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A mohácsi vész
évfordulójáról keveset hallhatunk
az utolsó években, pedig minél
inkább közeledünk a "mai világ
válság végső állomásához^ annál
Jobban Időszerűvé válik a mohá
csi tragédia feletti elmélkedésünk.
Egy nemzetet ugyanis végső
fokon sohasem külső, hanem min
dig belső ellenségei győzik le. A
külső, katonai természetű csapást
komoly, SZÍVÓS belső munkával,
a csaladok erőteljes szaporodá
sával mégcsak k i lehet heverni,
de a belső romlottságból nem le
tet máról-holnapra kigyógyulni, j
X mohácsi tragédiában uem az
volt a legborzalmasabb, bogy el
veszett a nemzet haderejének
nagy része, hanem az, hogy en
nek így kellett történni az után
a belső züllés után, amit a For
tunatus Imre zsidó pénzügyi rém
uralma s Werbőczy hazafias frá
zisokba bujtatott korrupciója je
lentett A papai követ azt irta a
pápának, hogyha Magyarország
egy forinton megváltható lenne,
nem akadna egy ember sem, aki
letenné e váltságdíjat A belső
széthúzás, az Idők jelelnek meg
nem értése, meg az, bogy min
denkl csak magára gondolt i
másikra nem, a maga gazdago
dására, a maga kimentésére. Ezr
ásta meg százötven évre a nem. zet sírját Mert az elhullott férfiak
nyomába léphetnek új fiak, fegy
vert ls kovácsolnak a gyárak, de
erkölcsi tisztaságot máről-holnapra előállítani nem lehet Ezért
ma különösen meg kell látnunk
Mohács legnagyobb tanítását: az
anyagi pusztulás sokkal kisebb
jelentőségű, mint az erkölcsi
pusztulás egy nemzet életében.
Az agyonbomházott házak helyett
jobbakat és szebbeket lehet épí
teni. Gyárakat újra lehet alapíta
ni, szívós, kitartó és szorgalmas
munkával az anyagi kár helyre
hozható, a leazegényedést felvált
hatja a jólét de lezüllött közál
lapotok helyett nem lehet márólholnapra gyárilag új erkölcsöt
tiszta erkölcsű embereket és tár
sadalmat gyártani A zsidó vagyon
i bújtatás és a gettók lopkodása
ezért veszedelmes a nemzet mo-

Kiket tartunk hát mi nagy magyar Íróknak
Erre ml sokszor feleltünk már, mégis hadd válaszoljon most
egy nálunknál erre sokkai illetékesebb iró,
Gombos Gyula, a Magyar Ut felelős szerkesztője
len vadnövésként . megindul ná
lunk fa a polgárosodás s ebből a
magyarság zöme részben lerom
lott anyagi helyzete, részben egy
csomó rossz előítélete miatt ki
i Hogy törekvéseinket, gondo marad s igy az új polgárság nagy
latainkat mozgalmunkat Ismer részében asszlmiláltakból és zsi
tethessük, rövid visszapillantást dókból alakul; a harmadik: a
kell tennünk, hogy a fejlemények polgárosodással a szellemi élet ls
mindenben világosak és érthetők szervezettebb lesz, eszközeiben
legyenek. A magyar irodalom nagy ugrással gyarapszik: sajtó
Indításait nagyrészt nyugatról kap val, könyvkiadókkal és más In
ta, de hogy ez Indítások begyul tézményekkel, s ebben a vér
ladtak a a legigényesebb európai szerinti magyarságnak már aligmértékkel mérve is Igen sokszor alig van szerepe. Megtörtént ami
hatalmas művekben lobbantak a történelemben elég ritka jelen
fel, bizonyltja: a magyarság ere ség: egy nép egészséges, de el
dendő és érzékeny költői termé hanyagolt teste fölé idegen esz
szetet s friss alkotóerőt hord ma mélet telepedett, kézbevéve a
gában. A tizenhatodik, századtól teljes szellemi életet ex irodal
kezdve minden emberöltő hoz mat éppúgy mint a tudományt s
egy-két nagy alkotót s ha mü a művészetek valamennyi á g á t
vük nem ls olyan sima és kerek
ded egész, mint európai kortár
A magyarság erejét és egész
saiké, a félbenmaradt csonkok is ségét mutatja, hogy ez az állapot
hirdetik: a megnyilatkozás ere teljes virágzásában csak néhány
jében és hőfokában, türöttségé- évtizedig tartott bár kihatásaiban
ből Is felsejlő arányaiban, s nem még ma is elég erőteljes s nehe
utoljára az Időket teljességgel zen leküzdhető. A huszadik szá
bordó gondolataikban mindenkor zad két első .évtizede bárom ha
méltó és egyenrangú, de egy talmas tehetséget vet az Iroda
kissé szerencsétlen társai ők a lomba: Ady Endrét Móricz Zsig
nyugatlaknak. Egyikük-másikuk mondot és Szabó Dezsőt Nyugat
csonkaságának és egyenetlensé lobogójával jöttek, de hangban,
geinek okát Inkább, hányatott jeUegben, gondolatban, politikum
emberi körülményeikben és sok ban a legmélyebben és a legszor a végzetesig romló magyar egyetemesebben magyarok vol
viszonyokban kereshetjük, s ab tak. Egy új magyar eszmélkedés
ban, hogy az űzőbe vett Idegen elindítói'és állomásai ók és ez a
minta s a magnk eredendő haj feltisztuló eszméiéi Szabó Dezső
lamai és természetük jellegzetes-, ben eljutott a legtisztább és a
sége nem mindig egyenlítődik kl' legteljesebb megfogalmazásig.
harmonikusan. De még igy is
ő nyomukban nő fel, az ő
egymásbafonódó vonulatuk a ma
itött hangjukat s nagy töm
gyar lélek és szellem . erős és
bökben többnyire még darabosan
egészséges gerincét mutatja.
felvetett gondolataikat viszi to
Ez a helyzet a multszázad utol vább s bontja teljesen k l részle
só döntő harmadéban három dön teiben az ezerkllencszázhuszas
tő ok miatt szinte reménytelenül években lábraálló új Írónemze
megromlott Az első ok: a ma dék. E nemzedék és munkássága
gyarság tortó,'középrétege a le az. amit a köztudat mini népi
vert szabadságharccal még job
ban aláhanyatlott; a második: irodalmat tart nyilván.
késve s éppen ezért egészségte
(Folytatjuk)
8

