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í évre 10, Vi évre 5,. V* évre 2.50 pengő. 
Megjelenik minden szombaton.-

értékállandóságát jellemzi a 
* közellátásügyi miniszter ren
delete, amely az 1944. évi 
termésű termények árát egy 
fillérrel sem engedte maga
sabban megállapítani az 1943 
évi júliusi áraknál. A közel
látásügyi miniszter rendelke
zését mind a józan, .mind a 

.fogyasztók a . legnagyobb 
• megnyugvással fogadták. 

A termények árnivójáhak 
állandóságából jogosan kö-

' vetkeztethetünk a pengő szi
lárd értékállandóságára, ami
ből önként következik, bogy 
a kormány erélyes kézzel 
gátat vet minden olyan törek
vésnek is, amely a búzaár 
állandósága melleit megkísé
relné egyéb cikkek árait is 
emelni. Rendkívüli horderejű 
elhatározás ez különösen ak
kor, amikor a tavalyi vi
szonylagos nyugalmi állapot
tal szemben ezldén bizonyos 
árucikkekben külső ellensé
ges behatás következtében 
ls beállt,- vagy beállhat áru
hiány. A spekuláció tehát, 
amely ezeket a redklvüll ál
lapotokat arra használhatná 
fel, hogy bizonyos cikkeknek 
az árát felverje, a kormány 
erélye vei és azzal a törhetet
len elhatározással találja 
szemben magát, hogy a ma
gyar árépületet mai össze
állításában minden belső és 
külső' támadás ellen a leg
keményebb eszközökkel ls 
megvédi. 

De felelet ez a kishitűek 
számára is, akik nem mer
tek blznl a. nemzet gazda
sági erejében és nem mer
ték vállalni a háború gazda
sági felelősségét A magyar 
gazdasági életnek a közös
ség Irányába való gyökeres 
átállítása és a belső erőknek 
egy célra: a győzelemre való 
kemény összefogása, eredmé
nyezte az ötödik háborús év
ben azt a helyzetet, hogy 
pénzünk belső vásárló ereje 
a legnagyobb gazdasági meg
próbáltatás közepette Is vál
tozatlanul szilárd és bogy a 
kormányzat a tavalyihoz ké
pest alapjaiban megváltozott 
helyzet mellett Is képes vál
tozatlan árnivót biztosítani a 
magyar fold termékei szá
mára. 

Kutyaugatás, xilofon-pityegtetés, 
zötyögős sramli-keringő, k.u.k. balett 
s egyéb felháborító „gyönyörűségek" 

a rádió reggeli zenéjében 
Csak olyan ez is mint az egész

napi műsor. Nem lehet már to
vább elhallgatni, olyan gyenge 
és annyira nem magyar embe
reknek való. 

Ügy gondolnánk egyszerű ész-
szel, hogy. á nap első műsor
száma a magyar rádióban csak 
é- magyar zenéé lehet " i 

A rádió persze mindig valami 
Ferenc Jóska Idejéből Ittfelejtett 
rotyogtatós cseh-morva rezes
banda indulójával kezdi. Utána 
— ki tudja miért — rögtön egy 
dunnyogos, zötyögős. sramli-
keringő következik, szintén a-
grószmámi idejéből. Úgy látszik, 
a műsorkészítők az operettek 
mintájára úgy képzelik a dolgot 
hogy a zord nadffyak felvonu
lásuk után rögtőn derékon kapják 
egymást és keringőzni kezdenek. 
Szép kis k. u. k. balett lehet 

Folytatódik aztán a műsor va
lami sohsehallott zeneszerző-
nagyság xilofon-pityegtellseivel,' 
vagy egy másikéval, tele kakuk-
kolgatássat, kutyacsaholással, lé-
lekharang-csilingeléssel -és rigó
fütyüléssel, meg jódlival. 

Nagyobb frissítés okából ezek-
uíán rendszerint mübús uiással 
arról, hogy „Mért fáj a szív, ha 
nincsen miért" vagy más efféle 
fontos háborús problémák. 

Azért akad magyar magyar 
bakanóta is közben. Ezt érdemes 
is hallgatni csak ne rontanák el 
az egészet „aláfestés"-képen az
zal az egyhangú trappolgatással. 
Az prnher ff7Ínte látjn, h"gy strá-
pálja magát véle a stúdióban 
valamelyik öregcserkész-csapata 
mikrofon előtt. Inkább nagyobb 
énekkar énekelje. A lépest az 
Igazi bakanóta úgyis magától ki 
adja. 

a legjobban vigyázni, bogy csak 
jót és csak magyart adjunk a 
sokezer hallgatónak napi munká
jába indulásához útravalónak. 
Erre gondolva még kis zenei ne
velés a mostani reggeli műsor. 
Amellett még egészséges zenei 
Ízlésű, magyar embernek nem iá 
üdítő, hanem bosszantó. 

Gatya, paprika, Lehár, Stra 
Persze, Lehár és Strauss nem 

maradhat el már reggel sem! A 
szövegben benne van a búzavi
rág, délibáb, puszta, csikós, pap
rika, gatya, meg az összes ide
genforgalmi attrakciók. Bécsben 
persze ugyanez a zenedarab 
osztrák szöveggel adódik elő. 
Szerzői díj és dicsőség „jobbfelől 
ü t nekem fütyül, balfelől ü t ne
kem fütyül". Van egypár Örökké 
szereplő - zeneszerző, aki olyan, 
mint Habsburg Ottó: a magyar 
határ felöli oldala piros-fehér— 

Ahogy elképzeljük, lehetne 
kezdeni a sápot valami rövid, vi
dám népi jóreggelt köszöntéssel, 
hála-adással, verssel. Annyi szép 
hajnalköszöntő van a magyar 
népköltészetben, meg -irodalom
ban. Utána meg jöhetne ^egy 
csomó jókedvű Igazi magyar nép-

-dal hanglemezekről, frisahango 
népes gyermek, női és katona-
kánonok tiszta, erős énekével. 
Összegyűjtöttek vagy 3—4000-et 
Ha mindennap 10—15-öt is ven
nének.elő belőlük, akkor sem 
kerülne egyik sem-még kétszer 
Be egy évben sorra. Nem úgy, 

2»; ;4 í J i» , i f c l * I m i n t az a pár ócska induló, meg 
o r o K O s e n | ^ r i n g ö , ami már — könyökün

kön jön kl. 
Akadna az Igazi magyar zene

szerzők szerzeményei közül is 
sok reggeli zenébe való, persze 
nem trottyosbandával vagy tíngli-
tangllval, hanem nemesbangu 
hegedű meg egyéb zenekarral. 
Az Idegen zene meg maradjon 
külön, napközbeni műsorszám
nak. 

zöld, az osztrák batár felöli ol
dala pedig fekete—sárga.. 

