XVIH. évfolyam 25. s z á m .
1944 Junius 17. szombat.

Ä r a 20 fillér

=POLITIKAI-TÁRSADALMI-ÉS-SZEPIRODALMI-HETILAP =
Szerkesztőség ¿6 kiadóhivatal:
Celldömölk, prof Széchenyi-utca 12.
Telefon"; 55. Csekkszám: 17;258.'

Felelős szerkesztő:'

NAGY

Felszabadultan
Nincs kellemetlenebb érzés
annál, mint mikor a.lélek fiuom
húrjait "láti-átailan és lerázhatat* lan bilincs tartja rabságban. Ilyen
kor a léleknek a külső benyo
másokra való őszinte megnyilat
kozása' megszűnik: így voltunk
ml is a hosszú, ideig tartó lelki
béklyó rabjai magyarok — Ma
gyarországon. - Pedig de sokszor
perzselt" a nyelvünket a ki nem
mondott érzésnek, gondoláinak a
tűse. De sokszor
szükséges
lelt
.volna. egy egy őszinte
felkiáltó*, felrázása a szunnyadó
lelkeknek, de nem lehetett szól
ni, nem volt szabad frnl, csak
nézni lehetett, hogy milyen ör
dögi kézzel ássuk népünk sírját
a hivatalos és nem
hivatalos
„Nagyságaink".
De megtörtént a nagy átala
kulás és immár felszabadult lé
lekkel élhetjük egészségesebb le
vegőben életünket
Annál is inkább.-mert-megtlsz-tulóban. Illetve kigyógyu lóban
van közéletünk a legsúlyosabb
nyavalyájából, amit népiesen és
legérthetőbben Így nevezhetünk:
zsidóság.
Nagyon nehéz még szavakkal
kifejezni azt az érzést ami el
töltötte az embert, amikor a meg
változott viszonyok gyakorlati ér
tékeit tapasztaltuk magunk kö
rül községünkben, amikor meg
tudtuk-, hogy Celldömölkön csak
mi magyarok fogunk .élni a jö
vőben. Kissé furcsa, hogy az
ember ezt az érzést a saját ha
zájában először érzi!
Én — elég balgán — úgy
gondoltam, hogy a magyar, nép
köreben osztatlan őröm fogja
kísérni a kiadott hivatalos Intéz
kedéseket s mikor a rendeletek
végrehajtására került a sor, ak
kor láttuk, kogy nem így van.
Furcsa és ' különös dolgoknak
lehettünk fül- éa szemtanul.
Láttuk, hogy siratták- meg a
kiköltözködőket az itt maradt ba
rátok. Ellepték a sajnálkozás
könnyel az együttérzők szemét
— Nem tudom gondoltak-e ezek
a zsidó sirató magyarok arra,
hogy ha forditott helyzet adódott
volná elő, akkor láttunk volna-e
csak egy magyart sirató zsidót is ?
Van m é g mindig egy na
gyon mérgezett lelkit ma
gyar nópréteglink, s ez a
t á r s a s á g a saját fajtája k á 
r á r a i n k á b b s z e r e t n é látni

ennek a kufár élősdi nép
nek az u r a l m á t , : m i n t . s a 
ját felszabadulásunkat.
Ezek az emberek azok, akik
nek fülük sohse ballott ha ma
gyar gyermekek jajszava ért
hozzájuk, ezek voltuk a szűk
markúak, amikor filléreiket ad
ták csak szociális céljainkra,
ezek az emberek sohse tették
magukévá, létünk sorskérdéseit,
mert raipt ahogy kitudódott és
nyilvánvaló lett. nem velünk, ha
nem a most letűnt társasággal
volt meg az együvétartozás ér
zése lelkűkben.
Az ilyen magyaroktól nem le
het csodálni, hogy könnyeik sűrű
záporozása közben, a sötétség
leple alatt mentek . barátaikhoz
— a „kegyetlen barbarizmus"
áldozataihoz — az utolsó éjszaka
búcsút venni.
Láttam, amint az egyik ház
lakói összecsókolták az elköltö
zőket s viszontlátásra — volt
utolsó búcsúszavuk. — Nem tu
dom hol képzelik az e fajta gondolko7ásu emberek a viszont
látást? .
Ezek az emberek nem mutat
tak KzánaJmat. se könyörületet
az Itthon maradt katona felesé
gekkel, majd később hadiözve
gyekkel, hadfárvákkal szemben.
Nem láttuk könnyes szemüket
akkor, amikor csonka és béna
katonákat hozott elénk a sors.
De nem csodálkoztak ezek az
emberek azon sem, hogy ma
gyar gyermekek ezrei pusztul
tak és pusztulnak ma ls tüdőbajban, hogy magyar zsellérek
"tízezrei a zsidó nagytőke rabja
ként éppen hogy csak ében nem
haltak, hogy ezeknek az életé
hez csak a robot szegődött örö
kös társul s a zsidó bérlő és
csatlósa kezében a korbács, mint
„serkentő" eszköz végezte „ne
mes" hivatását
A k i tud ezért a letűnt
k o r é r t ós e m b e r e i é r t egy
sajnálkozó szót mondani,
egy könnyet hullatni, csó
kos búcsút váltani, as nem
é r d e m l i meg, hogy ma
gyarnak született 1

A letűnt nehéz Idő mögöttünk
van, s mi kérjük, felszabadult
lélekkel, hogy Adjon Isten szebb
jövendőt minden Igaz Magyar
nak!
' ,
E. L

IMRE

előfizetési á r a k : 1 évre 10, Vi évre 5, V« évre 2.50 pengő.
. Megjelenik minden szombaton.