(i)
Gombos Gyula ismertet! a népi
!' irodalmat, amiről annyiszor hát
iunk manapság, de amiről lényeben olyan keveset tudunk. —
mondja keletkezésénél okait és
történetét — Vázolta Jelentőséírét és bemutatja íróit. — Gombos
Gyula köré a legtöbb népi író
gyülekezett az elmúlt években, a
legilletékesebb arra, hogy Ismer
tesse olvasóinkkal ezt a sokáig
homályba burkolt, sokat csatolt
és lényegében percről-percre na
gyobb szellemi, politikai es nem
utolsó sorban már-már közgazda
sági hatalmat is, amit a népi Irány
Jelent Megértjük ebből a cikkből
hogyan, történhetett, hogy ami
még tegnap vicctéma volt azt
ma minden politikai párt a zász
l a j á n Irta.

E

Hogy van magyar népi Iroda
lom, arról az Idegének, vagy Iro
dalomtól távolabb élők csak a
körülötte felcsapott vitából vesz
nek tudomást S mivel a vádak
nagyon ls érthető ellenérzések
ből születtek és születnek • több
nyire az egész népi mozgalom
leütésére mennek; inkább taglók,
mint vitára szálló kardok, s szó
lamok,' nem gondolatok. A vitát
messziről és felületesen figyelők
emlékezetében jobbára csak ezek
maradnak meg és ha így jellem
zést próbálnának formálni a ma
gyar népi irodalomról, körűibe-'
1U1 ez jönne k l : mint világnézet:
elvadult szekta; mint szellemi tö
rekvés: primitív; mint politikum:
felforgató.
* A népi mozgalom önmaga vé-*
delmében jóval nehezebb hely
zetben van, mint támadót mert
ba valóban meg akarja magát
védelmezni, nemcsak látszatra;
de a maga megnyugtatására Is,
á hangzatos szólamok ellen csak
rideg és sokszor sokfelé ágazó
gondolatokkal állhat elő, melyek
már nem telepednek meg olyan
könnyen és otthonosan a messzi
ről szemlélők figyelmében, de e
gondolatok nyugodt kifejtésére
az Idő ls mindinkább , alkalmat

É

lan ;
végül a népi mozgalom,
jóval kétesebb és kisebb sajtó
nyilvánossággal rendel kezik, mint
ellenfelei.

C«HdamdW
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ralis értéke szempontjából. Mert
vagyon, pótolható, de a becsület
nem. Ami érték elpusztul, az Idő
vel helyreállítható, de ha lelkileg-erkölcsileg leziillik egy tár
sadalom, annak a számára a tör
ténelem nem Ismer szabadulást
S ami a legfigyelemreméltóbb
jelenség: a magyar társadalom
ma sem érti meg az idők Jeleit
Sőt féld, hogyha nagyobb meg
rázkódtatás nélkül ússzuk meg
idebent a mai válságot társadal
munk sohasem hiszi el, hogy ko
moly bajok vannak. Erre mon
dotta Ady Endre: Nekünk Mo
hács kell... különben nem térünk
eszünkre. Mindez elsősorban
vezetőkre vonatkozik: nekik kell
észretérlteniök személyes, erköl
csileg kikezdhetetlen példájukkal
a társadalmat Nekik kell a ren
det a fegyelmet a munkát i
mindenekelőtt a teltétlenül tisz
tességes, közéletet megteremte
niük. Fejétől ne büdősödjön a
társadalmunk, hanem inkább gyó
gyuljon meg, még mielőtt egy
új Mohi-pusztai, vagy mohácsi
vész.végig seperne rajtunk, hogy
beletaszítson bennünket a meg-'
ásott sírba.
SzlJ Rezső

Celldömölk társadalma
a sebesült honvédekért
A szombathelyi hadikórház ki
tűnően működő Bajtársi Szolgá
latának- felkérésére a celldömölki
nőegyletek vezetői szívből és lé
lekből fakadó többnapos gyűjtés
és sütés-főzés után több mint 6
métermázsa süteményt és egyéb
élelmiszert Juttattak el Szombat
helyre a sebesült honvédek ré
szére. A katolikus JBŐegyletek
Lajtai Tivadar véxetőjegyző neje,
mig az evangélikusok Hetthésey
Jenő dr főszolgabíró neje irányí
tásával végezték a rájuk eső
munkát melynek eredménye fe
lni múlt minden várakozást mert
Pl. tizenegy ládát töltött meg a
katolikus társadalom adománya
s annak bruttó súlya 374 kg volt
a vasúti feladáskor. Ehhez járult
még a kézikosarakban szállított
többszáz tojás, külön csomagolt
két hatalmas torta, azonkívül
1500 darab cigaretta, sok szivar
és dohányféle. Az evangélikus
nőegylet tagjai ugyancsak kitet
tek magokért, mert ax összesutött-lőzött ajándékok súlya Itt
pontosan 204 kilogramm volt A
celldömölki evangélikus nőegy
let tagjai a uralt héten szenján,
a katolikus nők pedig csütörtö
kön szállították be Szombathely
re a sok-sok édességet de mint
értesültünk, nem 'állanak meg a
celldömölki asszonyok és leányok
a megkezdett úton, mert most
meg mar gyümölcsöt gyűjtenek
a sebesült honvédőink számára.
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A gyászoló Radó család.

