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Ima a hősökért 
Minden magyar ember remegő 

szívvel gondol a keleten küzdő 
honvédeínkre, s megfeszült figye
lemmel veszi az érkező híreket 
Az emberiség legnagyobb meg
próbáltatásait éli át ezekben .a 
betekben. Kitartásunktól függ a 
jövőnk, Iennmaradásunk. S mi
közben odakint gigászi méretű 
ütközetek folynak, ömlik a hősi 
vér, idehaza a mindennapi élet 
apró vámszedői Igyekeznek min
den közősségi szempontot sárba
taposva megsütni a maguk pe
csenyéit Azonban azt is meg 
kell látnunk, éppen a mai meg-
próbáltatásos időkben, mire ké
pes az emberi gonoszság, s ez 
ellen is szervezetten kell fellép
nie társadalmunknak. S egyre 
mélyebben kell átélnünk a meg
tisztulás paranoiáit, ha élni aka
runk s nem akarjuk nemzetünket 
végro'mlásba dönteni. Az itthoni 
nyavalygások helyett pedig áll
junk meg a tűzvonalban életü
ket áldozó hadak előtt s idéz
zünk egy közel háromszáz éviel 
ezelőtti tábori Imádságból: 

„Jöjj ki a te seregeiddel a via
dalra, ó mi kegyelmes Hadna
gyunk, Úr Jézus Krisztus! — v í-
askodjal mi érettünk, a mi ellen
ségünkkel s minket erősíts meg, 
ha halljuk a "trombitákat harsog
ni, meg ne rémüljünk, Úram Jé 
zus kiáltásunkkal vitézi módon 
emberkéd beesünk a te nevedért 
és édes nemzetünkért 

Tanítsd Úram a ml kezeinket 
a harcra, s a mi ujjainkat a via
dalra, vonj élt a mi fegyverünk
nek s még lovaink lábait is igaz
gasd a győzedelemre. 

Akiket pedig miközülünk az 
ütközetkor ki akarsz szólítani az 
életből, azokat készítsd el Igaz 
hittel, jó lelkiismerettel, utolsó 
érájukra, hogy készek lévén, mint 
Sámson , halálukban Is diadal
maskodjanak, testük vérbeborul
ván, le 1 k ü k az égbe Hozzád mehes
sen s így aSátánnak a mi harcunk
ban se része, se öröme ne légyen. 

H a "giiTT meg Uram mostan 
minden mi érettünk előtted ese
dező árvákat özvegyeket lel
kükben megepedteket rabokat 
nagyokat és kicsinyeket- mint 
régenten meghallgatod Mózest az 
az Izrael népéért hogy ml meg
menekedvén mostani Ínségünk
ből, nagy szabadsággal örvendez
hessünk Te előtted. Ereszd meg 
Immár kegyelmed széle menté
ben a ml zászlóinkat s menj el 
élőttünk ó Dávidnak Istene 1 Siess 
a szent angyalokkal a mi segítsé
günkre, ismerjék meg. hogy egye
dül Te vagyam! Istenünk. Ámen." 

H o g y a n t e r e m t h e t j ü k m e g 

a m a g y a r n é p l e l k i e g y s é g é t ? 
A rabszolgaság ideje 1848-ban 

lejárt! Ugyanakkor kihirdették 
az egyenlőséget és testvériséget 
ls! Két utóbbi a mai napig sem 
valósulhatott meg. Ennek oka 
elsősorban társadalmi széttagolt
ságunkban keresendő. 

Egymás szolgálatára vagyunk 
teremtve. Egyik ember sem él-' 
het a másik nélkül. Mégis sok
szor Agy nézünk egymásra, mlct 
rengetegben a szarvasok egy-egy 
viadal előtt! 

Tisztviselő osztályunk nagy-
része magát képzeli felül s a más 
társadalmi osztályhoz tartozókat 
csak alattvalóinak tekinti. 

A kereskedő és iparos osztály
hoz tartozók pedig a. parasztsá
got és munkásságot tartják ná
luknál alávalóbbnak. Sót gyak
ran az egy foglalkozású ághoz 
tartozók is versenyeznek, hogy 
melyiknek van nagyobb Üzlete, 
több hold. földje, vagy Jobban
menő ipara, "tisztviselőknél pedig 
magasabb fizetésű állása. 

Miért van ez? Hiszen gyer
mekéveiket az utca porában ját
szadozva együtt töltötték el I Ké
sőbb Iskolába kerülve, az alsó 
osztályokat egymás melleit ülve 
tanulták végig, s bizalmas bará
tokként együtt készültek az órák
ra, hol. tanújelét adták szorgal
muknak. 

Az elemi iskola alsó osztályait 
úgyszólván valamennyien együtt 
járják végig, kivéve azt a né
hány mágnás fiút kiket a többi
től elkülönítve mint valami ké
nyes üvegházi növényt Neveltet
tek fel szüleik. Az Ilyenek k i 
kerülve az életbe, nem tudják 
megbecsülni a dolgos magyar 
kezeket Küzdelmes élet hétköz
napjainak súlya alatt összeros
kadnak! Ma. már távolabb látó 
mágnásaink Is tőbbiközt nevel
tetik gyermeküket 

Az Idő rohanva száguld az 
élet országútján, s a kisdiákok 
az elemi négy alsó osztályt el
végzik. Utána közülük néhány 
középiskolába kerül. Ezek né
hány heti ott tartózkodás után, 
ha szabadságra hzatérnek, mar
osak mint fölényeskedők vesz
nek részt volt osztálytársaik ját
szadozásaiban. S minél tovább 
vannak távol otthonuktól, annál 
Jobban elidegenednek azoktól, 
kikkel olyan sok szép élvezetés 
napot eltöltöttek. -

Mikor a városba került ifjak 
tanulmányuk elvégzése után ide

iglenes szabadságra hazatérnek, 
az emberek a szó szoros értei
mében óvakodnak tőlük, lehető
leg velük való találkozást ls ke
rülik. Volt barátukat - letegezni 
nem merik, magázni pedig nem 
akarják. 
. Láttam mikor a falusi gyerekek 
rövid középiskolai tanulás után 
vakációra hazatérve az édesapjuk 
a vasútállomáson kocsival várta 
őket Találkozás után a fiúk há
tul az ülésben foglaltak helyet 
mig apjuk elől, a deszkán kocsi
zott Kérdem, tehát, a magasabb 
képzettség a szülők iránt érzett 
hálatüzét is kioltotta? Itt valami 
nincs rendjén!' Sürgősen csele
kedni kellí ^ 