Végefelé az olaszbarátságnak 
is elég tevődik valamelyik puly
kahangú tenorénekes mérges ha
darással elkiabált áriájával vagy 
egy veszkődős tarán tel Iával. 
(Hogy a pók csípje meg.) 

Aztán egy utolsó rezesbanda-
iíiduló hangjainál feszeskedö lép
tekkel elvonulnak a stúdió reg
geli műsor-készítői. Legyen nekik 
könnyű utána a reggeli sonkás-
zsemlye. 

Tudatlanság, felelőtlenség vagy szándékos 
izlésrombolás? 

A reggeli műsornak frissítő
nek, felvidítanak kell lennie. 
Szép kfs bizonyítvány, hogy a 
rádió műsorkészítői erre a ma
gyar ének- és zenevilágban ed
dig nein Ltalálbattak_ anyagot és 
lehetőséget Úgy latszik a műsor-
bői, bogy szerintük vidám csak a 
jódll, a schrammll, a kapszpolka 
és a pasodoble lehet (Hova ad
hatták őket gyerekkorukban ide

gen szóra?) Pedig még ha a 
csárdást kl is hagyjuk belőle, 
mennyi jókedvű magyar dal és 
zene kínálkozik erre. 

Amellett a nap első műsora a 
-legfontosabbá- mert a kipihent 
agyban a reggel hallottak marad
nak meg a legjobban, a -napköz
beni többi pedig hamarabb el
száll a kifáradó' = ember fejéből 
Ezért a reggeli műsorra kellene 

Befejezésnek pedig adhatnának 
egy kis rövid, komoly utnakin-
dltótamit egypár odaillő magyar 
közmondásból (nemcsak az egy 
van, hogy „ki korán kel, aranyat 
lel") a régi és mostani magyar 
irodalom idézéséből, meg egymás 
és az ország iránti kötelezett
ségeinkre való Időszerű, pársza
vas figyelmeztetőből kellene Ösz-
szeállftant. De persze, néplesch-
kedés és hazaffyaskodás nélkül, 
hogy igazán meg ls lehessen 
szívlelni. Mennyivel többet érne 
ilyen, műsorral a fülünkben- i n 
dulni a napi munkának. Nem
sokára így Is kell ennek lenni, 
addig nem hagyunk békét a. rá
diónak. 

Háklár István 
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TILOS A BEMENET 
O pápai kétszázholdas parkba 

A Nemzetőr egyik szama ripor
tot közöl Pápáról s abban többek 
közt ezeket trja: 

Nem értik a pápaiak Eszter-
házy Tamás sok intézkedését, de 
azt azután a legkevésbbé. bogy 
miért tilos a bemenet a 200 hol
das, évszázad-is Iákkal díszelgő 
parkba. Mesélik a pápaiak, hogy 
valamikor nyitva állt a park ka
puja azok előtt, akik hajlandók 
voltak 10 fillért lepengetni azért, 
hogy bejuthassanak ebbe a földi 
paradicsomba. Most már nincs az 
a pénz, amiért beengedik őket 
Pedig a szép, de sokszor rekkenő 
nyári napsütésben olyan öröm
mel töltenék el szabadidejüket a 
rigólüttytől hangos, árnyékos 
parkban á gyárak és az üzemek 
dolgozói. Mint valami csökevénye 
a középkori feudalizmusnak, úgy 
hirdeti ez az elzárt park, hogy 
Pápán még mindig az egyéni 
Önzés uralkodik s nem a kö

zöstégi szellem. Reméljük azon
ban, hogy elkövetkezik az idd, 
amikor 

a grófi akarat tól függetle
nül is megnyílnak a park 
kapni s az évszázados Iák 
között kanyargó patak 
mentén Üdülhetnek majd 
munka után a magyar dol

gozók. 
Amint leomlanak a társadalmi 
válaszfalak, úgy koll leomlania 
jelképesen annak a kőfalnak'ls, 
amely körülöleli ezt a. remek 
sétakertet és elzárja a friss le
vegőt a pápaiak elöL (Zárjelben 
Jegyezzük meg, hogy amennyi
ben a park megnyílik, kemény 
rendszabályokkal kell biztosítani 
a rendet és a tisztaságot a park 
védelmébon, mert igen sok visz-
szaélésrc nyújthat alkalmat a park 
a közönség neveletlen . .apacs? 
köréiben. Szerk.) 

Gazdasági középiskolát kér Sárvár 
— írja a „Nemzetőr" 

Erdélyi József és Kemenesalja 

Sárvár tízezernél több lakosú 
város s polgárainak túlnyomó 
része földmű ve léssel foglalkozik. 
Ezenkívül 41 olyan község áll 
körülötte, amelyeknek lakói szín
tiszta földmű vescsaiádok. Sajnos 

nban, nögy a sok füldmúves-
család gyermekeinek számára 
nincs gazdasági középiskola Sár-
várott, holott a különösen ma 
annyira fontos szerepet játszó 
mezőgazdasági termelés érdeké
ben ez feltétlenül szükséges 
volna. 

