik. Szinte hányt ládát" — s az Igénylők Sárvárt nemcsak az utolsó évti
érzi az ember a rádióból, milyen abba dobhatták bele igénylő cé zedekből Ismerik, hanem fényes
boldogan zendítenek rá as utolsó dulájukat. Hogy mi szükség volt történelmi múltjára is emlékezni
népdal után rögtön a legordená- erre, kinek volt a beteg ötlete, tudnak a források alapján.
rébb, már a vidéki cirkuszokból nem tudjuk. Az azonban bizo
Is kikopott valcerrc vagy hopaz- nyos, hogy erre semmi szükség
polkára. Az aztán harsog teljes sem volt Legfeljebb a ~
A Magyar Nemzeti
látta kárát s hátrányát —
yel és nyúlik Tég nélkül. Vár- pedig a hivatalok nem erre
szocialista Párt
utana a magyar hallgató deitettek — mert azt kellett les
megint hetekig s saját népe igazi nie a közönségnek, mikor teszik sárvári szervezete ls átköltözött
új székházába, a Srigethy-báx
hangjára.
ki a ládát, mikor lesz 2l-ike, emeletére. Félreértések elkerü
És ml foglalja el ennek a he mert ha lejár as Őt nap, vagy lése végett mindjárt bozzáteszlyét naphosszat?
mennyi, már nem lehet beletenni. szük, nem az egész .emeletre,
De ami a lekérd ékesebb, az most csak annak egy részére. Ugyan
A népi k.u. fc világból ittmost Jön.
ilyen értékfl.jéglazékh ázat adva
maraát, osztrák ét morva,
napon azt olvashatta át a lakásügyi bizottságnak. Az
származású
katonakarmesk rotyogósbanddru
irt
a nagyérdemű kö új párthelyiség ünnepélyes felPesten már megint valsml un
dorzene Tan, tovább csavarom a
keresőt a rádió skáláján. Bratiszlavánál, a mi régi, szép Pozeonyunknál, gyerekkéros harsan

Sárvári kirakodó
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I R O D A I OM
Megbékélés
I r t a : Sértő Kálmán
Kár kU Kéken sMretak Ölni.
A tőidből köxelebb kerOlnl.
Csontomat porrá őrlő pornói,
Közel n töldhöz. a síromhoz . . .
Énnékem álom, terv már nem kell.
Trón helyen •jmfMtő kJ. izét kell.
Kkl szék, hogy magam ftwzehuzz&m
' «z égi Ürb«n . . .
'

a közeljövőben lesz, •
tűr szerint azon a partkép viselő
Tagjai k i s ü l ls lebben megjelen
nek.

A Magyar Megújulás
Partj*——
sárvári szervezetének pártélete
különösen szerdán és szombaton
este mutat élénkséget A part
Ingyenes Jogi tanácsadással is
szolgai a vezetői sok közérdekű
kérdésben Járnak el megfelelő
helyen.

A pártélettel
kapcsolatban
rá kell mutatni arra az egyre
jobban Jelentkező jgényre,_ mely
szerint a helyi partok együttmű
ködése a sárvári kérdések meg
oldása tekintetében egyre inkább
kívánatos. Meg kell érteni végre,
hogy nem az a lényeg, hogy odalent kik s hogy veszekednek,
illetve ez csak másodrendű kér
dés. A helyi követelmény az,
hogy minden sárvári kérdésben
egyöntetűen s idejében, kellő
eréllyel járjanak el. Mert az or
szág Borsa eldől, anélkül, bogy
megkérdeznék őket de a helyi
kérdések megoldása már sok te
kintetben rajtuk is mullfc Evég
ből egy pártközi bizottság meg
alakítása a sárrári kérdések meg
oldásának szorgalmazására mind
inkább szükségesnek mutatkozik.