Mielőtt az orvos betegét tüze
tesen vizsgálni kezdené főlébajoL 
s meghallgatja szíve verését, hogy 
aztán gyógyírt keressen a beteg 
helyekre. Nekünk is meg kell ta
lálnunk az-orvosságot ami ebből 
a veszedelmes betegségből k i 
gyógyít bennünket , •• 

Minden gondolkodás nélkül ki 
mondhatjuk, hogy leginkább a 
nevelés körül van hiba! Már a 
családnak bele kellene a kicsi 
gyermek leJkébe-csepegtetnlbogy 
ő Is csak olyan Isten teremtése, 
mint bármelyik társa, legyen az 
mágnás, vagy földhöz ragadt sze
gény szülőktől származott ő sem 
lehet előnyben azokkal szemben. 
Leginkább az egy kés családok 
hanyagolják el a nevelést 

A gyermek nevelődik ugyan 
minden tervszerű eljárás nélkül 
is, mert lelke tápot nyer a család 
tagjainak életébőt szokásaibóL 
Azt szokták mondani: Olyan lesz 
a gyermek, mint amilyen a kör
nyezete. Ha a család tagjai ha
zafias Ünnepélyeken megjelen
nek, történelmi nagyjaink emlé
két tiszteletben tartják, biztosan 
jó magyar lesz a fiúk ls!!! 

A nevelésnek az iskolában kell 
folytatódni. Ne különüljenek el 
a tanítók és lelkipásztorok a 
gyermekek szüleitől. Otthonuk
ban ls keressék fél azokat hogy 
a nevelést összetudják hangolni. 
Nem volna szabad annak meg
történni, hogy egyes tanítók, mint 
valami kiskirályok folytassák mű
ködésüket vagy egy segéd Jegyző 
durván, szólja le azokat kik tu
dással gyengén vannak felké
szülve! Ne szegyeijen a Uüu in
telligenciája az egyszerű néppel 
leülni szórakozni. Evangélium 
szerint az Úristen előtt valameny-

nyien egyenlők vagyunk. Szűnjön 
meg a vállveregetés és lemosoly-
gás: Mindannyiunk érdeke a kö
zős munka. Vigyázzunk nehogy 
az egymás iránt érzett gyűlölet 
vérbe borítsa szemünket és ököl
be szorítsa kezünket Kevés em
ber bízik a másikban. Gondolja, 
hátha megcsal? Fájdalmas keserű 
kép ez! A rossz tulajdonság fel-
burjánzik, mint gyomok a kert
ben, vagy vetésben. Ezek ellen 
külső fegyverekkel hfábá próbál
nánk védekezni. A csalások és 
visszaélések ellen az emberi ra-
vasszág mindig talál kibúvót Jaj. 
annak, az országnak, hol ellen
őrök fölé ellenőröket kell állítani. 
Külső fegyverekkel csak akkor 
lehet kormányozni, ha a lelkek 
mélyén meg van az összhang, 
mely táplálja bennünk az egymás 
Iránt érzett szeretetet A tanult 
emberek hajoljanak le az egy
szerű néphez, vegyék pártfogásba. 
őket és felemelkedésüket segítsék 
elő. 

Tanulmányait elvégzett fiú ké
resse fel barátait S mondja meg 
nekik: éppen az vagyok, aki vol
tam ! Jól emlékszem vidám ját
szadozásainkra, az Iskola padjai
ban együtt töltött napokra. Ott 
képzelem magam az eke szarva _ 
mellett amint forgatom a ma
gyar rögöt Legyetek hozzám b i 
zalommal. Azért tanultam, hogy 
tudásom felhasználásával rajtatok 
segítsek. így az összetartozás szá
lai nem fognak megszakadni Ha * 
egy tanult ember szabadságát az 
egyszerű nép közt tölti e l ok
tatja és tanltja azokat Igen nagy 
szolgálatot tesz nemzetünknek. 
Az intelligencia látogassa a gaz
daköröket Tartson ott előadáso
kat A kör tagjai szórakozásai
ból se vonja kl magát 

Minél több népfőiskolai tanfo
lyamot kellene szervezni, ország
szerte. Itt az elmaradott nép mű
veltséget nyerhetne. Ezeket Szé
chenyi szellemében kellene meg
szervezni, s országosan egysé
ges vezetés alá helyezni. A legna
gyobb magyar félreérthetetlenül 
mondotta: Akarom, hogy tisztán 
lássatok. Azért kell népünket ál
landóan művelni hogy tisztán 
lássa az utat melyen JMflgal 
kell. Idegenből Importált eszmék 
politikai hajhászol a tudással fel
készült embert nem fogják tudni 
az egyenes útról leteríteni, mig 
a tudatlanok könnyen félre-
vezelhetAk. s 

El kellene törülni a protekció-
rendszert! Mindenkit egyéni v i 
selkedése, munkabírása és a kö
zért tett jószolgálatii szerint kel
lene Jutalmazni.Nem szabad meg
tűrni, hogy egyes hivatalokban a 
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nyakkendőt viselők előnyben ré
szesüljenek az egyszerű dolgozó 
magyarokkal szemben. Legyenek 
népszerűbbek hivatalnokaink; kü
lönösen az alsó fórumoknál. Sok 
esetben egy államtitkárral Job
ban lehet oeszétni; mint sok fa
lusi segéd jegyző vei. Szigorú rend
szabályok életbeléptetésével meg 
kell akadályozni. Hogy egyes hi
vatalnokok ajándékozhatok le
gyenek! Amelyik leengedi ma
gát kenyerezni, ncw szolgálhat 
szívvel-lélekkel a köznek. 

Nem'szabad tovább tűrni, hogy 
egyes uradalmai; vezetői brutá
lis szavakkal szidalmazzak a fe
lügyeletük alá tartozó dolgozó 
magyarokat. La! kirsrae rétes mun
kát az a gazda várhat, ki meg
becsüli munkásait, — tiszteletet 
és elismerést az a munkás,' aki 
megbecsüli kenyéradója!! 

