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Megje lenik minden szombaton. 

A vörös csillag alkonya 
Ismét közelinkbe, legalább is szomtié-

dos illsmba csapolt a háború lángja, eizal 
hazánk ismét belekerült a háborús zónába 
Ma még éljük a béke napjait, a háború kö
zelsége dacára, de ki tudja, mit hoz a bolnnap? 

Az, hogy a háború a vörös köztirsa 
ságok unióját, Szovjet-oiorszorságol érte. 
minden magyarban bizonyos mrgköpnyeb-
bűléit kelleti. Mert ki nem nézle közülünk 
aggodalommal, bizonyos belső nyomásul a 
vörös csillag Magyarországra támaszkodó 
halárát ? Kiben nem kelteti, hacsak ladat-
alatti rettegést is, a rrigysr-crosz halárról 
tolylorioaun érkező hadmordulali éa bbo 
nyoa követeli dzési hírek ? Kiben nem kelteit 
aggodalmat a vörös csillag képviselőinek 
német-orosz barátság melletti folytonos ka
cérkodásai, tárgyalásai a demokráciákkal? 

Addig járt s korsó s kútra, mig eltöröli. 

Az áprilisban, virágvasárnr-p kérdett 
Jugoszlávia elleni német fimadáa egyik ered
ménye az, bogy a német kormányuk ma 
kezében vannak azok a bizonyítékok, ame
lyekből kiiűnik, hogy Oroszország fegyverek, 
repülőgépek, lőezer" és egyéb hadianyag 
szállításai Ígérte Szalontkin ál Németország 
ellen, hogy így végleg háborúba sodorja 
Szerbiát, — mint Hitler rrordotla kiáltvá
nyában . 

A bolsevista Moszkva gyűlölete na
gyobb volt, hogysem a nemzeliszccjaliata 
Németországgal együtt tudjon működni. 
Oyűlölete akkora volt, bogy Németország 
iránti barátéig hazug képmultlására voli 
képea ellentétben mégis vállalt kötelezett
ségével éles ellenlétben ünnepélyes ígé
reteivel Németország ellen fordult. I . Né
metország és Európa ellen irányuló bom
lasztó kísérleteit folytatta. 2. Külpolitikáját 
mind nagyobb mértékben németellenes 
Iránybs állította és 3. teljes haderejével ug
rásra készen felvonult s német haláron. Ez
zel Szovjetoroszország elárulta éa megszeg
te a Németországgal kötött szerződéseket és 
megállapodásokat. 

Ezeknek a szerződésszegéseknek éa 
hazugságoknak megtorlására indult el 22-én 
vasárnap hajnalban a német haderő, smely 
rohamléptekben halad az orosz védelmi vo
nalak itrörése után Moszkva felé. 

í'gy látszik a német vállalkozások egy-
egy újibb fejezetének megindulási napja a 
vasárnap, amint ezt a balkáni éa moat as 
orosz háború mutatják. Moat feszült érdek
lődéssel várja a világ azokat a német hadi-
jelentéseket, amelyek megtorlások ls lesznek 
egyúttal a vörös csillag ural által az em
beriség ellen elkövetett galid cselekedeteikért. 

Bizonyos hogy a rémet hadvezetőség 
az általa szokott vlilámgyora kezdeményére 
Mivel és célratörésével hamarosan le lógja 
seperni a moszkvai Kreml azáz lotnya fe
lül a vörös csillagot. A korszerű felszere-
létsel és katonasággal, valamint hadiflottá
val rendelkező német védérö e nagy feladat 
elvégzésének minden bizonnyal dicső záloga. 

Családvédelem-nőtlenség-agglegényadó 
I r t a : Nádasdy L a j o s 

IL Azt a megállapítást tettem előző sora
imban, bogy s magyarság pusztulásának 
lelki-gazdasági okai vannak. Ez a krízis 
pedig a nemzet alapletét, a családot tá
madta meg elsősorban. Ha moat már a 
csalid megrendül, akkor megrendül maga 
a nemzet la. Mert a arravtef élelerefe, fej-
lődése és megmaradása attól függ, hogy 
milyen erős leüti ét anyagi alapokon 
nymgttlk a nemzetfenntartó család. Ez 
az alap pedig alaposan megrendült és raeg-
rongilédolt. Lássunk cuk néhány példát. 

Fiatalemberekkel beszéllem, akiknek 
megvolna a lehetőségük ahhoz, hogy csalá
dot alapítsanak. Es mikor kérdeztem u 
okát, bogy miért nem teszik, szinte cinikus 
vitáitokat kaptam. .Nem fartőm el senki 
lányit sem éa még mindig olcsóbban jö
vők kl, ba vendéglőben étkezem, mfn'ha 
asszonyt vfatzek á házhoz" — mondja az 
egyik. „Tudod, mikor az ember 30 éves 
elmúlt, nehezen adja már akkor a fejét e 
fajta könnyelműségekre" — fgy a másik, 
„Adjanak még több fizetést, akkor két fele
séget is tertok" — azól a harmadik. Foly
tathatnám a példái egén a végtelenségig. 
Mondanom sem kell, bogy undorító ez a 
cinizmus és ellentmond sz ember rendelte
tésének is. Józan éa egéazséges lelkületű 
ember tudatiban van annak, hogy a terem
tő közösségi életre alkotta az embert, nem 
pedig arra, bogy egyéni önzésének aljait 
jírja. Ezek azok az emberek, akik szerin
tem nem érdemlik meg, bogy a nemzet 
testén élősködjenek. Here módjára élnek, s 
a nemzet anyagi ét erkölcsi erejének pa
zarlói ét megronlól. 

Mis a helyzet azoknil, akiknek nincsen 
meg az anyagi lehetőségük arra, bogy csa
ládot alapítsanak. Nircaen anyagi alap arra, 

Aratódal* 
Kaszacsengés... kaazapengés... 
Magyar puszták aifl csendjét 
ZQtöb reival üli meg. 
Kaláaifejek megitincgaek, 
Sugnak-ougnak, földre esztekr 
Csókos lelkük sir, zizeg. 

S tűt a tenger pusztaiágon, 
Szálló magyar sóhajtá-on. 
Hulló kCnryzápoion i t 
Hallik.. . szellő messze hordja 
Pilótákba, k i i kinyhóba 
A mlgyar főid Hy mnuszát: 

Félre bánat! Sutba kétség! 
Televényűnk szent reménység, 
leér, éttel, soh' se ctal. 
Hazai föld, drígi , édest 
Halleluja I százszor néked, 
Áldva áldott ösasar! 