A gazdasági középiskola Ügye 
már többször szerepelt Sárvár 
képviselőtestületének ülésein. A 

város minden áldozatra hajlandó 
az Iskola megvalósítása érdeké
ben, csupán a hozzá szükséges 
200 hold földet nem tudja ren
delkezésre bocsátani, mert nincs 
miből. • - -

Volna azonban egy megoldás. 
Ha a város határában elterülő 
bajor hercegi birtokból legalább 
bérleti szerződés alapján áten
gednék a szükséges- 200 holdat, 
úgyszólván nem lenne más aka
dálya az Iskola megszületésének 

Reméljük, bogy e nagybirtok 
felfigyel Sárvár és környéke 
óhajára és lehetővé teszi az any-
nyira fontos gazdasági közép
iskola megvalósítását 

Cigángok a piacon 
Most, hogy a zsidók eltakarod

nak, látszik meg, mennyi egyéb 
probléma akad még Sárváron. 
Aki vasárnap elsétál a létérre, 
meglepődre látja, bogy nyílt á-
nmtáaaal lekete képű asszonyok 
piszkos körmtl gyerekek árulják 

cukorkát Nemcsak a lőtéren, 
de a Battyányl utcán is, • hozzá 
milyen áron! 

Ha valaki vasárnap akar .cuk
rot venni, as Tehet pormentes, 
tiszta helyen, a cukrászdában. 
Terjesen felesleges cukoráruslto
kat szabadítani rá nyflt árusítás
sal a közönségre. Ott sz utcán 
lepi a por, a szél mindenféle 
piszkot rácsap az árura. A mai 
szociális és egészségügyi köve
telmények Ideján megengedhe
tetlennek tartjuk a közönség Ily 
lenézését Az -élelmiszer, de álta
lában minden amit az ember 
megeszik, a legtisztábban keze
lendő. Erre pedig a zsidók után 
legkevésbé a cigányok alkalma
sak, légyenek oláh vagy muzsi
kus cigányok. 

De cso! látvány is az ilyesmi 
egy elég csinosnak! mondható 
városban. Romániában vagy Tö
rökországban, szóTslKeletén as 
nagyján. de Európában Idejét 
mult Jelenség/Ezeknek a sáto
ros vagy sátokélkuU árusoknak 
legalább a város belsejéből el 

kellene tünnlök, legfeljebb vasár
nap reggel 9 óráig kellene en
gedélyt kapnlok addig, amíg a 
zsidókérdés után a sokak által 
Igen sürgetett cigánykérdés is 
meg nem oldódik. 

Kodály zene-óvoda 
nyílik Sárvárott 

A közeljövőben nyílik meg 
Stubenvoll Magda zenetanár ve
zetésével a Kodály-zeneovoda. 
Apró gyermekek napi több órán 
át tartó énekes, zenés s játékok
kal fűszerezett óvodája. Több Íz
ben megírtuk, milyen korszakal
kotó Jelentősége van a magyar 
zenei nevelés terén Kodály Zol
tánnak s Így nagy örömmel tölt 
el bennünket az, bogy éppen 
Sárvárott nyílik meg az első K ir
dal y-zen eov oda vármegyénkben. 
Hogy a gyerekek jól érzik majd 
magukat abban nem kételkedünk. 
A szülők figyelmét külön ls fel
hívjuk erre a nagyjelentőségű 
vállalkozásra s szeretnők, ha 
községünkben, Celldömölkön fs 
akadna képzett s felelősséget ér
ző tétek, aki Kodály szellemében 
hasonló nevelői munkára vállal
kozna. 

Fizessen elő lapunkra! 

Kemenesalja tündéri szépségű 
vidékét — a legszebb magyar 
tájak egyikét — legnagyobb szü
lötte, BerzsevyiJ)&nic\ képviselte 
eddig az Irodalomban. Búcsú 
Kemenesaljától c. versét van-e 
magyar ember, aki nem Ismeri 
ezen a vidéken: 

Mewze •etétedik-már a SAR teteje 
Ezentúl elrejti a Bakony erdeje 
Siölflföldem képedet . . . 

E vers óta Kemenesalját majd
nem minden tanult ember Ismeri, 
mert ezt a verset az iskolában fs 
tanítják. Németh László, a kiváló 
nagy Író, néhány évvel ezelőtt, 
mikor Berzsenyi életrajzát irta, 
beutazta az egész vidéket Rajta 
kívül többen is vannak, kik be
járták Íróink közül ezt a klasszi
kus szépségű vidéket de aligha 
tévedünk, mikor azt állítjuk, bogy 
legjobban a ma élő legnagyobb 
költőnek, Erdélyi Józsefnek nőtt 
a szivéhez. Ami annál inkább 
csodálatos; mert hiszen Erdélyi 
alföldi származású, s mégis külön 
kötetben lenne érdemes kiadni 
azokat'a verseit amiknek Írására 
vidékünk, Kemenesalja, a Ság 
hegy, azután a Somló, Pápa tája, 
a Tapolca és a Bakonyér Ihlette. 
Feladatnak I B szép lenne meg
rajzolni : Ilyennek látja a költő, 
újabb költészetünk vezéralakja 
a ml vidékünket. 

Amikor pár hete Itt Járt CaU-
dömólkön, nem mulasztotta ei 
hogy körül ne nézzen' a Ság áj 
a Somló körül. A Ság hegyről 
Irt ls egy szép költeményt me
lyet elsőnek lapunk közöl az a~ 
lábblakban. Büszkék vagyunk er
re a kitüntetésre 8 rajta leszünk, 
bogv méltatlanok ne legyünk hoz
zá. Lapunkat eddig ls a legma-
gasabbrendü Irodalmi szempon
tok vezették s egyre többen vsá
nak, kik Igazat adnak ebben ne
künk. Hogy Erdélyi József egyik 
legújabb versét elsőnek a ml la
punk közli, mindennél fényeseb
ben Igazolja szempontjaink he
lyességét 

örömmel Jelentjük, hogy Er
délyi József újabb lehozataláról 
— egészen más alapon természe
tesen mint á közelmúltban — 
tárgyaiások folynak 8 rövidesen, 
de legkéBŐbb augusztus második 
Teléig sor is kerül rá. Az nem 
vitás, hogy vidékünk a legszebb 
magyar tájversek írására ihlette 
legújabb líránk legnagyobb kép
viselőjét, rajtunk immár a sor, 
hogy megmutassuk, mennyire a 
szivünkhöz nőtt Erdélyi József s 
hogy amit benne, illetve költé
szetében kaptunk, kellőképpen 
tudjuk értékelni és megbecsülni 

