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1 évre 6, V« évre 3, V. é n e VfO peng*. 
Megjelenik minden szombaton 

le htrcsljnk ini is illti! 
Világot rengető harcok dúlnak. 

Könny pereg az emberek szemé
ből és keserű fájdalom rázza meg 
a lelkeket, a pótolhatatlan vesz
teségek miatt — S magyar vo
natkozásban, oh hányadszor Is
métlődik meg ez a fájdalmas harc, 
amely nem egyszer, élet-halál 
harcunk volt már, — mint ma is . 

Muhi, Mohács és Trianon: ma* 
gyanágnnknak fekete gyásznap
jai; halálos Ítéletünknek — csak 
Isten kegyelméből és különös 

- oltalmából — be nem válthatott 
ígéretei. 

Am az Úr Istennek célja" volt 
velünk, amikor kivezetett ben
nünket Ázsiából, hogy — ősi, v i 
ttel, magyar erényeinket feléke
sítve a ' krisztusi tanokkai — 
védői legyünk az egész keresz
ténységnek és felfogjunk minden 
támadást, amely Hazánkat és az 
egész Nyugatot fenyegette és fe
nyegeti. " ——-

S ob, mennyit véreztünk má
sokért í. * ? 

——Hol állhatnánk mi Európában, 
ha az elmúlt ezerév alatt annyi 
vérveszteség" nem érte volna né
pünket ?t De a reánk kényszerl-
tett harcok elől kitérni nem le
hetett — Dicső elődeink .közül 
sokan a halált választották azért, 
hogy mi éljünk. — Fájdalmas az 
ezeréves vérhullató magyarság 
sorsa, de még fájdalmasabb a 
magyarságnak az a vérhullatása, 
amelyről Kölcsey Ferenc szól: 
. „Hányszor támadt tenflad, 

Szép hazám kebledre, 
8 lettél magzatod miatt, 
Magzatod hamvvedre!" 
Igen! Csak a Dózsa-féle láza

dás leverése, hetvenezer (70.000) 
jó magyar életébe és vérébe ke
rült, ennek az őrökké küzdő és 
harcoló nemzetnek, amely ellen
ség hiányában önmagával vívott 
párharcokat 

fis mi százszor, meg ezerszer 
végigforgatjuk történelmünk vé
res lapjait és ugyanannyiszor fo
gadalmat teszünk Gyónl Gézával, 
nogy-" 
'''.'^Magyar vérem ellen soha soha 
t ö b b e t r .' 

De a fogadalom be nem váltott 
Ígéret marad! "* .;. 

Szent István. Szent László, 
Nagy Lajos, Mátyás király, naggyá, 
hatalmassá, virágzóvá tudták tenni 
ezt as országot, mert megvolt az 
egyetértés, IV. Béla halottaiból 
támasztotta tel ezt a népet, mert 
srőe, egységes magyarság állt itt 

Az egyetemes magyarság ér-
(Folgtatás a 3 oldalon.) 

A h a r c o l ó finn h a d e r ő s z e l l e m e 
. Minden egészséges nép éa 
nemzet büszke hadseregére. A 
nemzet legféltettebb kincse, sze
me-fénye a hadsereg. Hát még 
egy olyan népnél, amilyen a finn 
nép, kiről a megfigyelők egyön
tetűen állapítják meg: az Isten 
ls katonának teremtette. A fenti 
címen erről a .katonanemzetről, 
illetve éhnek hadseregéről jelent 
meg egy könyv magyar nyelven: 
Vlrkkunen Paavo tollából A'finn 
katonák hazairt leveleiből ad 
gazdag- szemelvény-sorozatot s 
e levelek alapján rajzolja, meg a 
finn hadsereg szellemét Roppant 
tanulságos ez a könyv számunk
ra, magyarok számára, kik sze
retünk azzal dicsekedni, bogy 
rokonok vagyunk, szereriink hi
vatkozni bizonyos kiváló tulaj
donságainkra. Nem mintha nem 
lennének, de ha a finnekével Ösz-
Bz.e hasonlítjuk, akkor hátrább 
kell vonulnunk az őnmegelégedés 
agaraival! \ 

Ami legszembetűnőbb ebből a 
könyvből, az a finn katona mély
séges vallásossága, Öntudatos hi
vő élete. Az „öntudatos" szón 
van a hangsúly, s ezzel arra 
akarónk rávilágítani, hogy a finn 
katona hite nem betanult, be-
Idomitott hit,, hanem öntudatosan 
élt krisztusi bit Nem azért men
nek az istentiszteletre, mert ki 
vannak vezényelve, egyáltalán 
nincsenek. Nem azért olvassák 
a Szentírást, mert a kezükbe 
nyomták, hanem öntudatos, hivő 
vágyakozással táplálkoznak az 
élet" forrásából, a lélek legtisz
tább s legegészségesebb táplálé
kával. A finn- katona nem azért 
vallásos, mert alacsony szellemi 
színvonalon tele van babonaság^ 

Sal, a primitív népekre jellemző 
iedelmekkel. félelemmel, vagy 

mert belenevelték a vallásossá-

fot erős pap! dresszurákkal, 
ényszeritő eszközökkel. Az a 

hatalmas ébredést mozgalom, 
amely a finn parasztpróféta több 
mint száz év előtti' mozgalmával 
kezdődött, önkéntes volt, a Szent 
Lélek Isten végzett olyan mun
kát, mely szinte páratlan az egy
ház történetében". Ez a hatalmas 
ébredés! - mozgalom, mélységes 
erkölcsi megtisztulás úgy áthatot
ta-az ezer sebből vérző elnyo
mott Finnország (Suoml) minden' 
társadalmi rétegét, hogy ma az 
egész nemzet, a civilizáció: a 
műveltség legmagasabb fokán 
Is öntndatos követője, engedel
mes asofgája az Evangéliumnak, 
bfaxtosnak. 

Csodálatosan finom adatokat 
kaptunk ebben a könyvben. Még 
azok is, akik odahaza, a békés 
viszonyok kőzött---külsőleges Is
tentisztelettel is megelégedtek, a 
fronton megérezték, hogy öntu
datos lélekkel, hivő engedelmes
séggel, kell rábízniuk magukat az 
isteni kegyelem forrására, Krisz
tusra. A finn férfi szemérmesen 
titkolja Krisztusban való eleven 
lelki életét, de a figyelő bajtárs 
ott ts örvendező lélekkel tapasz
tállá a mélységes hitet,» ahol a 
külső látszólag semmit sem árul 
el belőle. A háború a finn ka
tonából nem az alantas Ösztönö
ket szabadítja fel, hanem ellen
kezőleg : a jóka t hisz a nehéz 

.órákban a saját bőrén kén ta
pasztalnia, mit jelent a világban, 
működő rossz, a gonoszság, ami 
miatt Íme milliók kénytelenek 
hullatni drága vérüket A meg
próbáltatások az Igazi, férfias, 
tehát erkölcsös érzéket s az er
kölcsi magatartást váltják k i a 
finn katonából. Nem lesz köve
telőzőbb azon a elmen, hogy ő 
vérét hullajtja, nem lesz brutális, 
nem ordít a vonaton, még ke-
vésbbé adja magát át az alko
holnak, mér t tudja, nem az vi
gasztalja meg áz embert, még-

. csak nem Is az bátorítja meg, 
hanem "a Megváltó Úr Jézus 
Krisztus, akiről a finn katona 
nem hogy megfeledkezne, ellen
kezőleg, egyre mélységesebben 
emlékezik meg Róla a veszély 
növekedtével. 