Kaszacsengés, kaszapergés! 
Szerény ország vérző teltét » 
Tépdesheti száz vihar — 
Hosszú, kínos, nagy tusára; 
Kalárzerdók zsoloz.mája 
L e n a syczedeJmi dal 111 

Vályl Nagy Géza 
•A népi írókhoz lelkiségben legközelebb illó 

kitűnő kalonakoltó .Földem, népem"dm! kötetéből. 

bogy társat vegyen maga mellé, akivel együtt, 
váll-váll mellett élje le, rendeltetésének meg
felelő életét Mert hiszen éppen, az elindu
lásnál volna szűkség, hathatósabb segítségre. 
Mig tehát u előbbieknél • lelki válság 
állipiihitó meg, u utóbbiaknál éppen a 
gazdasági krízis tt ok. 

De nemcsak a fiatalemberek Űrében 
találkozunk a lélek viliágéval, hanem a 
leányok Úréban i s Megdobbenlően jellem
zi esi egy, éppen a templomi esküvőről jövő 
ifjú asszonynak szúrós megjegyzése: „Ugyan 
minek la kérte a Tisztelendő Ur imádságá
ban, boldogságunk belet özeiéként a gyermek
áldást is, nekem úgy aem kell gyerek." 
Sajnos es a felfogás ma sem egyedülálló 
jelenség. Nem egy, nem két, de egyetlen 
gyermek sem Ipái, nsert hát akkor miből 

tani, szépítőszereket venni. Micsoda lelki-
szegénység iz. amelyik ezzel áralja el a 
maga ürességét. Magyarországon ma min
denütt ezzel a lelkiséggel találkozunk. 

Mi a teendő? Segítünk talán az agg
legényadóval ? Korántsem. Valósággal ön
gúny u ilyesfajta pepecselés. Hiszen nem 
lehet unkll sem kényszeríteni arra, hogy 
családot alapition, íz agglegényidőt fizetők 
meg éppen nem törődnek szzsl, hogy né
hány pengővel többet vonnsk le s fizetés
ből a többi sdó mellett agglegényadóra bt. 
Olyan korbsn, amikor agglegényadó turelé-
sére kötelez! a törvény, úgy is magaafizeté-
sfi állásban van már mindenki. Tehát nyil
ván nem néz egy-két pengőre I 

Mielőtt a magánk teendőit körvonalaz
nánk, nézzük meg a német gyermekvédelmi 
politikát. At új életre induló Hiú hraspár 
s szociális alaptól 1000 márkát kap, mint
egy megalapozásul • családi tűzhelynek. Ez 
a tartozás s gyermekek születése arányában 
csökken. Négy gyermek születése esetén az 
összes töröltetik. De e mellett az adókivetés 
Is s családhoz tartozó gyermekek Hintának 
Igen nagy mértékű lekintetbevételével hajt
ják végre. Rendszeresen folyik a sokgyer
mekes családok állami támogatási. Sok 
gyermekes csilid pedig t t , ihol legalább 
négy gyermek van. Ezek a aok gyermekes 
csaladok kétléle segélyt kaphatnak. Egy 
külön családi segélyt évente, 100—1000 
márka között váltakozó összeggel búlorvá-
sárlási vagy ruhlzatkiegéiziiési célokra. 

Ezenkívül van az állandó gyermek
segély, melynek összege minden gyermek 
után havi bún birodalmi márkát test ki. 
Est a segélyt minden olyan gyei utak után 
kaplak a csilldok, aki még nem töltötte be 
• 21-ik életévéi, s havi 30 átálltánál ke
vesebb jövedelme van. Hangsúlyozni kell, 
hogy mindez cuk s aok (legalább négy) 
gyermekű családokra érvényű. 

Nálunk ezzel ellentétben van: gyer
mektelen házaspárnak kiadó lakás, csodá
latot paloták, s civilizáció minden vívmá
nyával éa • másik oldalon zsellérlakások, 
valóságos odúk; Ibc-s tömeglakások; 20 
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i családok nipi 2 -3 P.i nap-
pnul; erkölcstelenül nagy mamntflieléaek; 

ilianMiiiiirin-i Padig arat ez ék* illik 
nak. hmm a Ha r i i l i i l ta r t I I l i l i k r e , 
hoa Hunomul /enntmniUVa at 
a atomóra megállapítás, kon Mtgyarorsti-
goo egy év alatt, annyi magiatellujtá. tar
tamit B i l i t amennyi txntetés. (Dr. Szádeczky 
Kardot Lakit Monoi eloadátaból). 

1. Síüktig van lebát nálunk egy át
fogó lelki nevelésre. Mert a lelki nevetéa-
nek. t lelki nát ia tgi i i i , t lelki épségnek 
él belyis látásnak roppant lonlot tterepe 
van t nemiéi (létében. I sikítják t lanti 
kirívó példáitbél it. Meg kell itt tanulnia 
minden Halainak és fiatal házaspárnak, hogy 
na elvárja nemlététől, kon megadja 
neki a megfelelő anyagi alapot a meg
élhetésre, előrejutásra, gyarapodásra, 
akkor a legkevesebb, amit ezért nem
tele iráni érteti kaidból leket az, hogy 
legalább utódot dUU maga kellett. K i 
nem járat hont szaporodásához bárom 
vagy légy gyermek nevelésével, legalább 
annyit kottlelségi megtenni — még önmeg 
ligádéi árán i t —. hogy t oe-niet csapati 
létéhez, talál maga helyeit orrait két gyer
mekkel honijáról. Ei a legkevesebb, amit 
tehet, de ett Htektiige megtenni I 

2 Másodsorban i t tktég rolni Itt 
egy gyökeres és mégis szociális őrökű-
södési törvényre, illetőleg örökösödési 
Odora. Itt vnlna értelme ét jelentősége at 
aggtegéhyidontk is. Hona meg mindenki 
a maga áldoiatát. étpedig o'yan namltátt 
tere alapul, hogy • magyar cteiádok alap
i t n öt tagú család ; a kát atfllé ét há
rom gyermek. Mindenki elélt nyilvánvaló 
at I I aránytalanság ami példáol egy ugyan
olyan alapfizetésé tgglegény, egy gyermek-

Mén hátatplt ét egy három gyermekes 
culád kötött Itanáll. Ett at irányúilsasá-r oem lehat teiimlléle caaládl pillékkel 

páráért r t » r t " r M eltflutttai. A teharvi-
aetét tokkal nigysá* ot t ahol gyermekek 
is vannak. Ai adóiisi reodsier tökéletes 
megváltoztatásival kl lehelni küitöbOloi 
tat at aránytalanságot ls. Birtok tat ir táá 
bet csak báróra gyermek örökölbetné t tél
ies birtokot, mlg kevesebb gyermek es t té 
ben egy-egy h.rmadot (gyermekek csökkenő 
tzámáhoi vlsionyilva) at á'lsra venne át I 
adná át eokgyerioekes családoknak. 