Most pedig átadjuk olvasóink
nak Erdélyi legújabb versét a 
Ság begy haláláról. 

dl sági lietyy, 
A sági hegyet már nagyon lehordták, 
s még három évig hordják lefele. 
Él-e még ember, vájjon, aki látta: 
milyen volt a sági hegy teteje ? 
Vagy már csak régi képek és Írások 
árulják elV Akad kíváncsi még... 
Sem emlékszik rá a Ság mezeje, 
s nem emlékszik sem a föld, sem az ég... 
Hegyes süveg volt, égremulató ujj, 
a sági hegy-ma: lapba kőhalom; 
lerombolta a csákány, ledarálta. 
megőrölte a kőzúzó malom, 
a malom, melynek kéménye ott füstöl... 
Olyan a hegy ma, mint egy kőrakás 
az útszélen, mint egy nagy kőkoporsó. 
De mit ő bánja, a szőtlőkapás. 
meg a kőfejtő, meg az üzletember, 
a bazaltbánya-részvény'társaság 'f! 
Neki csak kő, csak kitermelni és 
szállítani való bazalt a Ság, 
a sági hegy: csak azt sajnálja tán, hogy 
a föld színéig nem hordhatja le? 
hogy már csak három röpke év van hátra: 
nem ér tovább szerződő levele.,. 
Még három év mennyit robbant le róla ? 
Csak az alacsony hegytőke marad; 
a szöllők rajt és benn a hűvös pincék 
gyűjtik tovább is a napsugarat, 
az ég tüzét s a föld vízét vegyítik, 
az a!ró tűzhányó sötét kövén, 
s fü nö majd lassan, mint egy nagy sírhalmon, 
a hegy levágott, lapos tetején... 
Mégis, marad a négyből valami. 
Eltűnt a csúcs, mint óriás szobor, 
de maradnak a szöltő: s a kapások 
nyomán fakad, forr, L .késit a bor, 
lelkesít és feledtet; bár az is: 
üzlet,-azé, ki nem forgat kapát, 
nem ápol tőkét, csak pénzt és munkában 
sosem görbíti kényes derekát. 
Ai üzlet szobrát kéne itt emelni, 
az üzlet Mammon-szobrát a hegyen, 
a sági hegy romján; hogy messze tájra 
s időre intő, sötét jel legyen... 
Mégis, inkább Bor-isten, Bacchus szobrát, 
aki legyőzte a nagy kőevőt: 
a bazaltbám/a-részvénytársaságot, 
s megmentett egy ki* multat és jövőt... 

ERDÉLYI JÓZSEF 
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Tindel zsidó orvos 
sárvári esete 

Az egyik sárvári orvost kato-
_jí szolgálatra hívtak be a réaz-

j e n i helyettesítésére egy . zsidó 
nunkaszolgálatos orvost rendel
ek ki. Mikor elérkeztek a készU-
odes napjai, hogyan hogyan se, 
i kirendelt dr Tíodel orvos sár-

lakásán egy zsidó^nőt rej-
eU el. magát pedig napokon ke-
•esztül betegnek tetette s nem 

{unatkozott. Elunván a gyanús 
elyzelet a tiszti orvos, gondolta, 
leglátogatja a beteg orvost, de 

& semmiféle' kopogtatásra sem 
rolt hajlandó ajtót nyitni neki. A 
jszti orvost már-már kihozta sod
rából, mikor a helyzetre varatla-
iul fény derült. Hogy hogyan, 
ugyan se. de kiderült, liogy a 
iámbor csillagos orvos egy zsi-
iónót rejteget a lakásán. Az eset 
régé köztudomású. 

Íleller Ferenc sárvári 
ermésvédelmi biztos 
termésvédelem ellátását mlota-

•nerüen oldotta meg a hatóságok 
Közreműködésével. Amire még 
Sohasem vott példa Sárvár törté

netében, protekció mentesen je
löllek kl a termés őreit, társadal-
ci különbség nélkül ugyan, de 
teljesen igazságosan és méltányo
san. Az irányelv az volt, hogy 
olyanokat akiknek munkája í-
ren fontos a termelés érdekében 
vagy maguk keresik a minden
napi kenyeret, két kezükkel, s 
bs leteszik a szerszámot, az Igy 
elvesztett kenyeret nem pótolhat
lak másnap, ezeket nem veszik 
igénybe. Bevették az őrizetbe vi
szont a flxfizetésüeket, a nyug
díjasokat az önálló Iparosokat B 
kereskedők egy részét s igy to
vább. Kibúvó semmi ürüggyel 
sem lehetséges. Az aktív és nyu
galmazott főbírótól a nyulkeres-
kedőig, ügyvédtől pártelnökig, 
hercegtől Iparosig, egyaránt ö-
röannel vállalták a legtöbben a 
magyar kenyér védelmét Ennek 
a nagy célnak érdekében lehul
lottak a válaszfalak, megszűnt a 
kasztrendszer, s ez valóban pél
damutató magartas nemzetünk 
mai megpróbáltatása idején. Csak 
kevés számmal voltak olyanok, 
akik apró ürügyekkel, vagy ké
nyelmi szempontból kl akartak 
bujní éhre kötelezettség alól. De 
nem lehet. Keller Ferenc ter-
méavédelmi biztos, mint a hely
zet alapos ismerője, visszaélést 
vagy kibúvót meg nem enged. A 
termés őrizete honvédelmi mun
ka s ez mással nem helyettesít
hető. Tehát olyan nincs, bogy 
•alaki, mert pénze van, mást 
kttld kl maga helyett Aki behí
vóját megkapta, az mást nem 
küldhet maga helyett. Ha mégis 
engedélyt kap erre. a következő 
napokra beosztják. Nincs kibúvó. 

A magunk részéről csak örül
ni tudunk a sárvári példának.. 
Mindig mondtuk, hogy nincs o-
b'an kérdés, amit meg ne lehet
ne jól oldani, csak megtelelő íté
lőképességű és határozók épes 
emberek kellenek. Azok, akik 
nem értették meg ez Idők sza
gét megkapták a büntető paran
csot s az eredményre legköze
lebb visszatérünk... 

