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A nemzeti l é l e k n e k m i n d n y á j a n 
egy darabja vagyunk 

Lajos rei.lelkéaz-
- A~ aá 

szónokának, 
nek mély | 
de, a múlt 
kimaradt. A 
adjak körre. 

Mindig félelmetesen komoly feladat 
szónoki emelvényre lépni. Ma is most, a 
nemzeti kegyeletnek ezen a vasárnapján, 
amikor a atttpttgyobbodott htzában, mlnda-
ndtt tisztelettel él hódolattal áll meg a nem
zet, halhatatlan hőseinek sroborbamerevlielt 

Es az idegen erőknek 
sodródó folyamiban függ-

vagyunk egy olyan száOtvetéinek, 
alig van hathatós bcfolyisunk. Ré-

ryasst egy hatalmas Jitizminak, 
soisunkat jórészt idegen érdekek 

el. Ilyen időkben csakugyan 

gyermekeknek áldozata, 
árvákká, elhagyatottakká 

Evekkel ezelőtt aaég 
lett megállanaak a sarjtor etétt SaéjrreHok 
magunkat, mert úgyéreztük, hogy hiábavaló 
volt as Adatat, amit hoztak. Hiábavaló 
600.000 éttt sárba 
t drága magyar m 
nak, hitvesek nek 
kik özvegyekkí, árvákká, elhagyat, 
láttak. Ügy ettetek attfftautat, matt mikor 

• Belepte 
a többá 

Ezt éreztük hutz-
kerssztll. De ma, 

1941 btt'MtaaaH'Wjrl aUhasaak attg Itt. 
Miit a L l l t l l t k u l ember, tatásat valami 
isltai csoda folytén kinőtt a csoata keze 
ét önfeledt örömmel, boldogan kliltja vi
lággá a csodát aa mutatja meg ország-világ 
előtt blzonyilíknl éppé lett karjil, azt lets-
szOk ma ml is. VslDnk b csoda tőrtént. 
Nem roll hiába at áldotet a csonkását 
é id , a uytstoráeág tatttttrW. Csodál lelt 
az Itten ezzel a néppel, saskor ugyanazzal 
a ntmrsdétkt. megláttatta a felemeltetett li, 
mini amelyik átélte ét látta ez összeomlátt. 

Ml következik ebből ? Az, hogy ennek 
t nattialtjt és különösen ennak t oarase-
déknek nyitottabb stimmel kell néznlt s 
viltgttttéaitiM tettet • n i s y s h . ITgy is 
mondbstnim: hívőbb tzemmel kell néznie 
a történelem eseteéoytlL Mii goodollok: 

?bb áldStW, ^HSSMÍ l e lákJozáS^a 
V nem hittek volna ét nem Kérettek volna 

•egmtrbelatlen failtsl ét tzerelettell Tudji-
tok mekkora hII és tzerelet kell ollbagyni 

meleg családi fészket, gügyögő _ 
megszokott munkát, drága hazai földet, éde
sen tengő harangszót ét vállalni a poklot ? 1 
Tudod mit jelent az, nem hallani talán tó
ba többé a meleg szól: édesapám, fiam, 
testvérem ?1 Tnddd, mekkora szerelet kell 
lemondani arról, hogy gyermekem, hitvesem, 
édetanyim mosolygó szemíbe nézzek ét ne 
érezzem többé kezüknek lágy simítását ?l 
Tsdod, mekkora hit é t Meretet kall ahhoz, 
hogy legdrágább kincaínket ezen a földön: 
cgraiseguOKei, veroaKai, CKtunKci aiaozzv f i 

Az ö áldozsluk azt tengi felénk: le
gyen benőttek löbb hit át több 

stég 
Ezért mindennapos -

a rém hír, i kipfcodiia t az 
tési láz, íelelőflen suttogás. Ezért I 
IcDtso-iiyoaioo annyi tiuiüc n segg el, enge-
rMiaiagt t l ét lauiltaatttztiiaéggel. Pedig 
vegertdzaényébea mindezekkel csak önma
gunk nyugalmát zavarjak ét önmagunkon ke-

SSSttSS nemzeti 
S S ínségnek és egyúttal a nemzet rom-
latinak is. 

Miért kall hát most több bizalom 
több tzerelet 7 Miért kall most 
szántani az ekének? Miért kell mott töb
bet nagyobb erófestllésstl dolgozni r Miért 
kell mott jobban összetartani ? Miért kell 
mott elhallgatni a széthúzás hangjintk ét 
alctilnlni a marikoditnak ? — A nemzeti 
lélek leijestégéért I Ennek a nemzeti lélek
nek Te Is. Én Is, Mindnyájan egy darabja 
vagyunk. Ne gondold hit, hogy te akármit 
ctináltz, gondolsz, mondasz, az se asm árt, 
te nem használ! A nemzet telke millió éa 
millió egyéni lelken keresztül tehet nőtte 
vagy gyávává, gazdaggá vagy aifgftliiijé I 
A nemzet éleiében az egyén és 

östzelügg. Tehát minden egyes embernek 
közhasznúvá kell lennie. Azaz: az emberi 
kozotaég étvára élni, a közhasznúságban 
hivatást látni, ezért minden küzdelmet vál
lalni és érette ha kell meg is fialni, ez a 
Te kőtelestéged, mindnyájnnk kötelessége! 
Toltad be ezt a hivatásodat hittel él tzere-
tettei, erre tanít a hőtök áldozsla. 

Ha katona vagy: védd meg a hazádat. 
H l tanító, tanár, pap vagy; tanítsd a reád 
bízottakat. Ha orvot vagy: tartsd Jó egétz-
ségbsn a népet. Ha jogász vagy: bizf " 
tz igazság araimat Ha kereskedő 

idoskodjál a szükségletekről. De vigyázz I 
Ne csupán l magad hasznára gondolj, ha
nem a köz használ, a hazád hasznát, a 
néped hasznát is keresd. Keresd úgy, hogy 
ha kall meg U halj érte Ha • 
halj meg inkább, mintsem 

v e n zászlódat. Ha tanító, i 
j j j j i m t f . jntékh mkoimas ' 

Ha orvos Tigy x ÍM] 

Ht jogász vagy: halj meg 
inkább, minisem az igazságtalanságot el
nézzed I Hs kereskedő vagy: halj meg in-
kább, mintsem olyan httanfi után nyújtsd 
U kezedet, melyhez mátok megnyomom-
déaa és Wttittrlrén árán jnthttnál. 