Kirándulásokat kellene ~ ren
dezni, minden társadaíml osztály
hoz tartozók részére, az ország 
távolabb fekvő: vidékeire, -hogy 
magy.tr fajtáúk Is .megismerje 
más vidéken is fajtestvérei élet
körülményeit. . ; 

Nagyon udvus.kr.aiie n magyar
ság érdekeiért dolgozó hazafias 

""egyesületek működését egy kuz-_ 
pontból irányítani. így közös ér
dekeink könnyebben" el osegítli e- • 
tök lennének. Lehetővé, sőt kö
telezővé kellene tenni, hogy min
den olvasó, gazda.-iparos, vagy 
egyéb néven elnevezett körök, 
testületilég csatlakozzanak egy 
hazafias egyesülethez- is. így egy 
közös központból a_ magyarság 
szellemi irányítása lehetségessé 
válna, s lelki egységünk is las
san kialakulhatna. 

"Hazafias egyesületeinket lá
tom leginkább hivatottnak arra. 
hogy a magyarság társadalmi 
egységének kialakulását előse
gítsék. De/ hogy ez megvalósul
hasson, ahhoz széleskörű támo
gatásra van szükség, úgy szelle
miekben, mint anyagiakban. _ 

Szűnjön meg közöttünk végre 
a széthúzás éa pártoskodás! 
Egyetlenegy magyar se akarjon 
nagyobb Ieimi,#mint amihez ké
pességei vannak. 

Próbáljon meg minden jpagyar 
ember Jobbá lenni, mint eddig 
volt. Egységes nemzeti szellem
nek kell enslssBBssHl 

Nem az a fontos, hogy ki ve
zet! l)o. aki vezet, az jól vezes
sen, A megpróbáltatások éa ke
serű csalódások árjában szedjük 
össze lelkierőnket. A kifáradt 
emberek, helyére újakat keÚ ül
tetni, hogy kiapadhatatlan forrás
ban legyen a nemzeti e rő! Bíz
zunk egymásban. Legyen köz
tünk úrrá egymásiránt a meg
becsülés és hozzon össze ben
nünket a testvéri szeretet, hogy 
végre le lehessen dönteni azo
kat a hatalmas válaszfalakat, me
lyek- bennünket elkülönítenek 
egymástól. 

A tat utunk csak magyar út 
lebet! Magyar Jövőt akarunk ki
alakítani ! Értse meg minden tár
sadalmi osztályhoz tartozó, hogy 
és csak egy célért dobogó ma
gyar szivek sugallatára valósul
hat meg. 

Legyünk mindannyian egyért 
és egy mindannyiunkért, s akkor 
bátran boldogabb magyar jövő
nek nézhetünk elébe. Ehhez se-

bennünket a magyarok 

Nagy Béla i 

Munkában *•'/» magi/ar távbeszélő szakasz. A hdp. örm. 
jól kiválasztott fedezékből részi pstíff-a jelentését. 

A magyar kézművesipar helyzete 
az I P O K évi jelentésének tükrében 
• A magyar kézművesiparosság 
átfogó szerve, az Ipartestületek' 
Országos Központja most lépett 
fennállásának ifzé'dík-esztendejé
be. Éppen .ezért az a jelentés, 
amelyet az IPOK most. a Január 
31-1 közgyűlést megelőzően k i 
adott alkalmas arra, hogy belőle, 
az egész magyar kézműves-
iparosság helyzetének alakulásá
ról kimerítőikénél kapjunk. 

A kézművesipar sorsa 
elválaszthatatlan 

az európai kultúrától 
Kétségtelen— mondja beveze

tőén a jelentés — hogy, . 
a tengelyhatalmak ellen 
lelvonult szovjet és plutok
rata aralom győzelme 
Európa és egyben a kéz
műves ipa r pi is / . iul i isat Je

lenten.-. 
A mai háború éppen ezért csakis 
a szociális keresztény eszme győ
zelmével végződhetik, amely az. 
iparosság tisztes kultúrmunkájá-
nak régi elismerését és teljes ér
vényesülését biztosítaná. 

A jelentés szerint 1941 év vé
gén a visszacsatolt területekkel 
együtt 234 70-1 Iparosa volt az or
szágnak s ezek mellett összesen 
209.700 segéd és 87.100 iparos-
tanuló dolgozott. . 

1942 decemberére-ez^a lét-
szám a mes t e r ekné l 265 
ezer 362-re. a segédeknél 
270 ezer 477-re é s a ta
noncokná l 91 ezer 419-re 

emelkedet t 
A kisipari termelés értéke a 

gyáripar termelési értékének 30 
százalékát tette ki, mintegy két
milliárd pengőt 

Amíg a kézművesipar foglal
koztatottsága a raegnövekedett 
munkaalkalmak következtében 
általában kielégítő volt a kere
seti és megélhetési viszonyok a 
magasabb árak ellenére is lénye
gesen rosszabodtak. Sok panasz 
hangzik cl állandóan a fekete
piac ellen és az Iparosok jelentős 
része a gyárak és a kereskedők 
fokozottabb ellenőrzését kér t De 
sok a panasz az egy kézrendszer 
és egyes kiváltságos gyárak ver
senye ellen is. 

Gyorsítsák meg 
az anyagellátást 

Rámutat továbbá a jelentés, ar
ra, hogy az IPOK számos felter
jesztésben mutatott rá az iparos-

ság panaszaira, kérte a meglévő 
anyagkészletek . nyilvántartásá
val és .elosztásával járó admi
nisztráció meggyorsítását és Össz
pontosítását 

Ma az a n y a g e l l á t á s nem 
csupán t e rmelés i , hanem 
egyút ta l fontos szociál is 
p rob l émá ja a kézmt tves-

> I p a r o s s á g n a k 
Szigorúan kell ügyelni arra, hogy 
a zárolt anyagok ne jussanak 
illetéktelen kezekbe. 

Hatékonyabb Ipar
fejlesztési törvényt 

A magyar kézművesipar már 
régóta sürgeti az Iparfejlesztési 
törvény reformját, mert csak attól 
remélheti a kézműiparotok minő
ségi munkájának biztosítását A 
mezőgazdaság fejlesztéséről szóló 
törvényben felölelt kérdések — 
mondja a jelentés — egyben a 
kézművesipart Is foglalkoztatják, 
Az árrendezés, a hitel kiépítése, 
a termelés és értékesítés szerve
zése, a kísérleti ügy, a statisztika, 
az érdekképviseleti reform, az 
ipari közigazgatás Összpontosítása, 
mintamübelyek, kísérleti műhe
lyek létesítése, versenyek, kiál
lítások, ösztöndijak, adó- és egyéb 
kedvezmények, valamint a szö
vetkezelek fejlesztése és a nem
zetközi kapcsolatok kiépítése 
mind-mind olyan kérdések, ame
lyek mellett nem lehet észrevét
lenül elmenni. » . — " " 

Az iparos bajtársi szolgálat az 
elmúlt esztendőben mintegy fél
millió pengőt juttatott hadbavo
nult iparosok családtagjai részére. 

