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A megalkuvást nem ismerem!
Főispáni működésemben ezt a
politikát fogom minden erőmmel
és rendelkezésemre álló eszköz
zel érvényre juttatni. Meggyőző
désem szerint a jobboldali politi
ka ma mindent megelőző felada
ta a nemzet erejének a legma
gasabb fokig való növelése. En
nek érdekében kell dolgoznunk,
küzdenünk is ha kell, mindent
áldoznunk. Csak Így segíthetjük
a szövetséges hadsereggel együtt
harcoló honvédségünket a biztos,
győzelemre. Csak ezzel háríthat
juk el a bennünket megsemmisí
téssel fenyegető veszélyt. A pusz
tulástól csak Így menthetjük meg
hazánkat, nemzeti létünket hi
tünket templomainkat, családun
kat, egyszóval mindazt;- ami ne
künk szent.
— A nemzeti erőknek maxi
mumig való fokozása érdekében
új közszellemet kell kialakíta
nunk, amely keresztény erkölcsi
A' magyarság számára éppen alapból fakadva a szoclálfs igaz
ezért nincs más út, mint a ten ságot nemcsak hirdeti, de meg
gelyhatalmak, mellett való kitar is valósítja, amely csak egy célt
tás, a velük- való legszorosabb Ismer: hazánk mindenekelőtt való
együttműködés és végsőkig tartó önzetlen- szolgálatát.
— Háború ván, pnlltikánknhk
harc a győzelem érdekében.
mégis arra kell irányulnia, hogy
— Ha voltak olyan naiv, vagy a termelő munka 'előfeltételét jcönmagukról m elteled ke zett lel lentő rend és biztonság megőr
kek, akik azt képzelték, hogy en zésén túlmenően' minden eszköz
nek az országnak a biztonságát zel elősegítse népünk szociális,
valami csodálatos „politikai drib- kulturális és gazdasági helyzeté
llvel" meg lebet menteni és eb nek javulását, hogy családi ott
ből a háborúból valamiképpen honhoz juttassuk azokat, akik
ki lehet lábolni, nem számoltak annak melegéteddig nélkülözték.
a történelmi törvényekkel. De Gondoskodásunk elsősorban anem gondoltak arra sem, hogy e zoké, akiknek szerettei a harcté
háborúból való kiválásuk ugyan ren fegyverrel kezükben védik
azokkal a tünetekkel járt volna, hazánkat, vagy életüket és testi
amelyek Dél-Olaszországban je épségüket áldozták fel érettünk.
lentkeznek és a Szovjettel való
esetleges kiegyezés után honvéd
— A főispáni állás elsősorban
ségünk kikapcsolásával itt, a közjogi méltóság. De jelentősége
Dunántúlon tombolt volna az or nézetem szerint ma lényegesen
szágot megsemmisítő arcvonalbeli eltér á régi Időkben Ismert jelen
harc.
tőségétől.
A főispán működése nem szo
— A helyzet mai átalakulása
azt mutatja, hogy országunkat ön rítkoznánk egyedül a kormány
politikájának
képviselésére, ha
magunknak kell megvédeni és
ennek az önvédelmi harcnak nem szükséges, hogy behatóan
és
sokat
foglalkozzék
a szociális
minden előfeltételét . saját ma
gunknak kell biztosítanunk, tehát kérdésekekel. Ez a felfogásom
nem támaszkodhatunk a szövet fogja áthatni — mint a múltban
la — mindenkor működésemet
séges birodalmak haderejére.

— Ne hlgyje senki ebben az
országban, bogy amikor mi a
magyar nemzetiszocializmus ta
laján állunk, egy jultánylt ls el
akarunk alkudni a nemzet lelkü
letéből. A mai nébéz Időkben, a
keresztény erkölcsiség légköré
ben két pillérre kell felépítenünk
. a nemzet létét: a nemzeti gondoz,
tatra és a szocialista gondolatra.
Akiben még benne él a vágy a
nemzeti ideálok megvalósítása
Iránt, annak Szociális lelkületű
igaz magyarnak kell lennie. Ezt
a magyar nemzetiszocializmust
kell megvalósítanunk, amely igen
is önző és öncélú a magyarság
leié. de ugyanakkor számol az
európai közösség követelményei
vel is. Ez a nemzetiszocializmus
keresi azokat az'európai politikai
erőket, amelyekkel összefogva
egyaránt biztosítani tudja a magyarfág célkitűzéseit és Európa
biztonsagát is.

Az még sohasem történt meg a
történelem folyamán, bogy egy
nemzet egy másik nemzetre bízta
volna területe megvédelmezesét,
ö maga pedig elmenekült vala
hová a föld alá.

— Ennek a nemzet minden
élctmegnyll ván utasára kiterjedő
és a magyar nép jobb Jövőjét,
boldogulását szolgáló politikának
keresztülvitelére kívánom a vár
megyében az erőket összefogni.

Előnzetési á r a k :
1 évre' 10, Vi évre 5; 1 évro 2.50 pengő.
Megjelenik minden szombaton.

