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M á s f e l é n é z , m á s e l é üt
Nem a sanda mészárosra gon
dolunk, hanem az angolszász
szovjet szövetségre. Ne mondják
ránk, hogy komolytalan humor
ral gúnyolódunk komoly helyze
tek fölött, ~ hisz ml ismerjük et
legnagyobb készséggel az angol
csatlós államok egyenesen tragi
kus sorsát. Viszont, ahogy a la
tin közmondás is tartja: nehéz
szatírát nem irnf! A fasiszta köz
társaság most szerezte be a Ba
doglio által aláirt fegyverszüneti
szerződés szövegét, amely szöve
get eddig nagy körültekintéssel
hallgattak ei és féltékenyen tit
koltak el az olasz nép előtt. Ez
nem meglepő. Badoglio kötelezte
magát, hogy előbb elfogatja saját
katonáival az Olaszországban har
coló német csapatokat, kiszolgál
tatja őket a szövetségeseknek és
ezután a bőstett után Olaszor
szágban végrehajtja a teljes le
szerelést, miután az olasz hadi
hajókat, repülőgépeket, erőditmé;
nyéket teljesen kiszolgáltatta* az
angolszászoknak. Ahogy az ese
mények bebizonyították a szer
ződés eme pontja kissé utópisz
tikus Ízűek voltak, mert épeszű
ember fel sem tételezhette Ba
doglio katonáiról, hogy olyasmire,
mint ami a német katonák elfo
gatása lett volna; egyáltalán mer
tek volna vállalkozni. A fegyver
szüneti szerződés ama pontjai,
amelyben Badoglio Franciaor
szág, Jugoszlávia és Görögország
sőt a Négus javára lemond olasz
területekről, ma már legfeljebb
azokat lepheti meg, akik azt re
mélik, hogy az angol szövetségbe
való áttáncolással gyarapíthatják
országuk területét A legjellem
zőbb azonban erre a szerződés
re, hogy világosan kitűnik belőle
milyen színvonalra süllyeszti az
angol szövetség Olaszországot.
Mert míg az angolok nem köte
lesek élelmiszerrel ellátni az
olasz lakosságot és ezt szó sze
rint belevették a szerződés szö
vegébe, addig Badoglio az olasz
nehézipart és az olasz bankokat
angolszász vezetés alá helyezte
és beleegyezett abba, hogy ezek
ben a vállalatokban legalább 50
százalék erejéig angolszász tőke
érdekeltségek dolgozzanak. Sokat
hallottnak a gyarmati színvonalra
váló lesüllyesztésről, amelyet a
liberális baloldal fenyegető muusként tartogatott a németekut
« 1 szövetségre lépő kisnemzetek
i
elő>rhy
ezt a szót eddig Európá
ban egyedül az angolszászok ál
tal megszállt olasz lakosság is

merhette meg gyakorlati értelme
zésében.
És kérdezzük vájjon miért tette
mindezt Badoglio?
Mert meggyőzték arról, hogy a
németek elveszették a háborút.
Ugy okoskodott ha választani kell
a két rósz közül, a kisebbiket
választja. Azért irta alá a szé
gyenletes feltételeket, mert az
angolok megfenyegették,
ha
Olaszország nem teszi le idejé
ben a fegyvert, nem áll módjuk
ban, hogy a vörös hadsereget
megállítsák az olasz határon. És
Badoglio úgy megijedt ettől a fe
nyegetéstől, hogy Inkább vállalt
minden rosszat, csak hogy a leg
rosszabbat elkerülhesse. A tények
sajnos azt bizonyítják, hogy esz
telen lépése épp ettől a legroszszabbtól nem óvta meg. Mert ha
kitartott volna a német fegyver
barátság mellett, ma bizonyára
nem árasztanák el Rómát lázító,
vörös röpcédulákkal, nem szaba
dult volna rá Olaszországra az
anarchista zsidó arcélű csőcse
lék, amely pestis módjára ter
jeszti és viszi szét az éhező la
kosság kőzött minden járványnál
ls rosszabb szellemi pestist: a
bolsevizmust. És Itt ezen a pon
ton jutott önkéntelenül eszünkbe
a sanda mészáros kissé népies
Ízű hasonlata. Az angol csatlós
államok valamennyien bizonyára
nem a bolsevizmus áldásaiért
szolgáltatták kl magukat az an
golszászoknak. Ezekben az álla
mokban a polgári liberálisok egy
formán veszélyeztetve érezték
polgári életmódjukat a nemzeti
szocializmus és a bolsevizmus
radikális Irányzataitól. Ez elől
kerestek menedéket a magukat
humanistának, felvilágosultnak és
liberálisnak mondó nagy demo
kráciáknál. A baj és hiba ama
bizonyos lelki szemtengely elferdüléstől ered, amely egy kapta
fa-alá vette a nemzetiszocializ
must a bolsevizmussal és elfelej
tette, hogy a szövetséget a való
ságban az angolszász demokrá
cia kötötte a szovjettel. Innét ered aztán az angolszász csatlós
államok nagy tragédiája, mert
mig a hang a kifinomult nem
zetközi Jábobé, addig a kéz,-amely a hatalmat megkaparintja,
a bolsevista Ezsau .szőrös keze.
Ezt ajánljuk figyelmébe, akik a
földközi tenger körül még ma ls
az angol szövetségben bolsevista
mentő délibábot betonerődnek
néznek.
.
'
^ ff.
Ss. B.)
%

.Előfizetési á r a k :
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Megjelenik n^qden szombaton.