ádban és szeresd úgy, hogy 
oozzu ene, nona|a kjyzod 

a bőtök tanítása. Nem áfa, hogy szájjal 
hírdelem és másoktól kívánom tata azt Az 
OBtaastjkj bírónak t nemzetet abban tz 
emberben kall szeretnie aki rászorul. A ta
nítónak, tanárnak abban a gyermekben, tki 
a tanteremben előtte 01. A tisztviselőnek az 
Íróasztal mellett, nemzetit abban at ember
ben kell szerelnie, tk i hozzáfordul és ennek 
a szeretetnek abban kell tasgiiffltiinilni, 
hogy ezt a ráttoralé embert, a legegy
szerűbbet Is türelemmel ét szeretetlel azol-
gálja, mert azért 

Est trirnfh erre 
Becsüljük ara 
hogy szó nélkül teljesítjük 
mindenki a maga helyén, fegyelmezett á l 
hűséget munkával, élettel. Mert erre köte
lez is bennünket az ő áld 

A z éÜÉxÉmÉM j oga k e z é b e v e n n i a m u n k a 
s z a b á l y o z á s á t — mondo t t a a p á p a 
A Szentatya. XIII. Leó pápa „Rerum 

novarum" kezdetű encyklikája kiadásának 
50. évfordulója alkalmiból ridió üzenetet 
Intézett a világhoz, tmely tztrint tz egyház
nak nemcsak joga, hanem kölelestége l l 
nyilatkozni • szociális kérdóaekról, hogy 
Így SMatertnilM t természeti joggal is az 
Itteni kinyílalkoztatástal ötszhangban illó 
izocüllt tzervező munka stopjait. 

A Szentatya üzenetében s szociális is 
gazdasági élet harsai tlapvető értékével: 
aa anyagi ittak hasznilatávsl, a munkával 
i t t csaliddal kapctoUtbaa adott újabb 
eszmei irányvonalakat is erkölcsi útmutttisl. 

A földi javak hasznilafinak kérdésé
vel beatő östzetiggésben áll • munka kér-

raankatdok ét a maakéaok joga á t 
tégt. Ha azonban ék nem tudják -I 
feladatukat, az államnak Joga van 
venni a munka azabályozásit ét lel 

Bárdotsy Látzló msgysr mtmi 
t héten Romiba átszőtt. Illetéket olssz t t> 
ros taenoi erre t latogsntra aatf legtooen 
tor került volna, daa közbejött balkáni esa-
mények miatt az utazás balttztiat szenvedstt. 
Btrdossy Ut i l ó miniszterelnök a Doctval 
t i v*teno grornu rotyiaranao megoetzaiesei 
torán személyesen meg fog itmerkednl az 
olatz politika vezetőivel. A megbeszélések 
tehetővé teszik t taagyar él olasz államférfi-
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. t o k , bogy kicseréllek nézeteiket • fontos 

A két folyamán nagy dolgok előjálé-
kának vollunk isméi lanui: • Fohrer és a 
Dnce találkoztak iáméi • Brenneren. — A 

I ertlk Krétát 
lói. A kxidorri rádió egyik ^"ÖS?,1* 
ben .igen lárdalrruunak" mondta i W i l n ; 
fjol vereséget él ai angol csaptlcak .ttüyot 
veszteségeiről" szólt. A i lofot a :ni Itjek-
ssdk vigantalni hallgalóságát, bogy a háborá 
az Atlanti-óceánon fog vegtegeteo ddtlni. 

Iraki illetékes ktkok .IzuiUrOltákBtg-
djd áUdiiát, bogy a fővárosban elkerdliék 
a harcokat éa a ptudltád. eaert_BwJset 
síkságon fekszik és természetes erődítések 
híján nehezen védhető. 

A végkilejlődéshez közeledő hibonis 
helyzeten kslouailag mctfdhttni semmit Km 
változtat Bagdad eleste. Az a toerao^terl 
hullám, amely először a h W i t t n küzdő 
Irakot kerítene balalmiba, ma már megál
líthatatlan : a nép és az egéss gyarmataiig 
mrad közelebb sodródik s Néeaetc*cdaloca 
•aagtaurst erejéhez. A német tervek készen 
illának Semmit sem tudunk róluk, nem 
tudjak, bogy bői. merre lotytakMft tovább 
a dontö küzdelem: az asemények mögött 
érezni ás tapintani lehet csupán i>ra*iinda-

lejtések halványan célzist tesznek: erre — 
Krellbo. hasonló etmjö tis-adásl Internek a 
szabaddá vált ás megnyílt t^prus—Alezand-

Iriák a héten a kortaárrylspok. — Ezzel 
rabén beszelnek arról, hon • koitniny-
párti képviselik k á r k e r t j é t hogy a kor-
mánypári semmlfíle pirtmüködéit nem le|t 
klTaier ^eveteuyzége, a párttagok fog-
lalkoztatisa. képzése, a nagytóniegek meg
nyerése szünetel. - - . . . . . 

Tény az. hogy a parlament működése 
e nehéz napokban szünetel, t l«y elmarad 
néhány eMre beígért fontos kérdés rende
lteié. Májusra megígérték a zsidókérdés ren
dezését, beígérték s harmadik zsidótörvényt 
— és mindebből nincs semmi. Aebarmadik 
zsidótörvényt nemcsak az országgyűlés nem 
tárgyalta még — szünetelő országgyűlés 
nem Is lirgyalbal semmit — hanem még a 
bizottságok sem tárgyalták a készülő tor
vényt, söt amint HfrHk: a törvény nem is 
olyan nagyon késznl, legslibb Is az illeté
kes minisztériumok nem nagyon foglalkoz
nak vele 

B e k e r í t é s a katonai c é l 
A hadviselésnek ősidők óta legfőbb 

célja az ellenség megsemmisítése. A bada-
kozó lelek minden korban arra törekedtek, 
b o n ed a célt lehetőleg a legkevesebb 
iíjlsiiikrail és a regrövidebb úton érjék el. 
E törekvések kt>tikeiustuit volt, bogy a 
felek az ellenségnek mindig a leggyengébb 
és lestérzikeaySb pttttrlát h idOlel* keres
ték. Ez iiasa kmarattt más, mint a lelHHtott 
haderők oldala ét háta. 

