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Erdélyi József 
köszöntése 

A celldömölki Bajtársi Szol' 
gálát m-ghivdsára — ha vala
mi közbe nem jön — Celldö
mölkre érkezik a mai magyar 
Ura vezető egyénisége: Erdélyi 
József. Xeve nem ismeretlen la
punk olvasói elült, verseiből az 
elmúlt évek során gyakran hoz
tunk mi is, s kivételes jelentő
ségére nemegyszer rámutattunk. 
Hogy van magyar Ura, az első
sorban neki köszönhető. Ady 
Endre után ö a század legjelen
tősebb s bátran mondhatjuk, új 
utat mutató költője irodalmunk
nak. Benne Petőfi és Ady egye
sült eredeti módon s hatása az 
Ady utáni nemzedékről letagad* 
hatatlan. Azokat a költői for
mákat, amiket Petőfi után el-
haszndUaknak hittünk, bámula
tos lendülettel élesztette újjá s 
fejlesztette tovább. A Téli Rap
szódia gyönyörű wrsciben új 
formát teremtett! Ez pevlfg raj
ta kivül a kortársak közül sen
kinek sem sikerült. 

Költészete széfes skálájú. A 
gyermeki egyszerűségtől a bo
nyolult, sokszar tragikus" ma-
gya r sors fenséges kifejezéséig 
a költői lant minden húrján 
tud játszani. Amia magyarság
nak Kodály Zoltán a zenében, 
az Erdélyi József az irodalom
ban, A kortársak közül egy köl
tőt sem üldöztek annyit, mint 
őt s mégis— mily csotlátotos — 
nincs még költő, kinek verses
könyvei annyira közkézen forog
nának, mint éppen- az Övéi. 

Önéletrajzát: A harmadik fiú 
és Fegyvertelen c. könyveiben 
írta meg. Verseinek ntigy részét 
az Emlék c. kötet öleli fel, azó
ta azonban két újabb kötete is 
megjeleni már: Vilitim és virág, 
valamint Örökség címen. Nyel
vészkedésével korszakalkotó 
munkát végez. 

Celldömölkre való érkezésekor 
nemcsak Celldömölk köszönti 
Őt, hanem köszönti az Őt jól is
merő egész Kemenesalja, hazánk 
egyik legkulturáltabb vidéke is. 

Sz. R. 

Hazugságok az igazság 
tükrében 

Még évekkel ezelőtt szinte di
vat volt kétségbevonni a magyar 
fajta létezését..Megvakult, tudnt-
lan elemek, nagyképűen hirdet
ték uion-utfélen, hogy magyar 
fajta nincs ls, annyira kevered
tünk mindenféle nációval, hogyha 
voltunk Is valaha, mint magyar 
fajta, már réges-régen eltűntek 
fajiságunk igazi vonásai. 

Mióta Bartucz Lajos hatalmas 
munkája H magyar emberről meg
jelent estek a sötét és alattomos 
biresztelések mintha alább hagy
tak volna, de ha még élnek is 
valahol, várva a támadásra, a 
bomlasztás ra alkalmat pillanatot, 
hát most az utolsó döíést kapták 
meg dr Doros Gábor: A magyar
ság életereje c. hatalmas mun
kájában (046 1. Turul kiadás). A 
könyvnapi könyvek között Lász
ló Gyulának a honfoglaló ma-
gyamágrói Irt nagy munkájával 
együtt minden tekintetbén n leg
nagyobb alkotás Doros könyve, 
nemcsak tudományon értékét, ha
nem jövendő hatását tekintve is. 
Szinte gyönyörűség olvasni, ho
gyan végzi ki ez a mű önálló 
fajtánkat kétségbe vonó ellenség*** 
támadások egész sorozatát a faj-
élettan és segédtudományai se
gítségével, tehát teljesen tudomá
nyos alapon. 