A papság
és a -zsidók

Bálint György mendei plébános

Az alábbi cikk az Összetartás
július lü-i számában Jelent meg
Bálint György tollából. A cikket
a cenzúra hetekkel ezelőtt nem
engedélyezte. Bálint György irása
azonban ma Is .időszerű és ezért
készségesen közöljük olvasóink
kal.

Hol i t t hol amott olvasok papi
megnyilatkozásokat a zsidók ér
dekében. Legutóbb az Egyedül
Vagyunk február 12. szama kö
zölte egy E. F. nevezetű róm.
kat lelkésznek a Magyar Nem
zetben leközölt cikkének kidom
borodó részletelt A többek kö
zött ez az állítólagos „kollégám"
azt a furcsa kijelentést tette: so
hase szabad elfelejtenünk, hogy
az elBŐ keresztény gyülekeze
teket, Így Rómában ls, zsidók
alakították, mint ahogy faj és
vér szerint _ zsidónak született
Krisztus Urunk ls és az apos
tolok és evangélisták I Az első
keresztény katolikus pápa Péter,
szintén zsidószarmazású! stb.
Eleve k l kell jelentenem, hogy
ezek s „papi" nyilatkozatok a
zsidóság érdekében, vagy sze
menszedett hazugságok, vagy pe
dig egyes papok magáoérde keltségének, vagy rosszul értelme
zett „jószívűségének* a vetüle
tei. Legtöbbször pár Jámbor em
bernek a „beugrásai" a zsidók
által Jól megszervezett frázisok
alapján. De semmi esetben nincs
semmi köze a kereszténységhez.
Egyáltalában
nem következik
egyik dogmából sem, hogy sze
ressem a zsidókat, mint fajt egye
temlegesen! A.szent írás sehol
sem tanltja, hogy öleljem és dudusgassam a tolvajokat akik éj
jel betörnek az Istállómba és el
kötik a tehenem T A szent írás és
az Anyaszentegyház sehol sem
tanltja, hogy keblemen melen
gessem és minden kedvezmény
ben részesítsem azokat akik le
ányaink ártatlanságát elrabolják,
akik minden szent eszményíséget sárba tipornak, mindenütt,
ahol megjelennek, gyűlölködésük
és aranyimádatuk minden őrüle
tével végigpusztítanak!
A thesfs világos.
A felebaráti szeretet engem,
mint magán embert kötelez! Kö
telez arra, hogy az ellenségeim
nek, mint magánember megbo-