Hozzunk áldozatot 
a honvédcsaládokért! 

Szólaljon meg mlndenkíba) 
a szív .harangja. Azokról 2 
szó. akik Harcolnak é r e t t S 
a jeges'télben, azok lelki njsv 

. galmáiol. lelki -békéjéről. • 
akik künn vannak, azok még 
a legkeményebb harcaik kö
zött is hazagondolnak á én* 
Iádra, a gyormekre, Azokéit 
aggódnák. Erezzünk ml is egyig 
velük és ségiisünk a honvéd-
családokon; nem tehetségünk-
höz képest, hanem azon íelülfr 

Olvassuk a felftlvásokat'~ti 
a fairagaszokat/hegy adjunk. 
Do ne c<nk a hozzánk intézett 
felhívás, hanem a magunk bel
ső hazafias érzése, a honvét 
hósök iránti szeretetünk, ts 
elesettek iránti hálánk, a szen
vedő kaio.iált iránti niegbecst 
lesünk ösztönözzön bennünket 
lelkiismereti kötelességünk 
teljeslfésére. 

A Celldömölki Hírlap olva
sótábora nem nagypénzű, nagv-

•jövedelmü emberekből áll, ós 
annál több kispénzű s áldozatni 
Mkü hívünk van. Ezeknek a 
szegényebb sorsúaknak sok 
apró adománya értékes és 
együttes összegében nagy és 
komoly... áldozat, mert áldozni 
kell minden magyarnak. Ele* 
tet és vért a harctereken, 
leinnndá~sL ''nretáldczAst itthon. 
Mindnyájunkért a hazaért! 

I R O D A L O M : 
Bárdon' Nómeth János : 

Faludi völgy 
TünO képedre úgy mosolygok 

[VÍSSZO, 
mint álmaira a boldog spiritiszta 
Csörgő levél közt álltam tU 

[merengve, 
egy-egy felhő ment, ment a víg-

II,•lenbe. 

A hegytetőkön hnkorona kéklett 
S~én sírva mondtam: milyen ' 

/szép az életi 
A. völgy ölén. kis csitianó pa

llókba*, 
fürdő virágok s halak úsztak 

[lassan. 

A gesztenyefák kérge szivet rejteti, 
szerelmes órák emlékeit, ezret, 
kik olt epedtek, hUtekbenned.éM. 

Malom kereke za katoüegyMzndl 
ennél boldogabb képet sose láttál: 
amolnáronaHsztezüstje fénylett 

(Rohant) 

Két esztendeje halt meg 
a magyar külpolitlkn legfiatalabb és legtehetségesebb képviselője, 
gróf Csáku István külügyminiszter. Az önálló magyar külpoliti
kának talán ő volt az első olyan egyénisége, aki nem a régi 
utakon haladt. 

Gróf Csáky István első legnagyobb sikere a második bécsi, 
döntés alkalmával volt. mikor a tengelyhatalmak képviselői ax ő 
személyén keresztül győződtek meg arról, hogy a magyar nép 
őszinte híve az új európai gondolatnak, tisztában van a bolseviz
mus óriási veszélyével és minden félrevezető propaganda ellenéit) 
Is tudja, hogy' hol van a helye. Azóta kél esztendő lelt el, körü
löttünk ég a világ, ropognak a fegyverek. 

Gróf rsálcy^ István tintáiénak második évfordulóján emlékei-
zünk a magyar külpolitika nagy halottjára és a zimankós, hideg 
télben tegyük le az emlékezés virágját a kerepeai-uti temető 
hólődte sírjára. 

http://magy.tr
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sárvári Szent Ágnes Leányklub nagysíkerű 
előadása a Vöröskereszt javára 

- A sárvári Szent Ágnes Leány
klub a, napokban küldött a Vö
röskeresztnek 250 pengőt mint 
a december hóban nagy sikerrel 
és közkívánatra többszörösen elő-, 
adott „Szovjetkarácsony" ,clmű 
szfndarabuk tiszta jövedelmét 

A darabot Lakatos Lajos ren
dezte nemes Pesti Sándor és Da-
rics György közreműködésével. 

A leányklub szereplő-gárdája 
olyan gyönyörűen és mélyre
hatóan játszott, hogy neny- ma
radt szem szárazon. A maiidök-
ben annyira időszerű darabban 
Markos Margit Kovács. Médi és 
Relchart Irén a vüröspokolban is 
fehérnek maradó asszonylétek 
szépségét domborítottuk ki. Po-
pella Médi a Jézuskát váró kis
lány szerepében volt nagyon" bá
jos. Popella Gréíi tudási legja-
vával alakftotta a vörös érzelmű 

Dévényi Mária és Pépelia Lenke 
temperamentumos szovjetoője 
nagyon jó volt* Berkovits Annus, 
a szelíd inísszíósnővér szerepé
ben kiválót nyújtott. Miltai Kató, 
Horváth ITT. Suranyl Panni és Ka
cséra Márti ügyesen mozoglak. 
Az orosz, táncot bemutató Kál
mán Sári, Németh Piroska. Söfc 
lionka-tís Csonka Otti nagy tet
szést arattak. 

Meghaló jelenet volt a fronton 
levő vőlegény figyelmessége, aki 
tábori levelezőlapon rendelt y l -
rágkosíir.it küldött menyasszo
nyának. Makkos Margitnak. 

A tanulságos előadáson meg
jelent Izabella bajor klr. herceg
asszony őrehsége, leányai Eleo
nóra ós Adalgunda hercegnő:: kí
séretében, Gryneaus György plé^ 
bános, Gálba Vince főszolgabíró. 
A darab Iránti érdeklődés olyan 

tanítónő eltévelyedésétől a meg- i nagy volt. hogy a jegyek elővé-
térésig vezető utat Kerner.Gabl, 1 télben mar elfogytak. 