Mit mond Doros Gátx>r könyve 
a mai magyar embernek a ma
gyar fajiságról? Kimutatja teljes 
tudományos hitelességgel, hogy 
igenis van magyar fajta. Nom-
csak a honfoglalás idejében volt 
hanem Igenli van ma Is, az em
bertani kutatások ezt kétséget 
kizáróan bizonyítják. Kétségtelen, 
hogy több néppel keveredési vi
szonyba került ugyan a magyar 
kárpáti hazájában, de — s pz a 
lényeges — egy-két idegen faj
tától eltekintve ez a keveredés 
mindig olyan volt, hogy a magyar
ság alapvető turáni-ugor jelle
gét döntően mégcsak befolyásol
ni sem tudta. Az alpi, dinári ke
letbalti fajták mint rokontnjttk 
semmi kárt nem tottek faji kép
letünkben, cem fs szólva arról, 
bogy a testvér kun, Jász, uz, bo-
senyő törzsekkel bőven ellensú
lyoztuk ezt a beütést Age'rruán-
ság tőlünk idegen típusával, a 
nordlkussal, valamint a zsidó és 
cigány népelemmel, mint a ma
gyar fajtaelomektŐl távoleső ela-
mekket pedig "elenyészően cse-
kélyszárau keveredést Lehet ki 
mutatni. A zsidók vonalán is csak 
az utolsó pár évtized volt vesze-

dolmes, de itt Is csak bizonyos 
körökben. 

Doros sorra veszi könyvében 
az egész kérdést — ml csak a 
végső megállapítást továbbítjuk 
— B az arra az eredményre j u t 
hogy a mai magyar nemzettest-
btn a honfoglaló ősök eredeti 
fajtái változatlanul fenujíllnák, 
sőt olyan fölényes mennyiség
ben i annak jelen, ami a mai 
magyarság Ősi eredetét és egye
nes leszármazását illetőleg min
den vitát kizár. 

Az önálló magyar fajta nem 
létezését tehát csak a gonosz lel
kület az ellenséges propaganda 
terjesztheti, vagy amennyiben 
belül nz országban is terjesztik 
megtévedt emberek, eljárásuk 
enyhén szólva, szégyenteljes tá
jékozatlanságból ered. Mert 

tudományos alapossággal 
végzett széleskörű szakvizs-
vizsgálatok sokaságából le
vont tárgyilagos következte
téssel állítjuk, hogy a ma
gyarság hatalmas többségű 
tömegei őrzik a honfoglaló 
öleink tés részben a hon-
foalaláskor e hazában ta
lált rérrokon népcsoportok) 
eredeti fajtáit, amelyek a 
mai emberanyagunkban ré
szint rditotatlcn ősiség for
májában irlrntkeznek, ré' 
sjfnt kisebb-nagyobb keve
redés (rrmrw'.l állapotában 

mulathatok ki, anélkűl,hogy 
elveszítenék Öröklött ősisé-
güket. amely utódaikban is
mét és ismét előtérbe kerül. 
Azok pedig, akik azt hiszik, 
hogy a magyarság fajilag 
annyira széttöredezett; hogy 
faji önállóságról nem lehet 
beszélni, vegyék tudomásul, 
hogy jiagyon kevés kaltur-
nemzet él á földön, amely 
Ősi és eredeti- fajtaelemeit 
olyan tömegesen és válto
zatlanul megőrizte volna, 

mint a magyarság. 
Ezt tudva értjük meg fajtánk 

elpusztíthatatlan életerejét ls, 
mellyel eddig még minden ka
tasztrófa után össze tudta szedni 
magát Maga Doros is ezt Írja: 
A fajkutatás tudományos ered
ményei és a fajta-ismeret taní
tásai meggyőző erővel bizonyít
ják a nxagyar nemzettest em> 
berállományának ősi valtát, 
fajképének eredeti jellegét és 
faji öröklési anyagának halha
tatlanságát, aminek tanulságai 
nemzetünk ' minden tagjában 
felköltlietik és megszilárdít hat
ják a magyarság életerejébe ve
tett törhetetlen hitet. 

Doros Gábor egyetemi tanár 
könyvének csak egy fejezetét Is
mertettük pár sorral, de talán ez 
Is elégséges lesz annak belátá
sára, mennyire alapvetően fontos 
es hasznos műről van szó. Külön 
elismerés Illeti a Bzerzőt bogy 
könyvét könnyen érthetően irta 
meg, a kiadót pedig azért, hogy 
a Bzép klállttást nem sajnálta a 
kitűnő munkától. 