csássak és gyűrjem le magam
ban a személyes bosszút mert
az méltatlan Krisztus hívéhez!
Még a zsidóval szemben is! De!
De nem jelenti azt hogy e el
men nemcsak ' magamat de a
nemzetemet és gyermekeinket
utódainkat, szent „hitünket és
Egyházunk sorsát szabad prédá
jára engedjük egy megromlott és
Istenverte fajta erkölcstelen és
vérszomjas kéjelgésének I A ma
gam személyében zsebrevágha
tom a szomszéd zsidó pfszkolódását. Az én dolgom! De nem
tűrhetem, hogy az a zsidó az én
magyar fajtámat gyalázza, szipo
lyozza és megrontsa! Mert ha
ezt tűröm, akkor hazaáruló va
gyok!
Ha igen tisztelt kollégáim meg
sajnálnak egy szegény és a mai
tőrvények értelmében póruljárt
zsidót — akkor csak sajnálják,
vigasztalják és gyámolitsák, aho
gyan azt a lelkiismeretük dik
tálja !. Tényleg, lehet tízezer meg
keresztelt zsidóból kettő-három,
aki komolyan megtért Én is Is
merek ilyeneket vagy hármat
De állítom Is, hogy ezek az iga
zán megtért zsidók nem jajgat
nak, nem siránkoznak az elve
szett pozíciókért és ezresekért,
hanem igazi krisztusi alázattal
viselik az időhozta megpróbálta
tásaikat, szenvedésüket felajánl
ják fajtestvéreik szörnyű bűnei
nek engesztelésére (Szt Simon!)
Ezek az Igazan megtért zsidók
csendben szenvednek — nem
agitálnak, nem piszkálódnak,
nem bujtogatnak, mért nekik
Szent Pállal a világ megfeszítte
tett és ők meghaltak a világ
nak I így érez a tízezer megtért
zsidóból az a három!
Akik jajgatnak, akiknek, óbégatásával tele vannak az „Ala
dárok" lapjai — azokat a kereszt
víz alá is csupán fajtájuk köz
ismert haszonlesése,, és s i m í t á s a
sodorta. Hit nélküli Meggyőző
dés nélküli Ezeket a zsidókat
sajnálni, dudusgatni és érdekük
ben a kereszténység nevében
síkra szállni, nemcsak nem okos
és bölcs dolog, de egyenesen
mélységes katasztrófákat rejt ma
gában !
Ne feledjük, hogy éppen, ez á
zsidóság volt az, amely évszáza-
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dos züUesztésével lassan kiölte parasztok közt parasztok Az urak között zsidó volt! Pedig ők iga A sokgyermekes anyák
híveink szivéből az Istenbe ve közt urak. A munkások közt mun zán Ismerik a szent -írást!
És a mai egyházi törvényeink ? kitüntetése Szt. István
tett bitet, széttépte és tönkretette kások. De.lelkük nem oldódik
az Egyház iránti bizalmat és azt föl. a másik lelkületévé, hanem — Ma sem engedi meg a keresz
napján
mint a tehetetlenség és gazdagok a saját lelkületével mérgezi meg tény és zsidó házasságot! Miért?
szekerét tologató „népbutltó" in a másikat. A színpad, a toll, a Mert a zsidó faj önmagába véve
A Nép- és Családvédelmi alap
festék
számáia
az
a
hely,
ahol
erkölcstelen
és
rosszabb
a
potézményt aposztrofálta I KI ne
keretében szervezett községi szo
emlékeznék, bogy minden „va atavisztikus ellenszenve minden gánynáll Veszedelem az Egyház ciális munkaközösségek ezidéa
lamirevaló" színdarab legjelleg- nel szemben, ami nem az övé, ra!
ls Szent István napján rendezik
megnyilatkozik.
Ne írjon hát egy lelkipásztor meg a Magyar Anyák Nemzeti
zetesebb figurája a pénzsóvár és
Ahol esak kiirtják a papokat, se cikket a zsidók érdekében,! Ne ü n n e p é t amely alkalommal nyújt
kapzsi plébános, vagy reformá
tus lelkész volt, aki a túlvilági lemészárolják az intelligens osz írjon mert az egyetemes Egyház ják át a kitűntetett anyáknak a
gyönyörökről prédikál, csak azért tályt^ fölégetik a templomokat, és a papság legnagyobb része I - Főméltóságú Asszony nevében a
Ha vem degenkedik a zsidóktól! Minden jutalmakat
hogy ő maga annál bőségeseb ott találod a zsidót!
mérgező jó magyar papnak csak Örülni
ben
felhabzsolja e „siralom tettt alakjában'"hát
Vas vármegye területén ezévirodalmi müvei révén. Mint tet kell a szigorú
zsidótörvények' ben 96 sokgyermekes családanya
völgynek" mámorát!
tetlen árnyak
lebegnek- min nek, mert az Egyház
ősellensé részesül kitüntetésben. Illetve Ju
Mindezt a zsidók csinálták! És denütt
a világon uszító gondo gének, minden romlás
okozójá
most ebben az amúgy ls apo- lataik, fertőzött
talomban.
erkölcsösségük, nak. Jézus Krisztus
meggyalástazlára hajlamos — és éppen a hamis bölcseletük,
összesen 9600 pengő kerül ki
erőszakos zóinak és papjai
hóhérainak
zsidók miatt lett hajlamos — vi művészi irányuk
osztásra. A kitüntetettek, illetve
által."
lágban, ebben a papéágra és Egy • így ir Trikál József a zsidókról. hozzák ki ezek a törvények a mé a jutalomban részesülök, a 8. S
regfogat
_
házra sokszor amúgy la Idegenül
és 10 gyermekes anyák soraiból
Trzeciak- lénnyel pápai prelá
Vigyék csak kl a zsldókst Ma kerülnek k i . .
nézó világban, ha a papságnak
részéről zsidóvédő cikkek és nyi tus hívja Tel honfitársai ügyeimét gyarországból ! Feliélekzlk az
latkozatok jelennek meg — mér XIV. Benedek pápa enclklikájára, Egyház is! Ha pedig egyes jószí
hetetlen veszélyt rejt magában a amely a zsidók ellen szólt IV. Pál vű kollégák nem á talián ak beug Ma éjjel életbelép az új
jövőt illetőleg! A theológlában pápa megtiltotta a zsidóknak, rani Ilyen zsidót védő ctkkkek
- riasztási rendszer
közt lakja- Írásába, — akkor legyen szabad
nem Járatos és Egyházzal szemben hogy keresztények
sárga felhívnom figyelmüket arra, bogy
amúgy ls elfogult tömeg igen nakl Ezért a ruhájukon
Ma, folyó hó 19-én éjiéi után
könnyen arra a meggyőződésre foltot kellett hordani! V. Pius, segíteni akarásukat és szánako élctbelép az új riasztási rend
juthat, hogy az Egyház nem ru — a Szent pópa! — J.'tfí9-ben a zó jószlvüket fordítsák inkább ar szer. Ha tehát esetloges légfvebullábarrih- ra a- sok.-még m a i s szenvedő szély közlésére kerül sor. ezt
galmas, nem korszerű, sőt egye Ilebreorum Qéns
nesen ártalmas a nemzetre, miért utasította a zsidókat az Egy magyar tajtestvérelnkre. akik a már szirénázással jelzik, egyszer
államból.
mi híveink, keresztények és faj fél percig tartó egyenletes búgó
is ki kell kapcsolni a nemzet házi
életéből 1 Hogy ennek ml lenne
És a jezsuiták? — Alapszabá magyarok és ma Is szeovedoek hanggal. Ha a légiveszély elmú
a következménye, éppen a Nem lyuk az, hogy a nagyhírű rend mert még vannak zsidók Magyar lik a nélkül, bogy riasztásra ke