A termésvédelem
megszűnt .
s e mintaszerűen megszervezett
akcióról elmondhatjuk, hogy Is
kolapéldája volt annak, hogy ná
lunk fs meg lebet oldani tisztes
ségesen s páratlanul — embervoltunkból következő gyarlósá
gaink leszámításával — mindent
csak megfelelő ember kell hozzá.
Nem Jogászi furfang, nem. közIgazgatási ménkű, nagy gyakor
lat vezette Keller Ferencet és
'munkatársalt ebben a dologban,
hanem a Józan Ítélőképesség s
határozni tudás, párosulva a fe
lelősség vállalásával. Hogy ez
sokaknak kényelmetlen volt. az
bizonyos Hogy még egy adattal
szolgáljunk, meg kell említenünk,
hogy a cukorgyár egynémely fő
tisztviselője megpróbált kibújni
holmi paraprafusokra hivatkozva
a termésvédelml kötelezettsége
alóL ékes példáját szolgáltatva
„tenkölt" hazafias érzésének és
gondolkodásának. Természetesen
nem sikerült s szerencséjük, hogy
a termésvédelem előbb megszűnt,
mintsem újabb
Igénybevételük
ideje elérkezett

Fizessen «16 lapunkral
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ne* papirossal s babokkal díszí
tik, a babok anyaga ls ~
Bácsjózseffalván vagyunk,
Elsőbb a vóli ny ujjára húzza • A bácskai székelyeknél divat
Násznagy-kalács,
Bukovinából hazatelepített széke fel a gyűrűt
szavakkal
„rokonok'
l-íawnagy-kalácsot" sütni,. hogy szony-kalács
lyek egyik községében. (Ahol
akol a kalácsot saroglyán 3 £
;
Mégis
halljon
szót
kegyi
utóbb
persze
széjjel
osszak.
A
bokréta ls van.)
van
akol
fejen,
itt — Tejei viszi
vőlegény
A kend
Várda Fenne és Máté Maria eljegyzett mátkája ni
ilyen szép násznagy-kalács jó néhány kiló a két násznagy egy-egy
'
tartja lakodalmát
I-férfi rokona, felváltva viszik.
ajándékkal kedveskedik, egy szép s feldíszített. Itt zöld ággal, aztMost a menyasszonyos háznál karikagyűrűvel Majd, ha az Is
Péter Vilmos, a lakodalom „gaz ten élteti, hagymát ültetnek és
dája" épp kikéri a menyasszonyt vesznek még szebbet (Erre meg
Imigyen:
csak elnevetik magukat a népek.)
— Dicsértessék 'az Ur Jézus . — 8 a menyasszonyhoz igylí «Sk s z é n a é 8 Szalma
megyék területén kataszteri hói. .......
szent neve. Mégis halljon szót beszél:
beszolgáltatása
dánként 100 kg, Abauj-Torna,
kegyelmed, gazda uram! Minek
— Mégis halljon.azét kényel
% gazdálkodó a rétje után M r ^ k ! H e v t t ^ o 1 o 4 , ° &
előtte a múlt napokban ez a be med, hasal menyasszony, a kend
csületes legény hányá-veté maga eljegyzett mátkája ily szép aján megállapított husbeezolgáltatáal rcs-Torda. Máramaros!Szahnár
elméjét, hogy szent házasságra dékkal kedveskeeik, egy szép
y
lépjen, mint más istenfélő embe karikagyűrűvel. Ha Isten élteti
a vássrlasrs i<3to.?Eí£
" W » k . valamint s berek. Hat elindulván a szent há libát köttetnek és eladják, abból
• T * * ™ ? ™ ™ ^ * " ™ r e g i , máramarosi és nngt kőzköteles vételre felajánzasság célján és a hét szentség aztán vesznek még szebbet {Me
A kötelezően beszolgáltanek hetedik ágazatán, föltalálván gint nevetnek a népek, persze.)
70 k g
. . teljes Bzénamennylséget
ezen becsületes gazdának lőlnemost a vőlegény egy inget köteles a kereskedőnek átadni. szalmát beszolgáltatni.
