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' n^a'ny^zggé^.^ kétsegtéle* 
jtül megállapítható. Ez a párt 
az, amelyiknek' felelni -kell az 
erszág utolsókét év alatt bekö-
vetkezett - borzalmas erkölesíha-
nyatldsért. Ez a párt pontosan 
és vakon bólintott a Kállay-
huszátok politikájára ' s most 
mégis olyan mosakodást,- tár
gyalást, szervezési nyilatkozó* 
tokát, egyszóval farsangi felvo
nulást késttíget elő, hagy az 
ember a szemét kénytelen dór-
tsőlni — jól lát-e vájjon ? „ 

Pedig ez a párt 'Hídba, hivat
kozik a Teleky^Káüay rezsim 
kiszolgálása után árra, hogy 
Gömbös Gyxlla politikáját kö
veti, ezzel már a tisztánlátókat 
nem tudja: megtéveszteni. A 
nemzeti közvélemény világosan 
látja ma már, hogy. GömbÖspo-
títíkája teljesen nélküi-öztc bel
politikai szempontból a szerves 
átgondolásokat, a zsidókérdés 
meglátása, hangsúlyozzuk, csak 
látása pedig teljesen elégtelen 
valami volt Gömbös alatt nem 
haladtunk előre, süt- alatta ment 
tönkre a kíméletlen végre hajtá
sok során a kisgazda társada
lom egy jelentős része s húzlak 
ki lába alól a zsidó bankok a 
földet, f. ' 
~"Ei apárt nem követte Imrédy 
Sétát akkor, amikor nyilván-

-rvatóvá vált, ^ogy-^fmrédy nem 
Juijthatja végre reformjait a 
párt erélytelensége/gerinctélen-
sége miatt s a Nemzeti Kaszinó 
is a felsőház ellenére. De 1944 
március 19-óla is egységes ért* 
dekvédelmi csoportosulás' ma
radt s Hogymég mindig a régi 
világ uralkdikigcn sok ponton, 
az élet .túlnyomó posztjain, az 
ennek a pártnak a számlájára 
Írandó. Meri 'amig ét 'a1' párt I 
mát összetételében, megmarad, 
jelképe lesz annak, a Magyar
országnak, mely 'étién szerves 
harcot kell folytatnia minden 
egészséges és tisztalátásu ma
gyarnak a nemzet megújítása 
érdekében. „ 

A pártok mai; sokszor ízlés
telen és igaztalan harcai köz
ben a Magyar Megújulás Pártja. 
áll a leg higgad lábban. Túlzás 
nélkül mondható, hogy ami jó 
történt az elmúlt 4 hónapban, 
e párt minisztereinek köszön-

. hetö. S a magyar közvélemény 
ki meri mondadi, hogy ami 
nem történt meg, a Magyar 
Megújulás Pártja követeléseinek 
el nem fogadása miatt nem tör
tént meg. Ezt mi mint pártatlan 

tisztaságot >* iír-i'> 

Bármilyen boldog reménnyel 
kecsegtet a hullámzó búzatenger, 
a gabonakeresztek sokasága, mé
gis borongó homály, méla szomo
rúság 011 meg a magyar lelkeket, 
mert hős fiaink tol a Kárpátokon 
verejtéket, szenvedést, könnyet, 
drága magyar vért áldoznak nem
zeti fennmaradásunkért, létünk
é r t 

Ott kinn a harcmezőn-is hull 
a magyar élet Vihar, vad orkán 
üvölt Mintha az alvilág minden 
ördöge rávetette volna magát a 
földre, hogy elpusztítsa mindazt, 
amit évezredek kultúrája meg
alkotott Hős vitézeink mellén 
szaporodnak a vaskeresztek, de 
ismeretlen, idegen tájakon soka
sodnak a lakeresztek. Idehaza 
apátlan árvák, párjukért kesergő 
özvegyek, támaszukat vesztett 
édesanyák siratják a hazáért, 
miértünk hősi halált halt kedve
seiket -

Sűrű, sötét felhő, borltja a ma
gyar lelkeket Elhunyt . szeret
teinkért csak a győzelembe s 
ennek folytán egy boldog jöven-
eobe-vetett—meglngathatatlan-jri-
tflhk B az a tudat . adhat meg
nyugvást hogy egy nemzet soha
sem lehet .háládatlan azokkal 
szemben, akik a házáért, & mi 
életbenmaradásúnkért a legna
gyobb áldozatot hozták. 

Áz elesettekért hullatott könny, 
fátyolon keresztül fel-felcsillan a 
reménység, mert hiszem, a mér
hetetlen zsido-va^yon. min t"* 
nemzet vagyona, kell, hogy első
sorban könnyeket szárítson. Kell, 
hogy azok. fájdalmát nyomorát 
enyhítse, akik nemcsak vagyonuk 
kis hányadát, kényelmük parányi 
részét hanem legdrágább kin
csüket áldozták fel a haza oltá
rán, akiknek hősi önfeláldozása 
biztosítja számunkra a nyugal
mat, a létet 