I . Es harmadsoröiu ssMreif volna 
átfogó fltdblrtokreformra. Illtliltt telepí
tett programmra. Hogy ne lehetne llyta 
k l j l l l t a l i i k i l billiói: literre mifelénk; háta 
Itten szapora migyar nép lakik csak fii
unk és keretetánk nincsen' Elekben t 
Havakban benne van egétisiociálls eleseil
legünk I Ahogyin örülnünk kell annak, hogy 
•apóra nép lakik egy taiuayot vidékta, 
égy tiorul el a szivünk, ha t i t halljuk, 
hogy hiába v.m, mert nincs föld ét nincsen 
keretei. S fön u'ánt a (ordftott vidékeiét: 
ai egyke. Nincs főid, oiocs megélhetés, oem 
kell • gyerek. 

Legtöbb vonalaiban erre t hármas 
programmra volna ssflktég, annak megal
kotására és véghez vitelére. Tudom, hogy 
van eség tok melléktzeeapaal is. de ezek
nek alaposabb kido'gozisira nem elégséget 
néhány b i l ibő l újságcikk. 

Végeredményben tz egész nemzet ér
dekében tzflkség volna nagyvonalé és egye
temet látásra, amelyik helyreállítja az ará
nyosságot munkában ét /Izeiéiben. Iparban 
ét kereskedelemben, mankás és mankaadi 
viszonyában, a magyar föld ét magyar 
kenyér elosztásában! 

ő s b e m u t a t ó A l s ó s á g o n 
Szokatlan esemény tartja izgalomban 

Alsóság község lakosságát, meri helyi író 
színdarabjának bemutatójára készülnek. 

Szakály DezsÓ igazga.sVvan.io, a sza 
valókőrusmorgáton egyik htzal keidemí-
nyeióje, .Harmadai Jóska1* dnten színdara
bot írt A darab egy téli gitdasági iskolát 
Járt „aranykalisios gazdának" a falci maradi 
gordo!kozásó öregjeivel és zrsidíkral toty-
tatott harcában maialja b e l u falójának 
kozdítmes, drámai jelenetekben gazdag, he
lyenként mégis derűs jelenetekben is bővel
kedő életét. 

A sicreplőkre nagy feladatot ró ai 
egyébkent elég nehéz darab tztoreboiása, 
de a táglaknál megszokott ügyességgel ala

kítják a legnehtxebb Jeleneteket is. 
A darabot az Alsósági Ev. ffj. Egyesület 

folvó évi júnloa hó 29 én. Péter-Pál napján, 
a Mainone féle vendéglő nagytermében, este 
9 órai kezdettel hozza színre. Cime: ,Hir-
madás Jóska". A darab cselekménye dél-
somogyi .magyar faluban történik s mintegy 
33 leány és legény szereplője van. Helyárak 
a következők l fenntartott1 hely 1 20 pengő, 
I . hely 1 psngö, I I . baly 80, I I I . hely 60 és 
állóhely 40 fillér. 

Az előadás Iránt Celldömölkön ls nagy 
az érdeklődét. A rendezőség minden fajtája 
sorsiért aggódó és a szebb magyar jövő 
reménységében bizakodó magyart, szereiette] 
hív a színdarabra. 

Nagy fejlődésről számolt be a Gazdák Biztosító 
Szövetkezetének jubiláris közgyűlése 

A Oizdák Biztosító Siövetketete mait 
hóban tartotta meg s Szövetkezet 40. üzlet-
évéről beazámolő tölgyéi létét Vty László 
báró ügyvezető elnök elnökletével, amelyen 
kísérletié, hogy i Szövetkezetel négy évtized
del ezelőtt • liberális komiknak kiuzsorá-
zó hajlamaival szemben hívta ételre t ma
gyar gazdatársadalom. 

Rámutatott további Vay Ltttló báré 
arra, hogy • magyar keretztény megújhodás 
idején nagy tterepet |átszik a negyven eaz-
tendövel etetett is keresztény nemzeti gon
dolat legyében elindult Szövetkezet. Ett 
legjobban bizonyít), ls l aSHImény, bogy 
katoBcVteo a taaflimélyéliél Httorftott Igen 
sok k g partén) etilednek adoll éa id egzisz
tenciái. A Szőreikéi étnek nem kellett • 
teinotoiiitjeh aorotatát bevárnia ahhoz, 
hogy ttaajaraágBiél. keresztény ét nemzeti 
febogáttból lolyó legelemibb kötelességtnek 
eleget tegyen. 

A Szövetkezet ma 1500 magyar ke
resztény cstatdot tart | L Majd Így folytatta: 
M i . imikot Magyarország területe jelenté 

1 meggyarapodott, indokolt Isit volns 
I évet határkőnél megállva est I 
••• ' dluet ét ünnepélyei külsö-

, Mégitngygon-

doloit, a mai idők nem engedig meg lenki
nek sem i t t • lirtyQiést, hogy a munkaasz
taltól magunkat éa mitoktt elvonva ünne
peljünk. Ünneplés helyett iz évfordaló al
kalmival szociális és hazafias szellemben 
fakadó közérdekei teltekkel adunk kifejezést 
jubileumunknak és annak, bogy voltunk, 
vagyunk és leszünk. 

Megelégedettel állapítjuk meg, hogy i 
Szövetkezet 1940. évi mérlege a nehéz i t 
küidelemteljet viszonyok ellenire is kedve
lő képet mutál. Valóban Impozáns az a 
teljesítmény, amelyet t Qizdák Biztosító 
Szövetkezete l mai viszonyok között fel tud 
mulatni A Szövetkezet díjbevétele at átvál
lalt dl | tekintetbevétele nélkül at előző ivvel 
siemben kerek 1.437.000 P-vel emelkedett 
A Szövetkezet összes díjbevétele • kirbizto-
tiiáti ágazatban a roellékiiletékekkel agyait 
8,905.000 P-re emelkedett. Az életbiztosítási 
ág.iatban a díjbevétel 5,417.000 P re rúgott 
Károk doaén 1939. évben 5,105.000 P l 
I94D. évben 5.778 000 P I fizetett kJ a 
Szövetkezet tehát 673.000 P vei többel miut 
az előző esztendőben. 

