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„ E l n é m u l t h a r a n g o k " 
Akár az eltrtúll vasárnapi mozi elő

adás 'filmjét nézte az ember, skár a regényt 
msgát olvasta el előtte, vagy u'áns valaki, 
olyan érzésekkel kelt fel a helyéről, mint 
az az ember, aki egy nagy földrengés ulán 
életben maradt. Leomlott házát- már égy 
ahogy fel is építgette a most a malteros ka
nállal a kezében meszesen, miszatossn visz-
szanéz, sz összeomlás előtti időbe Nem ári 
nekünk se az ilyesfajta visszsnézés. -Ezen 
mérhetjük meg, mii is változtunk 40—50 
év slatt. Nagyobb-e bennünk s fajszerelei, 
kötelességérzet, préfélalélek és menteni aka
rásra való készség 71 Tudunk-e egyetlenegy 
veszendő lélekélt úgy neki menni a vihar
nak, szakidékoknak, barlangi medvének, 
ahogy Simándy, ez a hős, Halai magyar 
psp tette a románná lel! kis pásilorbojlár-
ért. Tudunk-e őrhelyen állni, lelkei ébreszt
getni akkor is, amikor égő világ fűzes eső
je zuhog a nyakunkba, vsjudó korszakok 
dübörgetik alattunk a földet, s mindent el
söprő lávák kígyóznak lábaink e l é . . . 

Most látjuk értjük meg, milyen idő
szerű lebetelt ez a darab a maga korában, 
ha még most Is ilyen aktuális. Mert a To-
dorescu Tódorok és Simándy Pálok birkó
zása a végeken még ma sem ült el. Csak 
most már a harmadik ménéiben indulnak. 
Az ellő menetben mi alepossn alulmarad
tunk . . . A másodikban valljuk meg. őszin
tén : Isfen csodálatos kegyelme segített raj
iunk. Területet, népet ksplunk. Magyart és 
nemzetiséget egyaránt. Tőlünk függ most 
már oll a végeken különösen (akik innen 
odakerüllek est lássák -meg és érezzenek 
magukban felelősségei), hogy s Szabó 
Györgyét Szabó Gyurikká erősödnek-e, s 
Todorescu Tídorok pedig belássák, hogy 
fajgyűlölet helyeit gyümölcstermőbb át a 
fajszeretet asz egymás kölcsönös megérté
se. A fajok újjászületésének és éles elkü
lönülésének korszakábsn éppen a magyar
nak jutóit az a feladat, hogy megmutassa 
miként tehet egy fedél slalt élni két vsgy 
hatom fajnak is úgy, bogy egyik se unl-
kcdik a másikon, egyik se gyarapodik s 
másik rovására, hanem mindegyik beleadja 
s közös munkába a magi legértékesebb ja
vait, verejtékéi és fáradságát... 

A film .szerelemmel" oldja meg a faj-
keveredés nehéz kérdését. Elen látszik leg
inkább, hogy s dsrab 40—50 évvel ezelőtt 
jálnódik le. Ml, azonban tudunk ennél s 
— kogy úgy mond|uk — „lesli megoldás
nál" egy magasabb rendű, mondhatnánk: 
.lelki megoldási" is. Meri még egy testből 
és veiből valók sem tudnsk békén élni egy
más melleit, untig csak lesli emberek, de 
bármilyen fajból és vérből valók teslvérek-
ké válmk mihelyt „lelki emberek" szók. 
Aki igaián Isten gyermeke, sínk számára 
est nem kell külön kihangsúlyozni. Ez a 
kérdés maradéktalanul megoldást nyer oll, 
ahol Isién Igéje teremt közösségei, kapcso

latot emberek és fsjok közöli. DK birkózás
sá, sőt „mindent megengedhető'' stílusban 
való életrehalálra menő küzdelemmé fajul 
a dolog. Gyűlöletei, rabságot elnyomatást, 
halált teremt msga körűi s nem lesz élet a 
kőiéiben. Vagy az egyik puszfnl bele, vagy 
a másik, de rendszerint mind a ke t tő . . . 

A hatalmas helybeli és vidéki néző
közönség, mely megnézte ezt a szép Ilimet, 

elolvasta a könyvet, minden bizonnyal elá
llja mindezeket. Nézd és olvssó véleménye 
sz „elnémult harangok" problémájának meg
oldásánál össielut ebben sz egy megoldás
ban: isten Igéjéit alázatosan elfogadva élni. 
Simándy népét és Todorescu híveit egy
aránt cssk sz evangélium hozhatja odáig, 
hogy egymásra találva, felismerjék egymás
ban sz Islen képére és hasonlatosságára te
remlelt embert, akik inint Isién gyermekei 
lestvérek egymással: Szólaljanak meg a lel
kiismeret elnémult harangjai is a szivekben... 

M e d d i g t a r t a h á b o r ú ? 
A z o l a j 

A slstisziika szerint és a laikus sióit 
Amerika iölénye'hatalmas itányokbin je
lentkezik Eurépávsl szemben. 

Hiába boldog birtokosa sz Egyesüli 
Államok a világ olajtermelése 60 százaléká
nak, hs azt sz olajat akár saját, akár pedig 
sngol érdekek szolgálatában Európába át
küldeni kénytelen. Ami még nem volna olyan 
nagy baj, ha a kél kontinens közölt a nagy 
vízen kívül nem lennének olt a német ten
geralattjárók, amelyek különös ötömmel és 
válogsfoft figyelemmel vadásznak a már 
messziről, különleges formájukról felismer
hető lankhajókra. A katasztrofálisan lecsök
kent sngol-szász hajóállomány különösen 
speclál-hajókbin szenvedeti ma már behoz
hatatlan veszteségeket és a speciálgő
zösök között Is az olajlsrtályhajók állnak az 
élen a veszteséglislákon. A helyzet ma aí , 
hogy míg Brazília a kávét, Kanada a búzát, 
addig az USA as olajat döntheti lassan a 
tengerbe, mert megbízható jelenlések sierint 
éppen s néniét haditengerészet és s légiért 
káprázatos eredményes tevékenysége követ
keztében beállolt tankbsjó veszteségek oda
vezettek, hogy összes Iartaléklattályai duzza
dásig telítve vsnnak már eladóit, de le nem 
szállítható lonnamllliókkal. 