A vármegyei közigazgatás
megújulása felé —
A nagybirtok közigazgatási ha
talma a vármegyei szervezeten
alapszik. A' nagybirtokosok virills jogon választás nélkül tagjai
a törvényhatósági bizottságnak és
ennek működésében érvényesí
tik befolyásukat. - A vármegyei
tisztviselőket pedig- a torvényha
tósági bizottság választja. A vár^
megyék vezetóiisztviselőí viszont
a már legtöbbször földjüket vesz
tett nagybirtokos családokból
származnak és a nagybirtoko
sokkal rokoni kapcsolatok Is.öszKzetűzfk őket azonkívül, hogy a
törvényhatósági bizottság befo
lyásos tagjaitól megélhetésükben
és előrehaladásukban is függe
nek.
A törvényhatósági bizottságnak
ugyan vannak a vármegye la
kossága által választott- tagjai ls
és a szavazás óknál a szótöbbség
határoz. Ez azonban a gyakor
latban nem'ad a megye lakossá
gának egyszerű és gyors lehető
séget hogy akaratát érvényesítse.
A virills jogon, választás nélkül
bevert (nagybirtokos tagok és a
hivatalból szereplő vezetr'tiszt
viselő tagok együtt számszerűen
is kiadják a többséget A kisebb
ség tagjai között pedig a Társa
dalmi fokozatosságnak megfele
lően szintén sok a nagybirtoko
sokkal egyforma érdemű zsírosparaszt, a nagybirtokosok magánjogügyleteiből élő ügyvéd és
ezeknek szállító vidéki közép
iparos és kereskedő. A mező
gazdasági és ipari munkásságot
és a kispolgárságot meg egyál
talán csak a demokratikus lát
szat megőrzéséért mutatóban kép
viseli egypár felülről rájuk kény
szerűéit renegát vagy már simán
semmmiképen ki nem szorítható,
közülük való vezéregyéniség. így
a nagybirtokos és vezetőtisztvi
selő csoport.az alkotmányos for
maságok megsértése nélkül ls
mindig keresztül tudja vinni a
szándékalt és a velük szemben
állók szerepe gyakorlatban csak
a birtokon kívüli fellebbezések
és a felszólalások* agy oy hallgatható,--^ kellemetlenkedéseire van
szorítva. Ez azzal a haszonnál ls
Jár, hogy Így működésük meddő
és destruktív jellegűnek látszik
é8 elégedetlenségük csak rossz
hiszemű okvetetlenkédesnek tün
tethető fel.
*

Az első tennivaló tehát amit
a mostani államalkotmány csak
később kivihető megváltoztatása
nélkül is véghez lehet vinni, a
virllis jog megszüntetése.
(Ez
benne Is vult a. Bárdossy-kormány
program mjában.) Ezzel a legtöbb
nagybirtokos, vidéki középlparos
és a nagyhfrtokosok magánügylétein meggazdagodott ügyvéd
kiesne a törvényhatósági bizott
ságból és a tagság elnyeréséhez
választásra lenne szorítva. A vá
lasztáson ugyan .társadalmi öszszetartásuk, a választási fogások
ban való gyakorlatuk és a tőlük
közvetlen függőkre gyakorolt
nyomásúk nagyobb felüket ugyan
egyelőre visszahozná a bizottság
ba, mégis pl lehetne ezzel érni,
hogy a szavazásoknál nem föl
tétlenül és minden esetben tud
nák elérni a számszerű többsé
get Is és Így később a megye
lakosságának ün tudatosodásával
alkotmányos uton ÉS szám szerint
kisebbségbe lennének szorítha
tók. Nehezebb lenne tehát az
Igazi népakaratot képviselők le
szavazása.
A másik tennivaló — ami rész
ben már meg is valósult — a
Vármegyei tisztviselők szerveze
tében a választás eltörlése és
helyette a kinevezési rendszer
életbeléptetése. Ez van hivatva
megszüntetni a vármegyei vezetőtisztviselők teljes, állandó és köz
vetlen függését a nagybirtokosok
tól és á családi (tehát egyéni)
érdekek föltétlenül biztos érvé
nyesi lését Is megnehezítheti. A
földnélküli földesurak nagyrésze
még így ls vissza tud kerülni a
vármegyei közigazgatás vezető
állásába az állami közigazgatás
központjában ma még meglevő
kapcsolatai, és befolyása révén,
de remélhetőleg mégsem minden
esetben és teljes biztossággal.
Valamivel több tárgyilagosság,
szakszerűség és korszerűség te
hát mégis biztosítható lesz lassan
ként a megyei közigazgatásban.
Az így adódó lehetőségek k i 
használásához azonban egy ön
tudatosodó lakosság célratörő szí
vóssága és összetartása szüksé
ges. Enélkül magyar népi meg
újulást nem lehet elképzelni.
Hódi Bertalan
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Vitéz Imrédy Béla

származásáról a magyar közélet fajvédő
vezérei válaszolnak egy megszervezett
rágalomhadjárat irányítóinak
A Magyvr Távirati Iroda a IcÖtkező nyilatkozatot közli:
vetkező
közli
A közelmúltban úgy Budapes
ten, mint az ország különböző
helyem ismeretlenek által, isme
retien helyen kiadott gyalázkodó
röpiratok jelentek meg vitéz Im
rédy Béla közgazdasági miniszter
származásáról. Ez a politikai vá
daskodás súlyosan sérti a nem
zeti érdekeket ls és. éppen ezért
—vitéz Imrédy Béla felkérésére
alulírottak feladatuk komolyságá
nak teljes tudatában és a rendel
kezésükre bocsátott összes szár
mazási Iratok alapos megvizsgá
lása után jelentik kl a magyar
közvélemény nyilvánossága előtt:
1. Vitéz ImrAdy Béla 1939 feb
ruárjában miniszterelnök f állásá
ról való lemondása napján, anél
kül, hogy dédszüleinek szárma
zására vonatkozó összes Iratokat
beszerezte és
megvizsgálhatta
volna, egyedül politikai ellenfelel
által produkált állítólagos bizo
nyítékok alapján azt közölte a
nyilvánossággal, hogy ezek az
adatok arra mutatnak, hogy nyolc
dédszülője közül az egyik, egy
dédapa, 1824 ben — tehát 125
évvel ezelőtt — hétesztendős ko
rában keresztelkedett ki. Vitéz
Imrédy Béla csak ezen kijelentés
után indította meg az
eljárást
a dédszülel származására vonat
kozó összes iratok hivatalos be
szerzésére. A hivatalos helyekről
megküldött és vitéz Imrédy Béla
által rendelkezésünkre bocsátott
összes okiratok alapján megálla
pítjuk, hogy a volt miniszterelnök
1939 februárjában tett származá
si bejelentése téves és félreveze
tő adatokon alapult Vitéz Imrédy
Bélának erről a Szudétaföldön
1807-ben született dédapjáról a
leszármazás kutatására egyedül
illetékes német hatóság, a biro
dalmi anyakönyvi hivatalok mel
le * felállított Relchssippenamf
Nr. D (X) I 3/42 számú bizonyít
ványa leszögezi, hogy sem az i l 
lető dédszülőről. sem annak bár
mely őséről nem állapítható meg,
hogy zsidó vagy akár zsidó vérű
volna.
2. Vitéz Imrédy Béla négy
nagyszülőjének eredeti keresztle
velei, házasságkötési iratai és a
többi bét dédszülő leszármazási
iratai minden kétséget kizáróan
Igazoljak a dédszülök tiszta ke
resztény származását.
3. Külön emiitjük meg, hogy a
névtelen rágalmazók által Ismé
telten emlegetett Vajkay (Zenger)
családnak, Imrédy anyai ősei egylk ágának leszármazási okira
tait megvizsgáltuk és a hiteles
okiratokból két és fél évszázadra
visszamenően
megállapítottuk,
bogy as Regensburg mellől szár
mazó, tiszta keresztény ősterme
lő család.
1