Bár egyéb helyről Is hasonló, 
Ijójüreket közölhetnénk' ' 

I Hirdessen lapunkban! 

A sárvári piacot is 
meg kellett rend

szabályoznia 
a hatóságnak, mert elképesztően 
magas árakat kértek a minden
napi közszükségleti élelmiszere
kér t Szombathelyen már előző
leg rendezték az árakat 8 Így a 
közeli vjdéki piaci árak rende
zése is halaszthatatlanná vált. 
Hogy ez milyen kihatással . lesz 
az áru felhozatalra, elválik rövi
desen. De a csillagászati árakat 
eltűrni semmiesetre sem lehetett. 

A húsellátás 
körül újra zavarok vannak Sár
váron, immár három hete néni 
látott hust Sárvár közönsége. leg
alább is a tisztességesed b rétege 
nem. Ez igy van. De hozzá kell 
tennünk, bogy —- úgy látszik — 
ennek oka most nem a helybeli 
hatóságokban keresendő. A Járás 
-főbírája, valamint a város veze
tősége mindent elkövetett a kér
dés rendezésére, a levágandó 
állat papíron meg is van, de az 
Állatforgalml Központ Szombat
helyen nem utalta át az állato
kat Hogy ennek mi az oka, e 
helyről kérünk felvilágosítást az 
Állatforgalmi Központtól, talán 
egy rövid nyilatkozattal meg le
hetne magyarázni a közönségnek 
az akadályozó okokat Ez maga 

|-^» nagyban csillapítaná a kedé
lyeket s ami a legfontosabb, sok 
kellemetlen s romboló kijelentés
sel érné kevesebb azokat akik 
talán nem ls lehetnek a helyzet
ről. Tehát kérjük az Állatforgal
ml Központot szíveskedjék leg
alább néhány sorban felvilágosí
tással szolgálni vagy a közönség
nek, vagy lapunk szerkesztősé
gének. 

Minden iparos köteles 
alkalmazottjának— 

fizetéses szabadságot 
adni 

Az ip. miniszter 31.000/1044. 
Ip. M. számú rendeletével az 
évenkénti fizetéses szabadság
ra vonatkozó eddigi rendelkezé
sek hatályát kiterjesztette a csu
pán egy, vagy két alkalmazottat 
foglalkoztató kisiparosokra. Illet
ve • kiskereskedőkre is. Enúek 
alapján fizetéses szabadságot el
sősorban annak kell adni, aki 
az év folyamán bármikor egy 
évi folytonos szolgálatot betöltött. 
Az új rendelet szerint a fizeté
ses szabadsághoz való Igény elő
feltételeként az eddigi megszabott 
szolgálati idő folytonoságát nem 
érinti a munkának évenként leg
feljebb bárom hónapot meg nem 
haladó rajta kívül álló körülmény 
folyián való megszakítása, vala
mint a munkának hat hónapot 
meg nem haladó katonai szol
gálat miatti megszakítása. A mun
kaadó alkalmazottjának illetmé
nyét szabadsága egész tartamára 
köteles megfizetni. A fizetéses 
szabadság tartamára Járó Illet
ményeket a szabadság megkez
dése előtt kell kifizetni Ezen 
rendelkezés nem vonatkozik a 
tanoncokra, akiknek a tanonc
iskolát szünetben kétheti szabad
ságot kell adni. A tanoncok sza
badságát a tanonciskolában, va
lamint az ipartestületen be kell 
Jelenteni. 

m i f i i m m 
Simon Kálmán Sárvár . Azt 

írja, hogy 1926-ban a pengő be
hozatalával a takarékbetétek meg
semmisültek, pedig ezeket mint 
Iparos, maga ls. társai ls azért 
gyüjtöjték, bogy nyugdíj hljján, 
ha kihull a szerszáma kezükből, 
utcára ne kerüljenek. Azt kéri 
szorgalmazzuk a mostani befolyt 
milliárdos zsidóvagyonból való 
jóvátételt Azaz. a mai kormány 
kárpótolja önöket s a hozzájuk 
hasonló, öreg napjaikra gondoló 
károsultakat 

Ebben Igaza—van. Valóban a 
zsldóllberális pénzügyi politika 
következménye volt a betétjeik 
megsemmisülése. Nem vitás, az 
lenne helyes, ha-ma kárpótlást 
kapnának. De fontosabbaak tart
juk azt bogy a- pengővel, tehát 
mai betétjeikkel ugyanaz ne tör
ténjen, ami koronabetétjükkel 
törtónt Más feladatok is vannak: 
újjá keU építeni — ha futja, a 
zsidóvagyonból az agyoneombá-
zott városokat iskolákat kórhá
zakat orvosi rendelőket Intéze
teket hidakat utakat gyárakat 

-Tudja mibe kerül ez? Azonkívül 
— mindezeket megelőzve — ál
landóan pótolni kell a háborús 
anyagveszleségeket Fel kell sze
retni újra meg újra a hadsere
geket mindig korszerűbb fegy
verekkel. Azután ott vannak a 
hadfkölcsön kötvény esek, a há
ború, .rokkantjai. A . milliárdos 
zsidóvagyonból 2 fillérnylnek sem 
szabad idegen kezekbe kerülni, 
mindenegyes fillérjével, a teljes 
összeggel a magyar életet kell 
építeni: A mult világháborúban 
GOO.jOO .halottnál ls többet vesz-
tetttfck, ráadásul az ország több 
mint kétharmadát. Nekünk van 
követelésünk még a mult világ
háború alapján 4s azoktól, akik' 
állítólag részesedni akarnak a 
zsidók magyar vagyonából. Ez a 
vagyon nekünk, magyaroknak 
sem elég — elsoroltuk, mennyi 
mindenre kell ma Is, ml lesz még 
a háború végén? Ha futná be
lőle, a gyakorlati oldalát nézve 
ls Igaza lenne. De nem futja. 
Mert Ide, hogy megépíthessük 
ezt az országot a magyaroknak, 
magyarokkal, zsidó milliárdok 
többszöröse lesz'szükséges. 