Az európai mintegy 8 millió tonnás 
évi tetmdés teljes egészében rendelkezésére 
áll s tengelyhatalmaknak. Hasonlóképen ez 
alkalommal sem álnlnnk el hidllitkot, ha 
megjegyezzük, hogy különösen Németország
nak iz utolsó 5 esztendőből származó olyan 
fantasztikus, csakis csillsgászsll számokban 
kifejelhető természetes nyeriolajlulalékai 
vannsk, amelyektől nemcsak egy laikus, 
hanem még egy bs nem avatott szakem
bernek sem lehet fogalma. A sémit anya-
föld és s hegyvidékek, rejlett tárolóiban 
esztendőkre van biztosítva a német légihad
erő is páncélos fegyvernem üzemanyag-
szükséglete. 

De ugyanilyen hatalmas él senki által 
nem isméit méretű s Birodalom szintelikus 
benzingyáiláu is. A kiváló német szénből; 
s melyből s geológusok ststisztibája sierint 
s msi fogyasztást véve métlékül Német-
orsiág mintegy 3000 évre fedeivi van. 

már 1930 óla készítenek mindig lokozódóbb 
mennyiségben -mesterséges üzemanyagot 
robbanó motorok szántára. Hogy a nemzeti 
szocialista hatalomátvétel óls hányszor tíz
millió Ionná! kéizltdlek és tartalékoltak 
ebből a természetes nyersolajnál semmivel 
sem rosszabb üzemanyagból, ad ciak a 
mindenható-ludná megmondani. 

Ezzel szemben megállapítható, hogy 
sz ellenséges államokban egyedül Amerika 
(e megjelölés úgyéreziflk nem indokolatlan I) 
foglalkozott pusztán tudományos alapon a 
mesterséges benzin előállításával. Az sngol 
kormány nem szentelt elég figyelme! ezek
nek a kísérleteknek és s német sikereknek. 

Ennek következtében Angliában ma 
nem beszélhetünk egy mesterséges benzin-
gyártásról, amely kiegyenlíthetné, avagy 
csík részben is pótolhatná a tengerfenékre 
küldött tankhajók kiesése folytán elmaradt 
amerikai szállításokat. 

Nem vagyunk próféták és nem szí
vcsen jósolunk. A német légitámadások 
állandó hatalmit arányai és s motorizált 
német haderő kíméletlen erejű lendülete azt 
bizonyítják, hogy a német hadvezetőség 
nem spórol e drága üzemanyaggal. Követ
kezésképen még számtalan meglepetésre 
lehelünk elkészülve. 

Teljesen magánvéleményként azonban 
bálrak vagyunk megállspllsni, hogy már 
nemsokáig larló orosz ellenállás megszűntével 
as otosz olajvidék megszállási és s nagy 
szarmata síkság ismeretesen gazdag gyepü-
inek Euórpi ellátásában való bekapcsolása 
végérvényesen eldönti ennek a háborúnak 
a ionét . 

Hs európának ennivalója van és a 
német légierő repülni, s tengeralaljárók pe
dig kifutni tudnak (azok Is olajmotorral jár
nak) akkor a háboiút skár tiz évig is ki
bírjuk skár Anglia és hs kdl hit Amerika 
ellen is i 

A zsidó f e g y v e r e a pénz! 
Ne a d j f e g y v e r t a kezébe! 
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GONDOLATOK 
a ceUdömölki apátsági templom belsejének 

renoválása alkalmával 
Bármely nagyttabásű látvány tárul 

1.311 ás lelU ssemrink elé, sz első ptllana-
toskas restetekre nem goadorank, s rési 
letek sem kötik le s ligydmunkel, hsnem 
. reánk gyikorolt lenyügöiő otszkstál slstt 

Ez s hernyómat lehet kellemes reánk 
nézve viev kdlemetlen. Et sz elsí benyo-
maVszíSE íegtTklsér bennünket mlndid-
3? mka*! te in t l t e s l t látvány szemlélői 
nrgyaakl vsgy s tn l áWInkben mind 

Mikor azután hosszabb ideig nézzük 

emtf.^"^kkor i ^ ' f ^ 
részletek elemzésére Uoulmátiyozásárs és 
rnegtldéiére. 

_ i tulhalidvi s kis amis k 

STJSS^ " 
Tériünk Sí értekezísem luli|donkép-

oenl liSkOréhez, amiről s kis elmdultatá-
penl ^ D J ^ ' ^ , , cellMm6W ben-
cás pVélWtessplom beUsíének s redsa-
raUssé t r t ekTpcso ls Ibsn levő kllestéte. 

Emlékezzünk csak vissza, hányszor, 
ds hányszor vetődölt tel stár tz sz Idvöt 
elgondolás, bogy s Celldömölk, bencés temp
lom belsejét restaurálni és kifesteni ken, 
mégpedig szert, mart mindenki, kl oda be
lépett ttsdta és érezte,' hogy az stár oly 
ütöd kopott, esraJtalén nett slkalatat arra, 
hcej t ^ r r » 3 o s a Iflatostdé listást gyato-
rol|on. Még akkor sem, ha az a legbenio-
ségesebb hilltl és nemet liánflékktl ellelve 
Kp be sz ddbb említett templomba. Ds 
bála Isten elérkezett as a tétra-tétlI nap, 
mikor a csUdOmölki bncséjáió plíbimt-
templom kifcstésére sor kerüli. 

Amist valamennyien jól lad|uk, hogy 
s szóban forgó plébénii-teraplom a bsrokk-
korbin épüli Azért a templom stílusa 
is, annak s jegyében illetve jellegzetes sli-
Intában készült. Még pedig elég szerencséi 
kMtasbta, meri a templom belső kiképiéie 
éWIéstad tztsstnootbói igazán szép és mo
numentális hatást gyakorol annak siamlélő-
jére. VisionI annak s renoválás előtti kiles
tél módja, és st oltárok otött-kopottsági i 
m p i « M nem váltott kl vtlami killimes 
és lélekemdő htiásl. 

Ugysn még ott állanak a templom bel
lijében s BfesléJbez poros álványok nem 
is említve a templom héttejének trötüibelfll 

egyharmadréize nincs is kilestve, mégis s 
ttniploaba lépőre, s templom Iitalnak és 
mennyeielének a stoiltni kUeslése oly vig-
telen kellemes és felemelő hitéit gyakorol 
st ember szivére ét lelkére, at embernek 
önként I I a. érzése, mintha kOlönbózó ne
mé1*lajtaié eré-ölcafik között állnánk. 
Pedig egyik ler'sttább, legnemesebb és leg
szebb Eéservs l tddnsk I I a irivűnkbjl ét 
lelkünkből akkor, ha nagytömegű, szépen 
elrendezett virágot látunk és szemlélünk. 