- veit leányát és eljegyezte a sze — 8 de
A husbeszolgaltatásl kötelesség
patyolat-fehéret
—,
még*tXT
'
"
Isi
napokat
a
községi
retet kőtelével és megállapítván egy zsebkendőt kap a menyg a jogosított kereskedő teljesítésére kötelezően beszol
rajta szivét és lelkét
szénit, valamint a
asszonytól. Miközben a gazda ezt
alapján legalább- két gáltatandó
meghatározott mennyiségű
— Mert minekelőtte még nem mondja:'
I nettel előbb köteles közhírré ten fent
szaunát a gazdálkodó a jogosított
volt sem ég, sem föld, csak Isten
— Ily szép ajándékkal kedves ni. Amennyiben azonban a meg kereskedőn ktvfll közvetlenül a
őszentsége magánosan, tanácsot kedik, egy szép testi ruhával é s hirdetett napon esős időjárás vol
tartván'a teljes szentháromság egy zsebkendő vél. De nem azért, na, a vásárlási nap elmarad és honvédségnek is eladhatja. A
gal, hogy hogy teremtene világot hogy holnap, vagy holnapután a helyette a község! elöljáróság uj honvédség a megvásárolt széna
és teremte Isten őszentsége el darabjai az akácfán fütyogjenek. vásárlási napot hirdet Az átvétel és szalma átvételét a gazdálko
dó gazdakönyvébe bejegyzi, va
sőbben az eget megerőatté az (Nevetés)
helyéül a kereskedő vagy a leg lamint
részére vételi Jegyét állit
egek sarkalt és fölékestté két
közelebbi vasútállomást vagy pré k t
• . ™* l
Aztán
a
menyasszonyhoz
for
szép lámpával, melyet nevezünk
selési és gyűjtőtelepet Jelölheti
napnak és holdnak, amellett sok dul a „gazda": a menyasszony meg. A kötelezően beszolgálta
szép csillagokat, melyek mégma — fejkendőt kap a vőlegénytől, tandó mennyiségen léiül beszol
meg pénzt — bankót — miköz gáltatni kívánt szénát és szalmát
ls bizonyságul vannak. .
ben beszél a ggzda:
a gazbalkodó bármilyen Időpont Kereskedők (viszont
— És teremte Isten őszentsége
— Ily szép ajándékkal kedves ban felajánlhatja a kereskedő
eladók) figyelem!
elsőbben a főidet elválasztá a
nek
megvételre.
kedik,
egy
szép
fejkendővel
és
vizeket a földtől, határt szabván
Újból ajánlja saját t ő r ö 
Isten a vizeknek és megparan egy borravalóval; de nem azért, . A gazdálkodó köteles a beszoldé j é b ő l k i k e r ü l ő
csoló, hogy határaikból ki ne hogy mással -igya meg. (Nevetés.)
De következik a búcsúztató i á
menjenek. E B megáldó a főidet
Most padot tesznek a szoba fzánt'ázénát és szalmát' az áta
sok szép zöld füvekkel, jó termő
dásig - megőrizni és romlástól
mi n 6 s é g be n
fákkal és mindenféle drága illa közepére. Arra leül a menyasz- megóvni, valamint átadáskor az
tokkal. És megáldó a vizeket sok szony apja, meg-atryJar-A-meny- átvétel helyére szállítani. A vétel
(erdélyi, újabb érkezés, régi
asszoBy
elébük
térdel,
hogy
szép : ha lakkal és mindenféle
olcsó ár) a régi árakon
elbúcsúzzék. A gazda részenként arat az átvételkor teljes egészé
c8úszó-mászó állatokkal.
(vidékre utánvéttel). Hangya
mondja a szöveget a menyasz- ben k l ken fizetni. " - Kirendeltség, Szombathely,
— De Isten őszentsége mind szony utána mondja I
A széna helyett beszolgáltatni
Petőfi
8. u. 8. Telefon: 91.
nem szűnvén meg teremteni és
kívánt zabot a zabvásárlásra jo