- Megható az I&Tahogyan ezek a 
-katonák kivétel nélkül véleked-
n e k a halálról. A levelek töme
gét olvashatjuk, melyben arról 
tesznek bizonyságot, hogy bol
dogok, mert a hazáért onthatják 
vérüket. Tudják, hogy az. ottho
niak mennyi nélkülözést szen
vednek el nemcsak a táplálko
zás, a mindennapi megélhetés 
gondjai. miatt, hanem *az elég 

.gyakori légitámadások következ
tében is, mégis azt Írják haza, 
hogyha ők meghalnak - ts Nagy-
Finnországért, legyenek ezért az 
otthoniak büszkék rájuk, viseljék 
el alázatos s hivő szívvel, s ne
veljék fialkát ugyanabban a hő
sies szellemben, melyben ők ont
ják vérüket Nagy-Finnországért 
Az ember alig akar hinni a sok 
levél olvasásának," pedig tudjuk, 
hogy a finn ember szavára mér
get lehet venni: a valóságtól nem 
tér el egy hajszálat sem, sőt in
kább Jó tulajdonságait rejti el 
szerényen. Nincs semmi nyavaly

gás, semmi jajveszékelés. Fiúk 
Írnak haza anyjuknak halálok 
előtti napokon, férjek a hitves- . 
nek, a családtagoknak, s egytől 
egyjg azt Írják haza, kogy öröm
mel balnak meg, bogy as elkö
vetkező nemzedékek békében 
éljenek, vagy ha kell, harcolni 
tudjanak az őst ellenség ellen. 
De a feleségek nem sírnak, pa
naszkodnak, hanem tisztában 
vannak józan keresztényi látás
sal afelől hogy az élet áldozatot 
követel. Illetve azt, hogy min
denki megtegye kötelességét 
Nem sírnak hát, hanem megnyu-
gosznak abban, hogy az élet ha
lált követel s ebben részt 
vennie Igen sok katoiojutak, \ 
ket a kötelesség a becsület 
zejére szólított. Biztatlak, b 
rítták férjüket Ígérik, hogy 
Isten nem is engedné vissza őket, 
ők nem felejtik e l helyüket meg
állják, s a gyermekekből hősö
kéi nevelnek, hogy apjuk nyom
dokába léphessenek. 

De az ls tanulságos, különösen 
ránk nézve, hogy a finn női ka
tonák, a látták, micsoda értékes 
munkát végeznek egészen az el
ső vonalakig. Mannerheim sza
val Örök időkre becsületet sze
reztek^ a finn lottóknak, ök ma
guk szereztek hírnevet maguk
nak. S része van ebben a finn 
katona erkölcsi tisztaságának le. 
Fanni Lnnkkonen, a lották tá
bornokasszonya mondotta nem
rég Budapesten, hogy a háború 
-alatt nem fordult elő, hogy. egy 
katona la tisztességtelen maga
tartást merészelt volna megkoc
káztatni a lottákkal szemben. Ez 
a mélységes erkölcsi tisztaság a 
gerince a harcoló finn katonák 
szellemének. A tiszta erkölcs va
lóban talpköve egy országnak A 
finn katona ha beöltözik, a mun- . 
dér sem szabadítja lel vissza
élésekre. Ellenkezőlég még foko
zottabb felelősségérzetet támaszt 
benne. 

Végeredményben ez a felelős
ségérzet az, ami olyan kiválóvá 
teszi a finn népet az élet minden, • 
vonalán. A világ legmagasabb 
civilizációjával s kulturális szín
vonalával rendelkező nemzet 
minden tagja tudja, bogy csak 
úgy állhatnak meg, ha mindenki 
a lebető legbecsületesebben meg
teszi a kötelességét Bajok vannak, 
emberi mlvoltunkból következik. 
De tudják azt, bogy a rosszat 
rosszal gyógyítani nem lehet Ha 
egyik mégis ' vétkezne, azonnal 
melléje állanak, hogy az ütött 

ára 12 fillér 



N C«lldd«dlM Hírlap 1943 rebruár 20. 

dekei ma is-azt kívánják, hogy a 
Kárpátokkal koszorúzott magyar 
HmmJhun egységes, erejében osz-

v ts t l in és minden magyar aemzeü 
célt szolgála kérdésben, teljesen 

"magyar nép- és laj-
álijon őrt, hogy az a 

Tilág'veszedtílem, amely elsősor
ban a mi országunkat fenyegeti, 
el ne söpörhesse népünket, kul
túránkat és krisztusi hitünket. 

Őrt áll a magyar katona messze 
4 vosz földön, fegyverrel a kezá-

ben az egész kereszténységért 
őrt áll te érted, én értem és kü
lönbség nélkül minden magyar 
emberért, akinek szent ez a föld 
% aki az Őseitől vérrel áztatott 
rögöket bölcsőjének és sírjának 
vauja, aki nem tesz különbséget 
magyar és magyar között Őrt áll 

" azért, aki Isten nagyobb dicső
ségére, Jtrisztusi hitünk védelmé
re. Hazánk és fajtánk megmen
tésére, a magyarság egyesült 
erejébe kapcsolja minden-képes
ségét, erejét, Istentől kapott tehet
ségét és így munkálja a szebb 
és boldogabb magyar jövendőt. 

A C e l l d ö m ö l k i H í r l a p 
— a magyar lelkiismeret hetilapja. 

Minden sorát átfűti a fajtánk 
X ' s z e l l e m i é s a n y a g i 

f e l e m e l é s é r e való törekvés. 
Olvasd é s t e r j e s e d ! 

A magyar katona őrt áll a mi 
magyarságunkért, de el tudom 
képzelni milyen szomorúan szo
rítja kezében dicső honvédünk a 
mindannyiunkat megvédő fegy
vert, ha rádöbben, hogy ml itthon 
pártharcokat vívunk- ebben a gi
gászi küzdelemben, el tudom 
képzelni, milyen szomorúan vi
seli szivében Krisztus keresztjét, 
— az Ö egyedüli reménységét 
—, ha tudatára ébred, hogy. mi 
ugyanazon Krisztus keresztjével 
a kezünkben harcolunk egymás 
ellen 

Úgyis dúl körülöttünk elég vi
har, háború, keresztény magyar 
testvérek ne harcoljunk egymás 
sllen: de többet soha sem! 