At alaptöke ét ai összes tartalékok 
összege 27,700.000 P az 1939. évi 24.527.000 
P-vel szemben. Az emelkedés 3,173 000 P 

NAGyVllAe KIS HÍREI 
A háború k ö v e t k e z t é s e n a ize 

mélyforgiloai Európa ét USA kötött óriási 
roériékbto Ssiieituzorodoii. Etidő ásattál 
csupán egyetlen helenkinti járat áll még fönn 
Lisszabon é t N.uv York köiött valamint 
egy kélkatlnUná tárat a ipanyol Vajé kj-
kötöjíböl. Éten I két járaton kívül csupán 
a linuorizigi Pettamóból mennek még ha
jók, azonban teljéién rendizerlelenül. Sze
gény hittortoaok. hogy tudják magakai át
menteni u Újvilágba, ha már a némely, 
hajók tem közlekednek. Palesztinában nem 
maradhatnak, tűst • szomszéd Szíriában is 
égiháború. Még kinyteleuek lesznek hadi
hajé* átevezni, vagy patkanymódra neki
menni i t Atlanti óceánnik. 

A g a b o n a k e r e s k e d ő i m e t meg
szün te t t e O l a s z o r s z á g . Az országban 
termett vagy külföldről behozott búzát ro
zsot, árplt, rabot, tengerit, rizst és bsbot 
nem szabid kereskedelmi forgalomba bo
csátani, hanem a mezögazdaaig rendelke
zésére kell itengedni. A készleteknek • ter
melő ssjit szükségletére engedélyezett há
nyadának levonása után megmaradó részét 
s gyűjtőhelyeken kall beszolgáltatni. Az árakat 
a mezőgazdasági minisztérium állapítja meg. 

A téli tüze ló b e s z e r z é s e már 
taosl nyáron sok gondot okos t mai rossz 
közlekedési viszonyok mellett. Tekintve, 
hogy s szénbányák termelést tok szénport 
eredményez, t por briketté viló tájolá
sából k i rány szükséges, ami mott csak 
korlálozot! mennyisigben i l l rendelkezésre. 
Ez 1 helyzet az illetékes köröket nrrt 
kényszerítene, bogy kísérleteket folytassa
nak a kátránynak más kötőanyaggal való 
pótlására. Spanyolországban kísérteteket vé
geztek eiifánybín. A legalkalmasabb kötő
anyagnak minden várakozáa ellenére a ce
ment mutatkozott A 3—4 t iázaéios ce
ment felhuzoilásávsl készült brikett i t l ikja 
kevesebb, égési képessége pedig ugyanak
kora, mini trendet kátrányorlkelté. 

A benz in fogyasz tá s k o r l á t o z á a a 
nemcsak nálunk, de a benzinben gazdag 
Amerikában is gondot okoz. A belügyi ál
lamtitkár a sajtó képviselői előtt kij-lénlette, 
hogy abban ai esetben, ha i közönség ss
j i t jószántából nem lenne hajlandó a ben
zinnel takarékoskodni, a kormány kénytelen 
lenne a benzinjegyeket bevétetni. 

.A Szövetkezet nem díszes és hangos 
ünnepléssel kívánta i 40 évei jubileumot 
megünnepelni, banem i mii idők komoly-
lágáhoi mérten • nagyszabású ünnepiét 
helyett oly közérdekű adományokat iiavizott 
meg • Siövetkezet kőzgyü ést, amelyek min
den ünnep esnél aiebben beszélnek. A Q I l 
dik Biitotild Szövetkezete • következő ado
mányokkal tette emlékezetesté i 40 ivei 
jubileumot: 

A Horthy Miklós Nemzeti RepMőalap-
nak 25.000 P l , a Nemteti Onillótfllii 
Alapnak 25.000 P-t, E ismert Villalati Nyug
díjpénztárának 200.000 P-t i t OMGE ré
tiére • mezőgazdatági kuliára fejlesztésére 
alapítvány elmén 20.000 P-l, további s 
tisztviselők érdekében létesített „Ltog Jó
zsef segélyalap* összegének 50.000 P re 
való Hegéi rátétéhez 33.000 P l , t Szövet
kezet alkalmazottainak hűséges itolgllatuk 
raegjulalmaiásán pedig 180.000 pengő ju
bileumi re.-nuneráclól adottl a Szövetkezel. 
Kereken tehát félmillió pengő adományozá
sával leállóképpen kifejezésre jut az a tzel-
lem, amely i Oaidák Biztosító Szövetke
zete vezetői ét tisztviselői karát eltölti. 

Az ország közvéleménye előtt tisztán 
áll l 40 évit d u d á k Biztosiló Szövetkezete 
közérdeké munkássága. A bizalomra ét at 
eUtmerétre valóban rászolgált és mállókép
pen kiérdemelte Tekintsünk tehát továbbra 
it billiómmal s d u d á k Biztosiló Szövet
kezete leié 

M a g y a r Testvért 
Hoioarulo -agy, ha vétérlési kény-
vedben t t idé cég neve uerepi l 11 
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I s m é t e l r e n d e l t é k a „ h o n i 

l é g v é d e l m i k ó s z ü l t s é g " - e t 

A készültség hétfőn kezdődött t annak 
megszünlél elrendelő intézkedésig tart A 
készültség megsiflntét elrendelő intézkedés 
ugyancsak hirdetmények, rádión éa újság 
útján jut a likosság tudomásáré. 

A német orosz háború közelsége forrtan 
ellenségei repülőgépek meglelenése bármikor 
virható ezért a legfontosabb (ennivalókat ét 
tudnivalókat Isméi közöljük az alábbiakban: 

CclldOmólkón az ellenséges repülőgép 
közeledéséről a községháza telőzelén és a 
máv. szertári éptlet tetőzetén felláUlloll 
molorszlréna .légvédelmi riadó" jelzéstel 
értesíti • lakosságot. A légvédelmi riadó 
jele villózó magasságú u. n. .üvöltöző hang". 

Az üvöltözést • tnolorszlréns összesen 
háromszor — minden esetben fél-fél perc 
idó tartalommal — végzi, egy-egy ismétlés 
között léipercas szonettal. Esetleg azonban 
az ellenséges repülőgépek közeledléről a 
lakosság már csak az ellenséges gépek 
motorrúgásából, bombák és lövedékek rob
banásából ttb. érteiül. 

A légi veszély elmultát a szirénák ál
landó magasságú, folytonos hangjl jelzi. Etl 
l jelzést i szirénák összesen kétszer adlik. 

Hétfőtől kezdve szürkülettől napkeltéig 
mindennemű szabadba angirzó fényt meg 
kell szüntetni. Qéplirmfivek. kézi és állati 
erővel vont Jármüvek lámpáit az előírt er 
nyözésekkel és fénycsökkentö berendezések
kel kell ellátni. 