munkálkodni egész a hatodik
gosított kereskedőnek kell vételre
sárvárlak,
Időkig. Tanácsot tartván a teljes C e l i i e k .
felajánlani. Ebben az esetben az
szentháromsággal, hogy terem
értetek küzd
eladó gazdakönyvébe bejegyzik,
tene emberi állatot, hogy a föld
hogy az eladás széna beszolgál Statisztikai adatok a
a
Celldömölki
Hírlap!
ne lenne puszta és teremte Isten
tatás helyett tőrtént
celldömölki közkórház
Két j á r á s lapja!
őszentsége Ádám első Apánkat
Amennyiben a gazdálkodó azéMiből? Földnek sarából, agyag
nabeszolgáltatásl kötelességének elmúlt évi működéséről
Isten meglizesse, édes jó a megtartott vásárlási napon nem
nak zsírjából és lelket lehelt belé
A celldömölki Nagy Sándor aés betevén őt a paradicsomba és I apám édes jó anyám, hogy en- tett eleget, a nyilvántartó ható
bizottsága
ott ült vsla magánosan egy da | gem ekkorára fölneveltek... meg ság felszólítja, bogy záros határ lapltotta közkórház
őriztek tűztől, víztől, rosszember időn belül ajánlja fel megvételre Hetthéssy Jenő dr főszolgabíró
rab ideig.
— De Isten őszentsége által ] nyelvétől... És kívánom édes jó a szénát és az eladást a vételi- elnöklete mellett gyűlést tartott,
látván, bogy nem Jó az ember I apám és édes jó anyám, hogy jeggyel igazolja A jogosított ke amelyen Ismertették a kórház
nek magánosan élni. rendelte énnekem a mai szent napon tisz reskedő köteles a vételt a gaz mult évi zárszámadását Ennek
párt Ádám első apánknak, hogy ta szívből megengedjenek... hogy dálkodó gazdakőny vébe bejegyez mérlege szerint 1943-ban több,
a világ szaporodjék és H mennyei j én Is léphessek a szent oltárnak ni é s arról vételljegyet kiállítani. mint 25.000 pengő hiány mutat
karok telnének meg. Álom szel,- j jobb szögére, szentül és boldo- A vételijegyen feltűntetik a meg kozik, mert a kórházi átalány
lőt bocsájtott kl Isten őszentsége ! gul... és végül Juthassunk az vásárolt széna vagy szalma meny- terhére közel 10.000 pengőt tett
kl a szegény betegek ápolási
Ádám első apánkra és midőn el- I ö™k életre... Kívánom édes a- nyiségét, fajtáját és minősegét
költsége. A kórház 1943-ban
aluvék, klvevé hetedik haloldal pám és édes anyám hogy ennek
1509 ÚJ beteget ápolt átápolt 46
'csontját és abból alkotó Éva első utánna is lehessek oly jó gyer
Szalma
beszolgáltatása
beteget
s Így az összes betegfor
mekük,
mint
eddig
vollam...
és
anyánkat. És párul adván Ádám
honvédelmi
célokra
galma
1555 főre rúgott Ezekből
első apánknak, mert a párosok én kendteket meg nem áldha
A honvédelmi szükségletek fe a sebészeti osztály gyógykezelt
építenek házakat várakat, de pá tom, hanem áldja meg a Minden
1077-et míg a belgyógyászat
ratlanul kevesen élik világukat ható Úristen... ki megáldotta.az dezése céljából az a gazdálkodó, 478-at.
Az összes ápolási napok
világol Isten megfizesse akinek szántóterülete -a 20 ka
— Hát ml is kedves atyánk egész
taszteri holdat meghaladja, a száma 23.073 volt, ebből a sebé
édes
jó
apám,
édes
jó
anyám
fial, elindulván, elindulván, ezen minden jó kívánságukat
Szántóterülete után megállapított szetre 14.932, mig a belgyógyá