így s festímfliétz, aki t cdldömölkl 
timplomol égy tudji retlaurálnl, l l l d r i ki
festeni, hogy az emliletl leiemelő érzések 
árják ál . itaadélAnek tdvét-lelkét, II i 

művész Itatás elérte a cellát. Az teljes mér
tékben megérdemli, hogy st dtomerés zász-
lójil ittétyen S M M H I dí t te . Att i n d -
juk neki cserkésieien: .Jó máskát" végistl I 

Még csak saayit akarok s kit értéke
lésemben megemlíteni: .miadta omnka 
belső értéke ettél függ, bogy azt milyen 
stándékkil végezzük d". 

Ad vagyok bátot a^ulsni úgy sz er
re Dldékes bencés araknak, mint pedig 
.zoknik sí önzés világi hivóknek, kiknek 
bárminemű részük voll él van at előbb 
említeti templom restaurálásának ét elfedé
sének végSz vitdében. Ajánllák fd szlrá-
nyú irép ét nemes közreműködésüket ét 
munkájukat t fő Istennek é l non kívül a 
bolsevista fronton levő desell él htrcoló 
derék kilonilnkért Mert Dk a keresztény
ség ét a kulién fennmirsdiáéért t vérüket 
áldozzák és testi épségükd teszik kockán, 
ml pedig itthonmaradottak legilább s í em
uiéit módon igyekezzünk leróni hálánkat 
fronton levő kalonálnkért, hogy az Isten 
házát, a ksmplomot, a nnddtetélének meg
felelő ksietben ét módon nyújtják, illetve 
bocsátjuk s hivők rendelkezésére. 

Erős s hitem és ss a etánt meggyő
ződésem, kogy stot, akik eddig Ingitagok 
voltak a hiteleiben, az emlitdt liempontok 
ligyelembevélelével él megvalósllásával égy 
a hizafits és vallásos érzületben megerő
södve és mifgyarapodvs hagyták el ezeo-
tél eme bfres „kiscelu" kegytemplomot. 

Azért a jó lilén áldass és békéje le
gyen annak tervezőiére és fedőire, akik az 
elébb említett teraplomot ily szépen, művé
szies kivileiben kifenik. Nem különben, akik 
akár pengőikkel vagy filléreikkil lehetővé 
lettek, bogy ez a híres kamensstljd temp
lom renoválás meg is niósaIhasson. 

csengeti Héczky Egon 

Kisgazda-politikát követ 
a földművelésügyi kormány 

Bánlfy Dániel báró löldmlveléiügyi 
miniszter t mezőgtzdaság fejlesztéséről 1-6-
ló törvényjivadatra i i iastui l ' l t i s követ
kező s yüstkozi tol tette: 

— A megújhodásnak ebben s korsza
kában iianiiiiali-'-'—' fokozottan ki kell 

•fess: él ez ül tsetetjmm • 
giirlméari AdisádMlipsiiláie nsmidlflgy. 

— Megeiőiödésünknek elengedhetet
len Idlélde l nemieli vigyou gyarapodást. 
A lötdben és SS emberikben nagy 

érvényre 
éterink jirttatni ktvacnMk atisséial. Unács-
csd, kedveiményekkel és jutalmakkal, de 
•mikor tlükséges, közveUen b t l ldko iá l l l l 
is. As ország tzszttótersWéhek kőzd három
negyed rétté, W i l P sil f i iak négyölöds 
tlealtdak k szén n a . Es SS arány a kor
mány földbirtok politikáji köveikedében i i 
tovább emelkedik a lövőben, a magyar 

_ _ l kell ienuii**A t 'mi 
gyttvág luegirödtése erdekében emellett 
előnyben kdl részedlenünk a népes caalá-
dokst éa a mtaeUaságot utnogsraunk kell 

korszerű iiociálit politikával. Ereken ss 
al.pdveken épéi lel a mez4g.idasigle|-
lesztéd tönrényjavalütt. tmdy a több ás a 
jobb t insdétt , s kitgstdiságok itinvonilá-
mk emeléséi, s kltg.idatánadalom hslsdá-
i t t , s csatád magiirlendliét és s munkái
tág l i l i i s i l i i i l l i f i i l eldestkidittsél szoigál-
js. A j i . i t l a t . imdynek keretében eddigi 
I Old ml veléilgyi politikánk egységes mag. 
isbb irányelveket kap, egy éj korszak Irá
nyát jelöli ki. 

. — Egymilliárd pengő péaiáfyi Iéde
seid biztosit a ftiailjsitsásl, amely mint 
nagystsbásó kitellOrvény kiterjed 
országunk egész mezőg.zdisági éleiére. At 

^"vtací^k " !" •ss, de jelenlegi vttaoerysink kötött kétség-
klvíI nagy mytgi áldozatot jelent. Ed at 
áldozatot teltéllenül meg kdl hoinunk, i n 
nál Is inkább, mert st busásan visszatérői 
a némtet! vagyon crétdjea gytrirwdásáben. 

a l . i j t l J _ et . , i • i . e _ 
t\ ICMvmsaWf • K M a f n maMmXtm • v H r 9 * 

híjlld ulitilát mellékleteként kiadta s tör-
' ' á l d t l t y i l d á d mlnts-siabály-

raelynea dspjtn s " 

Pitta bácsi Vasmegyében fői 
ét Zalában ebédel 

Zalában napok óta rendkívül érde
kes eset foglalkoztatja a közvéleményt 
Döntők István Jóravaló jánosmajori 
magyar gazda összokuporgatott pén
zecskéjén egy kis akácerdőt vásárolt 
Az erdőt kiirtotta, a (át felhasználta 
házépítésre és berendezte az erdő he
lyén a maga kis takaros portéját Na
pokkal ezelőtt Pista bátyánk legna
gyobb megdöbbenésére a hivatalos 
urak megállapították, hogy rosszul 
építkezett A konyhája Vasmegyébe, 
a szobája pedig Zalába esik. Döntök 
néni Vasmegyében főz ebédet és Pis
ta bátyánkkal együtt a szobában: Za
lában fogyasztják el. Ha DSmök néni 
véletlenül k é r e d a kötőjét é s nem 
találja, Pista bácsi hamarosan azt te
l e l i : Hát ne csak Vsában keresd, ha
nem nézz át Zalába Is. 