Minden lakóbíznál az összes nélkü
lözhető edényekel, azonkívül egy 100 literei 
edényt vízzel kell megtölteni, • 100 literes 
edényt, 2 db vedret, 5 db lapilot, fél köb-
méter homokot i padlástéren elhelyezni. 

A lakóházcsoportok légoltalmi örtég 
parincsnokil ellenőrizzék a meglevő ielsze
relést, annak állapotát és gondoskodjanak, 
arról, hogy az őrség a nap bármelyik sza
kában alkalmazásra készen aljon. 

A hatósági légoltalmi osztsgokbs be
osztott személyek behívásukkor azonnal je
lentkezni tartoznak a tűzoltó órazobán. 

A légvédelmi riadójel elhangzása ulin 
az utcákon, utakon tsrtózkodó személyek 
igyekezzenk msgukst.kapnkban, tatait mögött 
vagy mis olyan helyen fedezni, ahol a bom-
barepeszek ellen védelmei találnak. A mezőn, 
réteken, legelön tartózkodó és ott munka 
jakat végző személyek igyekezzenek l ik, 
cserjék között meghúzódni és minden moz-
glsl beszüntetni, bogy így az alacsonyan 
szálló gépek figyelése alól msgakst kivonjak. 

As előkészített óvóhelyeket (óvóárkoksl) 
igyekezzék mindenki minél előbb elérni. 
A kapualjjal vagy pincével (óvóhellyel) ren
delkező hizak tulajdonosai, bérlői kötele
sek tűrni, hogy a légvédelmi riadó ide|(n 
az utcán tartózkodó személyek a h i t óvó
helyére (pincéjébe) — ha ott hely van — 
bemehessenek és ott menedéket keressenek. 

Amennyiben az ellenséges regűlögép 
gyújlőlspokal (gyúj'ócsöveket) szórni le, 
azokat haladéktalanul össze kell szedni (víz
zel telt vederrel gyüjeni t tb) ét azokat az 
elrendelt módon meg kell semmisfieni. 
Qyújlólapokat zsebre tenni, ltokat t lakás
ban tarlani veszélyes és tilos. A gyűjtótt-

{
tokit esik a celnloid részén szabid meg-
ogni, mert a foszforos rész érintése súlyos 

égési sebekel okot. 
Fel nem robban! bombákhoz hozzá

nyúlni vagy azokat megközelíteni tilos és 
életveszélyes. A fel nem robbant bombákat 
a légoltalmi parancmokhoz (Községháza, 
Telefon: 3.) haladéktalanul be ktll jelenteni. 

Az ellenséges gépekről leszórt minden
nemű röplapokat (iratot) haladéktalanul össze 
kell gyűjteni és azoktt I 1 égollalmi parancs-
nokmk azonnal be kell szolgáltatni. Repülő
gépekről leszór! röplapokat (iratokat ttb.) 
senki maginál nem tarthat! 

A mentétben, toroltásban, kirelhárf 
tásban mindenkinek t kspott parancshoz 
híven teljét erejével és mnnkakészségérel 
kell résztvennie. 

Esetleg leszálló ellenséges gépekről 
és ejtőernyőtökről I köztégi elöljáróságnál 
éa a m. kir. csendőrömnél azonnal jelentést 
kell tenni I Mindenki őrizze meg t nyugalmát! 

H Í R E K 
— Kitüntetet átadás. Csíkot Lajos 

celldömölki illata ptazliri fótlititt, aki Er
délyben Ermihályfalián a katonai közigaz-
gaiásnil előadóként működött, kiviló és 
eredményei munkásságáért az I. hadtest pa-
rancsnoktiga elismerő oklevéllel toaletté ki. 
A kitünteteti Körtvélyet István m. kir. ál-
latnpínztári igazgató az adóhivatal tiszlvist-
lökan ét személyzete jelenlétében szép be
széd kerdében adta át. 

— Esperest cjtjfllés. A kemenestljti 
egyházmegye ez évi közgyűlését nem június 
29 én t szókon időben unja. meri vasár
napra esik, btnea fallal 4-én pinteken 
déatlótt a celldömölki új Iskolában. A mod 
kibocsátott meghívó izerinl délelőtt 9 óra
kor a templomban gyámintézeli Istentiszte
let lesz, melyen Szabó -Ll|os kistomlyól 
lelkész hirdeti sz Igét Utána az Isizolában 
kezdetét vesd t közgyűlés koitál Vidos 
Dániel egyházmegyei felügyelő elnöki meg
nyitójával, amit az esperesi |dentés beter
jesztése ét letárgyalása követ. A kOIOnféle 
bizottsági jelenések következnek azután ét 
pedig t i : egyházmegyei pratbltéfinta, t 
számvevőszék, a gyiminlérel, a lelkész-
egyesület, a tanítóegyesület részéről. At 
egyházkerületi gyűlésre kiküldőitek raeg-
vilatzláta és idiivinyok vannak még tárgy 
sorozaton. E gyűlést előkészítő lelkészérte
kezlet július I én, kedden, egykizmegyei 
presbiteri gyűlés jó im 2-in, szerdin és 
gyámintézeli válsszminyi gyű és júius 1-én, 
kedden déldőlt lesz az új elemi Iskolában. 

— Taaitóggfi lét . Moit szerdán tar
totta tz új elemi Iskolában t kemeneialiaj 
evang, egyházmegye tanítósága ez évi köz
gyűlését, amit úrvsesorai Istentiszteld veze
tett bs a templorabin. A gyűlésen a szolgá
lttól él nyujdljl l tanítók majdnem teljes 
számban vetlek részt, rajtuk kívül a lelkészi 
kir tagjai közül is voltsk érdeklődők. Erdős 
Jinoi ki'di igazgató tanító elnöklése mellett 
lefolyó gyűlés az egyesület Agyait tárgyalta, 
megilltpltottt tz őszi közgyűlés helyét (Já-
noshiu) ahol Hirvátb László tanító tad 
előadást. A mostani gyű éten Hegyi Aladár 
zalaltivándi tanító: .Széchenyi az örök ne
velő" d a n ; l tarlóit elóadáit. 

— Útbe já rá t . Or. Horváth Kálmán 
vtivánnegye alispánja, Szabó műszaki ta
nácsos, iliammüizaki hivatal lőnöke autón, 
szerdin bejárta a járásban levő törvény-
httósigi utakat, 

Hoote gnfllés. A Honsz celldö
mölki cioporija az elmúlt vasárnap tartott 
gyűlésen elhatározta, bogy az országot el
nökválasztásra Lllils Milán elnököt küldi, 
aki teles (elhilalmazáit kapott a választásra 
vonatkozóan. 