A történelem döntő csatáiban az ellen
séges kadart vagy tej lesen megsemmisült, 
vagy fogságba kertit, vagy oly nagyarányú 
vzartteségjeatet uasacrkfU, avagy a harc toiy-
tstisirs képtelenné vált. 

A katonai vezetés mindenkor elsősor
ban as ellenség liJualitstra törekedett. H l 
ez nem is tolt lehetséges, akkor lagaUbb a 
haderő szárnyát Igyekezett táraadni ét ízt 
itkazolnl. Ed is elvet latjuk érvényesülni a* 
Napóleoni, valamint a Moltkel hadvezetésnél. 

Minden háború tz előző háború tz-
BStTtT1*'*1 ét tannlsigti alapján indul meg, 
melyei a haladás él lejtődéi teremtette kor
szert eszközök formálnak ál él tettnek 
mindig változatossá ét á | i terivé. 

H l szemügyre vessző t a századunk 
eleje óla lezajlóit háborúkéi, akkor t nagy
hatalmak szembenálló milliós tömegeinek 
htdmflverttelnél el tikkadni érezzük azt a 
rendkívül fontos törekvést, hogy az ellenfél 
ereiét bekerítve, megseramtttisék. Vizsgáljuk 
meg, ml idézhette elő ezt s lilszsU változást. 

Ax 1904—1905-iki otoszjipán háborá 
milliói tömegekkel indult meg. Az orosz 
kitonai vezetet ama hadászati alapelv mellett 
üzdJtotta meg ed a báborot, hogy a csaták 
alatti bitonytalanlig él várható meglepeté
sek ellensúlyozására Ilinél erótebb tartalék 
viitzatsrtltt szűkítget. Ezzd szemben t 
japán badseitáct azt az alapelvet követte, 
hogy lehetőleg t t összes alkalmazható erőt 
lel kell használni ina. hogy az elleniéi 
tzákrtni ctásxárnyalhstók legyenek. Ennek 
t btrezoodnak alkilmazátival el i i érték, 
hogy az oroszok mindig vissza vonultak anél
kül, kotw tartalék erejaket igénybe vették 
volna. Ebből a tényből Ctletértet vk. ezre-
elet. • MontrchU urutioi iágl kttonti atta
séja ad t tvtrvtiktaatttd vonta le. Bogy 
milliót hldetök alkalmaziiánil az egétz 
haderő btálltzátt, — t hatalmat kiterjedés 
ét tz akkez vitaotrytiott kedátokt laozgét 
aőitáhutébca — tm Ittattatsee, tatháta 
siker elérésére Cáktimatö egyedül az ellen
séges izlrnytk túlizimyalisa leket. 
^ AJ^^^^mm^ é l e t t a n mtajá-

i mindig tbbtn I tort 
It ki, hogy • haderő < 

részeivel — s kedvező helyzetet él időt ki
használva — az ellenség rétzeniét megverje, 
maid az ellenség másik rétztreje ellen for
dulva, azt szárnyon találja ét verje mag. 
Az erők egyenletet elcesztáta mdlett ez a 
szárnyra való lörtkvés jutott mindig kifeje
zésre 1914-et motgó hadműveletei alatt. 

A német vezérkari főnök ezzel izem
ben a • m l i m m h l i l •ellett tört lándzsát, 
az átkarolás ét bekerítés megsemmisítő 
«re|él emelte ki és tüntette fel, mint a döntő 

Sőzelem eszközéi Franci torsiig elleni ter-
1 esznek meglelelőtn építette fel. Tértét 

á L « i ^ 
szerint i Így abban a legfontosabb alap
gondolat, a hatilmaa jobbszJmnyal végre
hajtott bekerítő mtvdet leolvadt egyszerfl 
előnyomuláttá, ami természetszerűen dönti 
sikert nem eredményezhetett. 

Ezzel STfirtlrn1 a mai német hadveze
tés vitutlért az őti elvhez él nseglérem
tané a pincéios ttregtestekben azt a hatá-
sos eszközt, amdy a világ háborút mozdu
latlanság tehetetlenségét leküzdve, hatalmat 
túlsúly képzésével áttörte és bekerítette az 
ellenfél ertjét és azt megtörve, gyort meg
adásra kényszerítene. Ez a német hadveze
tés sikere. 

Vigyázzunk a vásárlási 
könyvre I 

A kiadoll -vásárlási könyvekkel tz 
t g t e ország leztterttm lehat tarlatokat 
eszközölni. Tehát t vidékiek i t vásárolhat
nak t virotokbtn ét t várotltk i t a vidé
ken. A vásárlási könyv tuls|donoss bárkit 
megbízhat azzal, bogy részére, vagy t könyv
be bejtgriitl craUdtapjai részére vásároljon, 
d l a kereskedő i vásáriad könyv felmntt-
löjáiól a tzemélytfzonostig igazolását kér
heti. A vásárlást könyvekel kiosztó hivatalok 
hivatalból ellenőrizhetik, bogy vásárlók ét t 
kereskedők a vátitUii könyvvel kapcsolatos 
rendelkezéseket betartják-e ? Hatósági lelni 
vasra minden fogyasztó köteles a vásárlási 
könyvét bármikor felmutatni. 

A viíártázi könyv elveizteae esetén ú| 
könyvet csak htt hónap eltelte után lehet 
Igényelni, ha pedig a könyv betilt, újat 
csak három hómp múlva adnak ki t hiva
talok. Könyvecske nélkül l következő árok 
k * P l l l rf j tap, ernyő, bőikesilyé, térfigatiér, 
nyskkendö, nyaksál, harlinystsrtó. kész fűző, 
nadrágtartó, kézimunka, toll, fátyol, csipke, 
szalag, iztap, zttaét. hsrzsnyigumi, paszo
mány, sajtit, öv, tdritttkt,zuroVocipó, gomb, 
kapocs, cstt, « él gyötzS, celofánkabál, 
vlsszosviizon, linóleum és mitrác. 