Takáts Károly 
a .Celldömölki Hírlap" 

felelős kiadója 

sebet meggyógyítsák. Olyan nép, 
amelyben ilyen magas fokon 
izzik a felelősségérzet, ahol a nép 
maid minden tagja részesül leg-

s nevelésben, ahol önként alá
vetik maglikat a fegyelemnek s 
a nevelésnek, hogy minél kü
lönbbé lehessenek, az ilyen nép 
valóban méltó a világ bámulatára. 

De méltó arra is, hogy minden 
magyar ember komolyan vegye 
a példájukat s ne riadjon vissza 
az elibe tornyosuló nehézségek
től, mondván; hogy nálunk azt 
nem lehet megcsinálni. Mert a 
finnek sem marói-holnapra érték 
el a mai 1 fejlődési szinvonalat 
Több mint száz évig ment érte 
a küzdelem. Ml is elérhetjük, na 
azok, akik látják, hogy minek 

kell itt lennie, s mi a teendő, 
elég bátrak, gerincesek lesznek, 
hogy úton-útfélen alkalmas és 
alkalmatlan Időben egyaránt szól 
ni, tenni aerjsaek.—Na- féljen, 
senki rendreutasítani a vétkest, 
H megmagyarázni neki azt, amit 
tennie kell. Finnországban még 
az olyan ember ls kénytelen ke-
resztyény módra viselkedni, aki 
nem egészen az. Nálunk, aki ke
resztyén, kénytelen úgy visel
kedni, mintha nem lenne az. 
Gyávaság - az oka. Nincs elég 
fegyverzetünk, hogy mindenkor 
bátran ki álljunk azokért az esz
mékért, amiknek megvalósítása 
árán lehet egyedül csak naggyá, 
boldoggá, erőssé, gazdaggá s.ha-
lalmassá a fajtánk. A magyar! 

PÖrge Dánlel 

L E G Y E N V I L Á G O S S Á G ! 

A Karády-ügy legújabb változásai 

A karjalal front egy etem elő
adásaira eddig háromszáz hallga

t ó jelentkezett' Az egyetemen 
ssak közvetlen frontszolgálatot 
teljesttő egyetemi hallgatók tanul
hatnak, az előadásokat front-
karcot egyetemi tanárok tartják. 
A frontegyetemen letett vizsgák, 
egyenlőértékűek a helsinki egye
tem vizsgáival. 

Pár héttel ezelőtt még azzal 
gyanúsítottak bennünket, hogy a 
zsidótörvény kijátszásáért lamé 1 

telten elitéit „művésznő" magunk 
módján való elítélésével egyedül 
vagyunk. Ezt azóta voltflálkal-
munk megcáfolni. Legújabban a 
„Pápa és Vidéke" című hetilap 
.Őszinte levélben" bélyegezte 

meg a magyar közönség felelőt
len s kritikátlan rajongását „Na 
hitvallásokra van szükség filmen, 
irodalomban, közszereplésben, 
előadásokon, gyűléseken, magán
életben, szfvben és lélekben, k i 
felé é r befelé . . ." — futa a Pá
pa és Vidéke. Azokban, akik 
csak a pikantériát, a kényes té
mát szeretik a filmben,, azokon 
persze nem segítenek ezek a bí
rálatok. De igen sok embernek, 
aki tisztességes szándékú és ér
zékeik sem az alantas dolgok 
kéjes szemléletére van beállítva, 
kinyílik a szeme. Alább közlünk 
egy megdöbbentő írást a Magyar 
Útból. Ml nem fűzünk hozzá meg
jegyzést, nem kérdezzük meg, 
mit szólnának hozzá a nagy ma
gyar gyógyítók. De undorral fór

ul unk el attól a degenerált szem
lélettől; mely a vallást a Krisz
tus által történő csodákat Ilyen 
piszkos módon rántja a sárba. 
Holvolt az ügyész szeme? 

* 

Film színésznőink t i s z t e l e t e 
transzcentendális magasságokba 
emelkedik: rfvült hivők földön-
túli,erőket tulajdonítanak sztár
jaiknak, s Karády Katalin első 
csodája még földi életében be
teljesedett A csoda szemtanúja,-

Magyar hovédroham az ellenséges állás ellen. 

még mindig révült, állapotban, a 
Mozi Újság című. reklámlapban 
számolt be az élményéről a nyil
vánosság előtt bizonyítva és ta
núságot téve a. látottakról és 
hallottakról. Elragadtatott levél
ből Idézzük a következő részle
teket — olvassátok, mert igen 
s z é p . . . „Most karácsonykor tör
tént. Egy beteg kis unokahúgom 
ágyánál ültem. A kislány imádja 
Ont Művésznő. Valami olyan 
mélységes szeretettel veszi -Ont 
körül, amit már földöntúlinak 
kell neveznem. Az ünnepek alatt 
folyton Önről kellett neki mesél
nem. Az állapota meglehetősen 
aggasztó volt December 27-én, 
vasárnap, amikor On a rádióban 
beszélt, bekapcsoltuk neki a ké
szüléket. Amikor.lázas volt, nem 
hiszem, hogy értette volna az On 
szavalt, dé boldog mosollyal hall
gatta az On hangját Mikor a köz
vetítés véget ért, könyörögni kez
dett, hogy tegyük fel a gramo
fonra az On lemezeit Két napig 
jóformán . éjjel-nappal .búztuk" 
őket és a súlyosan beteg kislány 
váratlanul meggyógyult És én 
szentül hiszem, hogy On gyógyí
totta meg, Művésznő. Cinikus, 
materialista felfogású embernek 
tartom magam és nem hiszek a 
csodákban, da amit akkor láttam, 
az csoda volt" Úgy érezzük, nem 
kell kommentár az elragadtatott 
sorokhoz. Ha csúfolódni akar
nánk, megkérdezhetnénk: Ugyan 
mit mesélt kitűnő művésznőnkről 
az elragadtatott levélíró két álló 
napig a meglehetősen rosszul ne
velt kisleánynak? Szó esett-e 
vájjon a zsidótőrvények hatálya 
alá eső titkárról ls? A jelenség 
azonban sokkal nyugtalanítóbb, 
semhogy csúfolódni tudnánk raj
ta. A transzcendentális magasla
tokba emelt fümszinésznő — sze
mélyétől eltekintve Is — s a 
gramofonlemezekkel gyógyított 
influenza, ez a korszerűsített cso
da, elgondolkoztathat mindenkit, 
aki eddig nem hitt a modern 
nimmüvészet kultúrát és lelkeket 
bomlasztó hatásában.. . - -

I R O D A L O M 
Vitézi ének 

— Esküvő. Ambrus József máv. 
mozdonyvezető az elmúlt vasár
nap délután fél 6 órakör vezette 
oltárhoz Fülöp Irmuskál a cell
dömölki evangélikus templomban. 
Vargha Lajos máy. tiszt február 
27-én vezeti oltárhoz Pettkó Er
zsébet Esztert a szerencsi római 
katholikus tejnp ómban. 