'becsületes legénynek segítségül
szatra 8141 nap esett. Műtétet
'E szavakat meg nagy zokogás husbeszolgaltatásl kötelességének végeztek 883 betegen, röntgen
állván, kit a mult napokban el
teljesítésére köteles aa 1944. év
jegyzett volt magának, azt tessék kísérte.
vizsgálat volt 926, mig laborató
ben
learatott
kenyérgabona.
ve
De a muzsikusok rákezdtek
előhozni, de minket valami sán
tésterülete után Baranya,' Bars, riumi és szövettani vizsgálat 3801.
tákkal, bénákkal k l ne fizessen, egy csárdásra, a könnyek t e l ' Hont Bács-Bodrog, Békés, Csa
A gyűlés elfogadta a kórház
hanem egy szép galambocskával. szikkadnak, a fiatalság jókedvvel nád, Arad, Torontál, Fejér, Győr, 1945.
évre elkészített költségelő
járja... talán Uz percig.
Eddig a rigmus. S k i ls adják
kfoson, Pozsony, Nyitra, Somogy, irányzatát amelyben a 11.000
Aztán
mindenki
k
l
az
udvarrá
a menyasszonyt aki természete s megindul a lakodalmas menet Sopron, Tolna, Zemplén várme pengős fedezettel szemben 271.626
sen sírva fakadt, de sir az édes a templomba.
gyék területén kataszteri holdan pengő hiány mutatkozik, majd
anyja Is, meg a rokonság aszmegállapította az új ápolási dija
(... a lakodalom-gazdája, nem ként 120 kg, Bereg, Bihar, Esz kat
mégpedig az £ osztályú beszonynépe s barátnők ls sírnak. valamelyik
házigazda, hanem az tergom, Csongrád, Gömör- Kis tegek részére 18, a H osztályú
És Péter Vilmos „gazda" foly összes rendezési ügyek legfőbb hont Hajdú, Jász-Nagy-Kun Szol
betegek
részére 14 és a HL osznok.
Komárom,
Nógrád.
Pest-PItatja a hagyományos ceremóniát irányítója, sőt amolyan ceremó
tályú betegek részére napi 10
Á jeggyűrűket ajándékokat sze nia-mester.) • ._"
, , Us-8olt-Kiskun, Szabolcs, Ugocsa, pengőben.
üng,
Vas,
Veszprém,
Zala
várdi elő, adja át annak, akit illet.
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C«lld*maim Hírlap
A kemenesaljai evong.
egyházmegye
j
közgyűlése
A kemenesaljai evangélikus
egyházmegye Molltórisz János es
peres é s H M vidos Dániel föld
birtokos, kormányfőtanácsos el
nökletével most tartotta Celldoévi közgyülé. Az istentlszTóth János kemenesmagaai lelkész hirdette a* Igét uuíua az ifjúsági otthon nagyter
mében koitál Vidos Dániel világi
elnök » egyházmegyei felügyelő
élénk figyelem közepette megnyi
totta a gyűlést Utána Molltórisz
JAnoe esperes az egyház és vi
lág viazonyának kérdését vázolta
> és előterjesztette az egyházmegye
lelki és anyagi életéről szóló Je
lentését As elnöki Jelentést »
gyűlés nagy érdeklődéssel hall
gatta végig B több lontos kérdés
nél megbeszélésre la sor került.
A gyámintézet komoly munkájá
ról annak elnöke,, Mesterbázy
Sándor sömjénmlhálylal lelkész
szmolt be, közben
dicséretet
mondva s . gyülekezetek buzgó
áldozatkészségéért Az egyház
megyei tanítóegyesület munkáját
Erdős János káldl Igazgató-tanító
isnurtejte^majdaz egy|utzniegye
jsjljiíiijiolifílriinfii;
munkájáról
Kovács István caSngel leáész,
elnök tartott részletes beszámo
lót A gyűlés — amelyen a gyü
lekezetek szép' mámmal voltak
képviselve — MoUtórisz János
i Imájával ért v é g e t .