Ujságpéldányok hasábos cik
kekben számolnak be betek éta 
a. szinte felmérhetetlen zsidó va
gyonról mint magyar nemzeti 
kincsről. Sajnos, nap-nap után 
leplezik le e vagyon rejtegetett, 
akik önző.kapzsl, aljas ösztönei
ket követve megnehezítik e va

gyon rendeltetési helyére jutá
sá t 

Végtelenül szomorú, bogy 
még olyan egyéniségek 18 
szerepelnek e té ren , akik 
műveltségűknél , t á r sada l - ' 
ml á l lásoknál fogva hivat
va Tolnának elöljárnl s 
odahatni, hogy közéletünk 
t isztasága minden szenny
től. Báláktól mentes - le

gyen. 
Miérettünk küzdő hős kato

náink árván maradt szeretteik 
Joggal követelhetik, hogy e t i 
zenkettedik órában vége legyen 
a huza-vonának, a eugdolozas-
nak, mert ha valamikor szükség 
volt az összetartásra, akkor ina 
félre kell tenni mindent, ami el
választ s vállvetve Igaz testvéri 
érzésben összeforrva, szövetsége
seinkkel együtt küzdenünk kell 

a szebb jövendőért fennmara
dásunkért « * - " 

Nem engedhetjük meg ma
gunknak azt a lukszust, hogy 
apró-cseprő torzsalkodásokkal, 
pártoskodással gyengltsük erő
inket. Ezeréves fennállásunk alatt 
sóba nem'volt nagyobb szükség 
a testvéri összetartásra mint ma. 

Hisszük, hogy vezérfiaink fel
ismerve a'veszély nagyságát á 
helyzet komolyságai, elkövetnek 
mindent bogy idebent a vihar 
által felbolygatott lelkek nyugal
ma vezessen- minden igaz ma
gyart testvéri összefogásra;:ha
tárainkat őrző, védő. testvéreink 
pedig érezzék, hogy1 szenvedé
seik, kiontott vérük, a sok-sok 
feláldozott magyar élet Itthon 
maradt kedveseinknek minden 
aggodalma, fájó sóhaja, álmatlan 
éjszakája egy 'szebb, boldogabb 
étetnek áldott magvetése. ' 

Oaa: aá l Sándor 

N é m a küzde lem 
Hatalmas regéiig a pusztuló magyarságról 

Az elhunyt nagy erdélyi, köl
tőnek,, Reményilc Sándornak a 
verseiben találkozunk azzal a 
nagy problémával, ami NyirŐ 
Józsefnek a mai'* magyar iroda
lom egy ifeT legkiválóbb képviselő
jének az idei könyvnapon meg
jelent könyvébea a Néma küz
delem-ben kristályosodik k l tel
jes megrázó valóságában. Nehéz 
és nagyon sokak előtt mindmáig 
is teljesen Ismeretlén' probléma 
a magyar szórvány kérdés, e 
könyv témája. 

A magyarság i nehéz, gyötrel
mekkel teli élete rajzolódik e-
lénk ennek a könyvnek- az át
olvasásakor. Nem tudok elképzel
ni olyan magyart, 'akit Nyirö 
könyve után -ne érdekelne, ne 
Izgatna a kisebbségi magyarság 
sorsa. Igaz ugyan, hogy velünk 
született nagy udvariasságunknál 
fogva mindig jobban érdekelt a 
más baja s azon igyekeztünk a 
lehető legjobban segíteni s a 
magunk baja csak várt a jobb 

időkre. Ez a probléma már nem 
várhat sokáig. Ennek a megoldá
sára olyan emberek kellenek, a-
kik nem a paragvaíusok száraz, 
sokszor kegyelmet, segítséget 
nem reméltető módiával akarják 
megoldani, hanem" Ide a szívnek, 
a megértésnek, a segíteni aka
rásnak munkára, harcra, áldo
zatra kész magyarjai: szüksége
sek,' . :.;vy , 

Nyirü könyve elénk állítja, 
bemutatja az erdélyi magyarság 
egy rétegének á . sorsát, akik 
bent élnek a nagy oláh tenger
ben. Maroknyi kis csapat csak 
ez. A"", számuk is napról-napra 
csökken, felszívja, beolvasztja 
őket a román környezet Nem 
csoda, hogy sokszor már nem 
tudnak elIentaUni annak a nagy 
áramlatnak, melynek egyedüli 
célja eltüntetni s még nyomát Iá 
kiirtani annak, hogy Erdély ma
gyar volt A közigazgatás ott 
csak a nemzetiség érdekeit védte. 
Magyarnak ott nem Igen lehetett 

megfigyelők kénytelenek va
gyunk megállapítani. 

Imréáy Pécsett bejeiéntette, 
hogy megpróbál mindent, hogy 
megoldja a megoldandó kérdé
seket. De ha úgy látja, nem 
megy, nem haboznak nyilt el

lenzékbe vonulni a tárcák ott-
hagyása árán sem. 

Nagyon tragikus lenne, ha a 
MÉP és az általa jelképezett 
régi rendszer botor, elutasító 
magatartása' és _ szabotál&sa 
miatt erre sor keriltne. Az idők 

ezhvdt meg Jteüene érteni addigf 
amíg a szenvedélyek, elégedet
lenség hullámai el nem öntik a 
tömegeket, mert akkor késő lesz. 

Akkor már megújulásról 
aligha beszélhetünk, legfeljebb, 
meghalásről. - P. D. 
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Igaza, még a peres Ogyvjkbea I meg - ó i t o k . ™ 
se igen, mert 0« c u l egy Igei- 1 nünket Minden 

1944 Jaltai 3L 

oto küzdelmet, melyet ott 

S í n t ^ k n E J U M S £ 
hibbant agyúnak mtaoaUJk 1 
gyar arisztokréda tagjai, 
peat találják megfelelő tét 
a klub tagjai számára a ni 
ion magyarok sorsát Cselédnek 
lék. 135 Bem érdekU őket. Ha 
kérésnek találják a bért, a kom
mandót, akkor pedig le is ut, 
kettő is akad helyette. 