Hírlap

Derűs felvételek
Sárvárról

Jelkép a parkban

olvasó, hogy kerül a csizma az
asztalra, illetve a szentmlhálylovak a tűzoltó szertárba, mikor
azoknak a temetőben, a ravata
lozónál lenne a tulajdonképpeni
helyük. Nyugodj meg, a „lovak"
kitelepítését megígérték, csak
megvárják előbb, mfg téged is
kivisznek a temetőbe. Soká lesz,
azt hiszed? Mit lehet tudni?
(Az Igazság: rövidesen végleg
kitelepítik a halott-vivő szerszá
mokat a ravatalozóhoz.)

Olvasóink tudják, hogy a Ma
gyar Nemzetiszocialista Párt sár
vári szervezete kérte a város ve
zetőségét, hogy a Hatvány csa
ládra vonatkozó emlékeket tá
volítsa el a nyilvánosság szeme
elől. A Hatvany-ntcát el ls ke
resztelte más,. a hagyományok
nak inkább megfelelő névre az
elöljáróság, a kórházi emléket
egyelőre meghagyta (ami ellen
a párt az alispánhoz fellebbe
zett^ a parkban lévő emlékkö Csendélet a
parkban
vet pedig a város eltüntetni
Ígérte.
riadó alatt Nos, aki a sárvári — e dunán
Ha már a parknál tartunk, hadd
túli viszonylatban igazán, szép — mondjuk el azt ls, micsoda gyö
parkban jár, s olvassa az emlék nyörűséges csendélet honol a
kövek feliratait, megáll egyik e,- parkban légiriadó alatt A park
lőtt s csodálkozva látja, hogy á szép, ezt tagadni nem lehet. Még
kő fordítva áll a szemlélőnek a a mai munkáshiány idején ls vi
a nyakat egy kicsit meg kell csa tathatatlanul Sárvár gyöngysze
varni, hogy el lehessen olvasni me. Eltekintve egy zöldes kisfa
a kő feliratát. De még csak--ek bódétól, mely e sorok Írásáig
kor nyilik igazán csodálkozásra még a ponyvairodalmat és a por
a jámbor sétáló közönség szeme: nográf, trágár képművészet me
a kő a Hatvány báró — cukor- nedékhelye s bizonyos elemek
báró— érdemelt megörökítő „vö szórakozóhelye, hacsak e sorok
rös" kő. Mindössze annyi történt nap világrajöveteléig be nem me
tehát, hogy a követ megfordítot szelték, amit már különben ré
ták, de sem el nem távolították, gebben elrendeltek az illetéke
sem fel nem fordították, hogy aki sek. No, mindegy, csendélet a
el akarja olvasni, hát egy kis parkban, erről van szó, riadó any akt ekerésze ti gyakorlattal el latt Szép a park, sokan mennek
olvashatja.
oda riadó alatt, árnyas, enyhe
Ez Igen — állapította meg va helyet s ] é .^yagőt. keresőimért,
laki a napokban. Ez a kő jelkép: mindakettő. megtalálható. Az meg
önkéntelen jelképe nemcsak anr hagyján, hogy óriási a ricsaj, amit
nak, ami az országban tőrtént az a közönség, főleg a gyerekek' éa
elmúló félév alatt, de jelképe a suhancok teszek, elvégre — gon
sárvári változásoknak is. Bizony, dolják — a kiabálás nem hallat
csak ennyit változtak a viszo szik az égig, Illetve a gépekig, a
géppuska kattogásig. Nem ls ez
nyok.
(Az Igazság kedvéért jegyezzük a baj, hanem az a nyílt helyen,
meg, hogy a hivalos szervek ré különösen a játszótéren való ro
széről semmi szándékosság sem hangálás, mely egyenesen nyílt
forog ' fenn, -de önkéntelenül ifl kihivósszámba mebet Onnan fe
kifejezi e komikus eset sok-j lülről. A tűzzel pedig az adott
sok baladó szellemű ember fen esetben Igazán nem szabad ját
ti meglátását A követ pedig leg szani. A közönség gondolja meg
jobb lesz egy mozdulattal felfor a a szülők ls gondoltassák meg
dítani.)
l
M gyerekeikkel a dolgot komolyab
ban, mert ha egy szép napon a
riadó esetére megtiltja a
Tűzoltók a belső fronton város
park felkeresését akkor meg
Aki a sárvárt tűzoltóság belső majd méltatlankodni fognak a
életét figyeli, különösen., örven kitiltás miatt Már pedig rendnek
detes dolgokat tapasztalhat az vagy így, vagy úgy, de riadó autóbbi Időkben. Nemcsak a tűz latt lenni kell.
oltó társadalom kovácsolódlk egy
séggé, a belső front egyik biztos
tartó oszlopává, hanem látható BAJTÁRSI SZOLGÁLAT
módon ls mutatkoznak jelei a
A D—744. tábort postához
lelkek frontján végbemenő vál tartozó honvédek üzenik hozzá
tozásnak. A tflzoltóezertár a disz- tartozóiknak éa Ismerőseiknek:
nóplacon nincs la olyan rossz Jól vannak és sok levelet vár
helyen, mint ahogy első olvasás nak Eróss István orra., Trázer
ra gondolod, nyájaa olvasó. Hogy Sándor szkv., Máthé Lajos őrm.,
a piacon van. az jelképe lehet a Győrffy láván karp. tíz.
tűzoltóság élettel eleven kapcso
Osváth László szkv. az L/637,
latának Benne áll az életben, tábori postaszámról Üzeni Édes
talán azért is tudott praktikus anyjának, bugának és menyaszúton haladni az utóbbi időben. szonyának: jól van, egészséges
Keller Ferenc polgári iskolai ta és szerető csókjait küldi mind
nár, a tűzoltók irányítója, a szer nyájuknak, leveleiket várja. Az
tárban berendezett egy remek Evang. HJúsági Egyesület minden
magyar szobát népművészeti stí tagját és az Ismerősöket szere
lusban, hogy aki tűzoltó lesz, az tettel köszönti.
öntudatos magyar la lehessen s
A P—551. tábori postáról
már az oda való belépés is has Major
János őrv. Bobára, Kisszé
son rá ebben az irányban. Mind kely István
Szombathelyre, Tö
ennek ellenére sincs még társal rök József honv.
Szőcsre, Sán
kod ásra, egyesületi életre alkal dor József honv. Szőcsre,.
Papp
mas helye a tűzoltóságnak. Nem István Szőcsre, szüleiknek felesé
mintha megfelelő hely nem akad geiknek gyermekeiknek, testvé
na. Van hely, de nem a tűzoltók reiknek,
ismeréseiknek üzenik:
használják, hanem a halottak jól vannak,
sokat gondolnak rá
itmlhály loval". Ne kérdezd juk és sok levelet
varnak.
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Tatár-hágó