S ne feledd az Őni magyar 
katonaerényt' HigyJ a lövőbe, jó
zanul, s ugyanakkor bízva a lep 
rosszabb helyzetben ls. Ne sxttnj 
meg emlékezni fajtád réj/i éa új 
liiim halottairól, S olvasd el több
ször is ezt a szép régi, ma újra 

. oleilt vitézi éneket; 

Áldja meg az Isten 
Azt az édesanyát, 
Aki katoiiáiiak 

• Neveli a fiát. 

Husi évig neveli 
Világ pompájára, 
Husz éves korába 
öltözteti gyászba. 

Szólnák ott az ágyuk. 
Csattognak a kardok, 
Lelkem édesanyám. 
Must mindjárt megtudok. 

Hogyha a nagy Isten 
. Rajtunk nem könyörú% 
* A vitézek közül 

Még egy sem menekül. 
Ássál pajtás ássál 
Sírt én kardhegyemmel. 
Takard bé szememet 
'Az én zsebkendőmmel. 
Ások pajtás ások 
Sírt én kardhegyemmel, 
-HCtakarom szemed 
Az én zsebkendőmmel^ • 
írd 'meg pajtás ird meg. 
Hot történi Juilálom, 
Szomorú halálom 
Idegen országon.*- — 

' Ki levelem kapja. 
Jajszóval olvassa. 
Én édesanyámnak 
Bánatát újitja. 
Kedves édesapám 
Tehozzád fordulok; 
Katona létemre ' 
Utóifára szólok. 
Éltemet áldozom 
Az magyar hazámért, 
Véremet kiontom 
Az magyar nemzetért. 
Ne félj, Magyarország, 
Isten vigyáz reád, 
Ellenség kézibe 
Nem adja határát. 

N A G Y I T Ó 
A sárospa tak i núphangver-

seny ékhez — amelyekről annak-. 
Idején lapunk is megemlékezett 
— hasonló kezdeményezésről 
kaptunk hírt Pécsről is Janus 
Pannonius Társaság a város ve
zetőségének támogatásával elha
tározta, hogy minden második 
vasárnap irodalmi matinét ren
dez a pécsi Nemzeti Színházban, 
harmincfílléres belépődíjakkal. A 
cél az, hogy a legszegényebb 
emberek ls meghallgathassák a 
színvonalas előadásokat A pécsi 
kultúrmu okának újabb példaadó 
megnyilvánulása ez a kezdemé-

A zsidó c sa l ádneveke t nem 
lehet többé bolgárra cserélni A 
bolgár zsidótörvény most életbe
lépett rendelkezése szerint a már 
elcserélt neveket is vissza keli 
változtatni zsidóra. Aki a meg
állapított időn belül nem tesz 
nek eleget a rendelkezésnek, 
annak hivatalból adják vissza 
eredeti nevét A zsidók kereszt
neve is csak zsidó név lehet 
ezentúl. " " , 
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Jazz-kedvelök f igyelmébe: 

-a japán hatóságok rendelkezése 
következtében japán zenei éle
téből az angol.-és ame
rikai származású zen e darabokat. 
A Utalom elsősorban a jazz-ze
nére vonatkozik. A rendelkezés 
radikális voltára jellemző, hogy 
a tilalom alá helyezett hang
lemezeket nemcsak a kereske
dőknek kéli beszolgáltatniuk, ha
nem a magánosoknak ls. Tanul
hatnánk Japántól . . . 

A bo lgá r nemzeti sz ínház
ban — Németh Antal szófiai ut
jának eredményeképen — az- év 
folyamán három magyar bemu
tató lesz, A három darab; „Cson
gor és Tünde", „Az ember tragé
diája" és a „LégyJÓTnindhalálig", 
Móricz Zsigmond színműve. Bu
dapesten három bolgár darabot 
mutatnak be cserébe, elmüket és 
szerzőjüket még nem tudjuk. A 
magyar és bolgár nemzeti szín
házak együttesei egy-egy csere-
vendégjátékra is készülnek. 

Egy pengőér t Jókai-regényt 
vásárolhatunk minden újságárus
nál. A Révai-kiadóvállalat Re
gény könyvtár elmen nagyszabá
sú vállalkozásba fogott: egy pen
gős kötetekben tiszta irodalmat 
dob a piacra. Ennek a sorozat
nak első kötete -Jókai „Ahol a 
pénz- nern isten" című regénye. 
A következő kötetek Mikszáth, 
Komáromi'János és Rákosi, Vik
tor regényei lesznek, a sorozat
ban tehát valószínűleg a halott 
s klasszikusoknak tekinthető írók 
művei fognak filléres áron meg
jelenni. A 160 lapos kötet ára 
a mai viszonyok kőzött szinte 
hihetetlenül alacsony, a :' kiadó 
azonban valószínűleg nem fog. 
ráfizetni vállalkozására. 

Fi l léres r emekmüveke t dob 
piacra újabban a Nemzeti Könyv
tár is, a legelső „nemes-ponyva" 
sorozat A Nemzeti. Könyvtár in
dulása idején sok kritikára adott 
okot, a legutóbbi időben azonban 
egyre határozottabb programmal 
dolgozik:, tiszta irodalmi érték 
legalább minden második száma. 
Tersánszky J. Jenő, Móricz Zsig
mond, Móra Ferenc.Írásai jelen
tek még a sorozatban 24—48 f i l 
léres áron. Decemberben Szabó 
Pál pompás kisregénye szerezte 
olvasóinak a legtöbb örömet, az 
áj esztendő első füzete „A csend 
•rszága" elmen Kodolányl János 
poétikus finnországi útirajzából • 
közöl bőséges részleteket 

A Celldömölki Hírlap 
harcos m a g y a r szellemet 
képviseli. É r t e d is harcol. 
Támogasd munkáját K é r d 
mindenütt 
Olvasd és terjeszd! 

SZERKESZTŐI ÜZENET 
Több é rdek lődőnek . A feb

ruár 6-1 számunkban a „Jellem-r" rovat alatt közölt cikkünket 
Magyar Ut című folyóiratból 

vettük á t ahol ls az, Szíj Gábor 
budapesti állami gimnáziumi, ró
mai katholikus vallású tanár 
tollából jelent meg, aki egyúttal 
a „Jelenkor" elmü lap munka
társa is. 