Ma az Is nagy áldás lesz, baa 
pengővel nem Ismétlődik meg a 
korona bukása. Már ez esetben 
sem dolgozott hiába fit éven ke
resztül látástól-vakulásíg sok sors
társával egyetemben. 

Köszönetet mondunk a kérdés 
felvetéséért közérdekű voltára 
való tekintettel válaszoltunk a 
nyilvánosság előtt részletesen. 
Bár valóban kérhetnék számukra 
a Jóvátételt De illába tennék, 
footosabbakra sem elég a zsidók 
milliárdos vagyona 

C e l I I e k , s á r v á r l a k , 
é r t e t e k k ü z d 

a Celldömölki Hírlap! 
K é t J á r á s l a p j a ! 

Zacher Sándor. Tp.: A—930. 
Kedves Sándor, köszönjük meg-
cmlékezésteket, a Tiédet külön 
ls. Újság, ami e lapban található 
8 amit még mint meg nem Irhá
tól hozzágondolsz. A munka megy, 
a közhangulat Javult de bús, he
tek elmennek anélkül, bogy len
ne. De lesz. írjatok máskor la 
Áldást békességet kívánunk. 

B. i . Sá rvár . Hogy a sárvári 
és a sárvári Járás zsidó vagyon 
rejtegetőivel mi van, mi Is sze
retnők tudni. Az Illető ur azzal 
védekezett, hogy nem tudta, mit 
vesz át megőrzésére, ásóval hogy 
mtl tartalmaz a zsidó ügyvéd ka
zettája Ez a védekezés valóban 
igen átlátszó. Hogy két bőröndöt 
is cipelt volna p városházára, ar
ról pozitív adataink nincsenek 
Úgyszintén nincs közelebbi ada 
tunk az illető egyházi személyek 
ügyeiről sem. 

Többeknek Sárvárra . A la
kásügyekben amit lehetett eddig 
is megtettünk. Erélyes sürgeté
sünkre az Ügy gyorsan haladt is 
előre, eddig több mint 120 igény
lést bíráltak el, pedig Sárváron 
gettóügyek ls voltak, nem úgy, 
mint Celldömölkön. Sárvári meg-
bizottafnk ezenkívül személyesen 
is eljártak több nehéz ügyben. 
Ha eddig ki vallották, még tűrje
nek egy kis Ideig. 

BA3TÁRSI SZOLGÁLAT 
A—390 tábori postaszámról 

üzenik Nagy Béla törzsőrmester, 
Németh Lajos tíz.. Szabó Vince 
honv., Miletics Latos honv.. Jan-
zsó József honv., Zacher Sándor 
karp. szkv. Sárvárra, Varga Fe
renc honv. RábasőmJénbe, Ma-
csotai Géza tíz. Sömjénmiháíy-
fára, Bődő Bélint honv. ölbőre — 
hozzátartozóiknak, barátainknak. 
Ismerőseiknek: Jól vannak, e-
gészségesek, üdvözletüket küldik, 
kérnek mindenkit, hogy sokat 
írjanak. 

Szegvári Gyula honvéd az 
F-659 tábori poetaszámról üzeni 
szülelelnek, testvéreinek továbbá 
az öesees Ismerőseinek: Jól van, 
egészséges, több levelet vár. A 
magyargencal leventeegyesület 
vezetőségének, leány és fiú tag
jainak szintén üdvözletét küldi s 
kéri, bogy tábori számára írjanak. 

Vihraon Lajos é s Bakos Gá
bor honv. a M—272. _ t posta-
számról üzenik Alsóságra szü
leinek, testvéreinek, rokonainak: 
jól van. Kérik as alsósági és va
lamennyi magyar kislányt hogy 
sűrűbben írjanak ée kérjék a Jó 
istent hogy minden magyar bon
véd győzelmesen térhessen vtsa-
sza édes hruAJáhan,—, e-,— 

Takács Sándor Őrv. a L/373, 
tábori számról üzeni szüleinek, 
testvéreinek, rokonainak ée Is
merőseinek Jánosházára; hogy 
ne aggódjanak érte, mert egész
séges és Jól érzi magát Mind
annyiukat szeretettel csókolja és 
kéri a jánosházi kislányokat hogy 
gondoljanak rájuk, katonákra ls 
egy-egy tábori lappal. 

Kozma Ferenc honv., tábori 
postaszáma: L—S39. Ezúton mond 
köszönetet azoknak a Jánosházl 
leventéknek, akik a bevonult 
bonvédek hozzátartozóinak segít
séget nyújtottak a mezei munká
latokban. 

Köszönetnyilvánítás 
Mindazon jó rokonoknak. Ume-

rőeóknek éa Jóbarátoknak, akik 
aer«te t t fiam. Illetve teatrérUnk 

Kamondy Ferenc 
temetéaén rt«t vettek, ravatalára 
komortt, vagy caokrot helyeitek, 
esel mely Hldslmankat enyhí
teni Igyekezte, ezúton la balaa 

CeUdömöIk, 1844, VŐ. 3. 
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Közellátási hirek Celldömölkről 
Gyermek cipőre ezentúl 

nem kell utalvány 
PJra szabályozták a bőrtalpú 

lábbeli forgalmát. A Budapesti 
Közlöny közölte az Iparügyi mi
niszternek a bőrtalpú lábbeli, va
lamint a talpbőr forgalmának 
szabályozása tárgyában kiadott 
32.400/1944 Ip. M. száma rende
letét. 

A rendeletnek a közellátásügyi 
miniszter eddig hatályban volt 
rendeletétől eltérő fontosabb ren
delkezései szerint iparostól csak 
pirosszlnú utalványra lehet bőr
talpú cipőt beszerezni, tehát zöld 
színű utalványok a Jövőben — 
hasonlóan a piros utalványokhoz 
— csak annak a törvényhatóság
nak a területén érvényesek, á-
hol az utalványt kiállították. Az 
utalványokat a kiállításukat kö
vető második hónap végéig lebet 
beváltani, míg eddig csak egy 
hónapig volt erre mód. 