hőse

A történelem
számontartja •
hányadik szabadságharcát
vív
ja a nemzet. .
Az orosz imperialista
törek
vésekkel szemben a, harmadi
kat. Először 1849-ben taposta
és dúlta hazánk földjét és ál
dozatul adtuk Petőfi Sándort is.
Az első világháborúban
kö
nyörületet nem ismerő
hordák
ugyancsak ott gyilkoltak Erdély
havasain és bizony sok magyar
vérbe került, amíg visszavetettük
Őket a hágókon túlra.
•__
Most ismét a határok
előtt
sűrűsödnek
Istent
nemismerő
tömött soraik. Ismét szabadság
harcot kell vívni velük, hogy
ezeréves földünket, keserves ve*
rejtékkel megáztatott
göröngye
inket becsületlel megtarthassuk.
A Tatár-hágó előtt tíz napon
át tombolt a legvéresebb csata.
Európa mindenre elszánt Batu
Khánja. a -vörös cár ezen is
uralkodni
akart.
Itthon, ahol a légitámadások
sötét gondjaival, q mindennapi
kenyér verítékes
megteremtésé
vel van elfoglalva a nemzet,
döbbenten eszmélt sorsa új for
dulatára: itt a harmadik sza
badságharc,
amelyet
mináenáron meg kell nyernie, mert a
csata elvesztése egyet jelentene
a végső
pusztulással.
A Tatár-liágó
szikláit ezek
ben a véres és kegyetlen napok
ban csapatai élén egy hallga
tag, fegyelmezetten magábanéző,
i félelmet' é» megalku-vást-nemis
merő 'férfi üédte: kis barna ki
Farkas Ferenc
altábornagy.
Neki köszönheti
a nemzet,
hogy az ország belső útjait 1849
és 1914 tele után nem szaggat
ják újból az orosz aknák és •
gránátok
tízezrei.
Delatyn, Dora, Jaremcze.Jamna, Mikuliczin
látták ezt a
férfit harcolni, narancsokat ad
ni, támadni védeni
egyaránt.
Mindig és mindenütt ott volt as
első tűzvonalban.
Bátorított és
példát mutatott.
Törzsállása sem igyekezett az
első vonal aknatűzéhek
poklá
tól távolabbi és biztonságosabb
terepet választani. Személyesen ,
vállalta katonái sorsát, harcolt,
vezetett és végül is tíznapi ha
lálos erejű csata után megállí
totta az ázsiai acélfalat, itt-ott
be is horpasztotta és megmen
tette a hágót, amelyen a vörös
halál akart átosonni
Magyar
országra.
—
Büszkeségünk lett, erőnk, vé
delmezőnk és
mintaképünk.
%

Terjeszd!
a Celldömölki Hírlapot!
Kereskedők (viszont
eladók) figyelem!
Újból ajánlja saját t ö r ő déjéböl kikerülő

d i ó b e l e t kiváló
minőségben
(erdélyi, újabb érkezés, régi
olcsó ár) a régi árakon
(vidékre utánvéttel). Hangya
Kirendeltség, Szombathely,
Petőfi S. u. 8. Telefon: 91.

1944 augusztus 26.
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Ismét k ö z e l ötórás l é g i r i a d ó
volt Szombathelyen
Ngugatmaggarországon sok amerikai
bombázót lőttek le.
Kedden már a kora reggeli
órákban megkezdődött Magyar
ország légiterében az ellenséges
angolszász gépek tevékenysége.
A rádió nyolc óra körül beszün
tette adását *és utáDa egyre más
ra jelezte különböző körzetekben
a zavarorépüléseket A ml kör
zetünkben nem előzte meg a lé
giveszély a légiriadót, amelyet
pontosan 9 -órakor- Jeleztek a
szirénák. A rádió, azután sorra
riasztotta a dunántúli körzeteket
és déli irányból nagyobb
ellenséges k ö t e l é k e k be
r e p ü l é s é t Jelezte.
Az etlense"ges kötelékek felvo
nulásakor Szombathelyen nem
lehetett észlelni légiiévé kenységet. Közben a rádió egyes köte
lékek visszarepüléséről adott hírt,
míg nagyobb kötelékeknek észa
ki határunkon való kilépését Je
lezte.
Az elmúlt héten kisebb kötelé
kek egyrésze Szombathely lég
terébe is elvetődött

A város határában gép
fegyverezett n é h á n y ellen
séges g é p é s kisebb k á r o 
kat Okozott
északkeleti Irányból füstoszlop
tört fel, amely a géppuskalö ve
deltek által okozott tűzből eredt
Nagyobb ellenséges kötelékek
szelték át Sopron megye terüle
tét és Pápa vidékét Az utóbbi
térségből szórványos bombázáso
kat is jelentettek, nem célpon
tokra. Heves tégtharcok fejlőd
tek kl a Sopron—Pápa közti tér
ségben.
Illetékes helyről közlik, bogy
a hadtest t e r ü l e t é n k b 30
ellenséges gépet lőttek, le,,
majdnem valamennyi négy
motoros b o m b á z ó v o l t
\ magyar és német vadászgé
pek eredményes munkája teljes
bizalommal tölthet el bennünket
A lelőtt gépék nagy száma azt
mutatja, hogy az ország légi te re
már nem szabad és zavartalan
az ellenséges gépek számára.