Bombázásokkal
kapcsolatban
nem szabad elfelejtenünk azt
hogy Szeged, Győr, Budapest,
Szolnok,' Debrecen. "Nagyvárad,
Kolozsvár s a többi város és fa
lu bombázását az áruló Olaszor
szágból irányítják az angolszá
szok. Így készítve Európa számá
ra a „felszabadítást". A magyar
ságnak tudnia kel), hogy nem
fognak megelégedni a fenti vá
rosok elpusztításával, sorra kerül
áz országnak minden része, nem
csak a mi országunké, de .egész
Európa, beleértve ebbe az angol
szászok egykori szövetségeseit ls.
De — s ezt kell nekünk megje
gyeznünk — minden szenvedést
és megpróbáltatást ki kell bír
nunk, mert a mi számunkra nincs
más ut, vagy szenvedve győzni,
vagy szenvedve elbukni.
Előttünk kell lebegnie a finn
példának: nincs más ut, vagy
győzünk, vagy elpusztulunk. En
nek a tudatnak át kell hatnia e
haza minden polgárát Mélységes
erkölcsi megtisztulásnak kell el
indulni ma, amikor a nemzet lé
tének legnagyobb megpróbáltatá
sait éli Minden munkát minden
szenvedést a legfelelősségteljesebben kell vállalni. Senki sem
tudhatja; holnap nem őt huzzák-e
ki holtan a romok alól? Gondol
jon azokra, akik túlélik, gondol
jon a nemzetre s alacsony ösz
töneivel, önzésével, kapzsiságá
val, erkölcstelen, felelőtlen élet
módjával ne siettesse azok szen
vedését,-akik életben maradnak.
Minden lépésre, minden Igényre,
minden szóra vigyázni kell. A
társadalomnak szüksége van meg
újulásra, erkölcsi tisztulásra, hogy
a nemzet a magyar fajta a ro
mok alól ls győzelmesen bújhas
son elő, az ellenség még oly
őrületes pusztítása és rombolása
után is. Ezért kell ügyelnünk a
magunk és mások életére s ezért
kell figyelmeztetni mindenkit, aki
nem a mai megpróbáltatásos idők
höz ülő komolysággal éli életét
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Milyenek a
finnek?_
Finnországról már sokan sok
mindent megírtak, de úgy látszik
a téma kimeríthetetlen. Előttünk
fekszik egy csinosan kiállított
könyv: Rdcz István:
Ilyenek a
finnek c. most megjelent mun
kája. Olvasás közben egyik ámu
latból a másikba esünk, noha az
Író egyáltalán nem ntcar elkáp
ráztatni bennünket Csak egysze
rűen elmondja ő, a szemtanú ázt
am ii látott éveken keresztül Finn
országban. Végigharcolta az első
finn-orosz téli háborút, mint Ön
kéntes, bejárta az országot látta
a bombázott majd újraépülő vá
rosokat, látta a finn hátsó front
hősiességét, asszonyok, gyerme
kek, aggok közös küzdelmét és
erőfeszítését, látta az egységes
finn társadalmat, ahol egyetemi
tanár, miniszter, munkás és pa
raszt egymás mellett a legnagyobb
egyetértéssel dolgozik, menti a
menthetőt épitl az országot. Finn
ország egy kicsit mindig ls rej
tély a számunkra: hogyan tudott
a testvér nép a civilizáció és a
kultúra oly magas fokára eljutni,
a szociális kiegyenlítődés, a nem
zeti érzés és népi egység ama
magaslatára felemelkedni, ahol
most a második világháború drá
mai szakaszában ls rendületlen
kitartással áll ? Erre a kérdésre
ls felel Rácz István szép könyve.
Ennek a könyvnek el kellene
jutnia minden komolyan érző és
gondolkodó magyar család aszta
lára, minden Iskolai és más nyil
vános könyvtárba. Könnyed stí
lusban s mégis maradandó módon
szól hozzánk e könyv, melynek
értékére már 'maga az a puszta
tény ls jellemző, hogy a legna
gyobb Írók egyike,
Kodolányi
János i r t hozzá szép bevezetést
Igen sok remek felvétel egé
szíti ki a könyv értékét melynek
ára Is Igen mérsékelt Ma, ami
kor 20—30 pengőn alul atlg akad
értékes könyv, ez a könyv 8
pengőért ajándék.
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O l v a s ó írja