— Vasúti á the lyezések . A Máv. 
Ozletvezelötégt Nldasdy Ferenc máv. Irodai 
segédtisdel a pápai osztálymérnökséglől a 
celldömölki osztálymérnökséghez. Osválh 
Zolién máv. állomisíelvigyázót Celldömölkről 
Szombathelyié, Hetényi Liazló miv. segéd
tiszti tegélydijiil Hajmilkérről Celldömölkre, 
Tarján Jenő máv. üzletgyakornokot Sopron
ból Celldömölkre helyette i t . 

— P ó t t a l á t h e l n e i é t e k . Kanozsai 
Gyula postai és távirds vonalleldgyázőt 
Celldömölkről Szombathelyre, Bolla Tstvin 
m kir. póttá él livtrdsvonal felvigyázót Ér
sekújvárról Celldömölkre helyezték á t 

— Tanévsá rás . A helybeli polgári 
Iskolák tanévzáró istentisztelete június 25 én 
volt, amikor it a rk. templomban dr. Nemes 
Vazul plébános t i evangélikus templomban 
Hubert litván vallislanlló t. lelkész tartotta 
t hálaadó istentiszteletet Utána a tanulók 
iskoláikba vonu'iak t tanév bezárására ét a 
bizonyítványok kiosztására. 

— Mozdonyveze tő -v izsga le té te l . 
Hétfőn és kedden Budapesten Károlyi Oyu-
la és Elek József celldömölki máv. moz
donyvezető- tanoncok t mozdonyvezetői 
vizsgát és Vast Imre máv, fűtő pedig t 
segéd kezelői vizsgál telte le sikerrel. 

IFJ. KÁROLYI ISTVÁN 
a . kir. FcadmatreJéallzyi Minlar-
tériizm által e ng e a é l y e z e 11 
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Megbízásokat v i t e l e k r e 
és e ladásokra e l f o g a d I 

Eredményes ó s gyors lebonyolítási 

K é p v i s e l ő t e s t ü l e t i g y ű l é s 
, A celldömölki képviselőtestület hétfőn 

tartott gyűlésén llokhold István kőztégblró 
kegyeiénél emlékezett meg at elhuny! dr. 
Horváth Károly esperes-plébánosról, aki a 
képviselőtestületnek is l l g j i volt. Helyette 
Szabó Lajol lüszerkereskedő póttagot hiv 
ták bt. A téli gazdasági iskola ügyében 
20 évre kötötték meg t szerződést t föid-
mlvelésügyi minisztériummal. A község évi 
16003 pengő bért bsp t minisztériunlől. 
Tóth Rozália illetőlége elltmeréd nyert. 
BemnUtásI nyert a kóztég 1940. évi zár
számadása, mdy szerint 1930 pengői meg
takarítóit at elöljáróiig a mull évben. A 
község mintegy 372.938 pengő értékű tiszta 
vagyonnal rendelkezik. A községi sregőd-
ményesek és a tanonciskolái óra tdók bérét 
tz éj fizetésemelésnek megfelelően emelték. 
A polgári iskolai bozzájiralást 2600 pengő
ről 2900 pengőre emelte a község. O t t . 
Beakő Zoltánná engedélyt kapott arra. hogy 
t léggyár épüldében egy helyisége! bérbe
adhasson. Szabó Gizella fényképász egy 
fénykép kirskslilv.ányi állíthat a Szenthá
romság térre. Tarrósi Józtel községi hajdú 
60 pengő szü esi segélyt kapott. Ozv, őri 
Józtetné volt községi szegény 6 hóra 10 
pengő tégelyt ktp. Felsőbb utasításra még 
egy tenyészbikát ktll vásárolnia t község
nek, amit t jövő é d költségvetésbe felve
endő 2003 pengővel iog fedetni a köztég. 
Ezzel kapcsolatban az öt pengős fedezteted 
dijat hét pengőre fogják fdemdnl. A kor
mányintézkedéssel kölelezővé teli sertésbő
rök lefejtésére 860 pengőért vágóhídi fd-
szereléseket fog vásárolni Celldömölk. 

Ó c s k a v a s a t f émhul ladéko t , ó c s k a 
Ipari é a m e z ő g a z d a s á g i g é p e k e t a 
legmagasabb á r o n veszek. Baglts 
S á n d o r vaa é s MmgyQJto, Ce l ldömölk . 

— Tornaünncpélu.. A helybeli pol
gári fiúiskola tz elmúlt vasárnap az iskola 
udvarán tartotta nagyszámú közönség elölt 
tornabemutató ünnepélyét, melynek végen 
az Iskola igazgatója kiosztotta t i iskola 
háziversenyén nyert érmeket. 

— Elmarad a CVSE mulatsága. 
A CVSE nyári Péter-Pál napi táncmulatsá
ga elmarad. 

— Felhívjuk a vasmegyei arán tv-
é s turBt taalá taoi gazdákat , hogy június 
29 én vasárnap az alsósági kultúrházban 
tartja tz arany- ét ezüstkalászos gazdik or
szágos elökésdtö bizottsága délután 4 óra
kor vándorgyűléséi. Esle padig t Malnone 
vendéglőben előadásra kerül Stakáiy Dezső 
igazgató tanító .Harmadik Jóska' clmü 
Bzínmüve. Kérjük at trtny- ét ezüstkalászos 
gizdákat valamint l téli gazdasági lakott 
tanulóit, hogy a közgyűlésen megjelenni 
szíveskedjenek. Rendezőség 

— Beletet. Szalóky Lsjot 65 évet 
ador|inházal földművel hétfőn déltájban a 
mezőről Korain takarmányt vitt hazafelé, 
óiközben t izekénél leesett és jobb alsó 
lábszára eltörött Azonnal beszállították a 
celldömölki közkórházbs, ahol ápolis alá 
vették. Állapota kielégllö. 
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Jobbra haj ts ! 
Magyarországon r r r t l alig van már 

ország Európában, akol a baloldalon való 
közlekedés rerdtrerét tlrttuik lenn. A jobb-
oldlloa való közlekedési rrnd bevezetését 
i i iiialánoa cardpal közlekedés általánot 
rrrdszrrébez való csatlakozás végett, ez év 
júlles 6-áTil • kormáry rherdelle. Boda-
peat és kOieellen kornyéke csak július 9-én 
tél ál as áj közlekedési rendszerre. 

A jer boldaü közlekedési rendszer ízt 
jtlrnii. bogy s jirn-tveknek s körutakon s 
menetirány nerinli jobboldalon kell haird-
nlok - a találkozás esetén a kitérési sza
bályok betartásával, jobbra kell kltírnink. — 
As elózés a btztotrssgl szabályok betartása 
mellett balra történik. — Irányváltozás ese
tén lobbra. a beitó kb ívben, balra pedig 
a Hl iS nagy ívben kell befordnlni. As ál
latokat as úttestnek menetirány szerinti jobb 
oldalán kell ba]lani. 