A Sárvári E g é s z s é g v é d e l m i
Fiókszövetség közgyűlése
Szombaton délután a városhá
zán tartotta meg a Sárvári Egész-oégvédelml Flókszóvetség dr Kán
tor Ödön járási tisztiorvos elnök
lete mellett közgyűlését. Az el
nök megnyitóbeszédében kegye
letes szavakkal emlékezett meg
az egyesület most elhunyt ügyé
széről dr Schmidt Lászlóról. Em
lékét a közgyűlés jegyzőkönyv
ben örökítette meg.
Az elnök bejelentette, hogy "a
szövetség elnökoóje. dr Csöndes
Lászlóné tisztségéről lemondott
Melyébe a közgyűlés egyhangú
lag Hiller Imrénél választotta
-meg.
Hitler Imréné bemutatkozó be
szédében Ígéretet tett, hogy a
szövetséget minden erejével tá
mogatja.
Lemondott az ügyvezető főtit
kári állásról dr Kántor Ödönné

is. akinek helyébe dr Regős Já
nos polcári iskolai'tanárt válasz
tották meg. Az elhalt dr Schmidt
László helyébe ügyésznek dr Kiss
Imre ügyvédet kérik fel.
Felemelte a közgyűlés a tag
díjakat ls. A rendes tagságdíj az
eddigi évi 2 pengő helyett4 pen
gő, a pártoló tagságdlj pedig az
eddigi "1 pengő helyett évi 2 pen
gő lesz.
Elrendelte a közgyűlés a zsi
dók törlését a névsorból.
Tudomásul vette a közgyűlés,
hogy a Zöldkereszt részére ki
utalt Einhenschütz-féle házban
<egy szobát iroda részére a szö
vetségnek-tartanak fenn.
A gyűlés Kántor Ödön dr ügy
vezető elnök záró szavaival ért
véget

Napirend: 1. A mult évi Ozleteredményről szóló jelentések tár
gyalása. 2. Zárszámadások felülvtzagáláaa és a felmentmény meg
adása. 3. Mérleg megállapítása.
4. Tiszta jövedelemről való ren
delkezés. 5. Az igazgatóság k i 
egészítése. 8. Felügyelőbizottság
választása. 7. Az Igazgatósági ta
gok illetményeinek megállapítása.

Szülők é s tanulók Agg elmébe!
Az ÚJ tanévre

szükséges-összes

polgári ii elemi Iskolai füzetek
valamint

mindennemű

t a n k ö n y v e k é s iskola

cikkek

beszerezhetők C e l l d ö m ö l k ö n a

Turul-nyomda könyv- és papirkereskedésében
Tonkónyv-silltasgletst i á i wK>,t t á l j u k slőjsayeileMI

Közellátási hirek Celldömölkről
Kenyérgabona kiutalás
mezőgazdasági munkás
családok részére
Közhírré teszi a közellátási hi
vatal, hogy a közellátási kor
mánybiztos a közellátási minisz
ter rendelkezése szerint annak a
mezőgazdasági munkáscsaládnak
a részére, amely kenyérgabonaBzükségletét Igazoltan azért nem
tudta biztosítani, mert a családfő
a Jelenlegi háború során mint
katona hősihalált halt, a harcté
ren'eltűnt vagy rokkanttá vált,
továbbá ha a családfő katonai
szolgálatot vagy közérdekű mun
kaszolgalatot teljesít, kenyérga
bonát utal kl.
Ezért felhívja a hivatal az I gényjogosultakat, hogy összeírás
végett f. hó 28-lg jelentkezzenek
a közellátási hivalban.
'
-

tében az Igazoláson féltüntetett
minden személy után 100 buzaegységet zsír, vagy szalonna k i 
szolgáltatása esetében pedig a k i - ~
szolgáltatott mennyiségnek meg
felelő búzaegységet a haszonbér
lő zsirbeszolgáltatasi kötelessé
gének tcljesltésébo beszámítja.
. A köztenyésztési célra eladott
kanról, valamint az állami akciók
céljára eladott sertésekről a föld
művelésügyi miniszter. Illetőleg
a vásárlással megbízott gazdasá
gi felügyelőség állítja ki a beszá
mítást Igazolványt A beszámítási
Igazolványon feltűntetik az' át
adott állat súlyát éa búzaegységszámát Az Igazolványt a gazdál
kodónak a nyilvántartó hatóságá
nál kell bemutatni, mely azt be
mutatási záradékkal ellátja- éa