A megvizsgált tények alapján
kijelentjük, hogy minden olyan
állítás, amely szerint vitéz Imré
dy Béla ősei között zsidók voltak,
a valóságnak nem felel meg, te
hát közönséges rágalmazás.
Vizsgálati munkánk befejezése
után a legnagyobb megütközés
sel állapítjuk meg, bogy a ma
gyar politikai életben, a világhá
ború legsúlyosabb korszakában

I eltévelyedett politikai kalandorok
I és megtévesztett csoportok a rá
galmazás szennyes fegyverével
hadakoznak feddhetetlen életű és
súlyos, felelős munkát végző ma-

gyár államférfiak ellen. Ezt f
minősíthetetlen eljárást a tisz
térséges magyar közvélemény
ítéletére bízzuk.
Budapest 1944 Június 12. Bos
nyák Zoltán dr sk.. a Zsidókutató
Magvar Intézet Igazgatój, vitéz
Ketosváry-Borcsa Mlbály dr sk,
államtitkár, Oláh György sk- or
szággyűlési képviselő, Rajnis*
Ferenc dr sk. országgyűlési kép
viselő, vitéz Zách Emil sk. ny
vezérezredes.
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Felhívjuk olvasóink figyelőiét
Pétzely Attila Beszélgetések a
népzenéről c. könyvére. Egy
szerű, közvetlen formában <ss
sok dal illusztrációval adja elé
a nédzenével kapcsolatos kérdé
seket Akit nemzeti művelődé
sünk érdekéi, aki lélékgen való
ban magyar akar lenni, aki csa
ládja, gyormekel egészsége* és
korszerű magyar mű veltséggel
való ellátásával is törődik a'fel
tétlenül szerezze meg.