zet Jövőjét Illetőleg, azt nem tagja nem lelict az, akinek ősei országon !
rült volna "sor. akkor ezt a szi
szükséges magyaráznom!
rénák ugy közlik, mint a riadó
Eddig negatíve bebizonyítottam,
elmultát, vagyis kétszer fél per
hogy a zsidóvédés nem okos do
cig tartó egyenletes bugó hang
log az Egyházlak részéről.
gal, közben félperces szünettel.
A riadó elmultát jelző azirénsMost posltlve állítom, hogy az.
hang viszont épp az előzőleg jel
Egyház történelme és tradíciója
zett légiveszély feloldását is Je
mindig zsidóellenes volt!
lenti. A szirénák n-ilány perccel
Nem mindennapi képet mutat
A föntidézett „kollegám" sze tak a hét elején községünk ut I temény erejéig a katonáink Ja korábban Jelzik a riadót hogy
rint maga az egész Egyház a cái. Asszonyok, lányok hófehér vára, f a g y o n szomorú és gyor- mindenkinek Ideje legyen elké
|
san
gyógyutást
kívánó
jelensége
zsidóságon épült föl. Sót, nem asztalkendőkkel letakart kosa
szülni és as óvóhelyre levonulni.
*
átallja papi szájba éppen nem rakkal, tálakkal, tányérokkal igye i ez közéletünknek.
Ettől eltekintve azonban, mi
ülő lealacsonyltassa! magát az keztek az evangélikus Iskola felé,
Augusztus 21-tŐl csak
Istenember szent és nemzetek, bogy eljuttassák a szombathelyi kor csomagolásra, mázsálásra ke
fajok felett álló Személyét ls hadikórházak sebesült Jelnek a rült a sor, nem akartunk hinni a Igazolvánnyal lehet utazni
nagy zsidó védésé ben ebbe a ma magyar otthonok irántuk meg ' szemünknek, mikor táttuk. hogy
Kárpátaljára
mindenült lenézett, üldözött és nyilvánuló szeretetének és bálá 2 q 4 kg az összegyűjtött meuyKárpátaljára, Máramaros. Ung,
megutált zsidófajba állítani'
jának látható jelét; a sok finom nylség súlya.
Be reg ás Ugocsa. vármegyék te
A mai zsidóságnak semmi kö süteményt kalácsot gyümölcsöt
Szerdán reggel aztán egy lel rületére augusztus 21-tól csak
ze nincs az ószövetség gondvi tojást Mindenki örömmel hozta, kes kis csoport már vitte is Szom utazást tg870lvánnyal lebet be
selésszerű tevékenységet végre készítette. Nem volt teher, nem bathelyre, ahol a Bajtársi Szol utazni. Az Igazolványt a községi
hajtó népéhez! Ez a szakadás jelentett-fáradságot csak örömet gálat szolgálat-tevő tisztje vette elöljáróságok. Illetve rendőrka
éppen Krisztus Urunk személyé ez • i munka asszonyainknak, lá át az élelmet és Intézkedett an pitányságok állítják kl.
ben történt, akit ezek a. zsidók, nyainknak.
nak azonnali elosztásáról. Három
nép és papjaik egyaránt á legMár a megajánlások össze kórház között osztották fel a sü
metrveteltebb és legborzalmasabb gyűjtésénél fs megmutatkozott teményeket A könnyebben romló
gyilkossággal a keresztfán vé bogy ez a megmozdulás hatal tésztaféléket azonnal meg ls kap Kereskedők (viszont
gezték k l ! Ott hangzott el Pilítus mas arányokban bontakozik majd ták a katonák, akik nagy őröm
eladók) figyelem!
udvarán a történelmi szózat" ki. de azért még azok ls, akik mel vették át é a fogyasztották is
l'jbóí ajánlja saját t ö r ő Az ő vére mirajtunk ét a mi nek kezeihez jutottak el ennek mindjárt
déjéből kikerülő
fiainkon"
És az Istenember az akciónak összes szálai, sem
megölése után ez a Golgotán mertek volna Ilyen nagyarányú
dióbelet
kiváló'
sárvárlak,
kiömlött ártatlan vér átka kíséri megmozdulásra számítani. Elhozta C e l l l e k ,
értetek
küzd
azóta Immár kétezeréve ezt a ide adományát az is, akinek na
minőségben
népet! Hazájukat elvesztették. ponta 13 éhes szájat kell meg
(erdélyi, újabb érkezés, régi
Mint hontalan bitangok, kóborol elégíteni. Ez a legfényesebb bi a Celldömölki Hírlap!
olcsó ár) a régi árakon
nak országról-országra! Sehol zonyítéka annak, hogy népünk
Két j á r á s lap^a^
(vidékre utánvéttel). Hangya
nincs Igazi otthonuk! Mindenütt együtt .erez katonáinkkal. Ilyen
Kirendeltség, Szombathely,
a legpiszkosabb, legszennyesebb a magyar ember. Nem a név,
Petőfi S. u. 6. Telefon: 9L
Jobb adni, mint kapni, hangzik
mozgalmak előfutárai és harcosai! hanem a vér szerinti! Együtt
Ne én beszéljek! Beszéljen dobog a szíve, egy az öröme, a mondás. Örüljünk, bogy ad
hattunk.
Trikál József főpapunk, a Páz egy a bánata.
mány Péter Tud. egyetem v. rek
A celldömölki evangélikus Nő B A J T Á R S I S Z O L G A L A T
Volt aztán egy-két kivételes
tora. (Uj Ember. Nihil obstat Nr. eset is. ami mint kellemetlen egylet ezúton is köszönetet mond
A F—659. tábori ppstaszámról
2645 Sü-lgonií. 1932.) Ö igy ir a disszonancia Játszik bele ebbe az adakozóknak' és egyben tol Szabó Sándor tlz. Sómjénmihályzsidókról:
az ünnepi hangulatba. Találkoz mácsolja a szombathelyi hadi fára szüleinek. Ismerőseinek és
„Gyökerei egy népbe sem fo- tunk olyan emberekkel is. akik kórházak Bajtársi Szolgálatának barátainak. Kaaza Béla honv. Págódznak és ezért minden nép még mindig nem érzik azt bogy köszönetét
pócra feleségének, édesanyjának
fölé helyezkednek. Rokonságban háború van. Nem azért, mintha
Ugyanitt mindjárt egy kérés és rokonainak, Könczöl Antal
egy nemzettel sincsenek és ezért nagyon sokat adtak volna, ha sel ls fordulunk a gyülekezet tag Orr. Somjénmihálylára szülőinek,
egy nemzetet sem szeretnek. nem azért, mert a szűkmarkú jaihoz. A hadikórházak kívánsá rokonainak, barátainak üzenik:
Külsőleg mindenhez hozzá simul ság volt a tanácsadójuk, nem pe
Jól rannak, sokat gondolnak rá
nak, mint a kaméleon, de azért dig a szivük. És megdöbbentő gára kedden, 22-én délután 2—4 juk, tobb levelel Tárnak..
bensőié* mindent megvetnek. ez azért, mert éppen ezek az óráig kizárólag gyümölcsöt gyűj
STvndor D é n e s n e k a 1)424.
Mindenütt hasát találnak, mert emberek azok, akiknek a sok tőnk. Kérjük mindazokat, akik
lényük legbensejében mindennel földi lót még most is korlátozás ezt a kérést magukévá tudják tábori p o s t a s z á m r a , sziliéi és
evemben idegenek. Idegen test a nélkül nyújtja az élet Ezeknek tenni, hogy a Jelzett Időben a testvérei üzenik: Jól vannak,sok
régi Iskolába adományaikat el csókot küldenek a mielőbbi T Í testben, idegen ver a vérben. A
nehéz lemondani egy-egy tál sü- hozni szíveskedjenek.
E. L
szontlátáaüj.