Egyik gondom a dió.

Helyreigazítás

If

I

R I

Bölcsőtél a
A

— Születés. Felsőeőri NagyImrét — lapunk telelés szerkesz
t ő j é t — (elesége Július Sl-én fiú
gyermekkel ajándékozta
Anya és gyermeke jól érzik ma
gukat Az ÚJ kis magyar Eórs,
Előd. László nevet kapta, őszinte
szívvel xrra|ulálun£ _ , , ; ssK
— Eljegyies. Szfll Károly-egyházaskeszől segéd jegy zo
elje
gyezte Welsz Magdát Veszprém
bot •'
•
iya,
— Esküvők. Csupor Gizellát
I . hó 29-én vezette oltárhoz az
apátsági templomban Horváth
Gyula m. kit. pü. Mvigyásáu.: —
Nagy Annuskát f. hé 81-éa,..yezette Oltárhoz Erdő Béla m."lir.
honvéd-őrmester.
' -teg,
— Távházasság Celldömöl
kön. Fürdős Magda orleany,
Fürdős Gyula celldömölki téjcaarnokos éa neje leánya és -Bukoylta Béla A. P. L S.rt bos epést!
cég főkönyvelője, aki jelenleg a
fronton teljesít katonai szolgála
tot lávházasságot kötöttek. A
távházasságot Lajtai Tivadar ve
zetőjegyző előtt kötötték. Celldö
mölkön ez volt az első . távhá
zasság.
.-ÜT*,"'
— Halálozások. Nemes Kaldos
Béla ny. máv. segédellenőr folyó
hó 2-án életének 67. évében
hosszú szenvedés után elhunyt
Temetése augusztus 4-én délután
4 órakor volt a celldömölki evan
gélikus temetőben. Feleség*," két
gyermeke éa kiterjedt rokonsága
gyászolják. — Dr Schmldt László
sárvári ügyvéd elhunyt. Temeté
se aug. 1-én volt
— Tanítói kinevezések, és
előléptetések. A vallás és köz
oktatásügyi miniszter Mészáros
Anna Jánosházl tanítónőt és Werner Lajos nagysitkei r. kat taní
tót a VII. fizetési osztályba, ne
vezte kl.
' ,
:

;

Csak ez tévedhet aki az Igaz
ságot keresi. Eközben el nem
kerülheti, hogy a sajtó, Idónkí'nt,
valótlan adatokat ne közöljön.
Ez alól egyetlen hivatását komo
Laky Gyula kemeoesmagasi
lyan végző lap sem lehet kivétel.
lakosnál 1 darab 100O-es
Mult számunkban ezen a he
üzemképes
:i
lyen a termésvédelini bünteté
sekkel kapcsolatban cikk Jelent
meg, melynek egyes adatai a
valóságnak l é m felelnek meg s
h a j t ó e r ő hiánya miatt, a
éppen ezért a cikk beállítása is
cséplés! klóré b é r b e Tehető.
lélreértéare adhat okot Elélett
— a teljes Igazság érdekében —
ujabb a tisztázó adatok birtoká
ban a magunk Jószántából kőte-i| — Úl segédjegyző G ércén. A
leaaégünknek érezzük sajnálko sárvári járás főszolga bírája az
elhalálozás folytán megüresedett
zásunkat kílejeznl.
Arról is meggyőződtünk, hogy gércei a. jegyzői állást Lökkös
a cikkben teltett kérdésre a va Józsel oki. jegyzővel töltötte be.
— A Járási levente parancs
lóságban semmi ok sem volt
n o k s á g felhívása. Minden le
Szerkesztőség.
vente köteles vallásfelekezeté
nek Istentiszteletén résztvenni.
Istentisztelet után a Járási pa
rancsnokság előtt sorakozó, ahol
• g y ü m ö l e i - és • r d • iaz iljúvezetők" Jelentést tesznek.
" nfa g * a k a tl
. — Vasúti áthelyezések. A
szombathelyi üzletvezetőség Pa
Erd»i- * * píacigyÜjfők,
takos István máv. tisztet a veszp
bvféték, rohoténMk
rémi külső pályaudvar tiőkszerfigy.lméb*! Gyümölcttárától a celldömölki szeniorhoz,
magvak, lomb- és tűleNagy István máv. szertárnokot a
v«lü»k m a g v a i
celldömölki szertártól a veszpré
mi külső pályaudvar íiókszertárhoz áthelyezte.
^SB> '
j s l s n t e n e k . Mér moit
' —Helyettesítés. A földműve
határozza •! ét
tzsrlésügyi
miniszter
Korzepszky
Jóv . z i . m.g a gyűjtést.
zset állatorvos katonai szolgálata
Kérjse
tájékoztatót.
tartamára a sárvari Járási m.klr.
ECSEDY
ANNA
állatorvosi teendők helyettesi mi
nőségben való ellátására"^ MedS Z E G E D
veczíy Zsigmond dr ta. 'fcfc.* főr.Uoriro.i f|. 153.
állatorvost Budapestről Sárvárra
áthelyezte.
0