- Olvasta már László Gyula
könyvét, mely A honfoglaló
köléstt és emlékük . kiirtását
magyarság élete címen jelent
eredményezik.
meg a könyvnapon? Multun
A- mai sorsdöntő
idők által
kat ismerni, a róla szóló leg
megkövetelt gyors, tehát halasz
Tek. Községi Elöljáróság!
jobb könyveket megvénül be
tást nem t ü rö para ncssza va
csületbeli kötelesség is! Ha
A Magyar Nemzeti Szocialista alapján kérjük, hogy szívesked'
mi magyarok nem törődünk
Párt sárvári szervezete, nem jenek a báró
Hatvány-Deutsch
vele, kicsoda törődjön vele:
különben
Sárvár
hazafiasán
éppen
úgy,
a zsidók, csehek, oroszok, an
gondolkodó magyar társadal utca elvevezését
golok, négerek, hinduk?
ma a bekövetkezett
Örvendetes mint a sárvári közkórház egyik
báró
események után immár elérke emléktáblajá n szerep tö
Hát Szabó Pál: Politika ctSárvár
zettnek látja azt a: időt. hogy Hatvány, nemkülönben
mü regényét olvasta-e m á r ?
Hazánkra,
ma'gya r
fajtánkra parkjában felállított 'emlékkőHa
jót akar olvasni s nemcsak
vön
lévő
ugyanezen
zsidónév
oly kárhozatos
hatással
lévő,,
iránt a legsürgő
Bzórakozni akar. hanem az
ellenséges
zsidó
befolyásnak eltüntetése
minden maradványát
eltüntes sebben intézkedni s ezáltal Sár
életet is jobban akarja ismerni;
se. — Sttrvár nagyközség egyik vár magyar közönsége közóha
olvassa e l ' Nem bánja meg!
utcája báró Hatvány eimet ti- jának eleget tenni.
^Sárvár, un f jún. ö.
seli, a sárvári küzkőrház falán
egy ugyancsak ezen zsidó, nevét
Hazafias tisztelettel:
A sárvári lakásínséggel
megörökítő tábla van elhelyez A Magyar Nemzeti Szocialista
ve, nemkülönben a sárvári park P á r t s á r v á r i vezetősége nevé
kapcsolatban
egyik köve szintéti a Hatvani/ ben:
nemes Bándly Gyula- közöljük, bogy az Illetékes mi
nevet ürökíti.
szervezet vezető.
nisztérium által előirt sorrend
Báró Hatvány — Deutsch zsi
A helyi jobboldali közönség ben megkezdték az Igénylések
dó közismerten azok közé a zsi örömmel értesült a beadványról. Igazságos elbírálását s ez a kér
dó egyének közé sorozandó, aki A Magyar Nemzetiszocialista Párt dés rövidesen rendeződik.
ha ma az ország területén tar álláspontjához — mint értesül
tózkodna, már régen az ö meg tünk — csatlakozik a Magyar
érdemelt sorsában osztozkodna Megújulási Pártjának helyi szer
A húsellátás
és nemzetünkre. Hazánkra kár vezete ls. Igy remélhetőleg, ha
hozatos hazaáruló
tevékenysége marosan napvilágot látnak a meg terén is kilátás van a kérdés
gyökeres megoldására. Rövide
miatt xmlamelyik internálótá felelő és helyes Intézkedések.
sen napvilágot látnak az- idevo
bor lakója lenne. A magyar kor
natkozó helyi rendelkezések. Kö
mányzat már régen megfosz
totta magyar
állampolgárságá
A Magyar Nemzetiszocialista vetkező számunkban részletesen
tól, hazaáruló és Hazánk érde Párt sárvári szervezetének gyűj is visszatérünk az egyetlen meg
keit veszélyeztető
súlyos tevé tése • bombakárosultak javára: oldás tárgyalására.
kenysége miatt s így a legsür
(Folytatás)
gősebb intézkedések egyike kell,
Kaszás László 30 P. Popella
L e v e n t e n a p
hogy legyen, hogy ezen ellensé János, dr Bősz Józser 20—20 P,
ges érdekeket képviselő zsidó Pusztay József. Szalay István,
egyének minden emléke a sár Fashtng Gyula 10—10 P. Goczán ICBZ f. kó 18-án (vasárnap Sár
vári közönség szeme elöl örök Imre, Fertőszegi Imre, Eotlös An váron. A mult vasárnap elmosta
az eső. Most mgpróbálják újra s
re eltöröltessék.
tal, Klrsehner János. Udvardl ha az Idő engedi, teljes egészé
A Magyar Nemzetiszocialista Ignác, Angyal Lajos, nemes ben lepergetik a műsort
Párt épp úgy, mint minden ha Bándly Julianna 5, Németh Jó
zafiasán érző magyaráz
örven zsef, lspánky József, Fertőszegi
detesen bekövetkezett
tisztogató László, Beér Ferenc,, Váthy La
rendelkezések után elvárja, hogy jos 5—5 P, Fertőszegi István, BAJTÁRSI SZOLGÁLAT
Nagy Imre tizedes üzeni Cell
nemcsak országos ügyeket ixi- Molnár Antal 4—4 P.Zámbó Sán
téző kormányzat, hanem a helyi dor. Ivánv József 3—3 P, Szabó dömölkre Édesanyjának; jól van,
érdekeket szolgáló községi elöl István Tóth István. Karr "Nándor nincs semmi baja, csak kevés
járóság is a legsürgősebben el 2 - 2 P. Tolnay József, Benedek- postát kap. Édesanyját és test
jár és megteszi mindazon intéz fl István, Kálmán József 1—1 P, véreit csókoltatja, -Ismerőseinek
kedéseket, amelyek a kárhoza
A gyűjtés eredménye az előiö üdvözletét küldi. Barátait pedig
arra kéri. bogz tájékoztassák s
tos elemeknek végleges kiküszö- számban közöltekkel együtt
sporthírek felől és őket pedig
baráti Bzeretetlel üdvözli. Tudat
Találós kérdések
ja, hogy a táboripostaszáma vál
H. S. S á r v á r . A sárvári gettót tozás következtében Z—317 lett
Melyik az a korcsmaros, aki a kormányzat aligha szánhatta
nem hentes és mégis vág; s „üdülőnek". Legyen nyugodt meg
jegyre mégsem méri a hust?
Sporthír. A járási lev. par-.
jön a mostani farsangra' a böjt
*
Személyesen ls eljárunk ez Ügy ság. 18-án rendezi meg Vi 3 órai
ben. Köszönjük levelét, melyben kezdettel az atlétikai versenyt
Melyik nyilvános árnyékszék figyelmünket felhívta az áldatlan Ez válogató verseny, melynek
az. melynek feliratai és falraga helyzetre. Ml Is úgy látjuk, hogy legjobbjai kerülnek a hadtest lev.
szai pótolják a ponyvairodalmat ? amíg a közismert Fischer mol versenyekre.
nár, mint gettóbíró állapítja meg
Kormányzó ú r magas szü
Melyik zsidói parmágnásnak dí a „remiét", addig rend nem lesz. letésnapjának megünneplése.
szeleg az emlékköve még min Nemcsak a gettóőrzést kell ke F. hó 18-án délelőtt 10 órakor
resztény s ami fő, megbízható a hősi szobor előtt tartja a Jár.
dig a sárvári parkban?
kezekbe adni, de sok mást ls lev. narság. a Főméltóságu úr
(Sárvári megfejtők nyilvános másképpen, azaz Jobban kell csi születésnapi Ünnepségét, melyre
dicséretbon részesülnek.
nálni. Az intézkedések útban a nagyközség egész társadalmát
vannak.
várja a parancsnokság.
A Magyar Nemzeti Szocialista
Párt sárvári szervezetének be
adványa az elöljárósághoz:
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Jellemző képek
az ó v ó h e l y r ő l
Hálát adok az Istennek minden
napért, amelyet légi riadó nélkül
megúszunk. Borzasztó az én hely
zetem édes öregem l Sokszor mon
dom magamban: Kellett neked a
házasság Béla, mikor a mostani
hoz viszonyítva arany életed voit?
Tudod, hogy mi vagyok én, ha a
szirénák megszólalnak? Hordár
a köbön vagy málhás állat a
négyzeten, ö t súlyos koffert és
4gy tömött aktatáskát.kell leci
pelnem az óynbelyre. Ezekből
bárom a feleségemé, kettő a fe
leségem Pe6ten élő nénikéjének
decentralizált holmija, mig az
aktatáskában vannak az én dol
gaim. Csak három fuvarral tudom
őket leszállítani és négy .fuvarral
vissza a lakásba! Szörnyű, ször
nyű, bogy én mit vállaltam ma
gamra ezzel a házassággal. A
cselédlány riasztáskor átszalad a
szomszéd házban szolgáló fatuheUjéhez ^s így minden magamra
marad. Hát nem borzasztó?
De bizony borzasztó — nagy
szs már vagy édes Bélám! Elő-'
szőr is, mert tanár -létedre meg
gondolatlanul ugrottál be a há
zasságba, másodszor, mert ma
gad viszed le a fél lakást, har
madszor, mert öt hónap alatt ti
pikus papucshős-lett belőled. En
nek csak egv jó orvossága van:
Légi riadókor tűnj el a légtér
bőt, szaladj át te ls a szomszéd
ba. Garantálom, hogy többet nem
kell kofferokat cipelned.
Mondd csak édesem. Te mit vi
szel le magaddal az óvóhelyre?
£Q azokra a bizonyos óvóhelycsomagokra nem adok semmit,
azt a férjemre sóztam, de a szívem vérzik, ha rágondolok azokra a pótolhatatlan selymeimre és
ruháimra, amelyek a tűz marta
lékává válhatnak. Apropos, teg
nap hozta haza a varrónőm az
új nyári ruhámat. Hogy az milyen
édes és milyen csodásan áll! Hó
dítani fogok benne, már előre tu
dom. Hogy tudnám megmenteni
a sok szép dolgaimat?—
Hát Igen drágám! az nálam is
nagy gondot okoz, különösen
most amikor hámra csodaszép
nyári ruhát csináltattam Pesten
a Váci-utcai „Modern" szalonban,
de még a cipőim — azokra kü
lönösen féltékeny vagyok, mert
hiszen. Judod, hogy a férfiak cso-