Szeretet-adomány
sebesült katonáinknak
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Közellátási hirek Celldömölkről
A szarvasmarha
beszolgáltatás ú]
határideje

A rereckri szoros felé.

Nagy részvéttel
búcsúzott Káld népe
a vasi föld v é d e l m é b e n hősi halált halt
v. Molnár László repülő had nagytól
Ismét gyásza van a légi fegy
vernemnek. Az egyik legszebb
kitüntetésekkel diszltett fiatal,
magyar hadirepülő, vitéz Molnár
László a vasi fold védelmében
aratott légigyőzelme során repü
lőbalált balt.
Emlékezetes, bogy augusztus
7-én amerikai bombázókötelékek
nappali támadást Intéztek Du
nántúl egyes részei ellen, fenye
getve \£smegye területét is. Va(iászre^ulőink német bajtársaik
kal együtt felvették a küzdelmet
a légitér banditáival szemben és
sikerült ls felbontani az ellensé
ges gépek támadórendjét. A szét
zavart amerikai bombázókötelé
kek és vadászaink között külö
nösen Nagysitke és Káld mellett
alakult ki heves légiharc. Ebbe
avatkozott be az egyik távolabbi
repülőtérről érkező vitéz Molnár
László repülőhadnagy, bogy a
keleti harctőr- dlcsőségsorozatát
folytatva, hazai földön arassa utolaó légigyőzelmét, amelyet azon
ban sajnos életével pecsételt meg.
A hős Molnár Lászlót halálos

lövés érte, holttestét többnapi ke
resés után a káldl erdő bokrai
között találták meg, lezuhant gé
pének roncsaitól több kilométer
re.
Holttestét bajtársai díszes ko
porsóba tették és autón Sopron
ba szállították, ahol óriási rész
vét mellett az evangélikus teme
tőben helyezték örök nyugalomra.
Káld- község lakossága és le
ventéi a hősi halott felkutatása
körül odaadóan szorgoskodott,
úgyhogy Molnár László mélyen
sújtott édesapja. Molnár ny. ez
redes 1500 pengő jutalmat aján
lott rel szétosztásra, hősi halált
halt fia emlékére.
A község lakossága impozáns
módon vett búcsút a szinte saját
halottjának Molnár László had
nagytól, akinek koporsója után
sűrű tömegekben vonult fel a
közséjr lakossága a község hatá
ráig. Könnyes tekintetek néztek
az Örökre távozó után, amíg csak
a halottat vivő autó el nem tűnt
a szemhatáron...

A velencei b í b o r o s tiltakozása
az e m b e r v a d á s z a t ellen
A velencei bíboros pátriárka a
Szent Márk-téren az angolszász
repülőgépek áldozatainak kopor
sója előtt gyászbeszédet mondott.
Nem t e h e t ü n k mást —
mondotta — minthogy a
legembersógesebben
és
leglényegesebben felemel
jük szavunkat olyan há
borús m ó d s z e r e k ellen,
melyeket rendszerre fej
lesztenek k i é s amelyek
s e m m i k é p p e n sem Igazol
hatók. Ezeknek a célja
csak az e m b e r v a d á s z a t :
asszonyoknak, ö r e g e k n e k
és gyermekeknek ottho
naikban, templomaikban
és munkahelyre utaztuk-

ban való Üldözése é s ame
lyek szörnyű vérengzéssé
fajulnak.
A Szent Márk-templom építé
szeti hivatala egyébként megál
lapította, hogy a történelmi épü
let ablakaft nemcsak a bombák
légnyomása rongálta meg, de
több gépregyvergolyó Is érte. A
templom épületét már évek óta
komoly veszedelem fenyegeti. A
székesegyház nyugati oldalának
alapja jelentékenyen süllyedt Az
emlékmű jelenlegi állapotában a
Szent Márk tér közelében leeső
legkisebb vagy közepes méretű
bomba ls komolyan fenyegeti a
világhírű templomot -