A kczlekrdési íj rend bevezetése 
rendkívül nehéz és sok gondol okoz a ba
losatoknak, nett a közönség nehezen fog 
alkalmazkodni SS áj rendhez. Magyarorszá
gon eddig is nagy volt a közlekedési bal
esetek száma. Évente állag mintegy 500 
ember vesztella éleiét a közlekedési rend 
be sem tartása miatt. A sebesültek szína 
Is nagy, tíbb mini 5000 ember sebesült 
meg évente, akik legnagyobb részben nyo-
sroréktzk maradtak. Tehát 600Ore tebetS 
szolnak a száma, akik életűkkel [izeitek 
azért, mert a közlekedési szabályokat nem 
tartották be. Ezenkívül 20 000-Dél lObb volt 
azoknak a közlekedési baleseteknek a szá
ma, amelyek vagyonrongáláasal bozlak ál
dozatot a fudatianság és gondattanság kö
vetkeztében. 

Anyagiakkal mérve, löbb millió pen
gőn rugóit a közlekedési balesetekből szár
mazó anyagi kár, as emberi élet és egész
ség pedig nem bt mérhető értékmérővel. 

Ezek a szárrok as áj közlikedési rend 
bevezetésével óriási mértékben növekedni 
fognak, ba a közlekedési rend ismerete és 
aziporu betartása nélkül ven részt a kö
zönség s korád forgalomban. 

Fontos tehát, bogy mind a gyalogos 
közönség, mind a jiruüveie'ők és állati 
erővel voofatott jármüvek vezetői Ismerjék 
és md|ák a randdel kapcsolatos magatartási, 
smelyrk betartásának elmulasztása mind 
magukra, mind másik embertanukra élet
veszélyes lehel. 

A hatéságok a msgnk részéről is 
kényszerítik sz embereket az új rendhez 
való alkalmazkodásra, amennyiben szok be 
nem tartása miatt a malasztokat, hs sülyo-
babb kihágást követnek at 200 P-lg ter
jedhető pénzbüntetéssel sújtják. 

— Leesett a szekérről . Fülöp Jó
zsef celldömölki szabómester hétlön reggel 
s csóglei országos vásárra Igyekezett test
vérével. FBlfp Józseffel. A Marcsi bldjánál, 
amint azon áthslsdtak, s tartólánc elszakadt 
s FülOp Józsel leesett a szekérről úgy, 
hogy küllő él belső lérüléseket szenvedeti. 
Beszállították s celldömölki közkórházbs, 
ihol szotmil ápolás i l i vetlek.Állapotában 
már javulás állott be. 

— Orszipos vásárok. Június 30, 
bétló: Balatonbiiiti (Somogy) Berkeid (Bá
rányi), Bodilk (Fehér), Hoeizúperetrtef (Vir) 
halászi (Gyöt), Kálóz (Fejér) Komárom (ál
lat), Knlaa (Somogy) Nova (Zala), Ozora 
(Tolna), Sárotd (Fejér), Sicnipélernr (Zals) 
Und (Sopron). Júliai 2, szerda; Ajka (Veszp
rém), Felsőgaiia (állal) Kaposvár, Piszke 
(Euirrgorr), Sümeg (Zala), Vajszlő (Bárá
nyi), Vttegersieg (Vas). Július 3 csütörtök: 
Keszlhely. Váitrosmtste (Var). Július 4, 
péntek: Királyegyháza (Bárányt), Kölese 
(Somogy). Július 5, szombat: Villany (Bara
nya). A l i m 7, hétfő: Bonyhád (Tolna), 
Felsősegesd (Somogy), Keszeg, Pécs, Sop
ron (lé). Vörös (Somogy). 

A e m e n e a m i g . e i - S r e r g é n u 2zl 
(1 :1) . Kemeneimagaai. Vezelle: Boros. A 
nagyobb tudásul rendelkező belyl csapat 
a ^ r á r d ^ b a n ! győzőn. Góllövők: Böröndy 
U l , Horvslh, llletvt " 

NEMZETI M O Z G Ó MŰSORA 
Egy csók é s más semmi. Június 

28-án, szombaton este 9 órakor ée 29-én, 
vasárnap délután fél 3, fél 5, fél 7, és 
este 9 órakor kerül bemutatásra. Szen
zációs zenés vígjáték egy Izgalmas váló
perről. Rendes helyárak. Kiegészítő: 
Istenítélet a tengeren. Magyar világhiradó. 

Hatodfk emelet Július 2-án, szer
dán este 9 órakor és 3-án, csütörtökön 
délután fél 7 és este 9 órakor keriil be
mutatásra. Csak 16 éven leiülleknek! 
Egy párisi bobémtanya, szennyes, köny-
nyes és feledhetetlen filmje. Filléres 
helyirak: Ufa világhiradó. ' 

Meghívó. 
A Celldömölki Hitelszövetkezet, mini 

SZ Országos Központi Hitelszövetkezet tag
ja 1941. évi júliaa 6-án délelőtt 11 órabor, 
batiroialképielenség cselén 1941. évi Július 
20-in délelőll 11 órakor a szó vetkezet he
lyiségében 

rendes k ö z g y ű l é s t 
tart, melyre a tagokat sz alapszabályok 37. 
§-a értelmében meghívjak. 

T á r g y s o r o z a t : 
1. A mait évi űzleteredményről szóló 

jelentések tárgyalása. 
2. A Társzámadások megvizsgálása és 

s felmenlvény megadass. 
3. A mérleg megállapítása. 
4. A tiszta jövedelemről való rendel

kezés. 
5. Az igazgatóság 3 tagjának vá

lasztása. 
6. Igazgatósági napidíjak újbóli meg

állapítása. 
7. Igazgatósági jelenléti dijak megál

lapítása 
8. Esetleges indlivárok. 
1940. év január l é n l llgok száma 

1165, üzletrészeiknek száma pedig 268S 
volt Az év folyamán belépett 80 lag 148 
Oz'etrésszel, kilépett 33 btg 73 üzletrésszel. 
Irbit marid! az 1940. év vegén 1212 tag 
2758 üzletrésszel. 

1941. év, január HŐI a közgyűlést 
megelőző május hó végéig belépett 44 Isg 
108 üzletrésszel, kilépett 2 isg 17 ötlei-
résszel. marad 1254 tag 2849 üzletrésszel. 