b

j | n a z e l a a á s t leljegyik á gazdalapra és a gazdakönvvbe.
'Felhívjuk a gazdák figyelmét
arra, hogy a hatósági rendeletre
A haszonbérlő, ha a haszon leölt valamint a hatóság által
bérleti szerződésnél fogva a bér elrendelt védőoltás következté
beadó részére zsír, szalonna, ben elhullott sertés után, amenyvagy hizottsertés kiszolgáltatásá nviben a hatóság kártalanítást
ra .van kötelezve, a községi elöl állapított meg, a kártalanítást
járóság igazolása ellenében a összeg minden pengője után 1
bérbeadó kívánságára legfeljebb búzaegységet a zsír, 1 búzaegy
annyi zsírt vagy szalonnát köte ségei pedig a hűsbeszolgáltatáat
les "kiszolgáltatni, amennyi a ha kötelesség teljesítésébe be kell
szonbérbeadó háztartásához tarto ^iiinfti.ni a gazdálkodónak' a .
zókat a helyi ellátási viszonyok kártalantásl őaszeg kiutalásáról
figyelembevételével
megilleti, szóló postautalvány szelvényével
vagy pedfg a haszonbérbeadó kell Jelentkezni beszámítás vé
háztartásához tartozó minden gett nyilvántartó hatóságánál.
négy 1 éven felüli személyre
Negyven kg-on aluli sertést
számítva egy hízott sertest A- igazolvány nélkül szabad szállí
mennylben a háztartáshoz tarto tani. Ennél nehezebb élősertést
zók száma néggyel maradék nél csak az Allatlorgalmi Központ
kül nem osztható, a fennmaradó bélyegzőjével ellátott fuvarlevél
személyek részére ls kiszolgál lel fogadhat el a vasút szállítás
tatható egy. hizottsertés
'
ra. Egyik községből a másikba
A bérbeadónak a haszonbérlő történő szállításhoz és hajtáshoz,
től átvenni; kívánt zsír, szalonna, amennyiben a sertés 100 kg-nál
8. Netalán! indítványok. Az 1943. vagy sertés mennyiségét a köz
nehezebb az Allatlorgalmi Köz
év december 31-én a tagok szá ségi elöljáróságnak kell bejelen
pont által kiállított szállítási Iga
ma 2569, üzletrészelnek száma tenie a ugyanakkor le kell mon
zolvány, ha pedig a sertés 40 kgpedig 89*40 volt. Az év folya dania a háztartásához tartozók
on felüli, de 100 kg-nál nem ne
mán belépett 80 tag 54.068 üzlet egy évi zsírjogosultságáról ls. A
hezebb súlyú, a tulajdonos lakó
résszel, kilépett 16 tag 204 üzlet községi elöljáróság a bejelentés
helyé szerint illetékes ki"
résszel. A felügyelőblzottság ál ről Igazolást állit ki. amely ma
elöljáróság által kiállított
tal megvizsgált mérleg és üzlet- gában foglalja a zab-ellátásról le
tásl igazolvány szükséges.
eredmény számla az üzlethelyi mondottak számát, továbbá fel
ségben 8 napon keresztül köz tűnteti azt a zsír, vagy hizottszemlére kl volt függesztve.
sertésmennylséget is, amelyet a Hirdessen lapunkban!
Amennyiben a tenni
kitűzött haszonbérlő a bérbeadónak k i 
időpontban légiriadó volna ée szolgáltathat A községi elöljáró
Korpa Igénylés gazdae miatt nem lehetne összejönni, ság az Igazolást csak olyan ha
künyvvel rendelkezők
úgy a közgyűlés
ugyanaznap szonbérbeadó részére állíthatja
részére
délután 4 órakor lesz mégtartva ki. aki beszolgáltatás! kötelesség
Felhívja a közellátási hivatal
a községháza
tanácstermében. gel megterhelve nincs.
mindazokat
a gazdálkodókat aA
haszonbérbeadónak
as
Iga
Felkéri a szövetkezet Igazgató
sága a szövetkezet t tagjait, hogy zolást a sertés, zsír, vagy sza kik gazdakönyvvel rendelkeznek,
a közgyűlésen minél számosab lonna átvételekor át kell adnia a hogy sertéseik részére szeptem
ban szíveskedjenek megjelenni. haszonbérlőnek, aki azzal nyil ber hó 10-tg korpát Igényelhet
vántartó hatóságánál Jelentkezik. nek. Gazdakönywel nem rendel
A nyllvabjrfrtó hatóság az Igazo kezők most korpát nem Igényel
Am as élet csak bút a bajt ad, lást bemutatási záradékkal látja hetnek. A .kiutalásban réi-zesülők
el
és sertés kiszolgáltatása ese beszolgáltatás! kötelességét • TV.'
Diót egyél, segít rajtad.

K ö z g y ű l é s a „Hangyában"
A Celldömölk és Vidéke „Han
gya" fogy. és ért. szövetkezet í.
hó 27-én,
vasárnap
délelőtt
V.12 órakor tartja 1943. évi ren
des közgyűlését a községháza ta
nácstermében, amelyre-a tagok
az alapszabályok 24. §-a értel
mében meghívatnak. Ha a köz
gyűlés a megjelent tagok csekély
száma miatt határozatképtelén
lenne, úgy az 1944.' szeptember
3-án, ugyanazon helyen és Idő
ben tog megtartatni, amely tekin
tet nélkül a tagok számára, ha
tározatképes lesz.

Hírlap

Tudnivalók a sertés
forgalom szabályozásáról

4
(szabad választású csoportban) s
kiutalt korpának megfelelő búzsegyeéggel felemelik.
Aa, anyakocák részére havi 10
kg. süldők (SS kg-on aluliak r é aaére Is) havi 3 kg korpa Igé
nyelhető Az Igénylést augusztus
hó l-től december bb 31 lg ter
jedd ét hónapra történhetik. így
tehát az anyakocák részére oazazesen 50 kg. süldők részére IS
kg korpa igényelhető darabon
ként. Aki szeptember 10-e után
Igényel csak november és de
cember hónapra kaphat korpát
A korpa kiutalása és megérke
zése után az érdekelteket dob
szó é s a helyi lapok útján érte
síti a közellátási hivatal.

Befőzési cukorvásárlási
engedélyek beváltása

C«lld0m6IHI Hírlap

II I R I K
— Születés. Túrmezei Sándort
éa feleségét Isten fiúgyermekkel
áldotta meg.
— Eljegyzés, Uti Baba és
Somogyi Lajos tart ZIH. m. tlsztv.
jegyesek.
— Esküvők. Mabr Ed Uh (Al
sóság) és Czlráky Józse! (Buda
pest) 1944 augusztus 26-án tart
ják esküvé jüket az alsósági róm.
kat plébánia templomban. —
Nemein Lóránd dr. (Sárvár), özv.
Németh Józsefné lia, augusztus
16-án, szerdán este Tél 7 érakor
tartoita esküvőjét menyasszonyá
val. Herkélv Mártával, Herkély
Tibor és felesége, Grigely Márta
leányával Budapesten a belváro
si főplébánia templomban.