figyelmet Azt akarja, hogy min
denki őt csodálja. Miatta férjem
mel egy hétig nem beszéltem,
mert-ő ls úgy oda volt A riadó
alatt folyton csak őt nézte. Azóta
háttal ültetem a férjemet az óvó
helyen.
Hogy mí van a ml óvóhelyün
kön egy-egv riadó alatt, az egy
kész kabaré. Nagy Kázmér leho
zatja a teljes vadászfelszerelését
négy puskával, két kutyával. Fa
zekas Mátyás, kt nagy sportem
ber hírében áll, lehozatja a hor
gászó eszközeit' turista-felszere
lését és edzőszereit Bálint Lajos
természetrajztanár .lepke- és bo
gár-gyűjteményét. Kerekes bíró a
bélyeggyűjtőményét és az összes
törvénykönyveket A házban lakó
szabómester az összes kész és
nem kész- ruhákat,- vasalóval és
d e s z k á k k a l . MI már csak az óvó
hely közepén állunk, mint a tán
cosok a majoniszígeten.
Tovább nem sorolom fel azt a
sok-sok. óvóhelyi képet amelyek
mind az emberi önzésből ered
nek. Melyek mind azt mutatják,
bogy igeh-igec sok azok száma,
akik nincsenek tekintettel senkire
és semmire.' Kik magukkal hoz
nának le mindent ami csak .ké
nyelmüket, megszokott életmód
jukat szolgaija. Minden elpusztul
hat, csak az ő dolgaik maradja
nak meg. Az óvóhelyek sok he
lyen úgy néznek k i , mint az áruraktárak!
Ne legyünk önzők! Az óvóhely
nem Noé bárkaja. Vízözön egye
lőre még nem fenyeget bennün
ket Térjünk magunkhoz!
Az óvóhelyen nemcsak férő
helyre, hanem legfőképpen leve
gőre van szükségünk. Légi táma
dás alatt midőn minden ajtó zár
va van, a levegő gyorsan elhasz
nálódik és ha légszűrő berende
zésűnk nincsen, akkor csak a tá
madás lezajlása után Juthatunk
friss levegőhöz. Egy személyre
legalább 25 köbméter
légtér
szükséges.
Ne tömjük* tehát tele az óvó
helyet bőröndökkel, ládákkal, ha
nem csak annyit vigyünk le az
óvóhelyre, amennyit mindenki
Ülőhelye alatt el tud helyezni.
Az óvóhely csomagnak csak köz
szükségleti cikkeket szabad tar
talmaznia, melyekre részben az
óvóhelyen, részben pedig a légi
támadás után — ha otthonunk
Feltörf csemege dió,
elpusztul — a hatóság által nyúj
Üzletekben kapható.
tott Ideiglenes szállásunkon szük
ségünk lehet így célszerű okmá
dálják a lábaimat! Gondolkodni nyainkat pénzünket, ékszereinket
fogok a megoldáson, bár nálam élelmiszer-jegyeinket és nem rom
aagy problémát nem okoz. Van landó élelmiszert (konzervlt zárt
nak rokonaim, akik szívesen vál üvegben lekvárt, kekszet szá
lalják megőrzésüket! Nálad éde razsüteményt) Ivóvizet gyógy
sem nehezebb a helyzet mert szert kötszert és mosdóeszközoféltékenynek nevelted a férjedet ket, törülközőket, ruhákból egy
Ha pedig így áll a helyzet, leg váltás fehérneműt harisnyát, a
jobb, ba dolgaidat Összecsomago gyermekek részére főleg enniva
lod és á* férjed lecipeli az óvó lót Játékszert az óvóhely csomag
helyre. Hiszen úgy sincs oly sok, ban levinni. Az óvóbelycsomag
hogy egy kofferbe bele ne férne. tartozéka még egy melegebb ta
Na pá édesem, ezerszer csókol karó, kabát gázálarc és szemVédőüveg. Célszerű a legrégibb ru
lak!
Hát ez már tarthatatlan, hogy hát óvóhelyruhának kinevezni,
ez a Fenémé mit művel az Öltöz hogy tűzoltásnál vagy egyéb men
ködésével ! Még az óvóhelyen Is tési munkáknál Jobb ruháinkat
valóságos divatbemutatót tart A tönkre ne legyük. A Jobb ruhát
télen felváltva Öt bundában jelent legjobb karunkon lehozni. Ameg, mont "ínég a keppekkel, mennylben óvóhelyünk oly nagy,
meg belépőkkel vonja magára a bogy még mindenki elhelyezhet

benttartózkodók az épület össze
omlására következtetnek. Hason
lóan helyesebb a homokládák
helyett az óvóhely ablakalt szellóztetőnyiláasai ellátva befalaztat
ni. A homokládát a légnyomás
rendszerint befújja az óvóhelyre,
ami szintén kellemetlen érzést
válthat ki.
Az óvóhelyen sokan pusztultak
el oly módon, hogy a falnak tá
maszkodva Ültek vagy ál Lak. A
robbanás lökő vagy szívó hatását
a falak átveszik. Aki tehát a tál
nak támaszkodik
gerinctörést
vagy koponyaalapi törést szen
vedhet Az ülőhelyeket a faltól
távolabb kell elhelyezni ós a fa
lakra kiírni, bogy támaszkodni
életveszélyes!
Értékes ingóságalt mindenki
Végül még rá kell mutatnom
maga köteles a pusztulástól men
teni, mert ezeket a háború után arra, bogy az óvóhelyen az idő
komolyságához
mérten viselked
sem lehet egyhamar pótolni.
jünk — erős lélekkel készüljünk
Az óvóhelyen csak a legegy fel egymás támogatására. A be
szerűbb berendezés lehet padok tegeket gyengéket anyákat gye
vsgy székek, asztal, ívó-és oltó rekeket gyámolltsuk és legyünk
segítségükre. Az óvóhely az em
víz, homok bőségesen. _.
Az óvóhely födémét és falait berbaráti szeretet otthona, ahol
meg kell tisztítani a vakolattól, nincs önzés, irigység, harag vagy
mert a légnyomás okozta épület- féltékenység, csak vallásosságon
rázkódtatás következtében a va alapuló kölcsönös szeretet egy
kolat lepereg és az óvóhely tele más Iránt
lesz mész- és vakolatporral. Ez
Ne legyünk önzők 1
rendszerint pánikot idéz elo, mert
Torsettk Károly
egy-egy bőröndöt akkor.fehér
neműinket és értékes ruháinkat
is elhelyezhetjük, de sokkal he
lyesebb Intézkedés,.ha lakásunk
értékes holmijait, tárgyalt Jól zár
ható ládákba csomagoljuk és azokat az óvóhelyen kívül eső
pincerészbe helyezzük el. Még
célszerűbb ezeket ugyanazon vá
roson vagy községeken belül ro
konoknál vagy Ismerősöknél el
helyezni — esetleg vidékre k i 
szállítani. Lakásunkban keletkez
hető tüzeknek tápot adó függö
nyöket díszítésekéi,
térítőket,
szőnyegeket szedjük le, csoma
goljuk jól be és szintén helyez
zük el. vagy a pincében, vagy
pegtg küldjük ki vidékre.