Pürge Dániel. 

Bárdossá László: 
A legnagyobb s z ü k s é g l e t 
ma a nemzet e g y s é g e 

Azok egységére ven szükség, 
akikét a munka üteme és verej
téke úgyis összeköt A/.ok egy
ségére, akik karjuk és szellemük 
erejével, szerszamukkal és.mű
szerükkel, a munkapad vagy az 
íróasztal Tóié hajolva napról-nap
ra teremtik stfneg azt, ami mind
annyiunk életéhez szükséges. 

— A nemzet egysége és a bo-
imkusok egysége két különböző 
dolog. A politikusok néha a leg
jobb akarattal ls eltévesztik a 
mértéket Tiszteletreméltó meg
győződésük elvi alapjáról az egy
ség megteremtésének feltételeit 
fontosabbnak láthatják, mint ma
gát az egységet A politikusok 

azt hihetik, bogy az egységet for
mulákban találhatják. meg. A 
nemzet tudja, hogy az egység a 
szivekben és lelkekben él, csak 
fel kell ébreszteni és tudatossá 
kell tenni. A nemzet tudja, bogy 
az egység egymás kölcsönös meg
becsülésében és abban a munka
készségben él, amely lelkesen, 
dc ugyanakkor józanul mindig 
csak azt nézi, ami valóban szük
séges. A nemzet egysége nem 
sandít kétfelé, nem keres sem 
érvényesülést, sem mást, de még 
akarja találni és meg akarja tar
tani önmagát 

— Ezért hadd mondjam meg 
nyíltan, hogy , 
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„No jó, lemondok a maga javára 
További elmélkedés a közönség tülekedéséről 

uz az egység, amiről ma 
annyit beszelnek, rajtad 
lordul meg, minden egyes 

magyar testvérem! 

Rajtad, — és azon, hogy meg 
tudod-e érteni, hogy a nemzet 
rendje, a katona lelki ereje, a 
termelés biztonsaga és nyugalma 
ma sokkal fontosaim, mint a par
tok akármilyen Jószándéku, akár
milyen indulatú versengése. Hogy 
az olyan versengésről ne ls be
széljek, amit nem joszáodék és 
nem nemes indulat vezet Az 
egység rajtad fordul meg, ma
gyar testvérem és azon, hogy 
hagyod-e magad bárki által ls 
pártok harcába — egyébként 
tiszteletreméltó elvek ellentétébe 
— belevonni. 

— Ha házam fedelét tuz fenye
geti, nem lehet azon perlekedni, 
kl üljön az asztalion és milyen 
abrosszal terítsünk. Ma az or 
szagban nincsen senki, akinek 
erkölcsi joga volna arra, hogy a 
maga kisebb vagy nagyobb kö
zösségében kizárólag a maga el
gondolásalt erőszakolja. Ellenben 
mindenkinek egyformán köteles
sége, bogy minden kérdésben, 
legyen az tárgyi vagy személyi 
jellegű, elfogulatlanul a legjobb 
megoldást keresse és segítse. Ma 
új gondolatok, új eszmék meg
valósítása a cél. Nincsen visszás-
sabb annál, mint ha új eszmé
nyeink megvalósítását régi — s 
valljuk be: méltatlanná vált — 

K'idkai módszerekkel kergetjük, 
nincsen idö vitára. Meredek 

szélén járunk, minden lépésünk
re vigyáznunk kell. Mindegyikünk 
erejére, mindegyikünk rigyelmére 
szüségünk van. Ma senkisem kö
vetelőzhet de fásult és közömbös 
sem lehet senki. 