cséplőgép,

y uj t s o n

é r t ék e t
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Celldömölk:
Születés: Patay Józef éa Szar
^1 darab sötétkék fél férfi ka Sarolta házasságából- fiú,' Tí
bunda. Cím a kiadóban. már György és Holpert Edlth há
zasságából leány, Utasáy Lóránd
— Új leventeegyesületi el és Győmörey Borbála (Budapest)
nök J á n o s b á z á n . A jánosházl házasságából fiú, Ben kő Jánosé,
Levente Egyesület elnökévé Sza- Horváth Teréz házasságából leáoy, Vegi Ferenc éa' KJemm
Maria házasságából leány, Mó^vaTaS4u^eg .
• * T " rltz Béla és KIImlcs Mária há
— Iljúsagi konferencia Fo- zasságából leány, Drakullcs Bla
nyód-Belatelepen. Egyhetes e- és'Bemoics Mlllca házasságából
vang. ifjúsági konferencia volt lennv. Balatoni Géza és Goda
Fonyód-Iiéiatelepen, amelyen a Rozália házafságából Hú, Kántor
celldömölki evang. fij. Egyesület Antal és Horváth Gizella házas
5 B k ilídóttel képviseltette magát ságából fiú, Balogh István és Vá
Az 5 kiküldött kéltségét az írj. mos'Julianna házasságából fiú.
Egyesület viselte. Kiss István, Horváth Béla és Kovács Mária
Szabó Dezső, Szalontai János, házasságából leány született.
IMzassdgkötís nem volt
Varga János éa Fodor Lajos vol
Halálozás: Hahót Róza (Alsó
tak a kiküldöttek, akik hivatva
ság)
54 éves. Papp Lenke (Vövannak ezen szép munkát az Ifj.
Egyesület kebelében folytatni. nöckVH éves, Horváth Józsefné
Az előadók között szerepeltek szül. Nagy Aranka (Kispirit) 46
Deák 'János soproni egyetemi ta éves, Németh Béla (Duka) 9 énár, Bonnyal Sándor a KJE orsz. ves, Jakus István 76 éves és
Mesterházy Józsefné szül. Juszt
titkára stb.
Józsa 71- éves korában halt meg.
k
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Megszólal a riadó
Egyik gondom a dió.