Nyirű regényében szereplő 

Itt 

Miért fontos a keresztnév? 

Ritka csemegével 
a magyar Rádió Július 17-én 
Páter Ambrus Máté l l l isinsall 
atya tartott előadást a magyar 

menő terveken dolgozik, bogy 
ott legalább abban as egy fajn-

•- A Ml 

De már késő a f to f 
•"ka. A főid. menyei a 

jovoiet szerette voina 
kicsúszott kezé-

I M I akár Mai as őré, faa-
a román banké Mikor rá

í g é r t e , 
r M 

Meg kell látni minden magyar-
* • Nyíré könyv nyomán, 

r folyik «1 Ilyen sok-sok tér-
agyarság ereje. 

I l l i l l , amelyik 

ml ettől? 
és a vezető 

elfedték 
a szemünk elől, az 
mintha ott a mesz

elő magyarjá
ban menne a 

gondjuk, nincs ba-

A szomorú valóság pedig as 
Tolt, Bogy még a Jajszavukat Is 
Isülgtik, hogy el ae érjen hoz
zánk, é 

itt áll előttünk a 
valóságéban az 
szórványkérdés 

könyve nyomán. Ez a 
_ - niiiiiiaak szórakoztat, de 

szemet nyitogat, dolgokat láttat 

Tudjuk, hogy sokan húzódoz
nak a gondolattól, hogy ő s l W 
gyar nevet idjsnsk sjis'lalsW' 
nek ezek a •••• 
vek- — mondják 
Mosolyogni váló. 
tény netek ham léteznek a _ 
nak szó-szoros értelmében. Min-

a nevet. 
.Minek az? Anélkül is magyar 

vagyok." Ez igaz- Itt a magyar 
fösate magyar vsgy. De menj ki 
a világ bármelyik államába, a 
Józsefből Josel. az Istvánból Ste-

nyelv, amely a maga képé re t» 
máihatná Csaba, Attila. Ugrón, 
Ddikó, Emese stb. neveket 

A nemzet életerejét mutatja o-
kos ragaszkodása hagyományai
hoz. 

Az oláhok 1890-ben, a magyar 
állami anyakönyvezésről ssosó 

tyazfbío^'nevei^aa^uX ame-
lyet sesznuzéppen nem lehet ma
gyarra, vagy más Idegen nyelvre 
átfordítani. Az eredményt az a-
zóta olmult Idők mutatják meg. 
Nem kegy a magyarság olvasz
totta volna be as er d élyl 0 lábsá
got, hanem — főleg oláh asszony 
házhozat&la révén, — tetemes 
térveszleséget szenvedtünk. Min
den bizonnyal nem kis szerepe 
volt ebbsa a Mosta kussilns-
rek őntudasttásának is. 

Ne ringassuk magunkat abban, 
a lilflieti, bogy a vezeték vagy. 
keresztnév lényegtelen külsőség! 
Kosztolányi Dezső mondotta: A 
név Tiassiiilslii a sjstorlasl élet 
követelménye és ha az élet nem 

akkor a név sem az. 

a protestáns oldalon arts 
mozgalmak Indultak meg, hogy* 
magjai gyermek végre magyar 
nevet U kapjon. Hiszen csak ősi 
hagyományt ápolnak az egyhá
zak a magyar nevek teljesítést 
vei. Muhlnál a Csak-nembéll Ug
rón, Kalocsa éneke esett el 
Csanádi püspök ekkor Bulcsú 
volt, a Vérbulcsu nemzetség sar
ja, aki a tatárok elleni vitézsé
gével- tünt ki. A XII. század püs
pökeinek Jórésze színmagyar ne
vet viselt: Győrben Ugrón 
püspök (1188-1203), Pécsett Ka-
ián (1188—1218), Egerben Kop
pan (1198-1216), Kalocsán Bu-

uraz érsek (1225-ben), 
fia. A prlmási székben 

Csanád (tl349). Most ls s . 
számmal viselik papjaink az ős-

ta és ferences rendéi 
Párat sorolunk csak tel 
kai Jenő 3. E P. Nagy Tű
im a J„ a szombathelyt fe

rences teológusok közül: Fr. 
Kiss Csenger, Fr. Dobolyi Ont, 
stb. 

Rá ken, hogy döbbenjünk 
mindannyian arra, hogy nemze
tünk fájának nem csak a togyö-
korelt — értem ezalatt a népi 
hagyományokat, 
gsssasaB a népi méislBVjgal — 
kell ápolni. Esek a ' 
rek, a tárté erők, amelyek k 
hetetlenné teszik fajtán U t a Kár
pátok medencéjéből De 
gflnk van a finom bajszálgyőke-
rekre is, amelyek fásadra az él
tető nedveket, lehetővé teszik a 
Is növekedését, lombosodásat; 
ÚJ színnel gyarapítja magyarsá
gunkat 
- -Ma ránca Időnk elvetni —f'""H. 
ami erősíthet minkéi' **-*" 

Magyar Szülők! Gyermekelte
ken fordul majd meg egyszer a 
magyar haza sorsa. Segítsétek, 
támogassátok gyermekeitek öntu
datos magyarságát magyar ke
resztnevek adásával! 