igásökör adásvétele esetén 3.000
búzaegységnél, tenyész, vagy fe
jőstehén, beállítani való tinó éa
egyéb növendékmarha adásvéte
Ismeretes, hogy a szarvasmar le esetén 2.000 búzaegységnél,
ha beszolgáltatásról szóló koráb borjú adásvétele esetén 500 bú
bi rendelkezés értelmében a gaz zaegységnél egy éven felüli juh
dálkodónak legelőterülete után adásvétele esetében 300 búzaegy
megállapított szarvasmarba és ségnél, egy éven aluli Juh adás
juhbeszoIgaitatási kötelességét jú vétele esetében 100 búzaegysóglius l-től kezdődően november riél tőbb nem lehet
l-ig havonként négy egyenlő
Az eladó és a vevő az adásvétel
részletben kellett teljesítenie.
tárgyát képező szarvasmarha,
, A közellátásügyi, miniszter a vagy Juh 'búzaegységszámát a
most kiadott rendeletében előbbi fent .megállapított búzaegység
- rendeletét megváltoztatta éspedig számok korlátai között szabadon
olyképpen, hogy. a gazdálkodó állapíthatják meg. A megállapí
legelőterülete után előirt szar tott búzaegységszámot az eladó
vasmarha és juhbeszolgáltatási szab ad választású beszolgáltatást
kötelességét július 1-tól október kötelességének teljesítését eme
Mg terjedő időben köteles telje lik.
síteni. Az eddigi négy hónapos
A vevő gazdaságának fekvése,
határidő helyett tehát a?; újabb szerint illetékes közellátási fel
rendelet három hónap alatti be ügyelőség engedélyt adhat arra,
szolgáltatást ir elő.
hogy a megállapított búzaegység
Módosítást tartalmaz a rende szám a husbeszolgaltatásl köte
let a beszolgáltatás módjára vo lességben száraoltassék el, ha
natkozóan ls, mert előírja, hogy megállapítja, hogy a .vevő az
az új batáridőn belül a közellá az ilyen módon felemelt husbe
tásügyi miniszter rendelkezése szolgaltatásl kötelességének ele
alapján az Állatforgalmi Központ get tud tenni. Az a gazdálkodó,
illetékes kirendeltsége állapítja aki továbbtartásra, vagy tenyész
meg az egyes községekre a be tésre szolgáló ' szarvasmarhát,
juhot kíván vásárolni, nyom
szolgáltatás -időpontját Továbbra vagy
köteles kitölteni, melyet
Is érvényben marad az a ren tatványt
díjmentesen szerezhet be a nyil
delkezés, mely szerint ha a gaz vántartó hatóságától.
dálkodónak vágóállat beszolgál
tatás! kötelesség teljesítése cél-'
jából több gazdálkodóval együt
tesen is beszolgáltathat egy vá Hihetetlen milyen p o m p á s ,
góállatot. Ebben az esetben a Diótól nincs g y o m o r r o n t á s !
kereskedőnek a vételi jegyet an
nak a gazdálkodónak a nevére
Tájékoztatás az ,
kell kiállítania, akinek a tulaj
donából az állat beszolgáltatásra árpavásárlási engedélyek
kérdéséről
kerül. Az ilyen vételi jegyhez a
kereskedőnek kimutatást kell csa
1. Gazdakönywel ellátott gaz
tolnia, amely feltünteti a gazdál dálkodó a nyilvántartó hatósága
kodók -nevét és gazdakönyvük útján a közellátási kormánybiz
számát, továbbá a beszolgáltatást tostól' árpa vásárlására — zslrkötelességük teljesítésébe egyé beszolgáitatást
kötelességének
nenként beszámítandó 'búzaegy megfelelő emelése mellett — vá- —
ségek számát A kimutatást az sárlási engedélyt kérhet.
azon felsorolt gazdálkodóknak alá
2. Gazdakönyvvel el nem látott
kell Imiok. A kereskedőnek a
kimutatást a vételi jegy egy pél olyan személy, aki lakóhelyén
dányával a nyilvántartó hatóság (udvarában) sertést tarthat-s aki
nek hizlaló sertése van. zsírezük- *
hoz kell küldenie.
ségletének sertéshizlalás útján
való fedezése céljából a háztar
Hihetetlen milyen p o m p á s ,
tásához tartozó minden személy
Diótól nincs g y o m o r r o n t á s !
után egy mázsa árpa vásárlására
jogosító engedélyt kérhet az i l 
letékes községi elöljáróságtól.
A tenyész- és
•Az engedélyt kérő köteles az
továbbtartásra szóló
említett személyek zsirjegyjogosultságáról, illetőleg a hatósági
állatok forgalma
való részesedésé
A földművelésügyi miniszter zsireliátásbatí
a sertés levágását kővető hó
az állam részére, köztenyésztési ről
nap
első
napjától
célra vagy állami akció céljára évre lemondani. számított egy
megvásárolt ternyészállatról iga
A vásárlási engedély az enge
zolványt ad és a vételt bejegy
zik az eladó gazdakönyvébe. Az délyest arra jogosítja, hogy an
nak
á községnek határától számí
eladó a beszámítási igazolvány
nyal saját nyilvántartó hatóságá tott 30 km-es körzetben, amely
nál jelentkezik, amely az Igazol nek területén gazdasága (lakó
ványt bemutatási záradékkal lát helye) van, a vásárlási engedé
ja el és az eladott állat után a lyen feltüntetett árpamennyiséget
megfelelő búzaegységet beszol a kiállítástól számított 45 nap
gáltatás! kötelességének teljesíté alatt a gazdálkodótól megvásá
rolja és tengelyen állandó .lak
sese beszámítja.
Tenyésztési vagy továbbtartásl helyére szállítsa.
Az engedélyt az előző bekez
célt szolgáló szarvasmarhát (te
nyészbikát tenyésztehenet, nö désben megbatározott területre
vendékmarhát fejőstehenet igás- (30 km-es körzet) adja ki a köz
Ökröt beállítani való tinót, bor ségi elöljáróság, illetőleg a köz
jut) és juhot a beszolgáltatás! kö ellátási hivatal. Ezért a vásárlási
telesség teljesítésébe való beszá engedély a 30 km-es körzeten
mítás mellett gazdakönyvvel el belül más közellátási kormány
ütött gazdálkodók kőzött vásár biztos (más vármegye) hatóságá
lási nyilatkozattal is forgalomba nak területén is érvényes.
lehet hozni. A beszolgáltatás! kö
A vásárlási engedély ellené
telesség emelése tenyészbika és ben eladott árpa az eladó zslri