A 27-es számnál kisebb gyer
mekcipőt a Jövőben szabadon, 
utalvány nélkül lehet beszerezni. 

Talpbőrkereskedő a jövőben 
talpbőrt csak az utalványon fel
tüntetett súly szerint szolgáltat
hat ki, tehát nem Idom darabok
ban. A rendelet 1944. évi július 
31. napján lép hatályba. 

ÚJ kenyér és tésztavált 6-
Jegyek kerültek 

forgalomba 
A közellátásügyi miniszter jú

lius 1-től Budapesten és környé
kén, valamint a vidéken is új 
kenyér és tésztaváltó jegyeket 
rendszeresített A régi kenyér és 
tésztaváltó jegyek a további Intéz
kedésig érvényesek és így azo
kat a vendéglátó üzemek, pékek, 
fűszeresek, stb. továbbra is kö
telesek beváltásra elfogadni. 

Tejforgalom szabályozása 
A tej és tejtermékek forgal

mát szabályozó rendelet hatálya 
alá esik a tehéntej, a Juhtej, va
lamint az azokból előállított tej-
termékek. Ipari tejnek akkor mi
nősül a te], ha a termelő a be
szolgáltatott tej után sovány te
jet kap vissza. 

A termelő július 1-től kezdve 
tej beszolgáltatás! kötelességére 
szánt tejet, vagy tejterméket 
csak jogosított kereskedő, vagy 
a balosig állal feljogosított fo
gyasztó részére adhat el. A fel
jogosított tej Iparosok nevét a ha
tóságok mindenütt közhírré teszik. 

A gazdálkodónak tchenenklnt 
azt a mennyiségű tejet kell be
szolgáltatnia, amelyek várme
gyénként és tehenenként már az 
előző évben megáüa pl itattak. Kö
teles továbbá a gazdálkodó vál-
tozatlanal eleget tenni a szerző
dés szerinti tejszál Utasának ls. A 
rendetet szerint amennyiben a 
termelő fejős teheneinek száma 
kettő, vagy ennél kevesebb, fenn
álló tej beszól gáltatás i kötelessé
gét a háztartáshoz tartozó min
den 1929 december 31 után szü
letett gyermek után 70 literrel 
kell csökkenteni. A termelő tej 
beszolgáltatási kötelességét foly
tonosan köteles teljesíteni. Köte
les a termelő 8 nap alatt Jelen
teni a községi elöljáróságnak, ha 
a tehenek számában változás kö
vetkezett volna be, továbbá a te
hén első borjazását is 

Cipóutalványt kapnak a 
szorgalmas selyem-

, tenyésztők 
Megkezdődött a selyem gubó 

beváltása. A tenyésztők a mazsá-
lás után megkapják az utalványt, 
amelyet a községházán vagy a 
kifizetéssel megbízott pénzintéze
teknél azonnal folyósítanak s a 
szorgalmas tenyésztők tekintélyes 
összeget vihetnek haza. Az idén 
különösen jól járnak a szorgal
mas tenyésztők, mert a pénz 
mellett cipőutalványt ls kapnak. 
Minden új tenyésztő, aki 10 kiló
nál több elsőosztályu gubót ter
mel és minden régi tenyésztő, 
aki a tavalyinál több-gubót visz 
beváltani, egy pár bőrtalpú cipő
re szóló utalványt kap. Ezeket 
az utalványokat a beváltási állo
másoknál osztják szét 

A beszolgáltatási 
kötelességüket nem 

teljesítő gazdák név
jegyzékének közszemlére 

- - tétele 
Felhívja a közellátási hivatal 

mindazoknak a beszolgáltatásra 
köteles gazdáknak- a figyelmét 
akik beszolgáltatási kötelességü
ket nem teljesítették, hogy a be
szolgáltatási kötelességük teljesí
tését és a hiányzó búzaegységet 
feltüntető kimutatás adatott a hi
vatalban július 31-ig megtekint
hetik. • • 

Minden gazdálkodó, aki beszol
gáltatási kötelességét nem telje
sítette, a kimutatás közszemle re
lé telének utolsó napjától számí
tott 8 napon belül, vagyis legké
sőbb augusztus bó S-ig blteltér-
demlően igazolni köteles mulasz
tásának okát 

Azokra a gazdálkodókra, akik 
mulasztásuk okát nem Igazolják, 
a hivatal minden további eljárás 
mellőzésével pénzbüntetést fog 
kiróni. 

Cukorjegyek kiadása 
orvosi bizonyítványra 

Közli a közellátási hivatal az 
érdekeltekkel, hogy a községi 
cukorkeret 10 százalékkal való 
lecsökkentése miatt betegeknek 
orvosi bizonyítványra a maga
sabb fejadagra Jogosító (104 dkg-
os) cukorjegyet további Intézke
désig kiadni nem lebet 

Lakásigénylők 
figyelmébe 

Tájékozásul közli az Illetékes 
hatóság a lakásigénylőkkel, hogy 
a zsidó tulajdonban volt házakban 
megürült zsidó lakások kiutalása 
megtörtént A keresztények tulaj
donában lévő, volt zsidó lakások 
felett a háztulajdonosok szabadon 
rendelkeznek, azok tehát a ház
tulajdonosokkal hatósági beavat
kozás nélkül kötendő bérleti 
szerződések etapján szabad for
galomba kibérelhetek, termesze 
tesen az eddig érvényben -volt 
lakbérek mellett A szabad for
galom a jelenleg üresen álló ösz-
szes lakásokra fennáll, kivéve 
azokat, amelyek liatóságl Intéz
kedéssel k l utaltattak. Ugyancsak 
szabad forgalomban bérbead ha
lók a keresztény házakban lévő 
üzlethelyiségeket Is. 

II M M k 
— Eljegyzések. Varga Ilike és 

Varga Antal vasárnap esie tart
ják, eljegyzésüket Celldömölkön. 
* Berecz Rózsikat eljegyezte 
Molnár Ferenc szergényl földmű
ves. 