Eddig nem volt baj a birtok elosz
tásával, mert a fák békésen megfér
tek egymás mellett, Pista bácsi se tö
rődne a dologgal, de az adó miatt 
van egy kis kellemetlenség. Felvető
dött a kérdés, hogy kinek adózik. 
Vasnak vagy Zalának ? Pista bácsi ezt 
est ügy oldaná meg legszívesebben, 
hogy — egyiknek sem. A környéken 
mindenesetre nagy érdeklődéssel vár
jak, hogy az Illetékesek milyen állás
pontra helyezkednek ebben a ravasz 
ügyben, mert ez a kettős btrtokosság 
egyéb érdekes jogi bonyodalmakat fa 
rejt magéban. 

hstóságok még ebben t i évben elkésritik 
á| izabilynndeletdket. Erre szűkség volt, 
mert ss 1891. évi mezörendőrl törvény 
alsóján alkotott srabilyrendsldek teljesen 
eltvu'lik és ss állttteuyésités htlósági irá
nytűiét, ellenőrzését korsierü sllpokn kel
lett helyezni. Erre! évtizedekre jelöltük ki 
s közlenyéizlís fsllesdésénik irioyát. 

Amint 1894-ben bt előljártunk t népi
es állilienyésztéi (örvényes szabályozásául, 
égy a jelenlegi intézkedések Ismét teljesen 
tij kezdeményeiét! jelentenek égést Euró-
pában. A néples állattenyésités fejlesztése 
tnrvesen kipcsolódik Bloffy Danid báró 
fold mívelésDgyi rainiizier politikájában, amsry 
a klsgasdstárssdalom megerősítését és né
pink izociálli sdnvonslánsk ímelését célozza. 

ŰJ rttidfikuitik i l i i n l u i B i l 
A konvédség és csendőrségnél tartozó 

egyének állománycsoport, rendfokozat (rang-
ositály) és nolgálsíi viszonya! éjbóltza-
bályoiiák. Így s gyslogságl, lovassági, IHiér-
ségl tábornokok és tábonzernigy (három-
csillagos tábornokok) rendiokozati slaevssés 
helyed a .nzéitutOm' elstrvezést reod-
t ztreiitették. VnsiaáIIIlolUk a Iáborook (egy -
cálllagoe tábora*) bdyetl i régi honvédtég 
.vezárörnigy' rendlokozili megjclolétél. A t 
orvosok, mérnökök. balMrtosoí, alatorvo-
sok és izertiiilek, hiioruöképpen, mist 
eddig s hidbirU, állományctoporijuk stea-
Jslölélévd tiszti rendlokozalú elnevezed 
nyertek. Igy példiul „orvoiezredes-, „oér-
nöksleiredes", 
vos sziztdoi-, .szertári fői 

As emliletl éj rendiokozati dncvezések 
vonilkomsk s uyrigdlományúakri Is. Rend-
szeredtették még a honvéd ízemellenőrzó 
éilliledők asrjtráhuf égtittát is. Megtzfln-
telték tz altiszt togdatát éi a bonvédegyé-
nek részére őrmestertől ilhadnagyig bezáró 
l l g t lókkal találóbb llizlhelyeltet gytjtO-
nivel idták. At eddigi titztbdyeltei pedig 
s „főtörzsőrmester* doevezést nyelte. 

A redlokozalnéikOli egyének tekintet 
nélkül fegyernemükre, s honvéd elnevezést 
kapták. 
H Rt hoitzú S m szélet méretben komplett 
Uté «• dupl. p.dlái taenyese kltOné ál la-
pótban éa a téáa kö ee tette eavytvga min
den. ilSI e l a d ó . Érd.klfidnl 21.hov.iky D.-
Zlönél C.lldamOlkSn (u|y.nltl haamtlt alté 

ét ebiek l l I 
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Lakásfelmondás szabályozása 
Z s i d ó n a k l e h e t c s a k f e l m o n d a n i a z ű z l e t h e l n i s é g e t 

Augusztus 1 (01 újbál szabályozták a 
likas él egyéb helyiségek bétlelire vonat
kozó jogviszonyt. A háitu!i|donos eddig 
korUloiát nélkül leimondhatta a lakait, ha 
abba maga vagy letzármizottji akart beköl
tözni. Est a rendelkezést as ú| rendelet 
megváltoztatja. 

Eremül a háztulajdonos esik akkor 
mondhatja fel a látott ilyen elmen, ha hl-
lellérdemlóen igazolja, bogy tz illelö lakás
ra méltánylást érdemlő okból szüksége van. 
A rendelet további intézkedései szerint nem 
csupán a bér, valamint a különdíjak esnek 
emelési tilalom alá, — hanem a mellékszol
gáltatások iá. 

A rendelet hatálybalépése után tehát 
ezeket sem lehel emelni. Közszolgáiul al
kalmazóit bérlő részért t bérbeadó felmon
dás esetében akkor i t köteles innak Ilká
iéról gondoskodni, h l a köiszolgálsli alkal-
matott nem szolgálsti katyán lakik. 

Kivétttnek a lilmondáit korlátozó ren
delkezések hatálya alól at olyan lakátok, 
amelyben négynél több lakószobi vin, kivéve, 
h l a lakásban egynél több család vagy több 
önálló keresettel Uró nagykörű tzeméty la
kik él egyikükre lem esik négyszobánál 
több. A hivitásos katonatisztek lakásbérle
tére vonatkozó különleges jogszabályok 

egyei vidéki helyekre l i kiterjednek. 
A lakáaforgalom merevtéfének enyhí

tése céljából a bérlők egymilközti 
réje lehetővé válik. A í t t á l céljára szolgáló 
helyiségnek mi t célra fordításához hatósági 
engedély szükséges. 

Ozlet vagy üzem célján nolgiló he
lyiség bérletét, ideértve gyógyszertár, t i ln-
ház, moigólényképszinház, szórakoitatóhe-
lyiség bérletének is I bérbeadó nem zsidó 
bérlővel szemben cssk egészen kivételei 
elesekben mondhat lel, töt e mir között 
lelmondáiok is hatályukat vetzitik, h l a 
ielmondiai idő auguazius 1-én még nem 
(irt le éa a bérlő nyolc nap alatt nyilatko
zik, hogy a bérletet fenn akarj! tartani. 

A zsidó inal bérelt üzlet- vagy üzem-
helyiséget s jövőben la korlálorit nilkül 
lel lehet mondani, tőt zsidó á | üzlelbelyl-
léget t lövőben cssk ss ipirhaiésig enge
délyivel vehet bérbe vegy használatba. 