Egy olvasónak. A mezőgaz
dasági munkabérek ügyében for
duljon az-illetékes járási, gazda
sági felügyelő úrhoz, aki a kellő 
felvilágosítást megadja. A rende
let helyi viszonyok szerint vál
tozik, azért nem közöljük, vala
mint a lap helyszűke miatt sem 
tehetjük. y 

R g i c c s e k á r a d a t a é s a r á d i ó 
A Nemzetőr^irja: Se szeri, ae 
ámaa iád ió uenaemevelő hatá

sáról megjelent írásoknak. És 
tisztában ls kell lennie minden
kinek azzal, hogy ilyen hallat
lanul fontos szerepet játszik ara
dié nemzetünk művelődésében, 
Ízlésének, felfogásának kialakítá
sában. Tisztában, kell lennie ez
zel mindenkinek, de elsősorban 
a rádióvezetőségének .7. 

Ezért emeljük fel ismét sza
vunkat —- Isten a megmondhatója 
immár hányadszor —, abban a 
jámbor reményben, hogy végre 
tatán meghallgatásra ls talál sür
gető szavunk l- • : 

Az úgynevezett „magyar . nó^ 
Iákról" van ezé ismét Azokról 
a méztől csepegő, szirupos, _ 
relmetes, árvalánynafás és itt-ott 
honffy-búval spékelt ffizfatermé-
kekrül,.melyek soha nem látott 
áradatban özönlik el újabban — 
eredetiben és hanglemezről — 
a rádió műsorát . Ezek a méla
bús, gyilkos giccsek kínoznak, 
akármelyik időpontban kapcsol
juk is be rádiónkat Elkísérnek 
hajnaltól — éjfélig. A bölcsőtől 
a s í r ig? . . . Ezt.kapjuk a háborús 
ebédhez és a vacsorához és ez
zel tölti meg valamilyen „jóté
kony" kéz a műsor hézagait is, 
ha valamelyik műsorszám rövi
debbre sikerül. Sőt azt hiszik, 
hogy talán ezzel vigasztalnak 
vagy búsítanak is, pedig hát csu
p á n . u n d o r í t a n a k ! ' 

Ha a magyarságnak nem lenne 
olyan csodálatos és mély nép-, 
dalkultúrája — mint amilyen 
van még akkor i s kegyelmet 
könyörögnénk á giccsek árada
tával szemben. De, mivel talán 
egész Európa legcsodálatosabb 
és legszínesebb népdalkultúrajá

val rsadalfcegtjnk, fgV IWM |* j 
Ismét tiltakozásra kényszerülünk 
a magyar Ízlés nevében. 

Sohasem estünk túlzásokba. 
Nem követeljük, hogy a rádió ne 
adjon müdalokat, de a műdal és 
műdal között ls megvan az a 
különbség, ami a jó verset meg
különbözteti a selejtes, dilletáns, 
füzfaterméktől. Nem lehet és nem 
szabad ezekkel a szörnyűségek
kel mérgezni tovább á nemzet 
lelkét! ._.-r-v 

Elsősorban az úgynevezett dal
énékesek és a cigányzenekarok -
tüntetnek ezekkel a szörnyű 
giccsekkel. Mi lenne, ha egyszer 
valamelyik dalénekes nádat ü-
zenne a giccseknek és műsorát 
a magyar ízlés és ősi kultúra 
szolgálatában szerkesztené _meg. 
Talán nem tetszene a közönség
nek? — Tévedés! .De ha első 
hallásra nem ls aratna akkora 
sikert, mint az érzelmesen el
nyújtott, elrezegtetett magyar-
kodó, aszfalton vagy futószalagon 
gyártott ostobasággal, nem lenne-e 
csodálatosan szép feladat, városi 
köreinkben is az igaz magyarság 
hangját és melódiáit terjeszteni?!... 

Ennek a feladatnak azonban 
elsősorban a rádió kellene, hogy 
szolgálatában álljon. De pontosan 
az ellenkezőjét teszi! Reggel, 
délben és este, napvilágnál és az 
"éj sötétjében ismét és Ismét nya
konönt a giccsek szirupos, émely
gős, Ízléstelen és dühítő árada
tával. S közben azt hiszi, hogy a 
heti .népdal félórájával" eleget 
tett kötelezettségének, á hamisi-
tatím, igaz magyar dalkultúrával 
szemben. ~ ' • *i 

Minden {gaz magyarhoz apellá
lunk és kegyelmet kérünk a gies
ések áradatával szembeni 

A szombathelyi 
hangversenye 

A celldömölki Bajtársi Szolgá
lat 1 vezetősége, élén Kire Lm er 
Klek igazgató-főmérnökkel és 
Vass Béla fútőházíönökkel a mut* 
vasárnáp este a szombathelyi 
„Haladás" dalárdája és Nagylio--
na zongoraművésznő közremű
ködésével kitűnően sikerült hang
versenyt rendezett á helybeli had
bavonultak hozzátartozói támo
gatására. A GrifE-szálló nagyter
mében megtartott hangversenyen 
Hetlhéssy Jenő dr. főszolgabíró, 
Lajtai Tivadar vezetőjegyző, Ne
mes Vázul dr. plébános és Moli-
tórtsz János ev. esperes vezeté
sével részt vett a nagyközönség 
Intelligenciája teljes számban, 

i A műsort a „Haladás" dalárda 
n vitotta meg a Magyar Hiszekegy 
eléneklésével, majd Szabó Ká
roly országgyűlési képviselő be
szédébén rámutatott arra, hogy 
amiként á keleti harcmező
kön rend' és rang különbség 
nélkül küzd és szenved a ma
gyar honvéd, ugyanígy kell a 
mai nehéz sorsdöntő órákban 
idehaza a magyar testvéri kezek
nek egymást segítve, támogatva 
Összefonódni és a munkateljesít
mények maximumát produkálni. 
Dicsérőleg emlékezett meg a 
celldömölki Bajtársi Szolgálat k i 
tűnő megszervezettségéről, ered
ményes működéséről és a lakos
ság áldozatkészségéről s egyben 
felszólította mindazokat, akik ed
dig még nem vették ki a részü-

Haladás dalárda 
Celldömölkön 
ket — vagyonukhoz arányítva — 
a hadigondozás szent feladatából, 
siessenek pótolni mulasztásaikat, 
nehogy az Isten büntető keze ne
hezedjék rájuk. 

A helyesléssel fogadott beszéd 
után a Haladás két gyönyörű 
énekszáma: Ruffo: Adorámus és 
Viktorio: Doininus című egyhá
zi művel következett, majd Nagy 
Ilona zongoraművésznő nagy len
dülettel, művészt értelmezéssel 
és ragyogó technikával előadott 
Liszt: H-moll balladája ért el 
nagy sikert Az első részt három 
Liszt kórus zárta l e : Oh üdvözí
tő áldozat Örök nagy szeretet 
és az Esti dal. A második rész
ben a Haladás dalárda Péter Jó
zsef: Feltámadás című irredenta 
kórusát énekelte. Ezután ismét 
két zongoraszám következett. 
Liszt: Szerelmi álmok ŐB Me
fisztó keringője, melyet Nagy IICK 

na ugyanazzal a művészettel és 
tudással adott elő, mint a bemtr-
tató számát A műsort végül Hal
mos—Helntz válogatott paraszt 
és katona nótái zartak be, ame
lyek szépségük és eredetiségük 
mellett az aktuális színét és hang
súlyát adták meg a Bajtársi Szol-, 
gálát hangversenyének: 

A közönség szűnni-nem aka
ró tapssal köszönte meg- a ma
gaszínvonalú est minden egyes 
számát * : . 