A celldömölki plébános 
beiktatása 

Pünkösdvasárnapi nagymise keretébea 
iktatta be Jindl Berntrdin dömOlki apát 
Celldömölk áj pléblnoilt. Nemet Varai dr-t. 
Az ünnepélyes föpspi misén Jindl Berntr
din apát hivatalosan belelentette az ú| plé
bános kinevezését. At ú| plébinos a pün
kösdi szentbeszéd keretében tartotta meg d-
i ő bemulaikozó szentbeszédét, amelyben a 
hivek szeretetét ét bizalmit kérte. A szent
mise végedével a templom tarhazában Ha
lász Gyula, as egyházközség világi elnöke 
üdvözölte az áj plébánost a hitközség ét 
az egyesületek nevében, mijd elbócsiiztstta 
1 helyettes plébánost, I tivotó Macher Emá
nuel dr-t, akit t hívek egy ezüst cigaretta
tárcával ajándékoztak meg. A távozd htlyet-
tes plébános meghatott köszönetei mondott 
a rövid itt tartózkodiia alatt irányiban ta
núsított ragaszkodásért és szeretetéit. Az A| 
plébinos már el i t foglalta hivatalát, he
lyettese pedig visszatért plébániája székhe
lyére. 

H é t r ő l - h é t r e 
A magyar zsidóság aranykorában di 

valóssá vált • hitsoreosok közi t becéző 
férfinév használata. Érthető is ez. hiszen a 
megbecsülésnek, az értékelésnek szóval ki-
lejezhető megnyilvánulása. A becézés tny-
nylra elterjedi, bogy nemcsak a szőkébb 
baráti körben, de faluban vagy ha éppen 
kit városkáról volt szó, ott i t becenevén 
emlegették a ialu kedvenc zsidaját. Nem 
kell messze mennünk, miris feltűnik emlé
keztünkben l Jó Számi, N i d , Kóbi Gazsi. 
Dóri szemtnlei, sokszor ps|eszos itmerőselnk 
bolygó-zsidó képe, mert mind olysn nevek, 
amelyek hallatára nem Piltt, Jóska. Jancsi 
vagy Sanyi névre hallgató napbarnított em
berarcok értendők, hanem melyek Sámuel, 
Ignác, Jakab, Izidor nevű „kjviiaizlotr em
bereket idniúttllk t ^ ÍSísA . 1 / , — 

• Hogy az akkori névhatználat a zsidó-
ság részéről milyen Jő ét helyes volt, mi
sem bizotryll|a jobbtn. mint az l gyakorla
ti érték, hogy a névről azonnal tisztában 
leheti ti minden lózangondotaodáló feiebi-
ráiunk, hogy kl l t az Illető, akivel dolga 
akadt. Most az Izidor, Izsák stb. nevek el
maradoznak, jönnek a QyörgyOk, a Józse
fek, t l ak ta tó külső is et-efvzztozlk. Ezen 
már segíteni mm lehet. Azon azonban igen. 
hogy tegyék kötelezővé a zsidóságnak a 
családi Sí otónév közötti név illtndó hor
dásai, melyből eltő pillanatra megilltpltha-
ló legyen faji vallási hovatartozandóságuk. 
Kormányrendelet tegye kötelezővé a Juda 
vagy Izidor vagy akár Kóbi Bér kőtelező, 
állandó használatát. 

ÉRTESÍTÉSI 
Tisztelettel értesítem a n.é. 
közönséget, hogy Celldömöl
kön, a gróf Tisza István-utca 
22. szám alatt levő ozv. Nagy 
Gyulán* tulajdonát képező 

ZÖLDFA-VENDÉGLŐT 
átvettem 6a azt Június l-ével 
m e g n y i t o t t a m , 
Ebőrendú tájborokká éa 
állandóan fr issen csapolt 
sfliTStL vsJanünt hideg éte
lekkel fogom kedves ven

dégelmet a legkényesebb 

Igények mellett kiszolgálni. 

Kérem a n.é. közönség ezlvea pártiogásat. ma
radtam hazafias tisztelettel 

HORVÁTH JÓZSEF 
K O R C S M A R O S . 



1941 június 7. CilldómdIIU Hírlap 

S ü s s z s i ő ó 
Celldömölknek ismét nevezetes film-

eseménye lesz. Június 7—8 és 9-én bemu-
tsijs • Nemzeti Mozgó a német Ufa-filmgyár 
egyik leghatalmasubb propaganda filmjét, 
Jndd SQss-t. 

Ez t film olyan kérdéssel foglalkozik, 
amely már évszázadok dta izgatja, perzseli 
a fel-fellobbsnó lángjával a magyar közvé
leményt. A Jud Süss történelmi film. Nem 
kitalélt meseszövéaü. való tények alapján 
mutatja be, hogy a már hírhedté váll Süss 
Oppenbdmer ulán hogyan lépték át a zsidó 
tdmegek a gettót, hogyan nyíltak meg előt
tük a szigortan elzárt keresztény országok 
kapni. A regényes film soha nem feledhető 
módon látja s szemlélő elé a léha, élvhaj
hász zsidóság hogyan használt lel pénzt, 
befolyást, hatalmat a maga aljas céljainak 
érdekében. 

Az aralkodéhoz való doromboló döf-
zsölödzés, a besúgás, s bosszú, a klnto-
kamra rémségei, s keresztény nók meggya
lázása, az aralomratörés, sz elfogatások, 
emberek kivégzése csak néhány olyan estköz 
és cél. amely s hatslomrs vsló törekvésében 
Süss Oppenheimert előbbre segíti, de egyút
tal vesztét is okozzs. 

A zsidók azt mondják a fűmre, propa
ganda film, melynek csak sz s célja, hogy 
a közvéleményt a zsidóság elten hangolja. 

A magyar közönségnek szüksége van 
a felvilágosító propsgsnds filmre, amely a 
zsidóság szerepét a valótágnak megfelelően 
leleplezi. Mert a zsidóság évtizedeken ke
resztül mást nem lett, minthogy törekedett 
lerombolni mindazt, amit s keresztény er
kölcs felépített, rombsdönteni s keresztény 
világot és helyelte felépíteni szt sz új életet, 
melyben s halalom teljesen s zsidóság ke
zében vsn és a kereszténység rabszolga
sorsba süllyed. A zsidó politikának célja a 
világhatalom megszerzése és ennek elérése 
érdelében pénzt, vagyont, számottevő állá
sokat, sajlőt, kereskedelmei iparkodoll min
den eszközzel kezébe kaparintani. -

Ez ellen pedig a propagandával is ken, 
hogy dolgozzon a kereszténység. Ha e pro
paganda eléri céljai, Celldömölkön Is ellen
szenvessé teszi Süss Oppenheimert és fajiá-
j i t . A darabhoz még csak annyit, hogy a 
legjobb német színészek és mesteri rende
zés hol csodálstot, hol bámulatot kellenek 
a nézőben. 