— Esküvő. [íj. Hammermüller 
Nándor máv. segédtiszt jelölt f. 
bó 16-án, vasárnap délután 5 
órakor vezette oltárboz a celldö
mölki apátsági templomben Ho-
molya Ilonát 

— Kinevezés. Babpssy László 
ni kir. csen dőrtlszt helyettest al
hadnaggyá nevezték kl . 

— Kinevezések é s előlépte
tések a Máv.-nál. A Már. Igaz
gatósága Szalay Imre máv. rak
tárnok ot főraktárnokká .nevezte 
ki. Birkás Gyula máv. áltomás-
felvigyázót egy fizetési fokozat
tal léptette elő. 

— Áthelyezés a Máv.-nál. A 
szombathelyi Üzletvezetőség He
te nyi Ferenc máv. főtisztet Zata-
szentivánra állomásfőnőknek. 
Nógrády István főtiszt, állomás-
főnököt pedig Zalaszentlvánról 
Celldömölkre helyezte á t 

— Áthelyezések. A m. kir. 
földművelésügyi miniszter dr. 
Gaál Jenő m. kir. téli gazdasági 
Iskolai tanárt a celldömölki m. 
kir. téli gazdasági Iskolától a 
szombathelyi téli gazdasági Isko
lához, Tóth Ignác gazdasági Isko
lai tanárt pedig a kassal közép
fokú gazdasági iskolától a cell
dömölki téli gazdasági Iskolához 
helyezték át. 

V E N N É K 
egy h a s z n á l t mély 
gyermekkocsit. — Clm: 
Szarka Lajos Celldö
mölk, Horváth E. utca 10 

- E g é s z s é g ü g y i blr. Halmi 
Jolán egészségügyi védőnőt a 
pá poci egészségügyi kör meg
szervezésére a pápócl egészség
ügyi körbe helyezték. 

— Istentiszteletek az evan
gél ikus templomban. Mindad
dig, amíg a légitámadások ve
szélye fenyeget,-az evangélikus 
templomban minden vasárnap 
két Istentisztelet lesz: az első a 
szokásos Időben d. e. 9 órakor, 
a második este 7 órakor. Az Is
tentiszteletek Ideje* alatt, rádió-
ügyeletes szolgálat van és Így a 
hívek az esetleges légi veszélyről 
kellő Időben értesülnek. 

— Megmérgezte magát és 
csa lád já t Dr Borsa Pál István 
zsidószármazásu pápócl körorvos 
magát, feleségét és két gyerme
két megmérgezie\ Az orvos és 
felesége még életben van, de a 
két gyermek meghalt. X sárvári 
községi temetőben temették el 
őket 

— LeventeegyesUlell é r t e 
kezlet. A celldömölki járási lev. 
parancsnokság felkéri a celldö
mölki Leveoteegyesület vezetőit, 
intézőbizottságának tagjait és 
mindazokat, akiknek az egyesü
let Irányításában szerepük van, 
bogy folyó hó 27-én. csütörtökön 
délután 6 órára a leventeparancs-
pokságon (Gyarmati-tér'1.) érte
kezletre összejönni szíveskedje
nek. 

Bölcsőtől a koporsóig 
Celldömölk: 

Születés: Ujváry Kálmán és 
Kírchlecbner Jolán házasságából 
leány, DöbrÖnte József dr (Kerta) 
és Varga Ilona házasságából fiú, 
halva szülelett egy fiú. 

Házasság: lfj. Ftrkas Lajos 
Klaffl MagdusKül, ifj. Hammer
müller Nándor Komolya Ilonával 
kötött házasságot . 

Halálozás: Szűcs Jánosné sz. 
Szűcs Rozália (Jásosháza) 50 é-
ves Kalmár Imre rKülsővat) 13 
éves és Páli Imre 56 éves korá
ban halt meg. 

Sárvári 
- SiCtletés: Horváth Józsel és 
OJIy Mária házasságából fiú, Lé-
kal Mihály és VasT Ilona házas
ságából l e á n y , J o ó István és 
Scblmmer Ottilla házasságából 
fiú. 

Házasság: Naszádos István 
Kovács Erzsébettel kötött házas
ságot 

Halálozás: Csen János 1 hó
napos, Váczy József 73 éves. Pe
tő Róza 20 éves. Borsa Miklós 
10 éves, Borsa Éva 4 éves korá
ban hunyt el. 

Uj üveges üzleti 
Ablakok és minden-
dennemü tárgyak üve
gezését v á l l a l o m 

Tömböly Gyula 
üveges és asztalos, 
Celldömölk, Tisza Lu. 12 

— Hirtelen halál . Svedlcs 
István 61 éves községi szegényt 
Rábakecskéd határában az egyik 
sző Hőben holtan találták a kapá
lással foglalatoskodó falubeliek, 
A vizsgálat megállapította, hogy 
az Idős ember szlvszélhűdésben 
halt meg s Így a hatóság teme
tésére megadta az engedélyt 

— Számla é s nyugtabélveg 
Il letékek á thár í tása . A m kir. 
közellátásügyi min. 27.000/1944. 
XIII. számú rendeletével szabá
lyozta a számla és nyugtailleték 
áthárításét A rendelet I I . részé
nek 2. pontja szerint a kiállított 
számlák után bélyegben, vagy 
készpénzben lerótt száml&ülele
ket a számla kiállítója a vevő
nek a számlaértéken felül álta
lában külön felszámithatja. Kivé
telt képeznek a közszállftások, 
amelyeknél a számla és nyugta-
bélyeg illetéket a vállalati össze
gen felül nem lehet felszámítani 
s az az ajánlatnál külön költség
tételként vehető fel.' Kisiparosok 
az anyagbeszerzésnél rájuk hárí
tott számlallletéket anyagbeszer
zési költségként figyelembe ve
hetik. Kereskedőknek az árube
szerzésnél rájuk hárított számla-
illetéket bruttó hasznukból keli 
fedeznlök, kivéve azokat a ke
reskedői szakmákat, amelyekre 
vonatkozóan érvényben lévő 
szakmai rendelet kifejezetten 
megengedi, hogy a kereskedő az 
árubeszerzésnél ráhárított szám
lallletéket a beszerzési önköltségi 
ár kiszámításánál tekintetbe ve
gye-
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