kártyapartik

mtbv

ellen is dnikói szi'jttrttsdtjit tör
4 A rohanó étet a Megélhetés inlleg enyhíteni, ami beszédes
vényeket kellene hozni $
bizonyítéka a szívben levő kese
denekelőtt a kártyán máriást kel " tánl vad hajsza, nemcsak a fétv rűségnek, bánatnak. A meleg
t banenra nót is magával so
lene megszüntetni.
Ertkelvtté*.
családi otthon és a szülőt szare
dorta.
Kiragadta
békés
családi
hogy a kormányzat
netn nyúl
tet kárpótolja az életben oly sok
bele ebbe a kérdésbe s türi azt, köréből; meleg, meghitt otthoná szor szűkösen kijutott kedvessé
hogya némtet egy igen'tekinté' ból, Kógy az élet viharában küzd get és szeretetet
lyes szama rétege, ifjúsúg és jön mint valami kis bárka á vég
A hivataTi helyiség négy fala
felnőttek serege ezzel az ostoba telen tenger tarajos hullámain.
Alig pár évtizeddel ezelőtt nagy és ajtaja sok. mindent ttkar s
szórakozással
töltse el szabat!
anyáink
s
anyaink
előtt
ismeret
nem
lehet tudni, hogy a benn
idejét. Férfiak és nők, fiatalok
és öregek olyan szenvedéllyel len fogalom volt a hivatalba járó dolgozó női munkaerő és a hlasszony,
vagy
leány.
Őket
a
me
vuialfőnök,
milyen najry harcot viv
űzik ff kártyajátékot, aminek a
nemzetre káros voltát csak a leg, boldog-családi fészek meg egymással. A dolgozó nő harcol
kímélte.az
élet
sejtsük
megpró
a
becsületéért,
mert a főnök ezt
vak nem tátju. Férfiak a mai
könnyű pénzszerzés
idején, s báltatásától. Az ifjúság az iskola akarja megsemmisíteni s félre
minden erényét
gyanithatólag
a
feketepiacból padjai között rózsaszínű álmokat teszi a férfi
meggazdagodva, éjszakákon át szövögetve az eljövendő boldog és a gyengébb félt akarja arra
tartó kártyacsatákat
vívnak a időről — mikor majd nem kell az útra teríteni, bonnan nincs
vendéglők félreeső szobáiban, a minden fillért a drága jó édes visszatérés s- milliók árán sem
lehúzott roüók. a bezárt
ajtók anya havi zsebpénzéből klkönyö- lehet azt megvásárolni, ha egy
mögött. Szomorú, hogy családos röjnl, banem saját erejéből- s szer elveszti valaki. >\ Jó színészemberek egyszerűen szembefor belátása szerint fogja a megke érzékkel megáldó:; htvatalfónök
dulnak családjukkal, 'melynek resett pengőket es filléreket el társasái:i asztalánál, ha az orétlsztességérzete
fellázad a férj költeni — még nem sejti a sok nyességi-öl folyik a vita ő a z , aki
kártyaörülete elten, éjnek idején \ cSBk'elást és szenvedést, um.it az lélté-giával veri a mellét hogv
élet tnrrogát részére.
meg kell védeni
i : ' . .:
kihajítják az udvarra feleségű
S ha sejtené, bogy a tok szép és leényainkat-az erkölcsi tertó>
ket s így tovább. Fel kell >,t
alom.
amelyet
szövögetett
bosszú
zö'.tségtől s 'itl'Tcen. azt a társanünk a kérdést, tudva azt, hogy
még az egyesületekben is, leven* esztendőkön keresztül, milyen dalom minden- rítégéhnl kü-izöték közt. piacBii. vonaton, par hamar köddé oszlik, akkor meg bölui. Sajnos, legtöbbször az Ilyen
torpanna
RÍ.
f
M
kapujában
es
erecyeskedés csak pünkösdi ki
kokban, diákok közt, nemre és
korra való tekintet nélkül mi feladná • hárc«t. Azonban a ter rályság s a 'főnök újra kezdi az
lyen eszeveszett arányokban mészet nagyon jól rendelkezett. ostromot beosztott női munka
megy a kártyázás, a pénz szú Nem lehel ctörc az élethű látni erőjénél. Nem lehet csodálkozni,
rása s a pezsgő és a bor hogy s Igv haladni keli u megkezdett lm a beosztott a sok megróbUtafolyik, mihj'tt nyíltan és meg- rügü* utón. Dotgoznl és küzdeni, túfct megunja és a becsület meg
botránkoztatóan, a társadaltm- bogy az élet végén mikor az 1* j védése végett tettlegességre veétetet züllesztő módim. — nem len ítélőszéke elé kerül, inaid t temodlk, ncrn félve a köveik ez
kellene-e a nemzet egészségének tudja mondani „l'ram én küzd- | menyektől sem. .
a társadalmi étet épségének vé tem szenvedtem, so<-sok meg- ,
Araikor az egész ulág_ vad öl
delmére hivatotl: Sfiniidnyzat- próbáltatás volt ifr-ztaiyrvs;enj_ji_.
nak szigorú Intézkedéseket hoz íme, itt . i termelés gyümölcse. i döklésben v'a«ködlk* s lérfiaink a
nia a közerkölcsre fvltünö rom Azonban mtg Máin eljutunk, sok csatamezőn b.brcoiAak — a bol
boló, móaon ható káftyaszcnve- keserű lapasztalutót fogunk sze sevizmus erkölcstelen fert'zöttdély ellen, s nem az lenne-e az rezni, mind a munkásosztály, ségv eMeo —. addig dolgozó dsz'első lépés, hogy a kártyagyár mind a hivatalba járó emberek szony°.ink és leányaink százai
vunnuk kitéve a főnökök szeszé
tást megtiltaná.ahogy megtiltja között.
Legnagyobb csalódás a dolgo- lyeinek, * 001 alkalmazottaikban
a pénz utánnyomását is'?
zö nőt akkor éri. amikor belép a M M a nOfgnilinaJ törekvő ni un*
Mert ezt a nyílt
destrukriéit. robotoló emberek sorába s egy I kaeröt lát;*ik, banem Knői. F.zt
családi életek
tönkremenetelét olyan hivatali helyiségbe, ahol jó i a betegi-s felfogási és szégyen
egy magát
ncmzetiszoiíalistának „magyar" zsidalnk szelleme ural teljes modort kell kiirtani iiivanevező rendszer sokáig nem tűr kodik. Itt kezdődik a megpróbál- i talalnk. legtöbbjéből, bogy a dol
heti. Más állam megengedheti tatás, szenvedés az élet nehéz I gozó nök. no irtózva lépjék át
magának ezt a liuust, ott má Golgotája. Küzdeni kell a becsű- j reegel P. hivatal küszöbét, banem
sok lehetnek a ^iszonyok. De a letért s ezért sokszor nagy árat ' boldog- nuígelégcdetts^'.'-'el. nrgy
magyar társadalmi
élet beteg kell fizetni: megalázást, riurvasá- I ók iá szolgalatot tehetnek a házi
ségének egyik okát a sok kö got s ezt csak a könny tudjtt rré- unk.
_ • .
zött éppen a kártyában
ke!l
meglátnunk s ennek e soraink
kal hannot is kellett adnunk.
Magyarországi német alakulatok által
P. Ü.
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OlvasdT
a Celldömölki Hírlapot!
S/IKkIS/IOI

t / t \ H

Kérjük olvasóinkat, legyenek
segítségünkre s ami rosszat vagy
gyanúsat tapasztalnak. írjak meg
szerkesztőségünknek. Ha nevét
titokban akarja tartani, írja-meg
ezt ls. Ha egy levelet nem közlünk, vagy rá nem válaszolunk,
es nem jelenti azt hogy nem ér
tünk vele egyet, sokkal inkább
jelenti azt, hogy várjuk a kedve
ző alkalmat. S még egyet: igen
sokszor személyesen járunk el,
hogy segítsünk a helyzeten, még
mielőtt a nyilvánosság elé vinnők
az ügyet
Névtelen és portós leveleket
nem veszünk á t
V é n e k e t csak nagy költőktől
közlünk. Műkedvelő verslkékkel
nem ronthatjuk a közízlést A
haza ma nem rossz verseket ha
nem jó munkát követet

forgatómba hozott idegen pénzek és"elísmervények beváltása

A német alakulatok által 1941
III. 19-tól 1944. III. 25-íg forga
lomba hozott KKK pénzek- be
váltása a sajtóban es rádióban
közzétett módon a Pénzintézeti
Központ kötelékébe tartozó pénz
intézeteknél történik. Ennek meg
felelően Ilyen beváltási kérelmek
a jövőben a fenti módon intézendők el.
Az esetleges érdekeltek vegyék
tudomásul azt, hogy a H. M.-bez
Intézett felterjesztésük vagy ké
relmük nem jelenti a beváltási
kérelem elintézését^faanem a be
váltást a lenti módén kell szor
galmazni. A hozzám közvetlenül
vagy szolgálati uton felterjesztett
kérelmeket az érdekeltek érte
sítése végett mellékelten vissza
származtatom.
A jelzett Időben a németek ál
tal forgalomba hozott RM-ck be
váltására nézve egyidejűleg meg
felelő Intézkedésre kérte fel a
H. M. ur a magyarországi német
hadbiztost
A felterjesztett elismervénye-