Levente körzeti 
versengek 

A jánosházi levente körzet 1941 június 
8 in, vasárnap délután 2 órai kezdettel a 
jánosházi Sportpályán rendezi atlétikai ver
senyét. A versenyre belépődíjak vannak. A 
Úszta bevétel felerészben s Horthy Miklós 
Nemzeti Repülő Alapra, Merészben pedig 
sz árvízkárosultak megsegélyezésére szolgál. 
A versenyen résztvesznek: Jánosháta, Boba, 
Borgá*ta, Dóka, Egyházashetye, Kemenespálfs, 
Karakó, KOcsk, Kissomlyó. Kemeneskápoins, 
Keled, Nsmeskaresztur és Nemeskocs leventéi. 

Korcsoportonként a versenyszámok 
mások, melyek 100 méteres síkfutás, 400 
méteres siklatás, 4x100 méteres staféta, 800 
méteres síkfutás, sélydobáe, magasugrás, 
távolugrás, zártrendá rsjgyskorlat és puska-
fogásokból állanak. 

Űrnapján délután 2 órai kezdettel, • 
levente Sportpályán Celldömölk, Alsóság, 
Izsákit, Mesteri, Nigyslmonyi, Söntjén túl-
hályia, Tokorcs, Msrstvat, Vönöck és 
Kemensttzentmárton leventéi körzeti versenyt 
tendernek. A körzeti verseny egyes számai 
ban legjobb eredményt eléró leventék részt
vesznek a hó folyamán megrendezésre kerülő 
járási levente vet seuysn is. 

H I R E K 

— Tatarozzák az apátsági temp
lomot Az spátsági kegytemplom belső 
festése alaposan megkopott. A szükségessé 
váll belső festési munkálatokat megkezdték, 
amelyek még a nyár folyamán befejezést Is 
nyernek. A templom tervéten belső nagy 
átalakilás. elmarad. 

— Búcsújárás. A Pünkösdi ünnepek-
re a nagysilieiek nagyobb zarándokcsapata 
ét löbb csoport érkezett Celldömölkre. 

— Konfirmáció Celldömölkön. A 
celldömölki evangélikus templomban pün
kösdhétfőn delelőn volt a konfirmáció. Mo-
litórisz János esperes 70 fiú és leánygyer
meket konfirmált meg: síÜY -

— Eljeggzés. Ifj. Dénes István celldö
mölki nyomdatulajdonos eljegyezle Csótár 
Irmuskát Filyeházáról. — Mészáros Mária 
Irma és Tims József pályamester gyakornok 
június l é n , pünkösd vasárnap tartották el-
jegyzésüket. 

— Hivatalvizsgálat . Dr. Hutsy Sán
dor, s szombathelyi kir. törvényszék elnöke 
dr. Benkö József törvényszéki titkár kísére
tében s celldömölki kir. járásbíróságnál 
kedden, szerdán, csllörtökön és pénteken 
blvatalvizsgálalot tartott. ' " 

— Vasúti á thelyezések. A szom
bathelyi azlitvezetoaég Pereszlényi Miklós, 
Vörös Béla máv. tiszteket Gyomoréról Cell
dömölkre, Oémesy József máv. tisztet Zala
egerszegről Celldömölkre, Pethő Imre máv. 
kalauzt Zalaegerszegről Celldömölkre he
lyezte át. i 

Vasárnap est* a Griff-sfélló kerthalyisé-
geben nagyszabású, tánccal egybekötött 

~ KERTME6NYITÁS 
less. Elsőrendű cigányzen* és italok I 

— Egg celldömölki fid tragikus 
halála. Lapzártakor érkezett a távirati értesí
tés, hogy Ládonyi Vilmos, celldömölki fiatal
ember, aki katonai tényleges Idejét tölti, 
s Dunába fulladt. Egyenlőre semmi köze 
lebbil nem latráéi a tragikus eseményről. 

— Tanitőgnülés Jl 
szombathelyi r. kai. egyházmegye jánosházi 
tanítói köre má|us-28-án, szerdán tartotta 
rendes tavaszi tBlgyOlsMl Jánotbázán, Né-
melhy Lajos vásárosmiskei igazgató tanító 
elnökiele mellett. A közgyűlést Veni San
da előzte meg. A neutrálisét dr. Pártli Jó
sad jinosházl plébános mondotta. A gyű
lésen megjeleni Magyar János esperes veze
tésével s kerület összes ptpsága. Szatlmayer 
Ilona egyházaihdyd tanítónő .Neveljük at 
Ifjúságot az ipari és kereskedelmi pályára*, 
Móritz Ilona bögötd tanítónő .Nemzett kö
telezettségeink a megnagyobbodott Magyar
országon" ét Magyar János esperes plébá
nos .Vallásoktatás sz iskolában" elmen tar
tottak értékes előadásokat. A közgyűlést 40 
személyes közösebéd- fejezte be a Bsrálh 
János-féle vendéglőben. 

Ctéii aarr. Caettei Ti-iásae. reopsl-ejaiL 
— Urasági talalkeasc,. Jéniut 8-án, 

vasárnap délelölt tart Celldömölkön a ke-
menesaljai evangélikus egyházmegye ifjúsá
gi konferenciái, amelyre az egyházmegye 
minden gyülekezetéből vár részi ve v£ kel a 
rendezőség. A neves előadók értéket ét ér
dekesnek ígérkező előadásai mellett a kon
ferencia egyik kedves műsorszáma lett s 
fiatal finn Idkést finn énekszámai. Az érke
zét és ismerkedés után kóllai Vidos Dániel 
egyházmegyei felügyelő nyitja meg s kon
ferenciát, majd istentisztelettel veszi kezdetét 
sz egy napos seregszemle, amelyen Wag
ner Aurél budapesti lelkészlilkir prédikál. 
Bácsi Sándor pápii lelkész és Ágoston Sán
dor budapesti mérnök elősdásai következ
nek és s'finnn lelkész énekszámai. Ebéd
szünet után megbeszélés sz ifjúsági mun
káról, a népfőiskoláról, majd egy evangeli
zációs előadás hangzik el iz ifjúság kedvet 
barátjának, Ágoston Sándor mérnöknek at 
ajkáról. A konferenciát áhítat fejezi be kö
rt Ibdtll 5—8 óra korIL 5? 

— Épül a vönöckl körjegg tői lak-
A vönöckl körjegyzői lak újjáépítése már 
teljes ütemben folyik s sz ősz folyamán ad
ják át rendtltelésének. 