A felügyelő bliolliig által megvizsgált 
1940. évi mérlegel I szövetkezet helyiségé
ben kifüggesztettük és azt bárki megtekintheti. 

Celldömölk, 1941 Júnini 14. 
A z I g a z g a t ó s á g . 

H Fe l sődun in td l Mezőgazdasági 
Kamara je len t i : 

A közellátási miniszter a Kamarákkal 
e hő 16-in tartotta havi értekezletét 

Az értekezleten iz érdekképviseletek 
kiváltságára íz alábbi kérdések tárgyaltának. 

1. Az egységes mezőgazdasági árrend
szer. Mintán a mezőgazdasági lennelvények 
árai közöli bizonyos Összefüggés van, a 
termelés helyes arányának fenntartása érde
kében szükség vsa az egységes árrendszer 
megllliplliiira, mely árak a termelés té
nyezőinek egyidejű stabilizációja mellalt 11-
lardótltbalík lennének. Az érdekképvisele
tek előterjesztést lettek erre iz egységei ár
rendszerre vonalközéiig, melyei a közrlli-
l i l l miniszter tárgyalást alapként elfogadha
tónak jelenléti ki, innak azonban további 
részletekbe menő kidolgozását bivinjs. 

2. Közeliiül! kérdések. 
A mezőgazdasági is erdei munkások 

kenyér., liszt- és isillcnnaellilisi bőrül 
mutatkozó zavarok klkOtzöböbése érdekében 
letettek elítezjeszlések. bogy az elkövetke
zendő nehéz mezögszdaslgi munkaidőben 
a közellátás szempontjából lontoa Irat i i i és 
cséplési munkák zavartalan elvégzése s 
munkások élelmezéséből kifolyóiig akadá
lyokba ne ütközzék. 

A falusi lakosság vásárlási könyvelnek 
késedelmei biosztáis ügyében • Közellátási 
Miniszter Ur a könyvek különleges ptpiro-
sának előállítására és nyomdatechnikai okokra 

hivatkozott, kilátásba helyezte, bogy s leg
közelebbi kioszláa már mindenütt simán és 
Időben fog megtörténi. Változás készül a 
könyr terjedelmében aszerint, hogy azt egy 
család, vagy csak egy személy részére ál
lítják ki. 

A Cubonllilis ügyében az érdekkép
viseletek a mai Igazságtalan rendszer meg
szüntetését kérték zenei] inkább, mert i 
cukorkéizlrlek ezt lehetővé teszik. A minlst-
tetlum azonban s teszlelgszdilkodis érde
kében az Idei cukorrépi termeik"/ Is ki
alakulásáig nem kivánji a mai r ndszer 
megváliozinását. 

Az érdekképviseletek a mezőgazdasá
gi munkásság és cselédség cipöellátásának 
sürgős meroldását kérték rimulitva ennek 
a kérdésnek a termelés érdekében igen 
nagy szükségességére. Sajnos azonban ezen 
a léten a jövőben, ha enyhíti Is körülbelül 
izeptemberre s helyzetet a sertéibőr meg
felelő preparálás ötjén való fdbisznllásinak 
lebeictége, még mindig nagy hiányokkal 
kell számolni és s helyzet így mindenki 
számán a legnagyobb takarékoskodást le
ü l szükségessé. A minisztérium s legna
gyobb eréllyel log fellépni e téren előfordu
ló minden visszaéléssel szemben, mert nem 
engedhető mtg, bogy jogosulatlanok elvon
ják a libbellkénzletekel azok elől, akik ar
ra tényleg rá vannak szorulva. 

Az abrak ta karmán reüátás szempontjá
ból at érdekképviseletek kifogásolták az 
egykét működéséi, amennyiben i t több 
cselben a gardák állal előre befizetett magas 
összegeket esik hónapok maira izámolja 
el, s Igy a gazdiknak ktmalvessletégeket 
okot. Lehetetlennek tartják s í t bt, bogy sok
szor Igen nagy távolságokból történik tz 
Igények kielégítése. Megtörtént hogy soproni 
korpaigényt Marosvátárbelyről elégítenék ki, 
hololt Marosvásárhelyen Is szükséglet van. 
A miniszter úr e kérdések kivizsgálására ét 
orvoslására Ígéretet tett 

A csépiéihez szükséges üzemanyagok, 
(géptzlj, gépolaj, kenőolaj, gyanít) biztosí
tására és s szükségletek idejében való meg
oldására kérték asérdekképviselelek a Köz
ellátási miniszter urat 

3. Az új termés számbavétele, szük
ségletek és leleilegek megállapítási. 

Az új termés számbavételére és 1 
szükségletek és teleslegek megállapításira 
tervezett intézkedésebre vonatkozólag az 
érdekképviseletek kérdéseket intéztek a mi
nisztériumhoz. A közellátási miniszter vá
laszában megnyugtatást kaptik at érdekkép
viseletek arrtvonalbozólig, bogy a jövő év
ben az egyes üzemek eltérő szükségletei 
nem ttblonotin fognsk kezeltetni. 

Kamarai akciók: 1. Kukoricagóré 
építés. A Kamira ICO holdon alul! gizdák-
nik góréépitésbei segélyt ad. Kérelmek s 
Kamarához június hó 30-ig tévesztendők 
be. Feliéieleket kelőbb közöljük. 2, Minla-
trágyalelep építés. A Kamara 100 holdon 
aluli gazdáknak korlátolt mértékben ezidén 
ls juttat segélyt trágyalelepekbez. Jelentke
zések június bő 30-ig a Kamarához inlézen-
dök. 3. Takairoany silóépllés. A Kamaránál 
a tílóépllésket a jelentkezések megtörténtek 
A rendelkezésre illó keret belelt 

A termelői tejárak újból való meg
állapítása. Közöltük mir illetéket helynek 
azon nyilatkozatát, bogy a termelői lejirak 
rövidesen tel lesznek emelte. A termelő 
gazdák megnyugvással vették est tudóméiul, 
de a megnyugváshoz azóta egy kis lürel-
mellenség is jáiuli. Ugytnlt a beígért i r -
emeléi ezideig nem következett be. Ennek 
oka az, hogy a kormányul az új lermésér-
tékesllési rendjének megfelelően a mezőgaz
dasági termékek árrendezését egyaégesen 
és hosszabb Időre kívánja megállapítani, 
így nem latija blvinalototk, bogy egy me
zőgazdasági termék, pl. a lej, a többi ter
mék bözül birigidottin nyerjen szabályozást. 
Habár eten okoskodást nem tudjuk egészen 
mtgunlévi tenni, mert a tervezet mellett It 
módjában van a kormiryzainak az ársoeg-
állipttásl rissribató erővel eszközölni. 
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