— Szerencsés baleset Dr.
Molnár István 38 éves celldömöl
ki származású, budapesti OTI-tanácsos, aki pár év vei ezelőtt még
Szombathelyen teljesített az OTInál röD'gálatoL A néhányhetes
nyári szabadságát az édesapja
Somlóbegyen lévő szőlőjében
töltötte. A fiatal és szimpatikus
OTT-tanácsos közben Időtöltésből
a szőlőben kárttevő verebekre
vadászgatott majd szerdán dél
után Celldömölkre utazott a szü
lei meglátogatására s ekkor ma
gával vitte a 12 ós Flauber-pus
káját Is, amelynek csövében vé
letlenül bentmaradt egy sörétre
töltött lövedék. így történt aztán
hogy a celldömölki állomásra ér
kező vonat folyosóján a leszál
lásra készülő Molnár István ke
zében a fegyver valamiképpen
elsült és a sörétek az OTI-tanácsos Jobbkezefejét de különösen
sz arcát és a homlokát súlyosan
megsebezték. A kihívott mentők
nyomban beszállították a celldö
mölki kórházba, ahol Jósa László
dr egyetemi magántanár. Igazga
tó főorvos vette műtét alá Mol
nár Istvánt aki előreláthatólag
bárom-négy hétig nyomja majd
a kórházi ágyat
__j

Felhívja a közellátási hivatal
— Helyettesítés. Vas várme
az érdekeltek figyelmét hogy a gye alispánja a katonai szolgála
12 éven aluli gyermekek részére tot teljesítő Megyeri János cell
kiadott fél kg és a gyümölcster dömölki jegyző helyettesítésére
melők részére kiadott 5 kg-os Mogyorósy
Sándor
nagybefőzési cukorvásárlási engedé slmtinyi a jegyzőt rendelte kl,
lyek augusztus hó 3l-e után már hetenként két napon, kedden és
nem válthalók be.
szerdán teljesít szolgálatot a cell
dömölki községháza 5. sz. szobá
Babaszappan kiutalás
jában.
2 évén aluli gyermekek
— Adományok. A Hangya
jrészére
együttes gyűlése a bombakárosul
Közli a közellátási hivatal sz taknak 10U0 P, a Levente é s va Ám az élet c-ak bút s bajt ad,
érdekeltekkel, bogy a 2 éven sutas sportrepülőknek pedig 100 Diót egyél, segít rajtad.
aluli gyermekek részére szeptem P adományt szavazott meg, amely
ber és október hóra 1 darab ba adományok rendeltetési helyükre
— Beiratkozások a helybeli
baszappan megvásárlására jogo már el is jutottak.
polgári fiúiskolában. A celldö
sító utalványt kaphatnak.
— Áthelyezések. Kovács Sán mölki állami polgári fiúiskolában
dor megyéspüspök Horváth Imre az 1944/45. tanévre a beiratkozá
Két havi Ugztlejadag
káplánt Kemeneshőgyészről Kör sok a következő sorrendben tesz
U a d á M .,..;
mendre helyezte. Helyébe Keme- nek: szept &án, szerdán délu
A közellátásügyi miniszter ren neshögyészre Sinkovleh Nándor tán "2—4 óráig a IV. osztálvtia.
delete értelmében szeptember és újmlsést küldte a főpásztor. Né 4-6-lg a III. osztályba. Szept 7október hónapra s kereskedők a meth Lajos alsósági káplán Ká- én. csütörtökön délután 2—4 órálg a I I osztályba, 4—6 óráig az
kenyérlizzt és finomliszt fejada monba került fr*p'ánnafc
got egyszerre kiadhatják.
— UJ főnöknő az alsósági I. osztályba. Szeptember 9-én,
zárdában. A Miasszonyunkról szombaton délután 2—4 óráig
Ám az elet csak bdt s bajt ad, nevezett kalocsai iskolanővérek pótló beírások. Szeptember 10-én
rendi elöljárósága KlssboDyí Há vasárnap Veni-Sancte ée órarend
Diót egyél, segít rajtad.
rfa Jolán nővért nevezte ki az írás. Szept 11-én. hétfőn a ren
alsósági zárda főnöknőjévé. Az des tanítás kezdődik. A fizetendő
új főnöknő eddig Kecelen műkö dijakról tájékoztatót az Iskola
Bölcsőtől a koporsóig dött
hirdető tábláján közlünk.
— Sokgyermekes a n y á k meg— Kitüntető megbízás. Az
~,
Celldömölk:
Jutalm*za>a
Hegyfalun. Hegy
SzüUlés: Szabadi József és Országos Katolikus Kántorszövet
Csuka Ida házasságából leány, ség elnöksége a szombathelyi falu községben Szent István nap
ján
bensőséges
ünnep keretében
egyházmegye
területére,
a
kán
Horváth Krnő és Helner Irén há
zasságából pedig tlű született. torválasztásokkal kapcsolatosan ünnepeltek a sokgyermekes anyá
kat'
A
Népés
Családvédelmi
működő
minősítő
bizottság
tagjá
Arány: 1:1.
vá l'hlár Gyula celldömölki Igaz- Alap öt teljesen vagyontalan,
Házasságkötés: A héten nem gató, kAntortanllóL,neve/.t»» kf,
8—10. gyermekes családanyának
volt
Juttatott 100—100 pengő ado
— Presbiteri konferencia. A mányt A Himnusz eléneklése
Halálozás - Tar József 60 éves
és Németh József X éves korá szomszédos Egeralja községben után Molnár Irénke szavalt majd
tartotta az elmúlt vasárnap kör dr Rozman József kerületi espe
ban halt meg.
zeti presbiteri konferenciáját a res intézett szivhezszóló szava
S á r v á r : marcalvőlgyl református gyüleke kat az egybegyűlt nagyszámú
Születés: Cslszler József és zetek köre. Lelkészeik vezetésé ünneplő közönséghez. Majd Rú
Kövér íren házasságából fid. Né vet sok presbiter volt Jelen s zsa János körjegyző átnyújtotta
meth Sándor és Csóré Rozália hallgatta meg értékés és tanul az adományokat Hencsel Istvánházasságából fiú, Giczl István és ságos előadásait e konferenciá né, Bellovlcs Istvánné. Horváth
Dénes Mária házasságából leány. nak. A megnyitó Istentiszteleten Istvánná és Marton Józsefné
Saabó Béla és Horváth Mária Bolla Vince plríti lelkipásztor hegyfalui és Horváth Józsefné
házasságiból leány. Vadvári .le hirdette az igét Utána Végb J á  v aí ege rezegi sokgyermekes as ő é s Rábssömjénl Katalin há nos adorjánházi e* peres nyitotta nyáknak.
zasságából fia. Gulyás János és meg a konferenciát, amelyen
— Egy diák öngyilkossága.
Nsgy Mária házasságából fiú. Parragh Árpád csöglel lelkész:
Nagy Lajos és Leodval Mária Milyen legyen és milyen ne le Vlda Aladár 15 éves budapesti
házasságából fiú. Vámos János gyen a református presbiter? és gimnáziumi tanuló a nagyapjánál,
és Pipim Róza házasságából fiú. Száotó Emil sxalóki h. lelkész MIhátsi Pál gazdálkodónál töltöt
Fagyai Iiure és Varga Ilona há az „Otthoniról tartott mindvégig te a nyári vakációt Ostflyasszonyzasságából Bú. Büki La|oa és figyelemre méltó előadást Bolla fán. A napokban aztán valami
Schéfer Márta házasságából le Sándor adorjánházi s lelkész I - eyermekps csfnytevésért Mthátai
mádságávai fejeződött be a bi Pál megdorgálta az nnokáját aány született Arány: 7:3.
mire az úgy elkeseredett hogy
Házasság: Fehér László Fe zonyára áldott munkát végző a nagyapja Istállójában felakasz
kete Erzsébettel, Szlkora Ferenc konferencia.
totta magát egy_ gerendára. Ami
Nagy Donávsl. Sípon Ferenc Lász
kor rátaláltak a diákra és levág
ló Rózával kötött házasságot
ták, még é l t de megmenteni már
Celllek,
sárváriak.
nem lehetett csakhamar meghalt
Halálozás: Imre Józsei 82 éé
r
t
e
t
e
k
k
ü
z
d
Csütörtökön délután temették el
ves, Mórocz Sándor 60 éves,
OrtlTyaaszonyfán nagy részvét
Nagy László Lajos 3 napos ko- a Celldömölki Hírlap!
mellett
' — i halt meg.
Két Járás lapjai
1
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A jánosházi polg. fiúés leányiskola
közleményei
A jánosházi m kir. állami poigári fiú- és leányiskola 1944/45
tanévi javítóvizsgáját!, beiratási
és magán vizsgalati rendje:
Szeptember 1-én, pénteken res>
gel 8 órakor a nyilvános tanulói
javító vizsgálii ta.
Szeptember 2-én* szombatos
délelőtt 8 tél 12-ig az L fiú- és
leány osztály os tanulók beiratáss.
Szeptember 4-én, hétfőn ra*.
gel 7 órai kezdettel a magánta
nulók é s felvételi vizsgázók írás
beli vizsgálata. 8 órától 12 órair
a I I és IV. osztályos tanulókba
Íratása.
Szeptember 5-én, kedden reg
gel 8 órától 12 óráig a 111 Ill
és leányosztályos tanulók beha
tása.
Szeptember 6-án, szerdán reg
gel 7 órakor kezdődik a magán
tanulók é s felvételi vizsgálatot
tevő tanulók szóbeli vizsgalata
Szeptember 7-én, csütörtököt
reggel 8 órai kezdettel a magán
tanulók javitóvizsgálatát tartjuk
meg.
Szeptember 8-án. pénteken reg
gel 8 órakor tanévnyitó Istentisz
teletre vonul a tanulóifjúság. Diáksapka tollal kötelező.
Szeptember 9-én, szombaton
reggel 8 órakor kezdődik a n
des tanítás.
Felhívom az érdekelt vidéki
tanulók szüleinek figyelmét hogy
gyermekeik részére helybeli szál
lásról, légó. elhelyezésről gon
doskodjanak és' azt az | W taní
tási napon a tanulók osztályfő
nöküknek Írásban jelentsék be.
Há a tanév megkezdésében
vagy a vizsgálatok rendjében
esetleg változás történne, arróln
tanulók az iskola kapuján kifüg
gesztett hirdetés révén szerel
hetnek tudomást'
1