Hirek a zsidó-bolsi frontról
Bevonultak, munkaszol
gálatra a sárvári gettó
munkaképes férfiai

tő legradikálisabban kell megol
danunk a magyar nemzet javára.
Itt ezen a ponton igazán nincs
helye álbumánus, vagy éppen
gyengeséget eláruló helyi Intéz
kedéseknek.

Hétfőn este a sebesvonattal vo
nultak be 4S éves korig Izrael
férfiai munkaszolgálatra. Ez ls
A héten Budapesten ls meg
nagy megnyugvás a keresztény kezdték a zsidók teljes elkülö
közvéleményre. Ennyivel Is ke nítését
vesebb élelmiszert keli a zsidók
számára csempészőknek keresz
tény házakba leráknfok. A bevo
Elénk szóbeszéd tárgya a sár
nuló zsidók azt a hírt terjesztet vari cukorgyár zsidóUanltása az
ték, bogy engedélyt kaptak a 6 egész környéken. A sági bazalt
órai személyvonat helyett az esti bánya mellett a sárvári cukor
sebesvonattal vató bevonulásra. gyár adott zsidó szempontból a
(Erről viszont — hely hiányában legtöbb kritikára okot. Az „Ala
— másnap reggeli vonatra ma dárok" egyik helyen sem hiá
radtak ' i
nyoznak ugyanis. Aladárnak ne
Nem tudtunk- ugyan utánanézni vezik azt is, aki mlaísztéríáilsálláaannak, bogy valóban . kaptak-e ból nyugalomba vonulva beült
erre engedélyt de amennyiben egy-egy nagy vállalatba s ott
csakugyan így van helytelenite- vezetöszerepet kapott noha a
nünk kell, mert minden ilyen — szakmához csak annyi köze van,
még oly semmit mondó enged vagy volt hogy „Jó" szolgálatai
mény is — a rendszer gyengesé ért a megfelelő honoráriumot nem
gét mutatná s azt a felfogást se szégyelte (elvenni. — Nos az
gítené egészen érvényesülni, mely egyik ilyen Aladár a közelmúlt
; szerint megint kezdenek keztyüs ban olyan dárídót reggelig tartó
kézzel bánni velük, mint az első pezsgős úri összejövetelt rende
zsidótörvények miatt Maga az a zett, hogy még a sárvári résztve
tény. hogy sok közismert zsidó vő „úri" puplikum is megsokalbarát Internáltai hazaengedtek az lotta. Képzelhetjük, ml mehetett
utóbbi Időben szerte az ország ott — Vájjon meddig? Hiszen
ban, úgyis ezt a felfogást erőst az ityen esetekre nemrég kor
tette meg. A zsidókérdést a lehe mányrendelet is megjelent!

Változás az egyes OMBI-járulékok
lerovásánál
Az Országos Mezőgazdasági
Biztosító Intézet felhívja a gaz
dák figyelmét arra, hogy a gaz
dasági _rnunkavállalók öregségi
biztositasi járuléka a folyó év
június havának elsejétől kezdve
heti 30 fillér. A felemelt Járulé
kok lerováséra az OMBI új 30
filléres és 3 pengő 00 filléres bé
lyegeket hozott forgalomba. _Az
eddig forgalomba volt 20 filléres,
40 és 2-60 fillérek biztosítási bé

lyegeket folyó évi június 1 után
járuléklerovásra felhasználni nem
lehet de június 30-ig a postahi
vatalok azokat teljes értékükben
visszaváltják. Felhívja sz OMBI
a gazdák figyelmét arra Is, bogy
július 1-től kezdve a munkavál
lalói Járulékot akkor ls a munka
adó (gazda) köteles — bélyegra
gasztás utján — leróni, ba a gaz
dasági munkavállaló egy hétnél
rövidebb Ideig dolgozik nála.
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A tejellátás
Ax utóbbi időben Ismét számo
san tették szóvá sárvárt olvasó
ink közül az ottani tejellátás ne
hézségeit, kérve hogy foglalkoz
zunk a kérdéssel Rendes eljárá
sunkhoz híven utánanéztünk az
ügynek, hogy az Igazságnak meg
felelően szólhassunk hozzá:
Ami az utóbbi Időben néhány
esetben előfordult tejösazemené•eket illeti, az nem az uradalmi
tejcsarnok központi kezelésének
hibája, hanem annak oka az.
bogy az egyik uradalom az esti
tejet nem hűtötte le megfelelően,
ami máshol ls előfordul.
Az uradalmi tejcsarnok köz
ponti kimérésének vezetője tej
igénylő utalványt nem fogadhat
el mindaddig, amíg az uradalom
ahhoz hozzá nem járul. Nem Ő,
hanem az illetékes Intézőség
mondhatja meg. hogy van-e, vagy
lesz-e elegendő tej s csak ha
van fedezet az utalványra, a
központi csarnok vezetője akkor
fogadhatja el az utalványt (Meg
kell Itt jegyeznünk azt bogy a
községházán nem érdeklődnek
előzőleg, bogy minden egyes adott esetben áll-e tejfedezet ren
delkezésre. Néha aztán több az
utalvány mint a tej).
Előfordul néha, hogy nem kap
ják, meg az-Igénylők a rendes
mennyiséget, aminek oka az,
bogy az uradalmakból kevesebb
tej érkezik be. De ilyen eset míg