Mozgóképszínház Répcelakon 

S z á s z La jos k ö z e l l á t á s ü g y i m i n i s z t e r : 

A magyar honvéd kiontott vérén, a hadiözvegyek 
és árvák könnyein nem kereshet senki! 

számolás órája. Szász Lajos közellátásQgyi mi
niszter Kecskeméten mondott ün
nepi beszédében súlyosan elítélte 
a mai idők vámszedőit ' 

A mai idők nem alkalmasak a 
vagyonszerzésre, vagyongyarapí
tásra. — mondotta. — A mai idők 
az áldozatok ideje. A háborús 
viszonyokhói származó esetleges 
vagyon gyarapodásnak pedig a 
köz érdekét kell szolgálnia.-Ennek 
a háborúnak nem lehetnek és 
nem lesznek vámszedői. Ha van
nak, akik azt mondjuk; hogy a 

tények, mást mutatnak, azok té
vednek, mert el fog jönni" a le-

A magyar honvéd kiontott 
• é r é n , a hadiözvegyek é s 
á rvák könnyein nem ke

reshet senki! 
Majd szeretetre, egy belógásra, 
egymásrautalásra és adakozásra 
szólította fel ajnegjelenteket Ma 
Krisztusért és hazánkért folyik a 
küzdelem, amelyben mindenki
nek reszt kell vennie. A •zuciálfe 
kérdések megoldása elsősorban 
a közhatalom ügye. De a jóté
konyságban mindenkinek részt 
kell vállalnia. 

Törvény készül a törvényes és törvénytelen 
származás megállapításáról 

Nemrég lépett üzembe Répce
lakon, e hagy TejlődésI lehetősé
gek előtt álló községben az első 
mozgóképszínház. Örömmel je
lentjük ezt lapunk olvasóinak, 
mert teljesen magyar vállalko
zásról van szó". Vitéz Kovács 
István, a helybeli Stauffer gyár 
alkalmazottja ismerte fel a mozgó 
nagy jelentőségét nemcsak a-
nyngi, de, erkölcsi és szellemi 
tekintetben ls. Valóban Répcelak 
nem nélkülözhette tovább korunk 
egyik legnépszerűbb szórakoztató 
és Ismeretterjesztő eszközét, s 
csak örülhetünk annak, hogy ott, 
ahol az erős polgárosodás miatt 
-a falu fiatalsága nem tudott ön
magával mit kezdeni, s ünnepi 
délutánját a vasútállomáson- való 
ácsorgassa! töltötte az utazók 
nagy hosszú napára, mert mint a 
sáskák úgy'lepték meg az állo
mást, az most fillérekért a leg
kitűnőbb alkotásokat szemlélheti. 

Kovács István mozgótulajdonos 
személye ugyanis biztosíték arra, 
hogy nem a ponyvafilmek kerül
nek majd vetítésre, hanem a leg
jobb, legművészibb, tehát a leg
értékesebb magyar és külföldi 
filmek. Olyan lehetőség ált a 
repcelak! és környéki közönség 
előtt, amit sok más hely közön
sége irigyelhetne: ízlését nem 
zsidófilmek fogják kialakítani, ha
nem kitűnő hazai és külföldi 
filmek. 

Az elmúlt héten egy baráti 
társaság tekintette meg a repce
lak! Turul Mozgóképszínházat a 
közismert Golubics hadnaggyal 
az élen. A társaság többi tagjai, 
Dr. László Lajos tb. főbíró. Szíj 
Rezső sárvári lelkész. Tőm boly 
Károly főjegyző és Döbrönte Imre 
jegyző vitéz Kovács István veze
tésével a legnagyobb megelége
déssel szemlélték a mindea kor
szerű Igényt kielégítő kívül-belül 
egyaránt nagyszerű ' épületet 
Egészségügyi és kényelmi szem
pontból is mintaszerű, erkélye s 
gépháza párját ritkltóan sikerült. 
Körülbelül kétszáz személy befo
gadására alkalmas, szombaton 
egy, vasárnap három előadással 
szolgál a filmszínház. S ha fel
merül szüksége, knlturelőadások 
tartására is rendelkezésre áll, ha 
nincs előadás. így ebből a szem

pontból Is nagyjelentőségű vitéz 
Kovács István vállalkozása. Szív
ből kívánjuk, hogy eredményes 
legyen működése Répcelak, vala
mint a környező falvak számára 
egyaránt. 

A Celldömölk! Hírlap ezután 
közölni fogja a repcelak! Turul 
mozgóképszínház műsorát is. 

Az előcsarnokban van pénztár 
s a büfié, ami ugyan még nincs 
készen, de vitéz Kovács István 
tulajdonos, a társaságnak kedves
kedni akarván, tudta mivel kell 
pótolnia hirtelenében. ~Az udvar
ban külön fedett helyiség van a 
vidéki látogatók kerékpárjainak 
elhelyezésére. 

SZERKESZTŐI ÜZENET 
Cs. S. Egeralja. Irodalmi ta

nácsadónk üzeni: Nem elég han
gulatosnak lenni, jónak is, ere
detinek is kell lenni. Nagyon 
naiv, szinte banális, így Pus« La
jos epigonjal dolgoztak. Hol vá
gyónk ma már azoktól. — Ta
nulmányozza a nagyokat, csak 
azokat érdemes. 

BAJTÁRSI SZOLGÁLAT 
Nagy István 211/01, Versét 

köszönjük, bár uii élveinkhez 
hűen verset csak a legklveiele-
sebb esetben közölhetünk, mcgls 
megszorítjuk gondolatban a kezét 

A parlament karácsonyi, és 
újévi szünete változatlanul tovább 
tart Illetékes helyen' még nem 
intézkedtek sem a képviselőház, 
sem a felsőház összehívásáról. 
Semmi sem támasztja alá azokat 
a híreket sem, hogy a képviselőház 
állítólag február elején megkez-
deué tanácskozását. Kormány
párti körökben az első újévi po
litikai beszédek elhangzását ja
nuár 24-én várják. Ezen a napon 
Szolnokon beszél állítólag Szász 
Lajos közellátási miniszter és 
Lukács Béla MÉP-elnök. tárca-
nélküli miniszter. A két miniszter 
nyilatkozatáról közelebbi' meg
határozások még nincsenek. 