A műsor végén Kirchner Elek 
•elnök, a -Bajtársi Szolgálat és a 

helybeni hadigondozottak nevé
ben köszönetet mondott mind
azoknak, akik az est művészi, 
erkölcsi" és anyagi sikeréhes 
bármi módon hozzájárultak. 

A hangverseny teljes bevétele 
935 pengő 12 fillér voU. 370 da
rab Jegy kelt ei. A ' katolikus 
egyesületek eladtak 2507 az evan
gélikusegyesületek 24', Farkas Ist
ván-22 és Nemem János- í l da
rabot A pénztárnál elkelt 63 da
rab. Ruhatárból befolyt 10.50 P. 
Felülfizetés összesen 173 P 63 
fillér volt A névsort következő 
számunkban közöljük.' 

Mi a népdal? 
Erre eddig senki Esem tudott 

pontosan megfelelői. Jobb lesz a 
kérdést.Így feltenni: mi az, amit 
i nép énekel? Ha ezzel a jelszó-
vat kutatnák keresztül azt a ren
geteg sokféle anyagból összeve
gyült tömeget, amit az élő nép - ' 
hagyomány fenntartott, megálla
pítanák sokféle rétegeződ eset, 
kiderítenék egyes darabok szer
zőit, keletkezésük korát. Irodal
mi hatásokat: egyre több vilá
gosság derülné ma m 
datlan kérdésekre. A sok réteg
ből valószínűleg két főréteg emel
kedne k i : egyik: ami először 
városon, várban, művelt körben -
hangzott s onnan terjedt lefelé; 
másik: ami falun termett s föl
felé vagy ritkán hatott, vagy so
hasem hagyta el a falut Több-, 
szőri átrostálás után kiválna egy
fajta, mely jóformán minden nép
nél közös: az ősi lelki alapréteg 
.köjtészele, amely*jnég a. n é p e k é . 
gyermekkorában, a társadalmi -
tagozódás előtt keletkezett Ez ax 
ősiélek a később rárakodott raf- \ 
finált kultúra alatt is megmaradt -
s időről-időre megszólalt A tar- T 

sadalmi elkülönülés korszakában 
Is megtörtént, hogy a magasabb 
műveltség Ízlése közeledett" as 
alsóbb néposztályéhoz. Az Iroda- ~ 
lomnak ilyen demokratizálódásé: -
ment végbe Nyugateurópában a 
15—16. században B kialakult a 
per exceUence népi stílus, amely 
Igen sokban megegyezik az ille
tő népek máig élő népdalával. . 
Nálunk Is lehetett, valamivelké-
sőbb, Ilyen közeledés, de úgy ... 
látszik nem volt olyan mélyre
ható; legalább a nyugateurópai 
egykorú, gazdag „népdal"-termés- , 
hez hasonló nálunk nincs, csak 
gyér nyomai maradtak. De telje
sebben és a nyugati népekéhez 
hasonlóbban ment végbe nálunk 
ez a folyamat a 19.. században. 
Innen a feltűnő hasonlóság a mi 
19. századunk s a francia, nőmet -
15—16. század közt. 

Kodály Zoltán . 

— Előadás . A celldömölki 
Evangélikus Ifjúsági Egyesület 
február hő 16-i összejövetelen 
nagy érdeklődéssel kísérve tar
totta meg Gaál Sándor nyugal
mazott igazgató .Család és Is-
'kola" című előadását Rámutatott 
az előadó arra, hogy a szebb és 
békességesebb jövő csakis a csa
ládi élet tisztaságának és szent-, 
ségének megőrzésével alakulhat 
k i . Szükséges —, mondta — hogy 
a család és iskola mint ke
resztyén társadalom alappillére 
közös, megértő munkával támo
gassa egymást A Jól sikerült elő
adáson a népfőiskola igazgatója. 
Vörös Imre leikész és a hallga
tók ls teljes számban vettek ré sz t 



C s d M 6 w é l f t i H j r t a p 1943 február 28. 

h í r e k 

— Vas üti átb el yezés. A szom
bathelyi Üzletrezetoeég Baka 
Zoltán tisztát Sárvárról Ceü-
o^mílkre helyezte á t 

— Hírek a fa tortáiból. Szabó 
János, Nagy Gyula, BérlDoa Jó-
aaaf é s Csorba Sáador géplaka
tosakat az TJzletvezetőség a cell
dömölki fűtőház! ttókmtthely let-
azámába felvette. 

— ' Áthelyezés. Az egyház-
kertUst püspöke Habért István 
marcalgergelyl evangélikus se-
gédlelkészt Alsódbrgicsérc (Zala-
i n ^ Jónáa Lajos esperes mellé 

'— Megszüntették az Iparo
sok Temetkezési Segélyegyle
t é t Celldömölk nagyközség ls-
mH egy MzattézaDénnyel lett 
•ugamatM), agyazde a fennálló 
iwll th»aéir .k értelmében meg
szüntették a celldömölki Iparosok 
TaaaUknési Segélyegyletét, a-
ixely 40 éven át fontos és szoci
ális tevékenységet lejtett kl és 
sok iparos családnak fizetett k i 
halálozás esátén temetkezési se
gélyt Most a belügyminiszter a 
pénzOgjnilnlszterrel egyetértöieg 
elrendelte az Egyesület készpénz-
vagyoninak felosztását Nagy el
nök azt az erre Jogosult tagok
nak záros határidőn belül kl fog-

A C e l l d ö m ö l k i H í r l a p 
a k ö r n y é k legigényesebb 
hetilapjai, ~_ a— 
O l v a s d es t e r j e s z d ! 

— Tlsztüjlto-gy ülés. A cell- ' 
l l T t 4 t Evangétürns . Nőegylet 
február bó 14-én tartotta meg 
Uaztajltó-közgyUlését A régi tisz
tikar lemondott s az újonnan 
saegválasztott tisztikar névsora a 
következő: Dr. Hettbéssy Jenőné 
elnök. Ügyvezető elnök Szabó 
Jenőné. Alelnökök özv. Nagy 
Andrásné. dr. Maráczy Jenőné. 
Jegyző Egyed Irma. Pénztáros 
Szabó Józsetné. — 

— Halálozások. Glndly János 
volt kemenesszentmártonl evan
gélikus tanító 69 éves korában, 
hosszas szenvedés után az elmúlt 
vasárnap elhunyt. Kedden dei
stán temették el Kemenesszent-
mártonban nagy részvét mellett 
Özvegye, gyermekei, unokái, ve
jé t testvérei éa kiterjedt rokon-

" sága gyászolja. Az elhnytat a 
a tanítóegyesület .nevében Papp 
Sándor sőrajénmihálfai Igazgató 
taaitó megható gyászbeszédben 
bUCSUXtalla *?1 

— Id. Vajay. Sándor nyugal
mazott máv. tőkalanz 76 e-
vea korábas-bosazaa szenvedés 
után február 11-én elhunyt. Ax 
elmúlt szombaton délután temet
ték a Kálvária kápolnájából nagy 
részvét mellett Özvegye. 4 gyer
meke, unokái, testvérei és kiter
jedt rokonaága gyászolja. 