ket íBeschrinicung) továbbá Mfizctetliin számlikat, melyeken a
németek a magyar p-dgári rész
ről kiszolgáltatod cikkek átvéte
lét, elismerték vagy* amelyeken
a községi elöljáróságok httelt
érdemlő módon igazollak, hogy
a szolgáltatások a németek ré
szére valóban megtörténtek, be
váltás, illetőleg kifizelés végett
az Illetékes német szerveknek
megküldte a H. M. ur.
Miheztartás-végett közlöm, bogy
a jövőben az Ilyen elísmervé
nyek bevallását valamint az ed
dig bejelentett, de fel nem ter
jesztett elísmervények beváltását
a legközelebbi német pságoknál
vagy szervnél kell szorgalmi.
Ilyen esetekben a polgári ható
ságokat mefelelően tájékoztattam
és a német szerveknél kérelmük
elintézésében támogatni kell. Csak
oly esetekben szabad az eUsmér
vényeket Ide felterjeszteni, ami
kor azok beváltása más módon nem
leketséges. vagy valamilyen külö
nös gátló körülmény merülne fel.

10.000 P-<vell
tűntették ki
László GyUla fiatal
tpdósui
nak a honfvglató
magynrság\
irt könyvét. A Magyar /roc.
lornpnrtoTő*Társasdg íríínymapi
nagydíját tehát egy olyan kivá
ló tudás kapta, aki a munkája-'•
val á szellemi étet területén a
legnagyobbat tcite a magyar
ságért.
Mi nemcsak László Gyulát és
kitűnő könyvét dicsérjük, nem
ív vsak a könyvei kiadó Magyar
Étet (dr PÜSki .Sqnlor) könyv*
kiadóvállaiotot; 'nanem velük
együtt a Magyar Irodalompár
toló Társaságot is, melynek jó*
tvkony hatfisa a magyar szét
lőni életre ezzrF a tettével nem
csak, kogy J ál szárnyal n az étí
öregedett Tmiományos.
Akadé
miát, de mintha annak hivatá
sát is átvet-e volna. (jrvrná*tet
téj.% az. fwgy a magyar «eí»
lem: életben eredményesen miiködhvtíl:, tmmÚT egy a h-nmagas':')->reudü irodalmat támggató tiirsaság. melynek dön'ésti
eéé az nrszáq hozzáértő közvé
lemény *• n legnagyobb rárakó*
Ziissat tekint. 8 amelynek dön* téseivel a közönség is eguet tud
érteni.
^
A é'íönyrct különös
figyetmébtajtinljuk
olvasóinknak.

Hirdessen

'apunkban!

Külön könyvet kell
vezetni a plébániákon
a hí.ujoncokról
A Mn'jvv.r Kurír j t l e u l i : A bí
boros hercegprímás azonnali batáily.il elrendelte, hogy minden
pT6BShMn a helyi Tornalomnak
megfelelő nagyfiágu liber cat-.
echu merne mm fhltujoncnk köny
ve) legyen; amelyben a szarmaZ Í H Hdntokat (név, váflttn, Hzülelési Idejn H b«iyn, az- iitctó KtfjIcinc ; neve
vallás*,. MgfTMr
B M belye) k!\ ül. külön rovatban
leltüntctendö ILZ oktatásra J*ítentkezéfl pontos ideje és azoktntásl
órák összege.
1

BA3TÁRSI SZOLGÁLAT
licrdál Ferenc őrvezető a
K—ML tábori postaszámról sze*.
relelteljes kézcsókját küldi Szüleiiifk Alsóságra, valamint szeretttiel üdvözli barátait Ismerő
seit e* vasutas bajtársalt. Jót
van. kitűnően érzi magát, csak a
jó saghegyi bfányzik. írjanak.
Fronton lévő. közepes barna
sárvári fiatal katona vagyok, szí-'*
vesén leveleznék Celldömölk és
tájára való kislányokkal. Címem:
Horváth K á l m á n bonv.. tábori
postaszám: B—819.

Köszönetnyilvánítás.
Mindazok, kik drága Jó
fiúnk elhunyta alkalmából
részvétükkel
fájdalmunkat
"enyhíteni igyekeztek fogad
ják bálás köszönetünket