Leventeotthon 
avatás Csöngén 

A csöng •! levente egyes ölet szép siAtnü 
közönség előtt pünkösdhétfőn avatta fd ün
nepélyes keretek között a járás egyik leg
szebben épült leventeotthonát 

A leventeolthon létrehozásában nagy 
érdem illeti Szabó Dezső igazgató-tanító, 
levente főoktatól, mert alig másfél év alatt 
rendíthetetlen buzgalommal és fáradságot 
nem Ismerő akarattal teremtette elő a szük
séges anyagiakat. 

* Az ünnepély a celldömölki levente fú
vós zenekar ajtai eljátszott Himnusszal kez
dődöli, melyet KOrössy Tamás karnagy ve
zényelt, tamása Saródy Oyula levenleegye-
süleli elnök üdvözölte a megjelentekéi, msjd 
Németh Oyula levente szavalta d Radványi 
Kálmán „Ifjúság" dmfl költeményét nagy 
haténál. Klrehoer Elek igazgatő-Iómérnök 
mondotta d nagy érdeklődésstí vért ünne
pi beszédét. Skazel Károly századot, 
jénai kalonal parancsnok szép szsvsk kísé
retében adta át az otthont a községi elöljá
róságnak. Fehér Ernő ostffyasszonyfsi kör
jegyző vatte'át at épüleld ét válaszában 
hadaimat tett. hogy sz otthon mindenkor 
teljesíti feladatit, mert ez szent kötelesség. 
Ezt követte a levente verseny és s dijak ki
osztása a győztes leventék közt. 

Az ünnepélyt reggelig tartó táncma-
latság fejelte be a Kiss-féle vendéglőben. 

M a g y a r Testvér! 
Hazaáruló vagy, ka vásárlási k ö n y 
vedben zsidó cég neve szerepel i 

— Búcsú Kemenesmagssibsn. Jé
niut 8-án, Szentháromságvasárnap tartja Ke-
menesmtgssi község hagyományos évi b ü -
csdjái, amelyre az előkészfllelek mar nagy
ban folynak. 

— Vizsgák az evangél ikus elemi 
iskolában. A folyó évi tanítási esztendőt 
at evangélikus iskolában jánias 9-én, hét
főn délelőtt és elemién sz éj iskolában tar
tandó vizsgák zárják be. Az új tanévre a 
beiratát június 10-114a lesznek. 

— Színi e lőadás Alsóságon. At 
alsósági evangélikus ifjúsági egyesület forró 
hé 29-én (Péter-Pál nao|án) matatja be 
vezetőjének. Szakály Dezső evangélikus 
igazgató tanítónak „Hirmadás Jóska" elmú 
3 felvonásos színművét. A próbákat már 
megkezdték. 

— Katonanemzet vaggunk. A Nem
zeti Munkaközpont kiadásában e dmen Je
lent meg Nagyselmeczi Mérey László ny. 
altábornagy kitűnő tollal megírt ismertető 
fatele. A szerző tömören összefoglalva, 
világot ét könnyen áttf kuilüdócu tárja elénk 
munkájának első részében a hunok európai 
terjeszkedését ét ismerteti ss Attilán vo-
naikozó mondskOröket, különös tettetette! 
a magyar mondakörre. A második részben 
s kimagasló magyar vezéreknek az ország 
ezer éves megtartása körül szerzet érdemelt 
taglalja, levonva a tanaiságokat 

Eladó vendéglő S t t Ü E i 
hentes é s mé .zá ro .Uzio t lakással és mellek, 
helytséiekktl, szabadkézből-ledó. Erdetdódnl lehet 
Zsiray La jos t 

— Köszönetngt tvání tás . A csöngd 
levente egyesület otlhonavató ünnepségén 
felülfizetiek: dr. Hellhéssy Jenő 10 P, Kir-
chnar Elek, ösv. Pokoraindy Oyuláué, Ost-
ffyuszonylai Et. Ifj. Egyesület éa N. N . 
5-5 P, dr. Bisiczkv András 3 P, Weöres 
Sándorné 230 P Újvári Kálmán, Sághegyi 
Bazallbánya R. T. és Wildenauer Oyörgyné 
2—2 P. Mihálsl Kálmán 1 80 P, Hall And
rás 1.50 P, Czakó Károly, Puskás Kálmán, 
Szeder Pál, Erdélyi András, Szslőky Endre 
és Halnál Sámuel l - l P, Fehér Ernő 80, 
őzv Bárdossy Kálmánné 70. Saródi Károly 
60, Nagy uare. Fiiszár József és Németh 
Sándor 90-50. Bocskor István. Kulasy Kál
mán. Koltay Sándor és Hajas Sándor 10—10 
fillért, mely összegekért eiűloa is hálás kö-
tzőnetd mond az egyesüld vezetőségt. 
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— Iskolai bclratáaok. Celldömölk 
nagyközség elöljárósága kötrdrré leszi, hogy 
a nagyközség összes elemi ét továbbképző 
Lakoliiban i i 1941/42. tanévi bdraütsok a 
következő napokon lesznek megtartva: róm. 
kai. fiú- ét leiuyelemiben június 13 és 
14 én, ág. h. ef. elemiben (únlas 11 á t 
12 én, brr. elemiben június 15 én. A tankö-
l l l l i r l r r l minden letli tagy iieüeml fogyat
kozásukra, egészségi állapolukra való tekin
tet nélkül ét akkor I t be kell Intői, ha 
gondvittlólOk háti oktatásban kiván|a ókat 
résietitenl Eten rendelk ej éteket be nem 
tartó gondvttelök ellen, at ide vonatkoró 
törvény etapján, at alOI|irótág megindllji 
a büntető eljlráat. 

— Bonaál t a t eherau tó . A mull 
ttombaton t Horttry-léren egy tzorabalizeryi 
•h l l l l p suc i l e béraotó megállóhelyén neki 
hajtolt Ttlabér Sándor celldömölki bérautó-
fuvaros autójának, amelynek elejei — 
At rútok egyik járdimentl fátiskidönlötték 
A karambolnak embetáldoials nincs. 