Bővében 

Kinevezés 
Dr Mesterbazy Ferenc Vas 

vármegye főispánja dr Szabó 
Kálmán colldömölkl gyakorló 

Srvédet Vas vármegye tb. ügyé
vé nevezte ki. Dr Szabó Kál

mán a hivatalos esküt az alispáni 
hivatalban folyó hó 24-én már le 
latette. 

C$ak 1*50 P a bomba
károsultaknak 

Mg* 
lyüjlések és különböző 

előadások zajlanak le a bomba-
károsottak luogsegtléSe érdeké
ben, kell bogy hangot adjunk a 
vérmegyénkben megtörtént gyUj-
téaek, illetve adakozások kirívó 
eseteiről Is. 

Gyűjtési akció zajlott le az el
múlt napokban Bejegyertyán köz
ségben, ahol összesen 180 pengő 
gyúlt össze s klbombazottak meg-
segitósére. Az eredmény nem 
nagy. Nem la lehet az. ahol olyan 
hazaflasérzésü éa Jómódú 30—40 
holdas magyar gazdák élnek, 
mint Máté József és Bakos János 
s akik mégis 150 P, azaz egy 
pengő ötven fillérrel váltják meg 
hazafias kötelességüket I Hol van 
az Ilyen magyarokban a magyar 
testvéri érzés és áldozatvállalás? 
Feleletet ml nem adunk, ad|on 
a közvélemény. 

H S T ^ S S V ^ S W S S W S T I I S S S J " 

C f p a f l y z e p i ; 

A Duna két partját cigányok 
lármázó rája lepte meg. 
Vigyázz, rogj hátra és előre, 
... , padasortak a bstveket 

Cigányok estek el Mohácsnál? 
Talán már Árpád ¡1 cigány? 

I •ajnáayar.als.k! b Ssaí slsrara Xátskál 

Csénye, Kis és Nagysitke, va
lamint Bábaaocnjés községek tar
toznak a sárvárvidéki körjegy
zőséghez s ennek monográfiáját 
irta mag az. Babos Lajos kör
jegyző. A aranka részletesen tár-

illa a községek rialsrsláset. 
idenkor tekintettel magára 

Sárvárra adja as egyes községek 
szociográfiáját üt Az eiajta köny-

haszna vitán felül áll s csak 
örülni lehet, hogy a sárvárvidéki 
körjegyző ezzel a szakirodalons-
ban Is [eltűnést keltő munkával 
gyarapította as Idevágó Irnqai 
mat s ezzel magának Sárvárnak 
á dicsőségét Is emelte. 

A könyvben sok kép ls van. 
ni még ssrnagshhá teszi a kö

zel 800 oldalas könyvnek sz ér
tékét Kér viszont, hogy a szer
ző bizonyos morális és szociális 
- - desat vizsgálatához nem ér> 

t kellő erét magában s nem 

nyos inlenségekre. A bajok as
zal nem srffnnek meg. ka **-
hallgatluk, vagy elkenjük őket. 
A nagybirtok hatásáról sem ka
punk kielégítő képet De s M 
lüggetlenttl a könyv Jelentós lé
pé* Sárvár és környékének meg
ismerése felé s élénk fényt vet 
nemcsak magának Sárvárnak, de 
Kemenesalja egy részének s 

(Dunántúlt Szemle kiadása, saj
tó alá rendezte dr Pável Ágoston). 

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

* CelhKímölki Hírlap! _ 
K é t J á r á s l a p j á t 

Kovách Aladár 
a fiatal, tehetséges — 
ember, a .Téli zsoltár" szerzője 
lett a Nemzeti Színház Igazga
tója. A magunk részéről nagy 
örömmel vettük a hírt, mert sze
mélyében garanciát látunk arra, 
hogy a Nemzeti vezetésében min
den tekintetben a legmagasább-
rendfl művészeti és erkölcsi el
vek érvényesülnek, s legmagya
rabb szellemben. 

Fiiessen elő lapunkral 



mmmmEm » 
Sárvári kirakodó 

Í gettóőröket le Icellott 
váltani 

Sárvárott mert igen a 
merüli tel ellenük ge 
gyak feltűnő fogyása 
ben. S most a t— 
módjára 6 óránkéi 

gyonáll „ 

még ezek is Yisszaéltek a hely-
xsttaL A csendőrök már eddig is 
nagyértékü vagyont hordtak visz-
ssa a romlott elesnektó], a kos-
vélemény további Usztogató ak
ciót vár. 

A cipőellátás körüli 

j^sj-várott Egyre 

közhírré egy listán a városhazán 
kllüggesztve, kik kaptak Időrendi 
sorrendben bármiiéle lábbeli utal
ványt azóta, mióta ezt a rend
szert bevésettek. Ez a Háta min
den gyanúsítást el tudna osz
latni, mert kiderülne, igazságo
san ment-e az elosztás, vagy nem. 
Ezen nincs mit teketóriázni, egy
szerűen a közellátási hivatal tegye 
koszé, kik hányszor kaptak ilyen 
vagy amolyan utalványt, a ez 
esetben lesz mód arra, hogy a 
kisfiáiig Is meggyőződlek a való 
helyzetről. Hogy hogyan azt 
egyesek a legapróbb részletekig 