Kotz család

CHfddmdlfcl Htrlao

1944 június 10,

özellátási kérdések Sárváron

hetik msjd meg a zsidó h á t a k a t csaptak tehát „hivatalnoknak"
Mi azt tartjuk, hogyha a pajeszos s csak délelőtt 11 óra relé szál
zsidónak Joga volt v*nni palotát, lingóznak ki ők is a piacra, mert
Ismét nem v a s a lakás áll majd rendelkezésre. — egyszerű társadalmi osztályok nyilván a zsidóság- jóval is maEz azonban nem igy van' — tagjai ls vehetnek. De itt nem gasabb art fizet a portékáért
zsír és hus
mondják Igen sokan a közönség erről van szó, hanem a tisztes mint a vékonypénzű s ezért al
Tehát megértük azt is, hogy soraiban. Mert akik most lakást ségtelen, elbizakodott pöffeszke kudozó keresztény kisember.
egy ugyan már van, csak hust igényelnek, azok a mostani la dő elemek előtérbe nyomulásáról.
-szü-lrt keilene hozzá varázsolni kásukat elhagyják. Ezek egy ré Olyanok, kiknek van saját nagy
-TV:nnek az egész kérdés tömkeleg sze továbbra is lakás marad, te házuk, kiadott lakásokkal, most
ek egyner már a végére kell hát mindenképpen lesz elegendő azok újabb házakra vétették rá Ne nyúljunk a l e 
lakás.
Éppen
ezért
nem
ertjük
'á iii —'halijuk innen ís onnan
magukat noha náluknál jogosabb
. Hit miért nem járnak a végé- azt a lassúságot amit tapaszta- igénylők ís vannak egyrészt más zuhant ellenséges
Azt a-közönség is sejti, no^y . lünk éppen a szegényebb népré- részt meglévő házukat sem tart
repülőgépron
i legnehezebb kérdés vala ! teg lakásigénylésének teljesítése ják rendben.
Egészségvédelmi okok, tucsokhoz
mennyi közellátási kérdés közül. j! terén.
herkulózis
elleni
küzdelem,
stb,
Egyesek már a jogcímeket Is
Illetékes helyről IsmételtenielSlert a cukor meg a liszt az i mind amellett szól, hogy egy
előkeresték.
Mulatságos
eset
volt
hivják
az
ország lakosságának a
megy pontossq kilóra. Itt nz'el csomó rossz lakásból jobb lakás
lenőrzés könnyű. De ki ellenőrzi ba minél előbb át kell költöztet a héten az egyik tejcsarnok előtt figyelmét hogy a lezuhant ellen
azt. hogy pontosan .menuyj hust. ni a rcaeyar keresztény családo Valaki nagy bangón hivatkozik séges repülőgépek roncsaihoz,
vacuak le a sárvári vágóhídon? kat. Csaladok százai várnak arra arra, hogy neki érdemei is van- azok alkatrészeihez és általában
a légitámadásból származó bár
Vagy talán a>bust máshonnan kel évek óta. hogy levegőhöz jussamilyen tárgyhoz hozzányúlni,
lene" szállítási a hentesekhez. Pél
k. S^mégis. üres zsidó lakás ís
Négy polgárit jeles ered azokat elvinni, szigorúan tilos.
dául .ügy. hogy ennyi és ennyi
ménnyel elvégzett komoly, Érintetlenül kell hányni ezeketa
husi kapott Sárvár, ennek meg- j ytaf, mégsem adják át a Joggal
felnőtt
IeáTny
sárvári,
vagy
roncsokat és az egyéb tárgya
feléld ellenértékű Jegyet lo kell igénylő rászoruló családoknak.
Sárvár melletti község iror k a t m e r t csak Így tudja a had
adnia a henteseknek, kik szét -Lehet'hogy eonek némi jogi adájában
vezetőség azokat az ország ja
osztják? Vagy minden hét^n ma-'.' kadályai vannak. De elképzelhe
vára kiértékelni. Gondolnunk kell
sok legyenek jelen a vágóhídon tetlen, hogy egy vezetőséfí-an^Ki
azopban arra la, bogy e tárgyak
közönség soraiból, Jiusy.8ze=- felelősséget nc vállalhatna,.-ha-]
BÜkkeí .átbagsáky mennyi hus is vajv benne kezdeményező képes. Cím: Tóth Károly könyv- igen veszedelmelmesek lehetnek
kerülhet téritekre.? Az ügy bo si'c. hogy saját felelősségére üre
- „ kereskedésében megtudható. ara.bozzánemértő kíváncsiskodók
nyolult, d" olyan kérdés ro*g sen ál'ó lakást át ne adhatna ke
Az arra illetékes hatóságok az
nem volt. amit megoldani ne le resztény magyar családoknak. Az
élet, a szükség, törvényt bont, nak arra, bogy megvehesse az isracrtetettrendoikezésekniegsze-.
hetett volna.
közmondás, | egyik ga/dflg sárvári zsidó ügy gől ellen a legszigorúbban eljár
j In<ondja
U U U U J B a irégi
f KI Hlatin
ü m Kuzuiuuuuv,
A gettó közellátása s itt. amikor családok egészségé- véd házát Mire valaki csendben nak. Aki pedig ilyen repülőgépVan szó, s lehetőség is van,, s igen bölcsen megjegyezte: Iga-, roncsokról vagy egyéb tárgyak
viszont igpn kielégítő. Állítólag
ról tudomást szerez, jelentse
van pék Sárváron, aki titokban igazán lehet rést ütni a magyar- za van. magának van rá legtöbb azonnal a legközelebbi hatósági
ság
törvényszegés nélkül.' érdeme, hfrzen annyi vajat senki
'hófehér kenyeret süt a gettóbe- Bár javára
azT imnt
igazai megvallva,
ml nem I
RÍÍI* «
••I...TV«II N
mtnatn
futtatott a zsidóknak, mint közegnek. Ugyanígy fel kell Je
liek számára "akk.-ir.
amikor
ami
i, » i i í i A w i - . 1 . i i u
tunk, üres lakás esetébén tiltó maca! — Hét igen. Tegyék majd lenteni azt a személyt is, aki az
mindennapi
lyerunk erősen |
.
i közzé, bogy ki melyik házra tart elviteli tilalmat megszegi.
kezd feketülni s amikor még nem
igényt, hadd lássa- á közvéletudhatjuk, hogy az ellenséges
A hiénákró] is mény. ml Is a helyzet? E névsor Negyven kilón aluli ser
légitámadások milyen pusztítást
/
l a p j á n egyesektől megkérdezhe
meg
kell
emlékeznünk,
akik
azt
•écíznel: a sírcnió- gaHonaláhtést bárki eladhat és
iákhac.-Azt is igrn élénken tar- hitiik, hogy asért mert a fekete t i a ki'zönséj. honnan vette, hovásárolhat
gyíiD
szerezte a házra valót? A
piac
áMásiibó!
kivették
részüket,
gyalják. hnrry fniusiak városi,
A
közellátási miniszter elren
lérdigérő szoknyába öltn/n<\.\ most kéftvirk-tredvük szerint ve- pénz eredete nyomon követhető. delte, bogz a beszolgáltatás! kö
felvarrják n zsidó csillagot * vitelesség teljesítésébe- való beszáan jünnek-mennek. ki-be a get
mitás nélkül 10 kilógrammon atóba. H'íaak e! olyan éteJmlswlull élősertést bárki eladhat vagy
reket, airlket r. fctffeszténV réteg
vásárolhat Az Ilyen sertés szálndnts képtelen a magas ár n ntt
Mtá.iáhóz szállítási
Igazolvány
megvenni. Azt is nem kfi felliásem szükséges. Érvényben ma
kcfná'ifml l í ' j i rtttlflnsfg- hoijy
(Dunántúli Hírlap irja.l'Mfnt is- gettóbelí zsidóság pénztárcája tud rad az a régi rendelet, amely
* zsidók vi-au iflnnek-roennek a \ mert-les, a ccHíömölki járás ösz- versenyt tartani. (Hasonló pana szerint a gazdakönyvvel ellátott
várúshan, úíjijÁtKzik könnyű az- szén *W*'.ti3izámszertnt 955-en szokat hallunk a sárvari gettó gazdálkodók részére . vásárlási
engedélyek megszerzése a gettó Jáno/liázán l"ttek összegyűjtve ról js. S^prk.j
engedély alapján, valamint köz- '
elhagyására.
\ fuvaros- 7.sldó • é s "három étcaban elkülönítve.
A Jánosházi gettóból csak dél tenyésztési célokra, állami akciók
Wertheimvr riaphoss7jit kint tar- ; aminek azoncan már- az első előtt 11-töl 12 óráig jöhet kl a céljára és jogosított kereskedők,
t(Í7kndtk, személyesen iránvHja j perci-"-! kezdve cseppet sem üriil- zsidóság bevásárolni, a helybeli továbbá az Allatforgalmi Központ
kocsisalt hogy "mikor s bová . tek a helybeli tisztviselők és ipa és környékbeli őstermelők Isfol- részére június 30-ig eladott 20
menjenek. Azon is Telette csudál- ' rosok, részint mert oagyon *okilón felüli sertés beszámít a
bozfk ti sárvári közönség, hogv | kan ki lettek mozdítva régi meggazdálkodók 1943—44; évi be• mlndtg nem volt razzia a -szokott lukasaikból, résziot pe- Kétszer kettő négy,
szolgáltatási kötelességének tel
gettóban, "holott számottevő érté | dig, mert mé^Kigen sok „ennyi" Dióbelet végy.
jesítésébe.
ket a zsidók alig hagytak magok ; zíl! • egy rakáson. Az Igazi baj
után lakásaikban, azokn.'! reg j aznvlr'n .Tínosházán a gettó fel;
nl:ít
:-a
utáfl
pár
nappal
követalttá is eey rfisM a írettőban
van. AltP.i;':í.Hn M>k minden* ne*n kezoti be. l'üyanfs a közel 6f«t
.Celldömölki Hírlap** nyári menetrendje.
4H meg a közönség a zsidók sza- i lónyl Celldömölkről és más köz
Érvénye* 1944 j ú n i u s 5-től.
badsága>kOrüt Nem ártán". ha í Bégekből áttelepített zsfdósáénak
Bskv és Endre államtitkárukat ! egykettőre elfogyott a magával
Celldömölkre érkezik
Celldömölkről Indul
•rjrfe'aM módon tájékoztatnák vitt éIelmL<7ere s igy aztán a
ezekről az állapotokról azok, ! helybeli kereskedőkre és kisgazSzentgotthárd
1-48
Budapest
keleti pu.
208
ftfciknck-lehetőségük is megvan ' dákra bárul ma az a feladat,
Szentgotthárd
tiyör
3-3(1
3:45
hogv kielégítsék a „nagyon éhes"
erre
Pápa
5S2
Veszprém kulBŐ pü.
4-08
gettó szükségletét és Igényeit.
(sebes)
MI
Sopron (vegves)
400
A lakásfront A forga'om fellendülését né Szombathely
Zalaegerszeg
651)
Győr
517
Nemrég még azt a hfrt ter hány gettókörüli kereskedő és a
Soproo
71!)
Szombathely
015
jesztették a városban, hogy 2M0 kisgazdák nagy többsége nem ls
Veszprém külső pu.
Sz.feh^rvár-Bp. k. (sebes' 618
lakásigénylés Jutott be a város- bánja, mert nem bírnak annyi
Győr
8'34
Ukk, Zalaegerszeg
7-30
bázára. Akadta*, akik ezt el is élelmiszert előállítani, amennyit
Ott
10-10
Sopron
8'40
hitték, mondván, hogy a mai Idő a gettó fel ne vásárolna, viszont
Szombathely
10 14
Szombathely
8-42
ben még az ls lehetséges,, ami annál nagyobb a panasz -János
Sopron
14 34. Soprou (vásárkor közi.)' 1300
egyáltalán lehetetlen. Nos áz háza tisztviselői, Iparosai és nincs
Szombathely
14 38 Székesfehérvár
14-48
igazság az, hogy kb. kettőszáz telen napszámosai között mert a
Tűrje
1(1-47
Győr-Budapest
*
14-50
hatvan igénylés van bent ami semmivel nem érző és semmit
Székesfehérvár
1708
Zalaegerszeg
14-58
érthető ls részben, de részben be nem látó kapzsiság következ
Sopron (vegyes)
17-25
Szombathely
17-41
tében
ma
már
Jánosházán
és
nem. A lényeg azonban az, bogy
Szombathely
1915
Sopron .
1803
úgy felverték az
a községházáról olyan hírek szi környékén
OyAr
20 27
ZalHegerazeg
20-48
várognak kifelé, hogy a Jogos egyes élelmiszerek árát — ter
Bp. k.-Sz.tehérvár (sebes) 20-36
Szombathely (sebes)
20-51
igénylők mindegyike nem kaphat mészetesen feketén és titokban,
20-46
Pápa
21-00
lakást mert kb. csak 150-160 — hogy azzal egyelőre csak a
-
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Közellátási
Tejjegyea: kiadása orvosi
bizonyítványokra
Folyó no 30.-án az orvosi bizo
nyítványra kiadott teljegyek le
járnak s ezzel mindazok, akik
' betegség miatt orvosi bizonyít
vány alapján kaptak tejet igényJogoWtságukat elvesztik.
A közellátási miniszter úr ren
delete értelmében ezután csak a
rendeletben felsorolt betegségek
fennforgása, csak az alább fel
sorolt' közületek és orvosok bi
zonyítványa alapján és csak az
orvos által előirt Időtartamra
adható ki tejjegy betegek részére.
A rendelet értelmében beteg
ség esetén az lgényjogosultsagot
kórház, tüdő beteggondozó inté
zet, hatósági (községi) vagy tiszti
orvos által kiállított bizonyltványnyal kell igazolni A bizonyít
ványt kiállító orvos a bizonyít
ványon az Igényjogosullság in
dokolt időtartamát 1B feltünteti.
Nemcsak táplál, kellemes.
Diót venni é r d e m e s .
Ezért felhívja a közellátási hi
vatal a lakosság figyelmét arra
bogy július bő l-től kezdve be
tegség jogcímén csak az kaphat
•tejjejiyet, aki Igényjogosultságát
folyó hó 17-én szombaton déli
12 óráig a fent felsorolt orvosok
által kiállított orvosi blzonyitvánnyal igazolja. Aki az orvosi
bizonyítványt ezldő után mntatja
fel. tejjegyét nem kézbesítés ut
ján, hanem a közellátási hivatal
ban Július l-után kaphatja meg.