Sárvárott

egyrészt ritkán fordul elő, s csak
a közönség túlozza az esetek
számát másrészt másnap pótlólag
megkapják az elmaradt tejmenynyíséget.
Egyesek többel kapnak, mint
amennyire szól az utalványuk —
panaszolják többen. Ez csak lát
szólag van így. Ugyanis az ura
dalom alkalmazottjai" konvenciószerűén többet kapnak s ebből
engednek át saját tetszésük sze
rint azoknak, akiknek akarnak.
Hogy saját kannájuk helyett az
átengedett mennyiséget annak a
kannájába méretik, akinek áten
gedik, ez eleve kizárja a feketé
zett még ezzel a klcsinyke-menynyiséggcl is. Hogy pedig kicsoda
kinek engedi át az ő járandósá
gát ahhoz igazán senkinek sem
mi köze sincs. Kár tehát a kö
zönségnek rosszra-gondolnfa gör
be utat szimatolni ott ahol egé
szen világos a belyzot mindaddig,
amig egyesek fizetésképpen több
tejet kaphatnak a fennálló ren
delkezések értelmében az urada
lomtól.
Ami pedig azt a panaszt Illeti,
hogy kevesebb a tej, mfntamenynyinek lenni kellene, az vigyen.
magával mérőeszközt s a hely
színen ellenőrizze, hogy megvane az egy liter lej egy liter s ne
odahaza, amikor már útközben
esetleg Jócskán leivott belőle.

meg fogják kapni. Két jogcímen
(pl. 70 éven felüli és beteg) ma
gasabb tejfejadagot mlntamenynyl a fennálló rendelkezésekben
meg von állapítva, senklsem kap
hat

Zslrkiutalás

A beszolgáltatás! kötelesség
teljesítéséről szóló rendelet ér
telmében, ha a gnzdálkodó, vagy
a gazdaságában állandóan foglal
koztatott
családtagja
katonai
szolgálatot teljesített és a gazdál
kodó, összes szántóterületének
tiszta Jövedelme legfeljebb 100
aranykorona, akkor a katonai
szolgalatban eltöltött minden hó
napra a kenyérgabona és zsiradékbeazolgáltatási
kötelességét
10—10 huzaegyseggel, a szabadválasztású termények csoportjába
tartozó beszolgáltatás! kötelessé
get pedig 30 buzaegységgel kell
csökkenteni.
A közellátási miniszter most
kiadott rendelkezése szerint*a
fentiekhez hasonlóan mérsékelni
kell annak a gazdálkodónak be
szolgáltatás] kötelességét la, aki
vagy akinek gazdaságában állan. dóau foglalkoztatott családtagja
katonai szolgálat folytán hősi ha
lált halt vagy háborúban eltűnt
A mérséklést mindaddig végre
kell hajtani, ameddig a hozzátar
tozó hadisegélyben részesül.
Az 1943—44. évi beszolgáltatást
kötelességet a hősi halottak és
háborúban eltűntek után 1943
január l-töl kezdődő ' hatállval
1943 december 3I-Ig bezárólag
kefl olyanformán
mérsékelni,
amint azt a katonai szolgálatot
teljesítőknél mérséklik. A hadi
segélyben való részesülést a hozzátartozóknak a beszolgál tatás!
kötelesség csökkentésére való
Igénybejelentéssel egyidejűleg a
községi elöljáróságnál kell igá

v

Közli a közellátási hivatal a
lakossággal, hogy- a közs'gl zslrjegy 25 és 26. számú welvenyelre a husi párosok l u dkg. sertés
zsírt vagy 12 dkg zslrszalonnát
szolgáltatnak ki szelvényenként
Július hó 1-én kiadósra kerülő
új zslrjegyek első szelvényeit a
buslparosok mindaddig nem vált
hatják be, amíg arra rendelkezést
nem kapnak.

Kétszer kettő négy.
Dióbelet végy.
Korpaklutalás
Felhívja a közeilátási .hivatal
mindazok figyelmét, akik a leg
utóbbi korpakiutaláskor korpál
nem kaptak és a pőügéuyléskor
újra Igényeltek, bogy a korpát
Hangyafő.üzlethcnátvehetik. Akik
a legutóbbi kiutaláskor kaptak
korpát azok most nem kapnak.

Orvosi bizonyítványok
beadása magasabb
cukorléjadagra

— J á r á s i vitézi é r t e k e z l e t P
hó 9-én Celldömölkön a Szóllóvendégló külön termében Járási
vitézi értekezlet volt vitéz Hertelendy Béla elnöklete alatt, aki
Időszerű kérdésekről tartott na
gyon tanulságos előadást Előa
dásokat tartottak még dr Gaál
Jenő m. klr. gazdasági Iskolai ta
nár. Laca Vilmos gazd. felügyelő.
— SömJénmlhályfa község
l a k o s s á g a a d o m á n y a a bómbakárn»,ultaknnk. Szentmárton!
Radó Kálmán 300 P. koitál Vidoa
József 100 P. Bolyky Jánosné,
Mesterh ázv Sándor, Bertalan Im
re. VIda Lajos 20^20 P, Kovács
Sámuel 50 P, Szakonvi József,
dr Berzsenyi Ádám. ő r i József,
Ambrus János. i W e Andrea,
Ősze Lajos. Erdélyi József, Nagy
István. Szabó Zoltán. Ambrus
Gyula. Panp Sándor, VIda József,
Hor*áth Lajos. Svábé József,
Horváth Kálmánné. Örl Sándorné,
Szabó DssSsé 10—10 P, Mlnnlch
Oszkár. Berkes János 20— 20P stb.
— Xeeseit a p a d l á s r ó l , l á b á t
törte Szerdán délelőtt Ny a rád
községben Németh György kisgazda 40 éves felesége kenyér
sütéshez lisztet akart lehozni a
padlásról, de lefelé Jövet olyan
*zerpnc<>-tlenüt é»cMt le a lépesé
legfelső hkéféC hnzy a Jobb al• i '.:-•-/•• •, súlyos
nyiittörést
szenvedeti. A szerencsétlenül Járt
Németh- (íyöraynét mentőautón
szárították be á celldömölki kór*
házba.
— Kompnesa't" • • lomb.,ká
r o s u l t a k é r t . A celldömölki járás
leventét a bomba károsultak- vi
vara a ' következő Összegeket
gyűjtötték:
Celldömölk 2W5,Sömjén m i bó lyf a 1505. Vönöek
1145, Hot^n 1057. Ostffyastzonyta
IU27. Köcsk 1«I0. Kernen f"»hógyés7. 761.
Duka 429. Csen
ge 392. -gvházaskeszó 315. Kemenespálfa 311, Tokorca 282,
Kifsomlvó 272. K e*ncn essze ntpéter 236. Izsákra 179. Meder!
76. Várktrizú. JávsttAza 4fi és
Horgát* ;;;t pengő, — Az Orszá
gos Gyermekvédő Liga részére
1503 pengő ejültossze Kemenetnl( in. Ebből esett O-Hdömolkre
310.
Alsósázra
ISO és Jénosházára 120 pengő.