A továbbiakban a rendelet biztosítja a 
bérbeadó számára ait • |ogol, hogy negyed
évi felmondással Idmoodhtsss sz üzlet
vagy üzemketylség bérleiét abban az eset
ben, h l t bérlőnek iparjogoillvinya vagy 
engedélye megszűnt vagy ha üzletét, üze
mit három hónapon 8 ntm gyakorolta. 

Pillanatkép az árpafrontról! 
Városunk árpa után járó emberekkel 

van tele. Egymás tarkái tiporva mennek at 
emberek a kölléghSiáia, árpajegyért. Mert 
hit a disznóknak la kell enni I Él szerelnék, 
úgy mint régebben, a boldog béke Időben 
i i , saját házlartáink számira a kis disznócikát 
meghlzlatnl azok is, akiknek nem terem 
saját lökqtkben árpa. A i árpajegy meg-
izerzéie még csak megy, hanem azután 
|ön esik s hiddeihidd. A gibarrakttelkedö 
ajtajára, messza virító piros betűkkel ki 
van írva: .Árpa nincs I " Dehit nem aiérl 
ember az ember, hogy higgyen. S megro
hanjak az Irodát 

Mikor lesz i rp t? S regény Izzadó hi
vatalnok, hogy könnyítsen valamit mágia, 
vigasztalóiig kijelenti, hogy egy órs mnlvt 
lesz. Mit csinál sddig sz ember? Várt 
Vár — hogy Szép Ilonkát Idézzem — fe
szülten, i nip ildoiláig, míg a várt sze
rencsi megjelen. Azsz, hogy megjelenne. 
Dehit van még misnap is I Csörögnek s 
bikizcktrtk s attronyok emberek éjre ott 
vannak ss Iroda aJőtt Egymás begyén hátin. 
Beállok a lömegbt és épülök. .Nem tud s 
mags lábán járni? ' — harsog egy cingár 
ember, nagy bajusszal míjdbogy feUiurja 
e szomszédját. A hivatalnok szegény elkín
zottan lepogstjs a homlokát: az Itten sze
relmére, engedjenek be egy kis levegői, 
hiszen megfullad sz emberi Asszonyok és 
férfiak vesiektdnek. .Hallja, maga tokkal 
későbben (ölt mini én, mér akar előbbre 
tulakodni, mint é n ' — stosdjs egy asszonynak 
valami boriifi basszus. "Migs ráér mart 
férfi, inneken meg liitnem kell föinl* — 
vigja r i mérgesen sz iltelékes. Kissé távo
labb tőlem két asszony vetiekizik. de nem 
értem, mert a tömeg jóformán s fülemet is 
összenyomja. 

Állok a fölfedi melegben, folyik ar
comról s vtz. Fiatal lévén, elnyomnak az 
öregebbek — as etlissbsk. „Helyei tz 
öregeknek." S mikor éa is jógiim nlia fu
rakodom röglön r im zúgnak: ebadta diákja, 
úgy It csak a napot lopjik, ráérnek várai Bt 
is. Közben az udvaron egyre étkeznek a 
talicskák ás as emberek, l Urelmesebbje 
szépen Is i i és nyugodtan tréfálni la tud. 
.Na i iumi i idmuiey , most még cssk I I -
dögéllnk i l l , mert hittan t nap téti t hl-
tunkai. bmem mit csinilnnk majd akkor, 
ha csikorog és hordja a havat* — mondja 
az egyik. „Hit honunk egy kályhát, aztán 
futlak" — hingilk nyomban rá a válasz. 
Kőiben ksaaiezatiuok i t napvilágra jönnek. 
Valami tetemre hívó hang billatnik: Mtga 
mit keres Itt ? Hiszen m i i háromszor ka

pott én meg egyetlen egyszer sem I 
Végre aztán hoi izn tulatodat után 

méglt sikerült 00 kg i r p i l szerezni. Boldo
gan toltuk htzt, hogy majd a kocák elfo
gyasztottak újra elölről kezdjük az egészet 
Vagy sddlgra már esslleg at Illetékesek is 
megfelelőbb Intézkedést hozuk?) 

. , öry Lajos 
• . rjbí 

Mindezekhez t kővetkezőket fizzak 
hozzá: Mindig melységet tiszt akttalfogadjuk 
és logadluk a kormányul intizkedéscU, 
meri hiszen gondoljak, hogy mindenkinek 
Ittál akarja. Dehit ailunk sajnos mindent 
s gyakorlati élettől távol illó jogiatok in
téznek t Igy érthető, hogy ntm gondoltak 
n o k n at emberekre, akiknek nem terem 
gabonájuk, de mégis gondolkodni szoktak 
hizlalás által évi zslrsiokségletokröl. Cell
dömölk éppen tanulságos példával amigál-

M a ünnepelt szépség, 
holott rövid Idő előtt még elhanyagolt 
szomorú nő vo l t Csodát tett a világ
hírű törv. véd. „Grac loza" különleges 
szőreltávolltó fluid, mely rövid Idő 
alatt Iájdalom mentesen eltávolítja a 
nőknek annyi keserűséget okozó kelle
metlen szőrszálakat, bajuszt és szakáit 
Kezelése egyszerű, hamsa bámulatos! 
Számtalan köszönő és elismerő levéL 
Egy teljes kúra használata kiirtja még 
a szörhagymákat ls és arcát csodásan 
fiatalossá, üdévé varázsolja. Ne této
vázzon, hanem rendelje meg azonnal. 
Nagy üveg 380 P, teljes kúrához való 
három nagy üveg 876 P, a pénz elő
zetes beküldésével. (Utánvéttel 60 f i l 
lérrel drágább) Hstttnáintl utasítással 
diszkréten szállttja a magyarországi 
egyedárusttis: Ferenczl Szabó B. cég", 
Szeged, Oroszlán ntoa 6/Dn. 

hal tzSB t téren. Itt tok • nyugdl|n é l 
tényleges valutás, akik mind ssját rairuk 
szoktak hizlalni, bogy háztartási nOksig-
letelket beszerezzék. 

Már moitmi lesz akkor, h l mindetek 
nem lódnak önállóan gondoskodni msgutról? 
Hitieu a taván és s tél lolytmin asrurjr U 
szűkében voltunk t zsírnak és h 

utánjárás után tudtak csak 
azok, akiknek elfogyott vagy 

nekik. MI lesz akkor ha most azok la ziir-
jegyérl fognak menni, as amúgy b agyon
nyomot! tolt és rengeteg munkával db almozott 
községházára 71 Igtzolvitmyal é l engedé
lyekkel nem lehet betömni ss é t a izájskal. 