Nyilaskeresztes Párt 
sárvári "szerveseié beköltözött a 
volt Schnabl féle emeletre. Távol 
legyen tőlünk minden gondolata 
annak, mintha kétségbevonnánk 
az eddigi helyzet rossz voltát A 
Nyilaskeresztes Párt szervezete 
az eddigi csenevész párthelyisége 
helyett megérdemelt agy Jobbat 
mert nem lehet elvitatni, hogy 
tagjainak nagyrésze akkor Is ki
tartott a szocialista Magyarország 
hite mellett, amikor már-már úgy 
látszott hogy a korrupt felső ve
zetéstől megromlott ország a 

Mégis mindezek elismerése 
mellett Is fettsnő szersnytelen-
ségnek tartjuk, hogy a lakás
ínségei világban, amikor nem
csak á helyi lakásigényléseket 
nem lehet kielégíteni téliesen, 
de ezenkívül a lebombázottakat 
l> el 1n| l helyeznie a városnak. 
Un helyi szervezet ilyen nagy 

helyiséget kapjon. Nem meg
ints az, amiről egyes 

' hogy maga a 

figyelembe véve Jelölte 
volna ki a szükséges helyisége
ket s maga a hatóság adta volna 
ki a megmaradót lakás céljaira. 

Az elmúlt 25 év alatt mindig 
•d hoc, esetenként változó ren
delkezéseket láttánk, ma viszont 
szerves, átgondolt intézkedések 
kellenek, amiken nem kell vál-
toztatni egy hét vagy egy hónap 
múlva. Ez esetbén sem az illető 
Pártot sem a lakásügyi hivatalt 
nem lehetne vádolni azzal, hogy 
többet juttat egy. pártnak, mint 
amennyi a mai Időkben kijár. 

Honvédedig — . . £ 

As elmúlt vasárnap remek él-
voU része a' ' 

lődő közönségnek. A honvédség 
válogatott „legénysége" mérkő
zött a „civil urak-Dél alakult 

SanySn k é t ^ á i í f f e ^ . Ez 
tt eredmény 
és érthető les; 
a kétvállra fel 
része, Illetve a 
dek két hátve 
mely István 
luplcs Tibor 
venték népszerű . 
nak". De nemcsak 
bele keUŐ súllyal a 
hanem a többiek ls. 
Is szívvel-lélekkel küzdöttek s az 
volt az általános: 
az elsőrendű, m _ 
gólratörő mérkőzés'volt s 
végig nyílt és izgalmas. Nem 
számítva azt hogy a közönség á 
szép és színvonalas Játékot mind
végig élvezte, áz anyagi siker ls 
Igen Jelentős: több mint tiszta 
bevétel a bombakárosultak ja 

17 varmegye 
részt A sárvári te 
kozttl Golubics Tibor fhgy. kőr-

mint helyettes tá-
v e f f r « l t á b o -

vára. Ha a délelőtti nagy 
el nem riaszt egyeseket 
szeg még emelkedett 

A civil urak közül ki kell 
emelni a U t Dörnye| játékát de 
á többiek Is Jók voltak. Általá
ban mind a honvédség, mind a 
civil urak terjes gőzzel harcoltak 
s mindkét csapat valamennyi 

csak jóUehet mond 
Nagy _ 

Közönség siototett „Kis Nagy 
Pista" bácsija erősen markában 
tartotta a mérkőzést s végig hiba 
nélkül vezette. 

Újabb tábortüzet 
rendeznek ma, szombaton este a 
sárvári levente a 

mult szombat esti 
lönösen nagy 
népdalok s . 
Idegen katonazene, 
nélkül is meg tud L _ 
teintézmény s nem szorul tehet
ségtelen zeneszerzők Induló-tá
kolmány stra. A népballada elő
adása kitűnő volt. a tánc szintén. 
Kát volt viszont a lüzlflversekért, 
még ha levente irta la Becsüljük 
meg a nagy értékeket s vigyük 
át őket a köztudatba, erre Is Jó 
alkalom a tábortűz. 

Nagy érdeklődéssel tekintünk 
a ma esti tábortűz elé. Bár minél 
többet tudtak volna rendezni, a 
közönség Is hozzászokott volna 
színvonalas tábortüzekhez. A mű
sor összeállítását alighanem He
lyes László veszprémi tanár, tá-

Közel látás i birek Celldömölkről 
Margarin-kiutalás i lesséo teljesítésébe számit be i 

zslrjegyre «8 aratóknak érdekelteknek. 
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mfSSSmWM 
valaki valóban arató, sze 

lgezolni kell. 
Az úl gazdakönyvek 
kiállítása éa kiadása 
Felhívja a közellátási hivatal 

mindazokat a gazdákat akik ez-
W e i g a z ú j saiilskflayv adatai
nak felvétele miatt - névszerinti 
felhívás ellenére sem Jelentek 
meg, hogy folyó hó 31-én, hétfőn, 
vagy augusztus hó 1-én, kedden 
a hivatalban feltétlenül jelenje
nek meg. Azok á gazdák, akik
nek az új gazdalapját a hivatal 
már elkészítette, az új gazda
könyvet a Jövő héten bármelyik 
nap délelőtt átvehetik. 