A betegség elmén magosabb
cukorfejadagra (104 dkg) jogo
sító orvosi bizonyítványokat a
közellátási hivatalban előre leadSii nem kell. Július l é n min
denki megkapja a rendes fej
idért a községi elöljáróságnak, | adagra jogosító cukorjegyet. A
közhírré kell tennie, hogy azok < magasabb cukorfejadagra jogosí
a beszolgáltatásra kötelezettek. , tó cukorjegyeket pedfg Július l-e
akiknek a gazdaságához tartozó után a hivatal által meghatáro
szántóterület kataszteri tiszta Jö zott dobolás és újságok által elő
vedelme a 100 aranykoronát nem re közölt Időpontban kaphatják
haladja meg és az 1943. évben meg az orvosi bizonyítvánnyal
katonai szolgálatból kifolyólag rendelkezők.
hősi halottak és háborúban el
Az orvost bizonyítványokhoz
tűntek után a beszolgáltatás! kö igénylőlapot
nyomtatványhiány
telesség csökkentésére tartanak miatt kitölteni nem kell. Azt ha 1
Igényt gazdakönyvűkkel és ha- a nyomtatványok Időközben eset- i
dlsegélyben való részesülésük leg megérkeznek, a közellátási
Igazolásával
jelentkezzenek. hivatal közhírré teszi. Ebben az
(750.80071944 K, M.)
esetben az orvosi bizonyítvánnyal
rendelkezőknek Igénylőlapot la
Egészségedet megóvja,
Nemcsak táplál, kellemes.
kell kitölteniük.
Diót venn! é r d e m e s .
A magyar föld diója.

Közellátási hírek Celldömölkről
A hősi halottak és a
háborúban eltűntek után
Is mérséklik a beszolgál
tatást kötelességet

1944 jánln, 17.

— Megjelent az Országos
l;>aros Évkönvv et-Cfmtár. Dr
Kovalóczy Rez-ő az IPOK Igaz
A teljegyre jogosító orvosi bi
gatója körei 300 oldalas könyvbe
zonyítványok igénylésével kap - — A h e r c e g p r í m á s Celldö gyűjtötte össze a magyar kézmű
csolatbán felhívja a közellátási mölkön. Az elmúlt hét végen. iparra vonatkozó 1943. évi ada
megyéspüspök tokat melyek átfogó képet adnak
hivatal az érdekeltek figyelmét Kovács' Sándor
arra. bogy mindazok, akiknek látogatása után, Serédi Jusztinián kézművesi párosság rault évi hely
nevűk A-tól K betűkkel kezdődik, bíboros hercegprímás látogatta zetéről. Az általános ipari vonat
minden héten kedden és pénte meg Jándl Bernandin dömölkf kozású adatokon kívül több ol
ken délután 3—5 óra között a apátot majd autón folytatta útját dalon keresztül tárgyalja ez a
Zöldkeresztes Liga rendelőjében, székhelyére.
kitűnő munka az anyagellátás és
az IrXŐi Z betűvel kezdődő ne— f e r r o r t á m a d á s áldozata anyagbeszerzés kérdését nemkü
vüek pedig dr Seregély Pál köz lett egy vasutas család. F. bó lönben az egyes szakmák kalku
ségi orvosnál kaphatják meg az 9-én Debrecenben bomba terrortá lációs tudnivalóit. Külön fejezet
orvosi bizonyítványt Mindazok, madás áldozata lett egy becsüle foglalkozik az 1943. évben hozott
akik kórházi vagy tűdőbeteggon- tes és köztiszteletben álló vasutas és a kézmüiparossAgot közelről
dozói kezelés alatt állottak, az család. Csermák Lajos máv. inté érintő felsőfokú kihágást határo
10*10 intézettől kaphatnak orvosi ző, aki két izben Celldömölkön a zatokkal, majd pedig részletes
bizonyítványt
máv. szertárban és Szombathe címtárt ad az összes Ipari ható
Egyben közti a közellátási hi lyen 1« teljesített szolgálatot ké ságokról és fontosabb testületek
vatal az érdekeltekkel azt is, sőbb Debreceiihehelyezték. Múlt ről. A sokoldalú könyv megren
hogy orvosi bizonyítványt tejre pénteken Csermák Lajos máv. In delés! ára 25 P, a könyv megren
betegség esetén kizárólag csak a tézőt szolgálati helyén, feleségét delhető az Ipartestület irodájában.
14-70 év közöltleknek kell meg pedig a lakásán, talán egyldöben
újítani. Mindazok, akik más jog érte a borzalmas légitámsdás. acímen kaptak ezideig tejjegyet melyben életűket veszítették, öz « i i M * i M [ i » f t i e i n i D f f i
sasati
tehát a 14 éven aluli gyermekek, vegy édesanyja Itt él Celldömöl
I T«T»I l J » T « t ^ B KimwMMl|al B. B T- ,
70 éven felüli öregek és a terhes kön, akinek egyetlen gyermeke
anyák, azt Július hó l-től kezdve volL A szegény özvegy asszony
Tikáto Kár«1|
Up*rta- r a t t t n t t atikaa 11 Arakor.
ls minden külön Igénylés nélkül Iránt mély részvét nyilvánult meg.
T m ™ l - a i o « d « i g c a l i . . CatMSmiSfk.

Teüegyre Jogoftító orvosi
bizonyítványok kiadása
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