ü
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— Eljegyzések.
Rápolthy
Gyöngyiké, csöglel ref. tanítónő
és Bolla Sándor adorjáoházal ref.
esperes! segédlelkész jegyesek.
— Szíj Margit adorjánházai ref.
tanítónő és ltj Makkal Károly s.
Jegyző jegyesek. — László Kata
lint Bobáról eljegyezte N'émedi
János celldömölki m. kir. adóhi
vatali gyakornok.
— Esküvők. Horváth Katalint
vasárnap délután fél 6 órakor ve
zeti oltárhoz a celldömölki ev.
templomban Szalóky László máv.
kalauzjelölt. — Baráth Franciskát
áldozócsütörtökön vezette oltár
hoz a bobai ev. templomban Józsa Benő budapesti máv főmozdonyvezető. — Baráth Lídiát áldozócsütörtökön vezette oltárhoz
a bobai ev. templomban Baráth
Lajos kisbirtokos.
— Evangélikus Hiúsági kon
ferencia. A kemenesaljal Ifjúsá
gi egyesületek az Idén ls meg
rendezik a Rába-parton a nicki
gát mellett nyárt konferenciáju
kat A konferencia csütörtökön
kezdődött és vasárnapig tart Az
ifjúsági egyesületek Jelentős szám
ban képviseltetik magukat
— Elhelyezés. Szabó Gyula
csöglel származású ev. a lelkész,
aki polgári iskolai tanulmányalt
ttt Celldömölkön végezte el s
akit Kapl püspök most avatott
fel lelkésszé. Gyékényesre került
az ottani espereses mellé segédlelkésznek. Az új lelkész első
prédikációját és úrvacsora osztá
sát pünkösdkor tartotta szülőfalu
ja kis evang. templomában az
ottani kevés evangélikusság örö
mére.