As 1943—44. évi 
gazdakönyvek lezárása 

•krótWflM Wíatli 
mindazokat a gazdákat akik as 
elmúlt gazdasági évben gazda-
könyvvel rendelkeztek és azt le
zárásra még nem adták le. hogy 
héttőn vagy kedden leltétlenül 
adlak le a hivatalban, Ezen Idő 

- után a gazdalap és a 
adatai közötti esetleges eltérése
ket kijavítani nem lábat 

Hadbavonultak hozzá
tartozóinak összeírása 
Felhívja a közellátási .hivatal 

az "saras hadbavonult hadirok
kant, hadiözvegy linilétlilliiióll, 
hogy héttőn és kedden tüzelőa
nyag Igénylés céljából feltétjén 
Je ten |en í r»>Bi« közellátási ht-

A bórcséplés 
•tat.: megkönnyítése 

A Budapesti Közlöny 12-1 szá
ma közölte a* Iparügyi miniszter 
33500/1944. Ip. M. számú rende-

rendkívüli viszonyokra tekintet
tel az 1944. évben kivételesen 
bércséplőlparra szóló iparigazol
vány nélkül Is végezhetnek bér-
cséplést azok. akik községi bizo
nyítvánnyal legalább három havi 
cséplést gyakorlatot fcatkdsjak 

Vármegyei árpa-
beszolgáltatás 

Az alispán úr elrendelte, hogy 
minden beszolgáltatásra kötele
zett gazdálkodó — miként a mult 
évben Is — árpavetéatérfllete 
után kataszteri holdanként l q 
árpát köteles a vásárlásra Jogo
sított kereskedőhöz beszolgáltat
ni- . ' 

A peszoIgái tátott árpa a be
szolgáltatás! kötelesség teljesíté
se szempontjából a TI csoportba, 
vagyis a zsirbeszolgáltatásl köte

ttem vételi jegyet állítja ki, ha
nem BMapésJ psesésted ellátott 
átvételi elismervényt ad. Ezzel -
kapcsolatban figyelmeztet a köz
ellátási hivatal minden gazdát 
hogy a beszolgáltatott vármegyei 
árpáról csak Ilyen átvételi elis
mervényt fogadjon el és bogy az 
esetleges tévedések elkerülhetők 
legyenek, a teirnatirlffask már 
előre mondja meg, hogy az ár
pát a vármegye részére szolgál-

é u i l á h s t i * U v a l l f i X b ^ k e l l m T 
J t ^ L E n n e k 

dakónyvbe I 
lapon Is. A 

a Celldömölki Hírlapi 

A celldömölki 
sportrepülés 

« « i » o . A " 

lentő szép K s M y ] 
rlt rövidesen 6 -8 ni 

fogja követni. 
Igen Jóleső hallani, hogy végre 

megegyezés történt mesteri köz
ség gazdáival. A repülést a Ság-
hegy lejtőjén sok fa akadályozza, 
nagy probléma volt ezeknek az 
eltávolítása. A derék Horváth 
testvérek, mesteri gazdák ma
gyar becsületességgel telismer
ték a haderőn klv4B repülés elő
képzés fontosságát A Maver* 
sem fukarkodott, Vas Béla a 
Maveró nevében megkötötte a 
a mindkét félre előnyös i 
dést 



Termésvédelmi 
kihágásért 

a sárvári Járás szoigabirája egy 
leventét 20 P-re büntetett, Ba-

Si Elemér Hangya Igazgatót 
tén 20 .P-re, Zechmeistor An< 

kost, a bajor uradalom Jószág
igazgatóját 50 P-re. Nagyrészüket 
azért érte a büntetés, mert nem 
mentek ki raagiik, hanem más 
valakit küldtek kl maguk helyett 
a termes érzésére. Ba pedig ez 
a helyzet, akkor nem egészen 
világos, hogyan lehetett egy le
ventét és egy Hangya igazgatót 
30 P-re büntetni, s ugyanezért a 
vetekért a cukorgyári tisztviselőt 
100 P-re, a földbirtokost és jó
szágigazgatót pedig 60 P-re. ' 

A büntetéseknek ez az aránya 
élénk megbeszélésre adott alkal
mat Sárvárott s a hirek szerint a 
termésvédelmi biztos, akiről a 
múlt számunkban Irtuk, sem érti, 
hogy lehet olyan nagy, mond
hatni hazafias szempontból szent 
kötelesség elmulasztásáért, ami
lyen a magyar kenyér —magyar 
milliók kenyerének őrzése! — 
ilyen enyhen I büntetni. Hiszen 
ha a térvény erre lehetőséget ad, 
akkor feleslegéé volt olyan ko
molyan venni a termésvédelmet, 
lelesleges volt mintaszerűen meg
szervezni az érzést Vagy mel
lékszempontok érvényesültek ? 
Mert 20-60—100 penge semmi
képpen Kincs arányban azokkal, 
akiket rajtoltak vele. -

Lakásigénylők 
figyelmébe 

Tájékozásul közli az Illetékes 
hatóság a lakásigénylékkel, hogy 
a zsidó tulajdonban volt házakban 
megürült zsidó lakások kiutalása 
megtörtént-A keresztények tulaj
donában lévő, volt zsldő lakások 
lelett a háztulajdonosok szabadon 
rendelkeznek, azok tehát a ház
tulajdonosokkal hatósági beavat
kozás nélkül kötendő bérleti 
szerződések alapján szabad for
galomba kibérelnetek, 1 termépzo-
lesen az addig érvényben volt 
lakbérek mellett. A szabad lor-
galom a Jelenleg üresen álló ösz-
szés lakásokra jMaÜL i l v é y e 

azokat, amelyek hatósági Intéz-
k e d é a j * kiutaltattak.. Ugyancsak 
szabad forgalomban bérbeadba-
tók a keresztény házakban lévő 
üzlethelyiségek Is. 