— Szórády Dénesné született 
Kovaceics Julianna, Szórády Dé
nes nyugalmazott evangélikus 
lamaaé. Hlilá hitvese 67 éves 
korában, február 16-án hosszas 
saenvedés után elhunyt Csütör-

Wrje, 
ék nagy r* 
testvérét i 

NgMZETI MOZGÓ 
.StUSü'JS'i'SiJtti 
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FebrnAr U . ssarás. Métaeh 
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Fánersptas: Évi Haltattlsu. Emloo 
•iniu,saajjssaasmfii (QsakinaptiO 

Fearaár 2S, orttírtok, Méraékatt b«lv-
arakkal. Caak 16 éven telUUeknek Egy 
gazdag öregúr tzerehnl tragédiája az 

A l k o n y a t 
Főszerepben: Rainro és Jaeqoettne 
Delubse. (Caak 1 nsplg!) t)l» világturné. 

FebrtuLr 27. nonbat, 2B. vasárnap 
éa maraoi 1, béBö. Rendea hejyara* 
QaO magyar •zlnea váágtum. Caodaa 
telréUteff Romantüm' 

A b e s z é l ő k ö n t ö s 
Föaiarepben. Jávor Pal, Ta.nidy Má
rta. Has Ferenc. Csörte* Gyula. Goll 
Bea, Szilaaay Liszlé, Vaazary Piri. ftb. 

— A saerzíSdé'seH Ipar i nö
vénytermelők pét lsó Igény
lése. A kormány ágy intézkedett 
hogy a szerződéses Ipari növény

termelőknek járó pétlsó utalvá
nyokat Január hó 31-lg lehetett a 
termeltető vállalatoknál Igényelni. 
Ezzel kapcsolatban felhívjuk a 
gazdaközónség figyelmét hogy a 
január 31-lg kiadott műtrágya-
utalványokat február bó 28-ig le
het a Péti Nitrogénművek körzeti 
képviselőinek beszolgáltatni A 
később bemutatott utalványokra 
a Péti gyárnak nem szabad péti
sót kiadni, viszont azok as Ipari 
növénytermelők, akiknek Igény
lését a PéU gyár körzeti kép
viselői esetleg visszautasították, 
február IS-lg újból bemutathatják 
műtrágya-utalványukat. -

— Ingyen mozie lőadás a 
Hangyában. Amint legutébbr 
számunkban már Jelentettük, a 
helybeli Hangya szövetkezet a 
.Boldogulás Útja" elmú szövet
kezeti tárgyú, érdekfeszítő filmet 
a Központtót lehozatta és február 
hó 22-én, hétfőn délután fél 4, 
fél 6 és este fél 8 órakor a hely--
bell filmszínházban, . megfelelő 
kísérő műsor keretében teljesen 
Ingyen az érdeklődő közönség 
részére • lepergettet!. A torlódás 
elkerülése végett a Hangya igaz
gatósága számozott jegyeket fog. 
kibocsátani, amit az érdeklődók 
a Hangya tőüzletében és fiók
üzletében Igényelhetnek. Felkéri 
az igazgatóság az érdeklődőket, 
hogy ingyen-Jegy Igénylés végett 
mielőbb jelentkezzenek a tő-, 
vagy fióküzlet helyiségében, ahol 
a részletes felvilágosításokat is 
megkapják. 

— Felhívás . A celldömölki 
Evnngélikua Nőegylet elnöksége 
felkéri a gyülekezet tagjait hogy 
a szombathelyi hadikórház sebe
sültjei részére rendezendő élelmi
szer gyűjtésbe (száraz tészta, sü
temény, kenyér, friss tojás, gyü
mölcs, bor. sör, füstölthús félék, 
cigaretta, kompót folyóirat, bot 
bot végére gummi, szappan, stb.) 
minél. nagyobb számmal bekap
csolódni szíveskedjenek. Február 
hó 22-én délután 3—5 óráig az 
új Iskolába kérjük az önkéntes 
természetbeni adományokat 1 a 
Nőegylet olnökségénok lesdnl, 
amit 23-án a Nőegylet küldöttsége 
személyesen ad át a szombat
helyi hadikórház sebesültjeinek. 

JJ A répce l ak l Tarol f i lm
színház február 20-án, szomba
ton este fél 8 órakor éa 21-én, 
vasárnap délután 3. 6 és este 
tél 8 ólakor a -Balkezes angyal" 
simli magyar filmet mutatja be. 

— Felü inse tések az 1943 Ja
nuár 24-én éa Sl-én tartott had
bavonultak javára rendezett .Hét 
fakereszt" című legenda előadá
sán UJ. Kurányl Kálmán 150 P. 
mely ősszeg a Bajtársi Szolgálat 
pénztárába lett beszolgáltatva, 
Ráca Imre 15 P, László és Varga, 
Lázár Jenő, Kovács Edit (Ajka), 
Talabér Lajos. Szabó Jánoané, 
Dr. Holéczy Zoltán és Szelestey 
Sámuel 10—10 P, Dr. Hettyéasy 
Jenő 7, Bisltczky Ödön, Móricz 
Károly 6—6 P, Kovács József, 
dr. Szabó Kálmán 5—5 P, Gaál 
Sándor, ihász Antal, dr. Porkoláb 
János. Berzsenyi J. Miklós 4—4 P, 
Horváth József. Bunyevác Sándor, 
Molnár Ferenc Zlehovazky D., 
Meaterházy Gyula, Petbő Imre 
ÍV-3 P, Czoboly István, Molnár 
Mihály. Szabó Dezső, dr. Mester-
bázy Kálmán, dr. Hettyéssy Elek. 
Jakab Lajos, Egyed irma, Józsa 
Gábor, Dénes István, Tóth Dénes, 
UJtz István, Berecz Lajos. Borsos 
látván, Valyay Sándor 2—2 P, 
Hubert Samu. vitéz Börőndy 
László. N. N., Hajas Dénes. Gaál 
Gyula, Sebestyén Lajos, Kovács 
János, Kebelei Ferenc, N. N., 
Bagarucs Sándor, Varga Árpád, 
N. N . Kntassy Ernőné. Haleksy 
Albert. Mlzeri Janka, Fülöp Ká
roly, Varga Gyula, Ambrus Jó
zsef, Ferenczy Károly, Dunkel 
Károly. Takács Lajos, Farkai 
István, Kovács Dánlelné, Ágoston 
Ferenc, Kutassy Lajos 1—1 P, 
Molnár József, Kovács Gyula; 
Horváth Kálmán 50— 50 fillér. 
Utólagosan felUlfizeUek: Szabó 
János, gőzmalomtulajdonoa 30 P. 
N. N. 22 P, Varga István, Szarka 
Mici. UJ. Hite Géza éa Németh 
Méri* 80—20 fillér. 