CglMdjgdjjll Hírlap
ii kötelességének tel
i b e hosiÉaiU As engedé
lyét a megvásárolt árpa átvéte
lekor köteles az átvételt a vá
sárlást engedélyen alánfásával
igazolni, a vásárlási engedély
egy példányát as eladónak átad
ni é s végül a vásárlást as eladó
gazdakónyvében Is Igazolni. 'Az
eladó as átvett vásárlási enge
dély alapján kérheti a nyilván
tartó hatóságától az eladott ár
pának a zsír beszolgáltatási köte
lességének teljesítésébe való be
számítását.
A fend rendelkezéssel kapcso
latban a következőket közli a
közellátási hivatal a lakossággal:
As árpavásárlási engedélyek
kiadását L hó 21-én, hétfőn kez
di meg a hivatal. A vásárlási en
gedélyek kérésekor a sertéB Já
ratlevele leimutatandó. Gazdakönyvvel rendelkezők árpavásár
lási engedélyt nem kaphatnak.
Ezeknek, mint sz első bekezdés
ben közöltük, a közellátási kor
mánybiztos úrtól. Illetőleg az al
ispán úrtól kell vásárlási enge
délyt kérniök.
A kérvény-Űrlapok szintén hét
főtől kezdve a közellátási hiva
talban kaphatók.

Olvasd!
Terjeszd!
a Celldömölki Hírlapot!
Kenyérgabona kiutalás
mezőgazdasági
munkáscsaládok részéré
Közhírré, teszi a közellátási hi
vatal, bogy a közellátási kor
mánybiztos a közellátási minisz
ter rendelkezése szerint annak a
mezőgazdasági munkáscsaládnak
a részére', amely kenyérgabona
szükségletét igazoltan azért nem
tudta biztosítani, mert a családfő
a Jelenlegi háború során mint
katona hősihalált balt a harcté
ren eltűnt vagy rokkanttá vált,
továbbá, ha a családfő katonai
szolgálatot vagy közérdekű mun
kaszolgálatot teljesít, kenyérga
bonát utal k l .
Ezért felhívja a hivatal az Igény
jogosultakat bogv összeírás vé
gett f- bó 26-ig jelentkezzenek a
közellátási hivatalban.
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A s á r v á r i h í r e k e t Is közli

a Celldömölki Hírlap!

— A szeptember 30-ig be
szerezhető mezőgazdasági fo
lyékony üzemanyagok. A pénz
ügyminisztériumnak a hivatalos
lap augusztus 10-1 számában meg
jelent 2.001/1944. számú rende
lem engedélyt ad arra hory a
kedvezményes adó- és kincstári
részesedésű ásványolajtermékek
vásárlására jogosultak folyó évi
szeptember bó 30-ig petróleum
ból és benzinből az előző évi
fogyasztásuk 72 százalékát, gáz
olajból 50 százalékát vehessék
Igénybe. A még be nem szerzett
gázolajnak 50 százaléka helyett
az igényjogosultak
nyersolajat
kapnak. A földművelésügyi mi
nisztérium felhívja a gazdák fi
gyelmét arra, hogy az 1.300/1944.
P. M. számú rendeletnek az a
rendelkezése, mely szerint a foJyó évben az 1943. naptári évben
kedvezményes adó- és kincstári
részesedés mellett tényleg kiszol
Hihetetlen milyen p o m p á s .
gáltatott
Üzemanyagnak 80 szá
Diótól nincs g y o m o r r o n t á s !
zaléka adható ki, továbbra is
változatlanul
érvényben marad.
— Öngyilkosság. Holpert An
— K e d v e z m é n y e s á r u rét
tal 86 éves káldi lakos a vonat
es
legelőmeszezésl
akció. A
elé vetette magát Összeroncsolt
holttestét szedték össze. A meg földművelésügyi miniszter a sa
vanyu
talajú
rétek
és
legelök
ejtett vizsgálat kétséget kizáróan
megállapftotts, hogy a magas kort megjavítására .kedvezményes áru
megért Holpert Antal megunta lápi mésziszapot és szénszavas
az életét s Így dobta azt el ma mészkőport juttat birtokosságok
nak, legeltetési társulatoknak és
gától.
községeknek, valamint az 500 kat
— A celldömölki á l l . polg. holdnál kisebb területen gazdál
fiúiskolában az 1944/45 tanítási kodó birtokosoknak az esetben,
évre az első osztályba
beirat ba a meszezéssel javítani kívánt
kozni szándékozó tanulók szülei rétek és legelők előzetesen szer
augusztus hó 21-től 20-ig délelőt ves trágyázást (fektetés, kom
tönként 10—11 óráig sdják be poszt trágyáié, érett "istálló- é s
az igazgatói Irodában gyerme karámtrágya) kaptak és azokon
keik elemi népiskolai legutóbbi a víztelenítési munkálatokat el
bizonyítványát (értesítő köny végezték. A láp! mésziszap ked
vecskét), születési anyakönyvi vezményes ára 150 métermázsán-"
kivonatát és újraoltásl Igozolvá- kint 80 pengő, a mészkőpor ked
nyát. Mellékeljék a szülő pontos vezményes ára pedig 100 méterlakáscímét ls. Ugyanis az első mszsánklnt 80 pengő. Jelentkezni
osztályba felveendő tanulókat lebet a területileg illetékes ke
ezek alapján vesszük előjegy rületi
zöldmező szövetségnél,
zésbe. A beiratkozás határnapját vagy zöldmező szakosztálynál.
e lap jövő heti számában közli
az iskola Igazgatósága.
— VasuU áthelyezés. A szom Egy füszerüzlet b e r e n d e z é s
bathelyt üzletvezetőség Vig Sán
dor napibéres kalauzt Celldö
mölkről Szombathelyre helvezte Cím: Fereoczy István, Vöoöck.
át
— Halálozás. Maj«a Sándor
csépiŐgéptulajdonos lolyó hó.12én elhunyt Temetése folyó hó
14-én, délután volt az ostffyaszazonyfai temetőben nagy részvét
mellett
— Halálos - vasutae szeren
csétlenség. Paródl János 28 éves
celldömölki vonatfékező szerdán
délután 6 óra tájban Zalaeger
szeg állomásról tehervonaton k i 
indulva Kisfal udszentlván felé
menetközben az egyik vagonról
át akart mászni a másik kocsi
fékjébe, de megcsúszott és a ke
rekek alá zuhant amelyek a
mellkasát teljesen szétszelték ugy,
hogy nyombsn meghalt A sze
rencsétlen fiatalember bolttestét
hozzátartozói
haza szállíttatták
Celldömölkre s ott temették el
pénteken délután nagy részvét
mellett