— A Cipójavitások árat. At árkor-
mánybizlos at égési orsiágra kiterjedő 
érvénnyel megállapllolla a cipSjivIlásokért 
kérhető árakat. A apőjsvitó műhelyekéi 
telephelyűk sterint és auerinl, bon áltálé
ban milyen minőségű munkát siokisk vé
t ó i , három csoportba osztják. Mindegyik 
Juessáutuut köteles műhelyében vagy üz
letében teltOnő bdyen Ua-LttszUei uokat 
aa aVakat estetytketa káMewioal Js.lutseHrt 
kértet ét énben lel kell tűntetni azt is, 
kogy •tvkeryo eányidik osztályba Italozik. 

E l a d ó t e r m ő s z ő l ó . 
st tettes itcaevsstovet ba-
;, gyOmolcafáakal, 1000— 

Om i Mtdolttrabatia. 

— H i lmsperemű acél kétf t l lére-
et májna 3 1 . után nem kel l 

fizetésül elfogadni. At állami és egyéb 
at, léhát a pottshivalalok is, t 
a acél k t W I I i t s i l r l lettes 31-ig 
d ~ - " . a Magyír Nemieti 
MM pedig az Ilyen érmekéI méz 

31-ír cserélik ál rfCés peremű ér-
A wwtnénA Márt értteks, fcofy 

• timiperenfl icél kéifilléittek életeiéiért, 
ről mind döbb gondoskodjék. 

— Kárpátaljai munkások menet-
d i | kedvezmén B e . Felhívja a községi elöl
járóság e MidskOioaiég ügyelmd arra, 
kegy a kárpáiatkd idénymunkások részére 
a m. kir. kereke delim ét közlekedésügyi 
miniszter úr 350 km-en felüli viszonylitban 
felleg-kedvezményt engedélyezd!. Ezen ked
vezményt a Kárpátalján lein mfsrkrsideséai 
Btaastéaok, illetőleg a munkálok restére sz 
őket alkalmazni kívánó és a vasúti szállhat 
költségeit viselő gazdaságok vehetik igény-

Kőzügt Elöljdrósát 

E L A D Ó US 
k e l t i lattstájiii-

i drb. 2 - « hetes esirks i s j é é 
E L A D Ó US 
k e l t i lattstájiii- k3dnl \JS: Hc.'rvVih'Koroly^ 
mit Hl SSjtlW t f r Sete testfü. 

vasvsrmegyenez vtsszsten vennviaei veca 
anyanyelvű Ifjúságának a magyar éld vér 

véfttt l i ü k -
> részétől a 

l felhívási intézeti a vár
megye hataflasan érző és gondolkodó !s-

tat vézMlrcrzás útján vagy pedig 10-15 
- — . . . . . . . - , , . ftsttgo cnenszotgsttsiis lefeoen a atstlgo esiensrotgsm 

családoknál helyezi 
UHvltele érdekében retbfvje a községi 
|h á túszo t ta t t rttWtoitj.méjií t 
resteséét) hetopooiódnl ólttátaiiak vigj 

hetsék el. A terv kerest-
eW-

vsgy pe
dál st simse.il havi 10-16 pengő tartásdíj 
dleisébeu elrállilrttrit*, kogy siándékukst 
a kftirttházi 2-tt sztárt Irodájábea lánlus 
hó » l e s í id sl el sdt^edVnek. A cell-

hogy aki teheti, ikár 
tesen, vége bsvl 10-15 pengő 
—dVit-iaJ— LmU ••> áft . , i •,. , eV - o* 
gKnáaOjjB tvjMVTTHni (jciut-riin o tun 
vend. SZ I teát Irt batáridő slstl jelentkez
zen. A gyermekek elhelyezése június 15-től 

NEMZfHl^itjrZGÓ MOSÓRA 

Jud SOss. Június 7-én, szombaton 
délután fél 7 és 'este 9 órakor, 8-án, va
sárnap delelőn 11, délután fél 3, léi 5, 
fél 7 és este 9 ómkor é s 9-én, hétfőn 
délután fél 7 és este 9 órakor kerül be
mutatásra. A hatalom, a pénz és a szen
vedélyek viharának híres filmje. Az első 
film, amelyet mindenki vár 1 Mindenki 
nézze meg! Élménv! Kérjük a helybeli 
közönséget, bak kitértél a vidéki vonat-
közlekedésre, est előadásokat lehetőleg 
szombaton vagy hétfőn szíveskedjen 
megnézni. Csak 16 éven felülieknek! 
Rendes he lyéz t t f Magyar világ híradó. 

Családi t i tok . Június 11-én, szer
dán délután fél 7 és -este 9 órakor kerül 
lejátszásra. Szomorúság, bonyodalom. 
Üzlet, kacagás, sírás egy négyéves kis
gyermek körül. Filléres helyárak! Uta 
vflághlradó. 

D z s u n g e l ,nm. (Tigriskarmok). Jú
nius 12-én, Urtttpján délután fél 3, fél 
5, fel 7 és este íl órakor kerül bemuta
tásra. Az afrikai* őserdő ezer veszedel
mes kalandjának pompás filmje. A leg
izgalmasabb dzsungel film. Rendes hely-
árak I Ula vflághlradó. 

— Perenoszpóra-megf igge lóá l lo -
mások herjuközaégekben. A peromosz-
póra elleni sikeres védekezel ékdekében 
peronoszpónmegfigyelőállómások felállítását 
rendeljék eL A tervezet szerint t hegy
községeket megfigyelőállomások felállításán 
hívják lel ét tz állomásokon felszerelt mű
szerek, valamin! a peronos;póra-naplár se
gítségével s lövőben mindig közlik s veszé-
f) illettél tttftcfertftctek gazdáival kogy a 
védekezést bizonyos határidőn belül végre 
kell hsjlml. 

J ó bor — Jó, sjféazasVg — j ó hangulat 

o ZÖLDFA-VENDÉGLŰBEMI 

— Befőzési cukor k i b í r t á l A 
gyümölcs eltevéséhez cukrot juttatnak a 
háztartások részére Kormányrendelet Iniéi-
keoése szarról, at olyan családtagok atáa, 
akik 1923 jánius hó 1-je etán születtek, 
lekét tizennyolc évnél fiatalabbak, szemé 
lyenként három kilogramm befőzési cukrot 
Igényelhetnek. A befőzési cukor vásárlásán 
tz engedélyt legkésőbb 1941 június hó 14 lg. 
e községi llrMtaútágiJIIlll (polgárrnesttinél) 
igényelhető. Minden olyan mgallintulajdo-
nos é l egy évnél régebb óta haszonbérlő, 
skinsk összesen legalább 3200 nénttögöl 
termő nlrnőlesöse vsa, belózéd cukrot 
igényelhet. Az olyan termeifik. akik gyfl-
mölctbelöllek és gyűmölcslzlélék eladásával 
űdetaiaéttg nem toglstkoznik, legfeljebb 
20 Méópassat belözési cukrot igényelhetnek, 
laáráaset néartJ tm, kogy 3200 oépszOfölnél 

nagyobb termő gyümölcsösük van. 