Az Illetéket hatósághoz beér
kezett 298 kérelem ée ebből 20 
család volt csak lakás kiutalás
ban részesíthető. 

Hirdessen lapunkban! 

BAJTÁRSI SZOLGÁLAT 
A k i örömet akar. szerezni 

egy magyar honvédnek, annak a 
lapját szívesen olvasnám. Tehát 
kérem a lányokat, ha van Idejük 
a következő címre várom a le
velüket: Bíró Ferenc honv: tá
bori postázzam A/801. 

B á l n a Jossel éa Balassa Ká
roly bonvédek a C/464. tábort-
poataszámról üzenik Végh Irén-
kének és Völgyes! Irénkének, 
bogy Jól vannak, sokat gondol
nak mindkettőjükre, több levelet 
várnak. Szívélyesen üdvözlik őket 

ii : w : k 

Születés. Markó István dr sár
vári szolgabírót kisleánnyal aján
dékozta meg a felesege. 

— i Halálozások. Szelestey Elek 
életének 60. évében f. hó 2 M n 
délután sok szenvedés" után el
hunyt Temetése 25-én Mintán 
i órakor volt Osttlyasszonytán. 
Testvérei és kiterjedi rokonsága 
gyászolják. — 14. Mesterházy 
Józsefné szül. Juszt Jézsa életé
nek 71. évében f. hó 25-én reg
gel 7 órakor'rövid szenvedés u-
tán csendesen elhunyt Temetése 
csütörtök délután volt az ' evan
gélikus egyház szertartása szerint 
a Rákóczi-u. 35. sz. alatti gyász-
házból. Férje, gyermekei, vala
mint kiterjedt rokonsága gyászol
jak. •• • 

- E l ő l é p t e t é s e k a MÁV-nál. 
A MAV igazgatósága Varga Jó
zsef főpályameetert toronkivül 
léptette elő. Énekes Lajos pálya
mestert egy fizetési fokozattal 
Iéplet teel i : 

— Szakvlzsgaletétel . Mikó 
Zoltán órabérátalányos Szombat
helyen sikerrel tette le az önál
lósítást szakvizsgát 

— Kinevezés a MÁV-nál. A 
MAV igazgatósága Bödör József 
napibéres kalauzt segédtiszt-ka
lauzzá nevezte ki. 

- Gazdasági vasatat kap 
Pusztalánc. Gazdagági vasutat 
óhajt építeni a Ferenc bajor k i 
rályi uradalom Pusztalánc megál
lóhelyhez. A kereskedelmi mi
niszter az engedélyezés előkészí
téseképpen elrendelte a közigaz
gatás! bejárást amelyet július hó 
25-én tartottak meg Pusztaláncon. 
A bejárás vezetője Gruber Andor 
miniszteri műszaki tanácsos volt 
s azon az alispán képviseletében 
Mayer-Guary Guldó dr főjegyző 
jelent meg. Hivatalos volt a be
járásra az áHamépitészeli és kul
túrmérnöki hivatal, valamint a 
járási főszolgabfróság képviselője, 
továbbáKáld község elöljárósága, 
amely utóbbi ez atkalommal az 
érdekeltek hozzászólását ls ma
gával viszi. 

sági g é p é t é i jamejWHr, hanem 
az ezekhez tartozó pótalkatrészek 
és anyagok előállítása l t csak 
szűk keretek kőzött történhet 
meg. Erre való tekintettel min
den gazda és gépkezelő fokozott 

Sndot fordítson a tulajdonában, 
etve kezelétében, álló mezőgaz

dasági gépek és eszközök lelki
ismeretes karbantartására, a za
vartalan üzem állandó figyelem
mel kisérésére és a legkisebb hi
bák azonnali kijavítására, nehogy 
ezek elmulasztása miatt törések, 
vagy más nehezen pótolható hiá
nyok és üzemzavart ls Jelentő 
hibák álljanak elí!. A gazdák és 
gépkezelők fokozott gondossága 
nemcsak a közösség számára Je
lent megtakarítást pótalkatrészek
ben és anyagokban, banem az 
érdekelt gazdaságokat is mente-, 
siti az üzemzavarok által okozott 
időveszteségtől és a pótlásokra 
fordítandó kiadásoktól. 

A sárvár! híreket ls közli 
a Celldömölki Hírlap! 

Elcserélném 
alsósági J akásoma t cell
dömölki l a k ó h á z z a l . 
Érdeklődni lehet: Celldö
mölkön Batthyányi utca 
13. s z á m a l a t t 

— Hosszupereszteg ha tá rá 
ban bombák estek. Az egyik 
átrepüléskor Hosszupereszteg ha
tárában az ellenséges gépek 15 
bombát dobtak le, melyek közül 
13 felrobbant Szerencsére a 
bombák a mezőre estek s mivel 
vasárnap volt, a mezőn nem tar
tózkodott senki s Így emberélet
ben kar nem esett AJárásegyik 
falujának határában nemrég egy 
magyar vadászgép lelőtt égy 
négymotoros Llberátor-tlpnsn 'el
lenséges gépet A bombázó nagy 
sebességgel csapódott a földre, 
ahol felrobbant s teljesen meg
semmisült Személyzete a felis
merhetetlenségig elpusztult 

O l v a s d ! 
Terjeszd! 

a Celldömölki Hírlapot! 