— Tlshónapos kereskedelmi
tanfolyamot nyit Budapesten n
Baross Szövetség 17. életévüket
betöltött keresztény Ifjak és le
ányok számára, akik a polgári is
kolának, vagy a gimnáziumnak
legalább 4 osztályát elvégezték
Beiratkozhatnak középiskolában
érettségizett vagy tanító képzőin
tézetet végzett tluk és leányok la
Tantárgyak: kereskedelmi és jogi
alapismeretek, magyar kereske
delmi levelezés, könyvvitel, ke
reskedelmi éa politikai számtan,
gyorsírás, gépírás. Az előadások
folyó évi szeptember 11-én dél
után V,3 órakor kezdődőek és
délután 3-tŐI 7-ig lesznek. Be
iratkozási dlj 40 P. Tandíj 300 P,
mely havi 30 P-s részletekben 1»
fizethető. A beiratkozásoknál be
nyújtandó a születési snyakönyvi
kivonat és az iskolai végzettsé
get Igazoló bizonyítvány. Beirat
kozni hétköznaponként délelőtt
11-tŐI 2-tg és délután 5 tői T-ig
VIII., Vas-utca 9. szám alatt lebet. Távolabb lakók beiratkoz
hatnak a születési snyakönyvi
kivonatnak, az iskolai végzettsé
get igazoló bizonyítványnak és
40 P beiratkozási díjnak postán
való beküldésével.
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