eladó.
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Együtt á közös
uton
öröm, ba a testvér család tag.
jal találkoznak egymással. Külö
nösen is öröm, ba ezen a talál
kozáson nyilvánvalóvá
válik:
egy az ut. "melyen járnak, kö
zös a küzdésük, amelyet vívnak.
Az evangélikus egyház két
családjának, a sárvári és a cell
dömölki gyülekezetnek tagjai jöt
tek össze 15-én az Árpád utcai
iskolában. Egybesereglettek, hogy
szeretetben megerősödjenek és a
mostani Idők egyre súlyosbodó
viharában közösen keressék, sz
egyeden erőforrást é« megismer
jék a megtartatásnak egyetlen
lehetőségét A közös együttlét
alkalmával Martos Ödön sárvárt
lelkész tartott evangélizáló elő
adást.
Hisszük, hogy ez a testvéri ta
lálkozás nem az utolsó volt és a
moB!oba~kttrülmények ellenére ls
lesz még folytatása. Testvér ke
zek, ba ma találkoznak, kell
hogy elszakíthatatlan erővel kul
csolódjanak össze.

Hirdessen

tápunkban f

— Felvétel a bajai közép
fokú k e r t é s z e t i tanintézetbe.
A bajai ra. kir. középfokú kerté
szeti tanintézet az 1944/45. tanév
első évfolyamára felvételi pályá
zatot hirdet Az intézetbe tanalókut a középiskola vagy a pol
gári iskola 4 osztályát végzett If
jak vehetők fel. Az okmányokkal
felszerelt kérelmek a földműve
lésügyi miniszterhez címezve köz
vetlenül az intézet igazgatóságá
hoz — ez évben kivételesen legkésöhb augusztus végéig nyúj
tandók be. A tanintézet 4 évfo
lyamú és a növendékek annak
elvégzése után. mint képesített
kertészek,, végbizonyítványt nyer
nek. A végbizonyítvány a m.klr.
kertészeti és szőlőszetl főiskolára
való felvételre és katonai szol
gálat és katonai szolgálat esetén
knrpaszomány viselésére ls jogo
sít A taolntézet célja nagyobb
kertészetek számára önálló veze
tésre képesített -kertészek ne
velése.
— K u k o r i c a g ó r é építési se*
gély. A m. kir. földmüvelésügyi
miniszter a folyó évben is juttat
kukoricagóré építéséhez segélyt
a mult évlbez hasonló módon,
vagyis köbméterenklnt 10, 12. 14
peogőt A segélyösszeg legfelső
határa 1400 pengő. Góréépftésl
segélyben szok a kisgazdák ré
szesülhetnek, akiknek földbirto
ka 100 kat holdon alul van, de
legalább hat kat holdon gazdál
kodnak. Tájékoztásnl közöljük,
hogy a góré építéséhez a Kama
ra nem tud anyagot rendelke
zésre bocsátani. Igénylésüket te
hát azok a gazdák Jelentsék be,
akik a szükséges anyaggal ren
delkeznek, vagy azt be tudják
szerezni. Érdeklődőknek a Felsódunántuli Mezőgazdasági Kamara
(Szombathely. IV. Károly király
u. 1. sz.) a részletes tájékoztató
nyomtatványokat megküldi.

Fizessen elő lapunkra!
A Celldömölki Járái fötzolgablraja.
3615/1W4. azám.
Tárgy: A i egybazatkeezői kőrjecyzó•020*1 mefrüreaedett OM. dijnoki
álfaa betöltető.

Pályázati

"»-'

hirdetmény.

As ec7háxaake*xÓi körjearsoaéné)
lemondat (olyrén megfreaedett O.fct
tfflnoki Állatra pályazatot hirdetek.
Ax állat Javadalma a 62.000/1926.
B. a t rendeletben megállapított uietstáay.
. Felhívom mindazokat **ik ezen ál
lást elnyerni óheJlJAk. hogy kípetítéadket (IV. kozeplaaola) eddtai alkalmaztaUUukat. erkölcat ée potlUkal ma*>lo bizonyítvány okkal.
L IV. t x . 5 . §-a értei_ —it kereaztény ezármalltazotó okmányokkal líd ize
iéit kervonyUket hozzam t éli azeptaszber hó t*-én deli 12 óráig nyujtaák
ba A i eüveere érkezett pUyixaű kéletaiekat ngjae—tn sem r a n m . Az
antaimazuiaa feBofadAt útján fog tör-
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CelldömOIk. 1944 augnaztaa 12.
Dr. Wettheaay t k .

Átvonulás

egy kárpátaljai

városon.
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