S P O R T 

C V S E - « A V Kinizsi 2:1 (0:1). 
Celldömölk. Vetette: Mallcs. Nehéz kétde 
lemben győzött a Vasutas az elsöoszlályban 
játttő Klnlzti ellen. A gólokat Hende és 
Btaésá, (tttve Hete lőtték. Jók: Peklér. 
Töke és Hende, s Kinizsinél Satlméd ét 
Bősze. Malics tútatlgorúan bírálta d a test
iéi való játékot. 

SsergénglLevente—Dabrougl Le 
ven te 5:0. Szergény. Vetette: Szőke. A 
lelkesen játszó atmgéaylsk n é p játék után 
blitosan győztek. Góllövők : Somogyi I . (2), 
Konc. Molnár L és Molnár II. 

5!& 

A Mezőgazdasági Kamara 
jelenti: 

Tervre tt komidiigl Utótirlútokkal 
kapcsolatban. A gazdiérdekképviseleti szer
vek izon óbijuknik sdtsk kifejnéd, hogy 
s jövőben s honvédségi lóvásárlások a gaz
daérdekképviseleti szervek révén legyen 
lebonyolítva A Ksmsn b Umogatja e ter
vel, mert a gazdák magasabb árhoz jutnának. 

Sllóakctó. A Kamara a Földművelés
ügyi Miniszteriumlól értesítést kapott a ren
delkezésre álló dlőaegélyről, mdy a mait 
évi keidet lényegesen túlhaladja égy, hogy 
vármegyénként mintegy 30-40 gazda ré-
szesslhd sllósegélybeo. A segély kóbmé-
terenkénl 3—4 pengő, t legnagyobb segély 
480 pengő. Silóépltéti segélyt kaphatnak 
300 kit . holdon aluli birtokosok és kis
gazdák. As érdeklődök ingyen megkaplak 
a silógszdálkodás 60 oldalas útmutatólát, 
mdy részletes útbaigazítást ad az oksierü 
silógatdálkodásn és • siló elkészítésére. 

Amely községben lőbb gazda épll diót, 
ott az érdekeli gazdák kötős használatra 
szecsksrágó betzerzéshei i t segdyt kap-

Mititán a silók elkészítésére a legal
kalmasabb idő a június hónap, ezúttal It 
fáthívjuk a 300 boádon dali birtokosokat, 
akik sflosegttlégre igényjogosullságft! bír
nak, hogy silósegély Igénylésüket t Kamará
nál sürgősen jelentsék be. 

Gépkrzrlől tanfotjam Sziketfehir-
Tárolt. A Székesfehérvári Qtóf Széchenyi 
István Ipari Középiskola (Budai út 13.) jú
nius hó 9 ÍM kezdetlel 8 napos mezőgaz
dasági gépkezelői tanfolyamot rendez. A 
részvételi dl | ét vizsgadíj 32.— P. 

Fdhlv|uk st érdekeltek figyelmét I 
bércsépló-igazolvány megszerzésére módot 
nyu|ló alkalomra, s kérjük sűrgös jeleni 
l . | i . a l i t . l nevezeit szikiskoláhoi fordulni. 

ClipíiZtptk it magiirak bejrlentésr-
Miniszteriumnak egy rendelete úgy Intézke
dik, hogy akinek cséplőgépe van. kötelet 
azt a községi daijlróságnil beizerezhetS 
bllllintóttp lelhasznáiásával a as. kit. Köz
élelmezési Hivatalhoz (Budapesti V. Nádor 
u. 27.) június 9-ig bejelenteni. 

Kézles ölet, vagy nyomtatásul gabonát 
csépelni tilos és kivét elei esetekben csak a 
lösrolgiblró engedélyével lehet. A kévekö-
téshez és zsuppszalmánnk iiüksíges tozsot 
s községi elöljáróság engedélyével kézierS-
vel Is szabad csépelni. A géppel CléptotTiek 
s uilplésteről IdSeyret kdl vetetni, melynek 
mintáját a Közellátási Mlnlszler állipllja meg. 

Kiadja: * Turuljjjllvslslg 
Felelőt H é d i . : T e l í t i Károly". 

\ff 

Be kell (denlenl továbbá n 500 mé-
lermáztánál löbb gabona befogadásán al
kalmas nugtárakaL Nett esik bejelentés! 
kösdwittég alá a mezófazdatági ütemhez 
tartozó gabonarsktár, ka annak befogadó 
képestégére 100 métermázsánkint legalább 
15 kd . boád tzántólök) esik. 

EUmvtilt eéps:íl ét bórhallaőék for
góiméin* korlátozása. Az Ipirügyl Minltz-
tersek imrlal i l i szerint sz, ssJaek bönal-
ladékból 5 kg t, dhisinált gépszijból I kg-t 
stsaksltrlé kétzlete van, köteles ezt s Bor
ipari ffliorhstynes: ajánlón levésben beje-
lentenl. iúnlns hé • lg. Később pedig min-
den hónap ntoisé sspjáe meglévő készlet 
szerint s kői t ikett hónap 8-ig kell beje
lenteni. A bejelenlett készletei az engedély 
megadásáig , illetőleg at átvételig meg kell 
őrizel ét s roozlástól meg ken óvni. 

Bórunllidákot és elhistsált gépnljat 
csak olyan kémkedő vásárolhat, aki tpsr-
jogoslivány alapján ilyen aradkettkel ke-
istlksdltetlk. 

— Ggeagc volt e celldömölki jn-
nlnsl o r szágos váaár. A megkésett mtiö-
gazdasági munkák raitlt kisebb volt a június 
5-1 országos vasát lorgilmi és at 
áru Idoosatd és álttlldhijtás- mint más 
iiélltaltii A vásáron aa Irányzat tartott, 
sz ársk magasak, ennek msgldelöen kevés 
árú és allét etetett gazdát. Az álisilelhsjiás 
s következő: aetaslkt 637, lé 200, 
sertés 200 drb. saelyből 189 sertés, 24 ló 
és 280 szarvasmarha cseréli gtidái. 

http://simse.il