Az egyes minisztériumokban 
tovább folyik az új jogszabályok 
előkészítési munkája Az igazság
ügy minisztérium kodifikáló osz
tálya jelenleg ls több törvényter
vezeten ^dolgozik igen régóta 
folyik már az új büntetőtörvény-
könyv előkészítése. Az új bün-
tetőkodex szerves részeként az 
országgyűlés- néhány" törvényt 
már alkotott és úgy halljuk,hogy 
a kódex újabb részleteiként to
vábbi törvényalkotásokra készül; 
•ek. ide. tartoznék a büntetőel
járás egyszerűsítéséről és gyor-
Kftásáról szóló _; 
Ügy ludják jó! tájékozott körök
ben, hogy befejezéshez közeledik 
a Sajtó kai n aráról szóló törvény-
Javaslat ki lolgozása. A magánal-
k al mazottak j ogviszo nyaíról la 
törvényjavaslatot készítenek. Sza
bályozni kívánják továbbá a 
csődön kívüli kényszeregyességi 
eljárást a kivételes telekkönyvi 
eljárást és az anyakönyvi jogsza
bályok jelenleg! szerkezetét Tör
vénytervezet készül 

A magyar honvéd fftegközetit egy ellenségeit fészket 
a keleti frontom. «" 

a törvényes* és tö rvényte 
len szá rmazás bírói meg
á l l ap í t ásá ró l é s újból k i -

• vonják szabá lyozni a tör-
vényes í t és k é r d é s e i t is. 

Tervbe vették továbbá, a r é v 
vénytársaságok jogviszonyainak 
újraszabályozását és a közjegy
zői rendtartás korszerűsítését 

Ezek a törvénytervezetek ré
szint már elkészültek, részint 
most készülnek, nagyrészben 
azonban csak az előkészítés stá
diumában vannak. Hogy mikor 
és milyen sorrendben kerülnek 
a törvényhozás elé, erre 
kozőan még semmiféle 
nem történt 

. Rendeletet adtak k l 
a Il lmszlnésznők 

ö l tözködésének e l lenőrzéséről 
Szinyel-Mersc Jenő - kultusz

miniszter érdekes rendeletet inté
zett a filmgyártól érdekeltségek
hez. A rendelet a következőkép
pen szól: . 

— Ismételten felmerült a pa
nasz, hogy az immár mindinkább 
tökéletesedő magyar fümekber 
szereplő művésznők modern öl
tözködését nem mindig kellő hoz-

torvéDyjavaslat záértéeael irányítják. Erre ?&K 
' figyelemmel a jelenlegi állapo: 

kiküszöbölése céljából megbízón: 
Zomboryné Barthus Irén iparmű
vésznőt, az Iparművészeti lakok-
volt ruhatervezési szakoktatója 
— aki több külföldi tanulmánya 
után a múltban és jelenleg ls á> 
landóan tanulmányozza a azfn 
padi divatot és a különleges - öT 
tőzködés szabályalt —, hogy r 
jövőben készülő magyar finnek 
ben szereplő művésznők szarná 
ra készülő ruhatervek felölbfrá 
lására álljon a gyártó cégek ren 
delkezésére, amelyek Igazola 
tartoznak, hogy Zombortné Bar 
thus Irén a filmen szereplő akt 
vésznők ruháit kifogástalanéi 
találta. Mivel a ruhaellenórzf 
munkája a dolog természeténé 
fogva filmenként változó, a 
Őrzés tiszteletdíját nem áll 
dómban megállapítani A I 
letdfj esetenként a gyártó 
terheli. . , 

Hl rd e tmény. 
Szentantalfa községben 

évi február 3-én orszá) 
és kirakodó vásár. lesz. 
tes helyrö minden állat felhajt 
ható. 

Szentantalfa, 1943 Január 28. 
Elöl járóság. 
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Jólsikerült kultúrdélutánt rendeztek 
a diákok a katolikus házban 

Január hó 24-én, az elmúlt va-
aárnap d. u. 5 órakor a Pápára 
bejáró celldömölki diakok a kat 
házban az otthon éa a front kö
zötti kapcsolat kJmélyltéae céljá
ból jólsikerültkultúr-délutánt ren-

' az alábbi műsorral:-
1. Ojónl Oéza: .Csak egy éj-

saakára..." c. versét szavalta Ko
vács Imre kérnek, lak. tanuló. 2. 
Flnta Jenő magyar nótákat éne-
kelt Zongorán kísérte Hartai 
László 3. „A család szemefénye: 
a gyermek" elmen tartott igen 
" "kea-éa Időszerű előadást Hor-

i Lajos tanító. 4. Az éj világ
ira Indulóiból zenekari szá

mok. Szomor Fellcian, Németh 
Pál, Ledé r Gábor és Nagy László 
etryüttes közreműködésével. 5. 

Farkas Ferenc keresk. isk. ta
nuló felolvasást tartott Az elmúlt 
világháború okairól. 6. Végvári 
Bemér : „Eredj ba tudsz . . .* 
c. költeményét szavalta Dénes 
Szilveszter keresk. Isk. tanuló. 
7. Rosta Ferenc keresk. isk. 'ta
nuló Az új világháború okairól 
tartott tartalmas felolvasást. 8. 
Kovács István keresk. Isk. tanuló 
tréfás magánjelenetelvel szóra
koztatta a megjelent haligató-
aégot 

Végül Nemes Vazul dr. plébá
nos szólott a front és az otthon 
kapcsolatáról, melyet sziklaszi
lárdan kell kiépítenünk. Ezzel 
ért véget a gazdag műsorral ösz-
szeaUltott kullurdélutan. 

Eggszerfisítik a zsidó haszonbérletek 
felmondását 

A Budapesti Közlöny vasárnapi 
asztma közli a 140,1943. M. E. 
számú kormányrendeletet a zsi
dók mező- és erdőgazdasági in
gatlanairól szóló 1S42:XV. tü> 
véaycikknek a zsidók által ha-
aaonétéesut ingatlanok vlaaza-
bocsátáaával éa az ingóságok át
vételével kapcsolatos egyes ren-
delkexeaek tárgyában. A rendelet 
értelmében abban az esetben, ba 
a nemzsidó ingatlan tulajdonos a 
zsidó haszonbérlőnek felmondott 
• a felmondón alapjón per indul, 
• bíróság aoronktvill Jár el éaaz 
átadás kérdésében a haszonbér
beadó kérelmére részitélettel ha
tároz. A bíróság a haszonbérbe
adó kérelmére, ítéletét előzetesen 
végrehajthatónak nyilvánítja, a-
aonban as átadást biztosítékadás
tól teheti függővé. A biztosíték 
kérdésében szakértőt meghall
gatni nem kell s a biztosíték' nem 
sebet nagyobb, mint a haszon

bérbeadó által áttvett Ingóságok 
értékének egyhatoda, tehát az az 
összeg, amit az átvételkor a tőr
vény értelmében per nélkül la 
fizetni kell. 