Tudjuk, hogy községünk agilis löjegy-
zője ülvén vtaeFltöttegéuk elfcetaladisát 
és rendjét Mégis jó volna, b i felettes ható
ságok tudomitári lehelne valami raódon 
juttatni, éppen Celldömölk felette külön
leges helyzeié! ezen a téten, Deméginkibb 
szflkiéget lenne, bogy ne tennének némely 
emberek olyan felelőtlen kajullalasakil, hogy 
azért ninessa árpt, mert eldugjak i t t jOvö 
hiten 30 P less él akkor lett árpa Is. Az 
árpának az ára éptnági maxlmátn tatai -
mint a lobit terményeké • azzal nem lehet 
üzérkedni. Felhívjuk tehát g izdiüni lnk 
figyelmei, hogy ilyesft|ia felelőtlen Wjtsea-
téstkntk ne döfjenek be s hozzák nyugod
tan be feleslegei termény elkel, hogy s köt 
szolgálatiba és antik javán legyen for
dítható. - -

A Gabonalap használata. A 4S0O/I931. 
M. E. sz. rendelet 11, $-i értelmében min
denki, ekl termelés, hiszonbéilet, vagy 
munka útján 1941 étri termésű gabonához 
jut, kötelei a községi elöljáróságtól gabona-
lapot kérni. A Oabonilap, a gabona lel-
hsszBálásánsk éa forgalmának ellenőrzéséül, 
valamint a vámőrlési jogosultság Igazolásául 
szolgáL Az 50 holdon lellU gazdák sárga, 

A F e l s ö d u n á n t u l i M e z ő g a z d a s á g i K a m a r a j e l e n t i 

eladások. (4.500. M. E. ss. rendelet 17, $ 4 ) 
Mezőgazdasági munkátok kenyérga

bona beszerzése. As olyan vimörléire Jo
gosait lllllTllllíllllll mtakás, aki nem ke
let innyi gabonái, mini amennyire csalid-
jinak feltétlenül azükiége vin és ímenrryire 

rotOyel oktoíer 3I-ig nélkülözkeratfien n i k -
s többiek zöktezlnü Qiboualtpot kapnak tt^Ulit a legközelebbi Hombár bliomi-

Mialin a Oabontlipbi a Hombár bt- nyosnli lietiaaihsll. Ezt az i j — 
zorainyol minden megvett gibommennyi- gabona kUdátskor bevonják. 
^™^**TZLtL^tpEÍZ & kölOoöess nrSÖ taroltaikén ford-
taaltak aiagtkratl Oit»MarrH«kll (Pttcra i t ^ n u l elő, ehol a llfnletaiikil munki 
vigyék magákkal). fától nem kaphat keztvérgaioail, mert i 

A Oiboaalap gondosan megőrzendő, ^ „ M t i i . - s saocten. 
mert esi elveszti, új Oabonalapol ugyin i 
községi elöljirótágnal kap (atsstdM). ds 
vimöriéti rOgoetlttágát t t rentl él i Qibotil-
lap másodliton s vámerteti tanúsítványt 
érvénytelenítik. (14. §) h 

Gabonafelajánlási kDteleztlttéi- Akik
nek gabona van a lulajdonukban, felesle
geiket legkésőbb október hó 31-ig megvételre 
felajánlani kötelesek. Ezután a nap után 
vételre felajánlón gabonáért csak a hatóság 
által megállapított íreknél 10°'o t l kisebb 
inket tizeinek (búzánál megállapított i r 
30 p—S P = 27 P.) Az október 31. ulán 
megszerzett gabonát s meglatrléttől izá 
mflolt 30 nap alatt kell vételre felijinlini. 
amelyre is amliletl 30 napi időtartam alatt 
s 10%-ot levonat nem vonatkozik. PL cse
léd lk, sommások jirandóligából történő 

... ftfaimr. A virnöt-
léire logosullak izámárs Itligbss Isbsl éti 
200 kg vámöröltethetö fejadagot megsllapl-
tanl. Ei azt jelenti, hogy I nehét testi mun
kál végső lérliakn t kitebb lH>sát,lssl 
esaládüujokit a t l l l l umi ju ln 250 kg-ot é t i 
fejadag is fúlhat. A gizdtsági C l l l l l a k f 
a konvenció mennyiségén belül még ennél 
Is nagyobb mennyiség vtaflrölletésére adhat 
engedélyt a községi elöljáróság. 

Abraktakarmányoknak tíxlilelekben 
való beszerzése. Azok rétiért , akiknek H i n 
tó földjük nincsen, de fnvaroslovat, vagy 
baromfit tutinak i rp t vagy zabnflkségletük 
kidégltéte végett t törvényhitótigok tsrfl-
letére illetéket közellátás! kormánybiztos 
biztosil|a t t - " 
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Ószülő, ritkuló ha j 
az egyébként Halálos női vagy térti 
axcot is öregiti. — Az egész világon ki
tűnőnek ellstnert tőrv. véd. „Grac loza" 
hajifjltó regenerátor (nem lestek) ba
jénak természetéé eredeti ezlnét ha
marosan visszaadja, korpásodéért fej-
bírviszkelegséget megszllntetl, a haj-
győkerckot újjáéleszti és megeröslli, 
miáltal a baj dússá válik. — Nagy 
üveg 350 P, teljes kúrához bárom 
üveg 6 50 P (Utánvéttel 60 fillérrel 
drágább) Használati utasítással, postán 
diszkréten szállítja: Ferenczl Szabó 
f i . Gracloza egyedá rus i t á s . Szeged, 
Oroszlán utca 6/Ce. 

50 kel. holdon e'uü gerdák elégtelen 
termése esetén gardánként legfeljebb 100 kg 
árpának vssy tabnak a beszerzését s köz
ségi elöljáróság legkéscbb oklóber 31 ig 
erre való igazolvány Kedásávsl engedé-
iyerhefi. A beszerzés s legközelebbi Hombár 
bizományosnál löriénik. 

Búza. kétszeres és rozs támórlétl 
díja. Az 5510. sz kormányrendelet a vám-
friö malom részéről az Őrlés végett bevitt 
időszerűén szarsz, tisztított és koplalóit 
gyommagmenles gabonrnenünél s gsboná-
ban szedhető dija kai állapftolta meg: 

a) Vámörlés esetében búzánál, rozsnál 
és kétszeresre! sredheló díj nem halrdja 
meg egységesen s IC" , portás címén 2%, 
Osatesen 12'o-ot. 

t) Dirálái esetén s ma'orrba vegy 
darálóba bevitt tinlftellan gtfconamennyirég 
után szedhető díj 8°/c portás elmén 1" .. 
önzésen 9»/t. 