— Sárvári agyén Internálása.
A Dunántúli Néplap Írja: Aszom
batbelyl rendőrkapitányság bün
tető bírája Kiss Zoltán 60 éves
Kállszappan itfénylt-s
Felhívja a közellátási hivatal sárvári zsidó könyvkötősegédei
az érdekeltek figyelmét arra, 1000 pengő pénzbüntetésre, be
hogy a kállszappan Igénylés ba hajthatatlanság esetén 20 napi
tárideje Június hó 12-ig meghosz- elzárásra ítélte, mert nem viselte
azabbodott Ezért,.aki gyümölcs a zsidók részére kötelező sárga
fákkal rendelkeznek és permete csillagot Azonkívül Kiss ellen az
zéshez kállazappanra van szük internálás! eljárás ls megindult
ségük még ezidelg Igényelhetnek
— Az ÚJ gazdal aj sírom kite
a közellátási hivalaban.
szem lére-tét ele. Ismételten fel
hívja a közellátási hivatal mind
azok figyelmét akik a jövő gaz
Egészségedet megóvja,
dasági évben szántó-, rét- vagy
A magyar föld diója.
lege ló terű léten
gazdálkodnak,
hogy az új gazdalajstrom reájuk
| Beszólfialtatás1 jutalom vonatkozó adatait a közellátási
kifizetése és Igénylésé hivatalban saját érdekükben te
kintsék .meg. A gazdalsjstrom le
beszolgáltatásra nem
és a gazdakönyvek kiállí
kötelezettek részére . zárása
1943. évi október bó l-től 1944. tása után ugyanis a gazdalajstáprilis hó 1-lg.teljesített önkéntes rooba felvett adatokra vonatko
beszolgáltatások után előirt Jutal zólag változást bejelenteni már |
mat az igénylők részére most nem lehet
utalta kl a Közellátási Miniszté
rium.
k cBlldüiBIki járái fimliililraji.
önkéntes beszolgáltatás után
2520/1944. szám.
Jutalmat csak az kaphat, akinek
T á r g y ! A celldömölki legj-iítccnél lebeszól gáltatási lapja van és a
monda* folytan mr-garecedett
jutalom kiutalását kérte.
írnoki állás betöltet*.
Ezért Ismételten-felhívja a köz
ellátási hivatal mindazok figyel
métakik gazdakönywel nem ren
delkeznek és igy beszolgáltatásra
A celldömölki jegyzőségnél le
nincsenek kötelezve és valamely mondás folytán megüresedett köz
terményt vagy*terméket vásárlás ségi Írnoki állásra pályázatot hir
ra jogosított kereskedőnek beszol detek.
gáltattak, bogy július 5.-ig Jutal
Az állás javadalma a 62.000/1926
mat igényelhetnek a közellátási B. M. rendeletben megállapított
hivatalban.
illetmény.
A folyó gazdasági évben, ez a - Felhívom mindazokat akik ezen
jutalom Igénylésnek az utolsó állást elnyernyl óhajtják, hogy
batárideje, ezután jutalmat Igé képesítésüket (IV. középiskola)
nyelni már nem lehet.
eddigi alkalmaztatásukat, erköl
csi és politikai magatartásukat
igazoló bizonyítványokkal, vala
— ÜJ egészségügyi védőnők. mint az 1939. JV. t c. 5. & a ér
A m. kir. Belügyminiszter Hal telmében megkívánt keresztény
ra ay Jolánt a pápócl közegész származásukat Igazoló okmányok
ségügyi körhöz, Bartos Valérlát kal félszer**H kérvényüket hoz
pedig a Jánosházi közegészségü zám folyó évi június hó 20-án
gyi körhöz védénőkké nevezte kl. déli 12 óráig nyújtsák be. Az el
— Elkészül a Jánosházi köz késve érkezeti pályázati kérel
ségháza. A jánosházi községhá meket figyelembe nem veszem.
za építési munkálatai már befe
Cellnömötk, 19-14 május 25.
jezéshez közelednek s VSTÓSZIDÜ
Dr Hetthéssy sk. főszolgabíró.
a közeljövőben már|átadhatá lesz
rendeltetésének.

tudnivalók!