A rendelet kimondja azt is, hogy 
ha az átengedésre kötelezés alap
ján Ingóságokat vettek át, az In
góságokra további végrehajtási 
cselekményt sem blról úton, sem 
közadók módjára foganatosítani 
nem lehet Ilyen esetben a meg
szerzett Jogok azonban az ingó
ságokért járó térítést terhelik. 

A rendelet Intézkedései egy
felől lehetővé teázik, hogy a ke
resztény haszonbérbeadók ingat
lanaikat a gazdálkodás folytatása 
céljából, per esetében Is mielőbb 
átvehessék, másrészt biztosítják, 
hogy az állam által átvett .ingat
lanokon a gazdálkodás folytatását 
az elő és holt gazdaaágl felaze-
reléere vezetett végrehajtással 
akadAlyozci ne lehessen. 

A mezőgazdasági 
munkabérrnegájlapltas 

Irányelvei 
Már régen szQkjégeeaé vált a 
" [ 1941-ben rögzített mezőgaz-

1 munkabérek újabb meg-
. Ez most országszerte 

Myaniatban van. A helyi bizott
ságok a földművelésügyi kor
mányzat Irányadó, általánoa ren-
•s lk l lés i l alapján szabják meg 
a legmagasabb éa legalacsonyabb 

As általánoa Irányelvek kiadá
sinál a kormány tekintettél volt 
a menti5gazdasági termelés munka-
eeoeáilálaeára a különösképpen 
arra, hogy a természetbeni mun
kabérek kórul a közelmúltban agyakran felmerült viták lehe-

g klküazöböltessenek. Ezért 
megszabják a szolgáltatandó ter
mények mennyiségét minőségét 
Tainmlnl a kéazpénzjárandósagok 
• a l l é k é i kv 

A nagy közmunkákat pedig 
olykép végeztetik, hogy azok a 
asOTTTgaadaaég munkaerőellátását 
no zavarják. 

— Halá losa i Horváth Józael 
máv. nyűg. lőmozdonyvezető 70 
éves korában folyó hó 23-án. az 
elmúlt szombaton hosszas szen
vedést után elhunyt Január hó 
25-én délután 3 órakor temették 
nagy részvét mellett a Kálvária 
kápolnából. 

20 d e k a s z a p p a n t k a p n a k 
az I p a r o s u k 

A szappanellátás terén az a-
nyaghlvatal a fodrászok ellátása 
után a vendéglősök és fehérnemü-
tisztltók szappanszUkségtetét ó-
hajtja elsősorban ^biztosítani. A 
borotvaszappan kiutalásoknál új 
rendszert vezettek be. A borotva
szappan ezentúl kétféle leas: éled
és másodrendű. Minden Iparos 
után havonta három darab szap
pant utalnak ki. Az eddigi mosó-
azappanadagot az eddigi tíz de
káról busz dekára óhajtják fel
emelni, sót a jövőben a hajmoeó-
por ezétoaztasál la a fodrászokra 
bízzák. 

Az ásványolajkutatásokkal kap
csolatban az aoyaghivatal közli, 
hogy egy liter benzint és 15 deka 
kenőolajat bármelyik lestékkeres-
kedötől be lehet szerezni, ilyen 
kéréssel tehát senki se forduljon 
az noyaghivatnlhoz. 

— Vasúti AUtelyexéaek. A 
MAV Igazgatósága Kerekes Ka
roly és Kőszegi József máv. üzlet-
gyakornokokat a bpeatl Tisztkép
ző tanlolyamról Celldömölkre he
lyezte á t : 

- A Dolgozó Leányok azép 
színdarab előadására készülnek 
A próbák Feasler Erzsébet taní
tónő és dr. Fehér Datnaz OSB 
tanár irányítása mellett serényen 
folynak. 

H Í R E K 
— Névmagyarosí tás Nessel-

mann Gyula dr celldömölki máv. 
pályaorvos családi nevét belügy
miniszteri engedéllyel Neszmélyi-
re magyarosította. 

— Igazságügyi k inevezés . A 
m. kir. Igazságügy miniszter Tele-
fay Miklós celldömölki illetőségű, 
szentgotthárdi m. kir. járásbíró-
ságl dljnokot kezelővé nevezte ki. 

— Tanl tóválasztás Ostlly-
asszonylán. Az ostffyasszonyfai 
evangélikus gyülekezet Borsody 
László őrimogyaróedi evangéli
kus tanítót választotta meg kántor-
tanítójává. 

— A w kat. Legényegylet ez 
évben tartja 40 éves jubileumát 
Dr. Nemes Vazul plébános egy
házi, Horváth Lajos tanító vilá
gi elnökök és.Tischler Ernő dé
kán irányítása mellett készül az 
Egylet az évfordulót méltóképpen 
megünnepelni. 

— Lelkészér tekez le t . A ke-
menesaljai evangélikus Egyház
megye lelkészel folyó" hó ^t2-én 
tartották meg havi lelkészérte-
kézletüket Molitórísz János espe
res elnöklete mellett, amelyen a 
folyó ügyeket tárgyalták le. 

Jöjjön el va sá rnap este fél 6 
ó r a k o r az Ifjúsági Egyesüle tbe 
a hadba vonultak hozzá ta r to 
zóinak j a v á r a t a r t andó „Hét 
fakereszt** című e lőadás ra . 