Ezeken a dijakon leiül e gibooe őr
léséért illetve dsrálisáért bármilyen más 
dijarásnak (aiitepénz, fuvarkOllség slb.) fel
számítása, vegy bárminő szolgáltatás kikö
tése lifot. Az Crlftréryrek e csrre'e'rpen 
gabonáért való t-'cterélése alke'trávsl, tisz
títás, IllelOleg syommsgrek clrr.én hrvorái-
ask helye slrcten. 

,4 köln forgalmának ét fogyasz
tásának szabályozása. A m. kir. Közellátási 
Miniszter a kölesre is kiterjesztene az 
1941/42. éii gebone és lisztforgslom sza
bályozásáról sióló 4500 sz. kormányrendelet 
intézkedéseit. 

Knkorieogóré-akcióra Itlenlkczés. Fel
hívjuk az érdekeitek figyelmét, bogy s 
kukoricagóré akció jelentkezési halárideje 
eugnsztus végéig meghosszabilést nyert, s 
térjük, bogy akik igényelni óhajtják a se
gélyt sürgésen jelentkezzenek s Ksmiránil. 

4 éretnél fiatalabb anyajuhok ét fer
kebárányok levágásának tilalma. Aügusilus 
hó 3-tól kezdve tilos levágni s 4 évesnél 
Uatalabb anyajuhokat, valamint jertrebárá-
nyoral, ha azok egyébként tenyésztésre al
kalmasak. A lenyéazlésl alkalmatlanságot, 
vagy fejlődési rendellenességet sz illetékes 
m. kir. gazdasági felügyelőség, vagy a ha
tosági állatorvos igazolja. Az igazolvány a 
marhalevél vallásakor leimutatandó. 

— Negyedmillió pengő mezőgaz
dasági éa erdészet i ösztöndíjakra. A 
mezőgazdaság fejlesztésé! szolgáló második 
milliárdos programmal kepcsolslban is szük
ség van arra. bogy a szatoklatás és s fo'd • 
BüvelésOgy! Igszgalás nagyszabású kiépítése 
Mesében s szakemberek megfelelő szám
ban álljanak rendelkezésre. Bárlty Dániel 
báró löldrr flvclésügyi miniszter ebből a cél
ból egyelőre negyedmillió pengőt megha
ladó péniOgyi fedezetet bizfosílott szzsl s 
rendeltetéssel, bog ebből sz összegből s 
mezőgazdasági és erdészeti főiskolák bell
istől öszlöndljakal ksp|anak. A pályázati 
mrdtímérrr aaerint s földművelésügyi mi
niszter ss ősszel kezdődő tanévben l ö t 
ösztöndíjra Irt kl pályazatot, az ösiiöndíjik 
összege évi 1000, illetőleg 600 pengő. A 
pályázat haláridele szeptember 15. s kérvé
nyeket löldmövelésügyi miniszterhez címezve 
asznál a gazdasági akadémiánál kell benyúj
tani, ahol a hallgató tanulmányai! végzi. 
Felvilágosítási adnak a gazdasági akadé
miák, a mezőgazdasági kamarák és a járási, 
vármegyei gazdasági felügyelőségek. 

H Í R E K 
— Ünnepi istentiszteletek Ssent 

Is tván napján. Reggel a szokásos időpont
ban misék, delelőn 10 érakor főpapi nagy-
mise melyen szentbeszédet mond Jándi 
Bernardin apát. — A református templom
ben délelőtt 10 órakor lesz istentisztelet. 

— Istentisztelet less auq 20-án 
István király napián. d. e. 10 órakor az 
evangélikus templomban. Aug. 24-én, vá
sáros p a merseváti templomszentelés miatt, 
ami! D. KepI Béla püspök végei délelőtt 
11 órakor, a celldömölki evangélikus temp
lomban reggel 8 őrekor lesz istentisztelet. 

— Ezüst lakodalom. Kirády Mihály 
máv. segédellenör és neje Zsedényi Ilona 
f. hó 22 én ünneplik meg eiük családi kör
ben, házasságkötésük 25 éves jubileumát. 

— Templomszente lés . A merseváti 
ev. gyülekezel 1941 évi augusztus hó 24-én 
tartja templomszentelési ünnepét. A temp
lom szentelése! D. KepI Béla ev. püspök 
végzi. Ugyanekkor s templomon kívül is 
tárténak istentiszteletet, mert ez érdeklődök 
és hívek nagy serege nem fér el a kicsiny 
templomban. A felszentelt templomban az 
ellő istentiszteletet délután 4 órakor Bácsi 
Sándor pápsi lelkész larije. A felszentelés 
után közebéd lesz. . . 

— Halálozások. MerklyAnnc srom-
biihelyí zongorstsnárnő 54 éves korában 
Szombathelyen hosszas szenvedés után el
hunyt Celldömölkön temették nagy részvét 
mellett. Két fivére és kiterjedt rokonságé 
gyászolják. — Sági János földműves 84 íves 
korában vssároip. rövfd szenvedés nlán 
eltúryt. Kedden dé'ulán 4 órakor temetlek 
nsgy részvét mellel!. Kél gyetmeke ée ki
terjedi rokonsági gyászolják. 

— Iakolsl találkozó. Felblvcm azon 
volt iikolitáisiimit, akik a celldömölki m. 
kir. po'g. fiúiskolában IS36. évben végez
lek, hogy folyó hó 20-án délután 4 érakor 
az 5 éves iskolai találkozón s poFg. fiúis
kola elölt megjeienri szíveskedjenek. /// Si
mon Károly Celldömölk. 

— Beleset. Horváth György söm|én-
rrihálylai 15 évea lialalenber hétfőn délután 
5 óra lá|ban i l | . Bari Sándor gazdálkodónál 
leesel! a cséplőgépről, súlyoi sérüléssel a 
mentők sionnal beszállónak s celldömölki 
kOzkórháiba, bol keielés alá vették. Sajnos 
s ballábát lérden leiül le kelleti venni. 

Juhásznak október l-tfit elezegodne 18- 20 éves 
gyakorlattal rendelkező egyén További mezegyezés 
végen szíves megkeresést Mffl Wölrlngar látván 

Juhász, Sömlénmlh i ly fa Felsűmajor . 