— Hogyan Igényeljük a be
főzési cukrot? Minden olyan 
gyümölcstermelő, akinek leg
alább 300 négyszögöl kiterjedésű, 
földléperret, rlblzlTvel. málnával, 
-cseresznyével, meggyel, körtével, 
birsalmával, kajszi-, vagy ősziba
rackkal, beültetett, szakszerűen 
kezelt termő gyümölcsöse van, 
5 kg befőzési cukrot Igényelhet 
Az Igénylést a községi elöljáró
ságoknál beszerezhető űrlap ki
töltése utján annál a községi e-
löljáróságnál (polgármesternél) 
kell. augésztus 5-lg benyújtani, 
ahonnan az Igénylő a cukorje
gyeit kapja. Annak a gyümölcs
termelőnek, aki cukorjegyeit nem 
ott kapja, ahol a gyümölcsöse 
van. igénybejelentését a gyümöl-

,csös területe szerint illetékes köz
ségi elöljáróság (polgármester) 
igazolása után a cukorjegyeit ki
adó községi elöljárósághoz (pol
gármesterhez) kell benyújtania. 
Az igényjogosultság megállapítá
sa esetén a befőzést cukorvásár
lási engedélyt a községi elöljáró
ság (polgármester) adja-kl. A ki
szolgáltatásra kerülő befőzési cu

koré r t a pénzügyminiszter által 
megállapított-ipari cukorárat kell 
fizetni. A befőzési cukorvásárlási 
engedélyek folyó évi augusztus 
hó 31-ig válthatók be. 

— Felvétel a blhardlöszegt, 
kecskemét i é s soproni in. k l r . 
szóllészetl és borászatl szak
iskolákba. A bihardiószegi, 
kecskeméti és soproni m. klr. 
szőllészctl és borászati szakisko
lákba az 1044/45. tanévre azok a 
17. életévüket betöltött pályázók 
vehetők tel, akik legalább az e-
leml iskola VI. osztályát sikerrel 
elvégezték, ép, erős, egészséges, 
gyakorlati munkák elvégzésére 
alkalmat testalkatúak és feddhe
tetlen előéletűek. A tanulók ré
szére tanulóotthon (Internátus) áll 
rendelkezésre. A tanulók elhelye
zést és teljes ellátást kapnak, a-
mlért személyenklnt havi 20 pen
gő ellátási dlj fizetendő. A tanév 
1944. évi október hő 1-én kezdő
dik és 1845. évi július hó 81-én 
végződik. A felvételi kérvénye
ket augusztus 20-ig kell beadni 
az iskolák vezetőségéhez. Bővebb 
felvilágosításért az érdeklődök 
forduljanak az Iskolák Vezetősé
géhez. 

. ! • " IS .'SfcTWg-j 
Felhívja a közellátási hivatal 

az érdekeltek figyelmét hogy az 
üj vámőrlési tanúsítványok ki
adását folyó bó 31-én, hétfőn 
megkezdi. Vámőrlési tanusíványt 
az kaphat, aki valamilyen-jogcí
men (termelő, haszonélvező, me
zőgazdasági alkalmazott bércsép-
lő, malomi alkalmazott) kenyér
gabonával rendelkezik. 

A gazdakönyveseknek ebben 
Igazolják a vámőrlés engedélye
zését,-tehát ozt hozzák magukkal. 
Akinek gazdakönyve nincs, illet
ve annak adatai' szerint kenyér
gabonát nem - termel, Igazolnia 
keH, hogy azt milyen jogcímen 
kapja (munkáslgasolvianül, ha
szonbérleti szerződéssel s tb j rA 
vámőrlési tanúsítványt — mint a 
múltban is — folvó évi augusz
tus hó 1-től december hó 31-lg 
tartó érvénnyel-adj trkl a'"koz-
ellátási hivatal. Erre az 5. hó
napra havonként "és szelvényen
ként 20 kg, összesen tehát 100 
kg kenyérgabonára adható vám-
őrlési engedély. 

Azok, akik jelenleg lisztjeggyel 
rendelkeznek, vámőrlési tanúsít
ványt csak úgy-kaphatnak, ha a 
lisztjegyet leadják. A lisztjegy 
augusztusi szelvényeit már. nem 
szabad beváltani. 

Anyarozsot 
legmagasabb napiárban csak 
augusztus közepéig vásárolok 

M O L N Á R DHOGÉB!A . r * 
Celldömölk ." _ 

Rendelettel biztosítják 
a baromfihizlaláshoz 

szükséges takarmány-
mennyiséget i 

A Duna—Tiszaközi Mezőgaz
dasági Kamara baromfi- és ap? 
róállattenyésztésí " szakosztálya 
ülést tartott'. Ezen felszólalt Kiss 
Endre államtitkár is. Megállapí
totta, hogy .1 .lurcsek- féle pont
rendszer, amely a napokban érte 
meg* egyéves fordulóját, fénye
sen megállotta helyét Az idén 
még ' sok nagy változás lép 
életbe. - • m 

Hangoztatta, hogy baromfite
nyésztésünk terén rendkívül sok 
a tennivaló. Az elmúlt három 
évben részint-a gyakori áradá
sok miatt éppen az aprójószág
állomány került a legmélyebb 
pontra. E helyzet Javítása érde
kében a kormány lakarmányté-
lét biztosított a tojás beszolgálta
tás ellenértékeképpen és kidol
gozás alatt áll a rendelet a csir
kék hizlalására szolgáló takar
mány biztosítására is. 

Kisdia: 
• Tarai SiS**U*g K t m t s e t . l | a l B. B. T. 