— Vöröskeresz tes beteg
ápolás i záróvizsga Alsóságon. 
Az Országos Vöröskereszt Egye
sület kéthetes betegápolás! tan
folyamot rendezett Alsóságon a 
római katholikus zárda ovóda-
helyiségében. A tanfolyam Január 
26-án, szerdán záróvizsga kere
tében éjt véget A vizsgán Szűcs 
István főispán neje, minta Vörös
kereszt I I I hadtest vezetőnője 
elnökölt Rajta WvQl megjelent 
Tanay Ferenc dr esperes-plébá
nos. Bíró Kálmán vezető jegyző 
és neje és még sokan a közön
ség vezető egyéniségei. A tan
folyam 32 résztvevője eredmé
nyesen vizsgázott 0 

— A Hét fakeresztc. legen
da újbóli e lőadása . -A celldö
mölki Evang. Ifjúsági Egyesület a 
celldömölki hadba vonultak hoz
zátartozóinak javára a múlt vasár
nap este fél 6 órai kezdettel Du
na nagytermében előadott Bör
zsönyi B. Zoltán: a .Hétlakórészt* 
c legendát a nagy érdeklődésre 
és a nemes célra való tekintettel 
folyó hó 31-én, vasárnap este 
fél 6 órai kezdettel Otthona nagy
termében újból megismétli. Te
kintettel, a nemes célra, minden 
hazafiasán érző magyart szere
tettel meghív az ifjúsági Egye
sület 

— 5 napos gyümólcs- ós zöld
ségtermesztés i tanfolyam a 
ga idaság i Iskolában. A m. kfr. 
téli gazdasági iskola Igazgatósá
ga felkérésére a Felsőd unántu 11 
Mezőgazdasági Kamara, fi napos 
gyümölcs- és zöldségtermesztési 
tanfolyamot rendez & celldömöl
ki m. kfr. téli gazdasági Iskolá
ban. A tanfolyam előadója Szabó 
Lajos m. kir. kertészeti főfelügye
lő. Az előadások február 8-tól 
február 12-ig, naponta 5 órától 
7 óráig az iskola taTrterrneben 
lesznek megtartva. Felkérjük az 
érdeklődőket, hogy a tanfolya
mon minél nagyobb számban Je
lenjenek meg. 

NEMZETI MOZGÓ 
l l s I l t l r rH ótmíar 

Január 30, Mombat, 31, vasárnap 
rendes helyárnkkal. egy bantdát vese-
tett híres énekes nerelml történele. 

Az utolsó dal 
Sárdy János, Jávor Pál, Slmor Erzal és 
Malüáry Zoltán szereplésével.. 

Február 2. kedd, Gyertyaszentelő 
Boldog Asszony napján, rendes belj-
árakkal, a . 

Vaskorona 
Bizánc császára által, a pápának küldött 
cttodatévő vaskorona történetéről szól 
ez a film, Glno Cervl. stb. szereplésével.' 

Február 3,. szerda, mérsékelt hely-
árakkal (caak egy napig?) 

Moszkvai éjszakák 
Annabella és Harry Baur felejthetetlen 
felléptével. 

Február 4. csütörtök, szenzációs ka-
landorljlm. mérsékelt helyarnkkal (csak 
egy napig*) 

Kalózszerelem -
Fosco GiacaetU, Doda Duranti, stb' 
nagyszerű szereplésével. 

Február 6, szombat, 7," vasárnap ' 
rendes helyárakkal, két szerelmes ktib> 
d.-lniét mutatja be a boiogságért folyó 
harcban a 

Bűnös vagyok 
nagyszerű magyar film, Meze? Márta. 
Kamarás Gyula, Koós Zsófi, Csortot, stb. 
főszereplésével. • • . • 

— VOGE tisztújí tó köz
gyűlés . A VOGE helyi csoportja 
folyó, évi február hó 2-án, — 
kedden — a központi vezetőség 
kiküldötteinek részvétele mellett 
tartja rendes évi tiatójftó köz
gyűlését a Vasutas körben, dél
után fél 5 órai kezdettel, mely
nek keretén belül szóba kerül
nek a vasuttasság tüzelőanyag 
és közellátási ügyel is. Kérjük a 
tagoknak minél nagyobb szám
ban való szíves megjelenését 
A csoport e lnökség. 

— Farsangi est A Sárvári 
Dalos Egyesület február hó 1-én, 
Gyertyaszentelő Bologasszony 
napján a Korona-szálló összes 
termeiben délután 5 órától este 
i l óráig tartandó farsangi estét 
rendez a fronton küzdő sárvári 
honvédek családtagjainak segé
lyezésére. Belépődíj: személyjegy 
kél pengő, családjegy öt pengő. 
Támogassa megjenlenésével a 
nemes célt szolgáló estet Meg
jelenés utcai ruhában. -

LólanyésztŐ gszdsk OzSe-ss I fi -
msb«. Értesítjük, alótenyésztő gaz 

özöaséget. hogy a m. kir. f^VdnsnéW 
ml ménteJepeu a fedezteté«ek folyó 

évi február hó M D kezdetet veszik 
A helybeli méntelepen ateövetkeső !s-

VH-10, • éves, pej. taj-
nua arane iravsr, 3or7. tksx. SigiaTj-
Bagdady IV. t 8 éves, szOrke. arabs 
félvér. 3162. tksx. Zalavár - 3, 4 éves. 
pej. magyar félvér, 3163. Iksz. Zalá
val"—«, * éves. piros pej. magyar uirér. 
3106. tksx. Forüs—8, 6 éTea. szürke, ma-

Par félvér, 3168 tksx Eaxtertiáxa-I. 
eves. sárga, magyar félvér, 3241. tksx. 

Unjdutetétlen1, 10 éves, pej. magyar 
félvér, nos. Utaz. DunureII-1. lfl?vee, 
pe>. sastgrar félvér, 3203. tksx. Noolos 
1-22, 5 éves, pej, 3206 tksz. Noalue 
FII—3, 6 éves, fekete. Fenti méneken 
kivin, az alább le.sorolt :\ drb. fintai-
kf.nl ménnel, darabonként egyszeri illj-
ulan fedeztetés teás végrehajtva ás 
pedig: 353B. tksz. Tereké*—1. 4 éves, 

EeJ. fajtája: ooulus, 3199 tksx -Esxler-
áza 1. 3 éves, sárga, niawyarr félvér. 

3t«8. tksz. Kszterháza-2, 4 évet. szOr
ke. magyar félvér. A fedeztetés kezde
te mindennap délelőtt 9 órakor. A s»é-
oek fedeztetést dija kancánként 4 peogó 
Tórzskflnyerctt kancák téldljért (Z pen-
g.'.j fedeztetbrlők. Méntelep paranct-
n ok ság. 

H Tatiml laHttaéi " I S Í I B I I 
r>lf!4f UháC 

Tafcáts Iáról, 
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