— Áthelyezés. Mihalecz Mlrjám alsósági szerzetes-tanítónő,
zárdalőnököt rendi elöljárósága
a pestmegyei Kecelre helyezte
— Hirtelen h a l á l . HoldosI Jó
zsef sárvári cigányzenészt pénte
kén reggel halva találták a laká
sán. Előtte éjjel még a sárvári
Koronában muzsikált a semmi
Jel nem mutatta, hogy ilyen tra
gikus vég vár rá. Valószínűleg
szívszélhűdés ölte meg.
— Meggyszedés
áldozata.
Pénteken délután Bobán Horváth
János 78 éves kisgazda meggyszedés közben oly szerencsétle
nül esett le a fáról, hogy kopo
nyaalapi törést szenvedett s mire
a Celldömölkről telefonon kihí
vott mentők a kórházba szállítot
ták volna, meghalt
— Balesetek J á n o s h á z á n .
Márkus Pál 54 éves Jánosházl
napszámost az* utcán megrúgta
egy kocsiba fogott ló. Súlyos
gyomorfalrepedést
szenvedett.
Ugyancsak Jánosházán, Szálad
Ferenc kovácsmester műhelyé
ben egy ekevas ráesett Oláh Ist
ván 14 éves tanonc lábára és lá
bafejét szétzúzta. Mindkét sérül
tet a celldömölki kórházban ápolják.
— A s á r v á r i Járás kis- é s
nagygazdáihoz 1 A terményérté
kesítési legmagasabb napi áron
végzi a Sárvár és Vidéke Hitel
szövetkezet Székhely: Sárvár.
Kossuth-tér 2. sz. Telefon: 16.
Fióktelepek: Gérce, Felsőpaty,
Vámoscsalád és Répcelak közsé
gekben. Előleget legolcsóbban
folyósít termelési szerződéseket
a legjobb feltételek mellett k ö t
magokat a lehető legmagasabb
áron vásárol.
- K ö z e l 600 P a
bombaká
rosultak Javára a HonvédségCivil urak mérkőzés ereménye
képpen, A számszerű adat tör
delési hiba miatt maradt k l mult
heti cikkünkből. ;
itiiiiiiiMmiiiiniaiij,
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Sárvár:
Születések az elmúlt héten
nem voltak.
Házasság:
Kutrovács Gyula
Horváth Máriával, Bíró Ferenc
Farkas Máriával kötött házassá
got.
Halálozás: CsáfordI Sándorié
50 éves, HoldosI Józsel 40 éve,
korában hunyt el.
A s á r v á r i h í r e k e t la közli
a Celldömölki Hírlap!

Vonatbeszüntetések a
győr-sopron-ebenfurti
vasút vonalain
A győr—sopron—ebenfurti va
sút üzletigazgatóságától nyert ér
tesítés szerint a Celldömölkről
8 óra 40 perckor induló éa Sop
ronná 11 óra 18 perekor érkező
212., továbbá a Sopronból 12 ó n
05 perckor Induló és Celldömőlkr 14 óra 34 perckor érkező
215. végül a celldömölki hetivá
sárok napjain Celldömölkről 15
órakor Induló és Eszterházára
14 óra 45 perckor érkező 214.
számú motorvonatok közlekedé
s é t üzemanyaghiány miatt folyó
évi július •hó 30-ával beszüntettáj

Megszólal a riadó
Egyik gondom a dió.

1944. évi őszi minő

ségű vetőmag akció

Az 1944. évi őszi minőségű
vetőmag akciót a Földmlvelésügyt Miniszter Ur ezldén ls meg
rendezi. A vármegyei Felügyelő
ség a celldömölki Járás részére
600 q. buza éa 200 q. rozs minő
ségű vetőmagot bocsátott rendel
kezésre. A minőségi buza és
rozs ára a megállapított ár és 8
P felár, melyből az állam 2 F-t
vállal magára.
Ezzel kapcsolatban felhívja s
közellátási hivatal azokat a gaz
dálkodókat, akiknek ilyen vető
magra szükségük van, bogy Igé
nyüket Jelentsék be f. hó 8.-1?.
A később bejelentett Igénylések
nem vehetők figyelembe.