Pályázati I r t l r á y

1944 janim 10.
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Rovatvezető: a celldömölki
ni. k i r . téli gazdasági Iskola.

Észlelési adatok
Június 1 — Június 8.
Átlagos hőmérséklet: -f-154
maximális: -f28
minimális: —Ki
Csapadék: 42 mm
Szélirány: Szélmentes

Állami támogatással
ellenőrzött JuhtenyésztÖ
mlntaközségeket szerves
a földnüvelésügyi
miniszter
Jurcsek Béla fötdmivelésügyt
miniszter a juhtenyésztés szétetleskörü, gyorsabb fejlesztése és a
gyapjú termel és lényeges emelése
érdekébea a vármegyei' állatte
nyésztő egyesületek irányítása
mellett „állami támogatással ellen
őrzött Juhtenyésztö község"-ek
szervezését rendelte el.
Aa állattenyésztő egyesület ál
tal kijelölt községekben a 100
kat holdnál kisebb saját Ingat
lanon^ vagy 300 kat. holdnál ki
sebb bérleten gazdálkodó juh
tenyésztö gazdák állománya rend
szeres ellenőrzés alá kerül. A te
nyésztői kedv fokozására a földmivelésUgyl minisztérium az el
lenőrzéssel kapcsolatosan felme
rülő költségekhez, valamint a
közös pásztor fizetéséhez állam
segéllyel hozzájárul. Az állami
támogatással ellenőrzött juhte
nyésztö községek tagjai az egye
sület szakközegei részéről a te
nyésztés, takarmányozás, gyapjubonltálás. tenyészanyagbeszerzés,
értékesítés stb. tekintetében szak
tanácsokat kapnak. A kedvez
ményes Miiami tenyészjubkiosz
tás! akcióban elsősorban az Ilyen
ellenőrzőit községek részesülnek.

Olvasd!
Terjeszd!
a Celldömölki Hírlapot!

Feltört csemege dió,
Üzletekben kapható.

Hogyan lehet Szlová
kiából anyakönyvi ki
vonatokat szerezni ?

— Közgyűlés. A Celldömölki
Vasutas Sport Egyesület 1944 Jú
nius hó 17-én 11 órakora Vasu
tas Kör nagytermében tartja 1943.
évi rendes közgyűlését amelyre
az egyesület tagjait tisztelettel
meghívja az elnökség. Tárgysoro
zat: 1. Elnöki megnyitó. 2. Főtit
kári jelentés. 3. Az 1943. évi zár
számadás és vagyon mérleg, 4.
A számvizsgalók jelentése és a
felmentvények feletti határozat
5. Az 1944. évi költségvetési elő
irányzat (1. Altalános tisztújítón.
7. Indítványok. A közgyűlés a
szavazásra Jogosult tagok .egy
harmadának, tehát 214 egyesüle
ti tag jelenlétében határozatképes.
Iüdltványok az egycsület elnök
ségénél írásban. Június 10-lg
nyújthatók be. Határozatképtelen
ség esetén a közgyűlés f. év Jú
nius bő 26-án 11 órakor tartjuk
ugyanezzel a tárgysorozattal a
Celldömölki
Vasutasok
Köre
nagytermében, amikor is ez a
második közgyűlés tekintetnéIküi
a megjelentek számára határozat
képes.

Több esetben előfordult hogy
egyesek a plébániák révén kér
A földmivelésügyl miniszter ál
tek a szükséges anyakönyvi ki lategészségügyi okokból elren
vonatok megszerzését Szlovák delte, hogv hadműveleti terület
területen fekvő plébániákról, má ről mindaddig, amíg azt a had
sok egyénileg Írtak azokra a műveleti terület állategészségügyi
plébániákra, ahonnan Ilyen Ira viszonyai Indokolttá teszik, csak
tokra szükségük volt Ezzel kap | azonnali levágás céljából szabad
csolatban a félhivatalos katolikus állatokat, éspedig lovat szama
hirügynökség.a Magyar Kurír a rat, öszvért, szarvasmarhát bi
következőket közli: A Szlovák valyt sertést juhot és kecskét
püspöki kar azt a kérést Intézte az ország más részeibe szállítani.
az illetékes magyar egyházi fő A rendelet értelmében a szállítás
hatóságokhoz, hogy a plébániák kizárólag vasúton történhet Az
az anyakönyvi kivonatok meg állatbirtokosnak az állatok el
kereséseihez csatoljanak a költ szállítását valamint azoknak a
ségek fedezésére 30 szlovák ko rendeltetési helyre való érkezé
rona értékű nemzetközi bélyeg- sét a községi elöljáróságnál (pol
szelvényt. A"'- viszonosság elve gármesternél) be kell Jelenteni.
alapján a magyar püspöki kar
A rendelet a hivatalos lap pén
úgy határozott hogy a Szlová
kiából anyakönyvi kivonatot ké teki számában jelent meg.
rők 5 pengő nemzetközi bélyeg
szelvényt csatoljanak kérésük
höz. A jelzett összegből kikerül • m g p m m r j n n a i n
a kiállítási díj. a bélvegilleték és
KM|a:
a postaköltség la (M. K.)
S Tarai -.r.flwg [ ( M N H I Imi B. B T
Fvleloa ktado
Takata Sárolf
I ipáin* nmnrti>k d'ttea 13 ónkor.
Fizessen elő lapunkra!

s

Rendeletileg szabályoz
ták a hadműveleti terü
letekről történő állat
szállításokat