G á t,t e r o s t ' 
.. azallagfürészhez jól értő 

szakembert keresjjállandó 
alkalmazásra a*|g é r c e 1 

„ A m á l i a " m a l o m . 

S P O R T 
Az országos „levente-
bajnokság" beosztása 
Március közepéo megkezdődik 

az országos leven te bajnoktag le
bonyolítása. A leventekerületek 
azonosak a hadtest terűletbeosz-
tásí-al és az egyes levente-kerü
letek vezetősége a hadtest szék
helyeken működik. Eddig össze
sen 862 levente egyesület neve
zett a leventebajnoksagra és eze
ket 92 csoportba osztották. Min
den csoport egy-egy bajnoki me
zőnyt tog alkotni, abban a te
kintetben pedig, hogy a csoport
győztesek miképpen játszák le a 
döntőket, majd később lesz ha
tározat. 

Mint Ismeretes, a celldömölki 
Levente Egyesület liatal labda
rugó csapata is részt vesz a le
vente bajnokságban. 

A II I . kerület X. csoportjában 
a következő levente egyesületek 
nyertek beosztást: 

Rábakecskéd. LE, Alsósági LE, 
Jánotházi LE, ölből LE, Bárvári 
LE. Gércel LE, Vépl LE és a 
Celldömölki LE. 
Vasá rnap edzőmérközé t tart 
a CLE a CV8E I . csapa táva l 

Vasárnap délután 3 órakor a 
Celldömölki LE a CVSE I csa
patával tart barátságos edző mér
kőzést. 

861/1943. szám. 
Tárgy: Alsóság nwköaegné l )< 

dáe folytán inegűreaeústt C 
rtllwifcT illár 

P á l y á z a t i h i r d e t m é n y 
Alsóság nagyközségben lemoi 

folytán megüresedett O H dljnokl * 
m ezennel pályázatot hirdetek 

Az állái JavadalinarAea a ST " 
B. H. száma rendeltsttel mm. 
é« ax állami dalnokok lüetményal 
azonos összegű flzetás, 

A pályázati kérelmet 
fogvatm évi március hó SMgkaUs 
nyújtani áa ahhoz • közép isi oi 

5'edik osztályának slksres elv/ 
LLZOIÜ Iskolai bizonyítványt, i " 

csl éa"politikai niagataxtárt 
helyhatöségl bizonylatot, val 
keresztéoy szánnazAst Igazoló 
pyokat kell csatótat -

Az állás Alsóság köz-eg elöljá 
ita részérdl való teltogadás utján 1 
betöltésre. 

Celldömölk. 1943. február le. 
' D.. Mirtfcilisy sá. UazolgábLrá.. 

C.Nd5m8lk köistláró.. h.«ataláfél. 

53/1943 K. szám-
Hirdetmény . 

Felhívja az elfiljárdaág mindazokj 
akik teleméit, tehát akik havi 52 del 
grammnál több cukrot kapnak, U 
bó ü-t í l 27-lg Jegyeiknak t e— 
zése végett jelentkezzenek 
tásl hivatalban. 

Akik március hó l-ól kezdve t 
emelt cukort Igényelnak, jaléntkei 
alkalmával újkeleld orvost bizo 
nyt kötelesek beadni. Felemelt c 
orvosi bizonyítványt csak azok 
hatnak, akik vivébajban, szivbajbi 
mellbetORségDon, gOmfikoroa vagy I 
venytertózó megoeteBedéaben -
vednek, továbbá a Bfi évnél íd_ 
aggkord gyengeségben szenvedd . 
azok, akik nagyobb mOtéten mentek I 

Az orvosi bizonyítványokat napta 
nogyedtTveoklDt újítani kelt 

Celldömölk. 1943 február bó 14. 

M. kir.adókl.olol, C»lldómdlk. 

H i r d e t m é n y 
AZ 1940. XXII. n. c. 40 8* i 

az olyan adózó, akinek adóalapja s l 
kereseti adóra, további, a Jövedelets I 
és vagyon adóra vonatkozó törvényes I 
rendelkezések szerint ú] klretés me l l* | 
zésével a következá évre egyébként I 
változatlanul fenn tartandó (rógzltrndé) I 
lenne, f e l s z ó l a l á s n é l k ü l I s i 
köteles az adóév február bávának ve-1 
gélg szabályszeli) adóbevallást 
abban az esetben, ha kereseti-. II 
leg Jövedelemadó alapján valamely é v - | 
ben a lU.uOu P-t, vaj/yonadóaiapja pedig I 
a 200.000 H-t túlhaladja, vagy ha esti 
az összeget ugyan nem haladja tül. da I 
az adóalap a különben változatlanét I 
fenntartandó adóalappal szemben annak I 
asfánanltssa ö t a l e g a l á b b 50 " *-al I 
'emelkedett. I 

Az az adózó, aki az (t.) bekezdés-1 
ben megszabott kötelezettségének nea I 
len* eleget áZ adótöbblet tétszerea*- | 
nek megfelelő bírsággal aájtatandó". ff 

Ezért fljo elmerte ti a m. klr adó-1 
hhata} az adózókat hogy a. vezeteti I 
könyvek. Illetve azok hiáuyában a ren-1 
delkczésre álló egyéb adatok aJapJáal 
l e g | o b b l u d a s o k s z e r i n t l e l - l 
k 1 i s m e r e t e s e n állapítsák meg as I 
1942. évben elért Öeszes adóköteles Jó-1 
vrdelmflknek összegét. Illetve vágyónak I 
értékét s ha az a különben váHozst-J 

lanul fenntartandó adóalappal r 
a hivatkozott rendelkezésnek nxglalatl I 
mértékben emelkedett volna, adtbe-1 
vallásukat február bó végéfga községi I 
elöljáróságnál okvetlenül nyújtsák l>e, I 
mert ellenkező esetben a m. kir. adó-1 
hivatal az érdekelt adózóknál a randa*-1 
kezesre álló adatok alapján hivatalból I 
rendeli el ax adóalapúi mer'" 

.<•* terhükre az adótöbblet 
nek megfelelő eeszegU bírságot fog I 
kivetni. 

Celldömölk 1943. februárig. 

államp. 
SlolelT F*r*nc sft. 
. tanácsos, bivatallőnók- | 
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