— Meooldódo t t az Iparosok c é r -
nael látáaa. Régi panasza a cérnával dol
gozó iparosoknak a cérnaellátás rendszer 
lelensége és hiányé. A m. kir. közellátási 
miniszter intézkedése mos! megofd|a s sú
lyos hiányt A kereskedelmi és iparkamara 
e héten értesítette a járási Ipartestületei, 
hogy 683 orsó 1000 y-os cérnát bocsátott 
a celldömölki járás iparosai ellátásira. A 
cérnát olyképpen ositjik szét. hogy havon
ként minden mester utin 2500 y-ot, minden 
bejelentett segéd utin ugyanennyi! s min
den szerződtetett tanonc ulin feleannyit utal
nak ki. Az Ipartestület vezetősége sz érde
keli ipsrosok bevonásával a hét végén ké
szíti el SS eloszlást s az Ipartestület atal-
ványi alapján Berecz Endre diveliré keres
kedő osilje szét s kiutalt cérnát. A fenti 
mesnyleég körülbelül egy hóra szól s s j i -
nosbizl iparosok Is ilt krpjik cérui|ukat 

— A fer tőző l e r t é sbénu lá sos 
eseteket be kell jelenteni. Évekkel ez
előtt s volt Csehszlovák köilinasigban bé-
nulisos tünetekkel járó, fertőző sertélbeteg
ségeket észlellek.A betegség pir iv eleit 
eljutott Jugoszláviába Is. A Muraköz vliizs-
foglslits ulin megállapították, hogy ei a 
betegség ott nagyobb mértékben el van 
terjedve és a Muraközzel haláros területeken 
is megállapították a betegeéget. Minthogy 
a fertőző bénulás rendkívüli ragályos ter
mészetű és súlyos veszteségekel okozhat, 
a betegséget a földművelésügyi miniszter 
bejelentés köle!érettség ali utalta. 

NEMZETI M O Z G Ó MŰSORA 

Alcazár . Augusztus 16-án, szomba
ton este 9 órakor és 17-én, vaaárnaa 
délután fél 3, fél 5, fél 7 é a este 9 óra
kor kerül bemutatásra. A spanyolortnt. 
gl vörös pokol rombolásának egyik cso
dálatosan szép történelmi Jelenete. A 
hősiesség és hazaszeretet filmje. Nem 
filmregény ! Élet valóság! Rendes hely. 
á rak! Magyarvilághlradó. 

Sá rga rózsa. Augusztus 19-én, ked
den este 9 órakor éa 20-án. Szent István 
napján délután léi 3, fél 5. lé 1 f és este 
9 órakor kerül színre. Jókai Mór regé
nyének, a hortobágyi csikósvilágnak. 
Ízes, zamatos filmremeke. Kiegészítő: 
Színes rajzfilm. 

Az t l römapn. Augusztus 21-én 
csütörtökön délután fél 7 és este 9 ón
kor kerül lejátszásra. Egy vidéki szatócs 
leányának története egy kacagtató víg
játék tükrében. Filléres helyarak! Ki
egészítő: Rajzfilm. Ufa világhlradó. 

— Kinevezés. A m. Ur. belűgymi-
niszfer dr. Havaisy Béla kolozsvári szolga
bírót Vasvármegye Árva székéhez árvaszéki 
ülnökké nevezte ki. 

— Danlell , a hlndn maharadzsák 
udvari bűvésze Celldömölkön. Pénlek, 
szombal, vasárnap 15-, 16- ée 17-én érde
kei vendége lesz Celldömölk községnek 
Komárom, Magyaróvár, Sopron, Kőszeg, 
Szombathely alán ellátogat hozzánk Dant
eii, a világbfrü telepatikus bűvész, hogy ti-
véleles képességét községünk közönségének 
Is bemutassa. Danteii mester neve nem is
meretlen elöltünk mett a tud?pesti „Kame
ra Vatielté Szinbáz"-ban misfél hónapon 
keresztül eltelte bimulatba a fővárosi kö
zönséget Legutóbb pedig e szombathelyi 
„Vasvármegye" bosalú cikkben méltatta a 
kitűnő ii'uzionista kivételes képességen, aü 
többek között az érintés nélküli gondolat 
("Ivételt az egész világon egyedül képes 
megoldani. Danteii annak idején 130 hindu 
lejedelem udvariben lerfott előadásokat, ki
nek a .Korona'-azilló nagytermében pénlek, 
szombat és vasirmp esle fél 9 ónkor tar
tandó előadlsait fokozolt érdeklődéssel tár
juk. — Jegyelővétel a Koroniban délelőtt 
I I — I lg. délután 4—7 őriig. 

Értesítés. 
Értesíti az Elö járíság s gazdakozöa-

séget, bogy a m. kir. fOldrrűvelésflgyi mi-
ntBzler úr állal kiedott a repcetermelés Ion-
tosiágit él a termeiét méd|ál ismerteié 
hirdetmény e községházi hirdetőtábláján 
mindenki illel megtekinthető. 

Celldömölk, 1941 augusztus 13. 
V e z e t ő j e g y z ö . 

A n y a r o z s o t 
a legmagasabb áron veszek! 

Molnár-drogéria 
Celldömölk. Telefon: 109. 

Árverési Hirdetmény 
A nemeiiialóki nemes! kftzbjrtotoatig a rs-

tajdonát képező koctmr épületet 1941. évi aornsttas 
hó 24-én delelőn 9 órakor 1942. évi január ttó I . 
napjaiéi szimltoll 6 évi Időtartamra a kozaétBisi-
olf tartandó nyilvános árverésen baazrmberbe adta. 
Kikiáltási I r tat) P, bánatpénz 100 P. Arverezíkztst 
csak azok jelentkezhetnek, akik a hentes ét mészá
rol ipart saját némelyükben vagy üzletvezető utján 
gyakorolni képesek. 

Ugyanekkor bérbeadja a közbirtokosság a 
tulajdonai kepeiö és a kocsmáros által har" 1*" 
szokott 5 kit hold földingatlant t ia. 

Árverés! tettételek a nemei ara lóki jeryzN 
hivatalban a hivatalos órák alatt mastektnlhetük. 

Nemeaszalók, 1941. évi augusztus hó 8-ee. 
E l ö l j t r ó l l l 

K l a d | a : » Turul SzOvára l j Keman.saljai B. T. 
Falaié i k i a d ó : Taháta Károly. 

Lapzá r t . : csütörtök dalban 1< órakor. 
Turul-nyomda nyomása , Calldamölk. 