Magyar est 
a Grill- nagytermében július 1-én, 

szombaton órakor 
ERDÉLYI JÓZSEF költő, 

DORITA BONEVA 
bolgár Hlmszlnésznő—énekesnő, 

NATKÓ GYULA Író. 
Rendezi a Bajtársi Szolgálat 

A vitorlázó-repülés 
újból megkezdődött 

Celldömölkön 
A Honvédelmi 'minlsztériam 

most kiadott rendelete a haderőn 
kívüli repülők repülési tilalmát 
feloldotta és egyben szabályozta 
a repülési tevékenységet 

A rendelet értelmében repülő 
oktató keretet csak régi repülő 
egyesületek tarthatnak fenn, mint 
amilyen a Magyar Királyi Állam
vasutak Sportrepülő Egyesülete, 
így Celldömölkön csak a Mávero 
csoport működhet 

A rendelet értelmében csak 
leven te köteles ifjaknak szabad 
repülni. Idősebbeknek és nőknek 
a repülés egyellőre nincs meg
engedve. Természetesen kivételt 
képes az oktató személyzet 

A repülési tilalom feloldása 
Celldömölkön nagy örömet kel
tett s vasárnap és csütörtökön 
már reggeltől estig tartó repülő 
oktatásTolyt a Sághegy lejtőjén 

Mióta Milotay István Is részle
tesen foglalkozott egyik nagy 
vezércikkében a közönség köré
ben tapasztalható a egyre vesze
delmesebb arányokban föltörő 
alacsony ösztönök rohamával a 
zsidó vagyonok, zsidó lakások, 
zsidó Ingatlanok ellen, a kérdés, 
vizsgálata egyre inkább foglal
koztatja a gondolkodó embereket 
Nem lehet ugyanis ellentmondás 
nélkül nézni ezt a vad tüleke
dést, ami még mindig megy, na 
csökkenő arányokban is, de nem 
csökkent szívóssággal a lakás
fronton. A vezetőknek tisztában 
kell lennlök azzal hogy á társa
dalomban mindig lesz egy bizo
nyos csoport, melynek tagjai 
minden közösségi érdek felrúgá
sával, vad önzéssel, minden tisz
tességet legázoló roham mai,a kar
nak maguknak vélt, vagy rész
ben meglévő Jogok alapján a 
nemzeti vagyonból harácsolni. 

Adva van X. községben Y. ke
reskedő, aki mind üzletével, mind 
lakásával felmondásban van. Et-
sőrendü közérdék, a közönség 
kiszolgálása szempontjából, bogy 
mint elsőrendű szakférfiú s mint 
régi cég, biztos tető alatt lehes
sen. Igényel tehát annak rendje 
módja szerint egy volt zsfdóüz-
letet s természetesen a hozzá
tartozó lakást is. A lakás éppen 
akkora, mint amekkorában eddig 
lakott az illető .kereskedő a csa
ládjával. Igénylése nemcsak jógi* 
tag áll vitán felül, de az igazság, 
a közérdek szempontjából Is. 
Nem is lenne baj, ha Z. ur kí
néin nézte volna magának magát 
az Ingatlant s fel nem tette volna 
-magában, bogy pedig ő azt a há
zat törik-szakad. tisztesség ide-
oda, de megveszi Jogalapot fs 
hamar talált, mert volt már há
borúban. Ami kétségtelenül nagy 
dolog, noha igen sokan voltak 
mások ls a háborúban s közülük 
mégsem vetette rá magát mind
egyik a zsidó ingatlanokra. 

Elmegy tehát hozzáyOy. keres
kedő, hogy megbeszélje ' vele a 
helyzetet Őszintén feltárja Z. ur 
előtt hogy felmondásban van üz
letével és lakásával, neki első
rendű érdeke az, bogy lakása 
ott legyen, ahol az üzlete van 
(aminek helyes voltát nem ls kel
lene magyarázni, annyira vilá
gos). Z. ur hivatkozik arra, hogy 
Ő megjárta a világháborút Kl 
tudja, hányadszor hivatkozik már 
rá, mikor az előnyt jelent Mind
egy, hivatkozik rá. Neki egyéni
leg nincs szüksége a lakásra, 
mertha nem ürült volna meg a 
Jelzett lakás, nyugodtan 
maradna a régi lakásában, 
dehát meg akarja idővel venni 
a házat — nem ls rejti véka alá 
— hát már most bele akar köl
tözködni, mint mondja biztosítani 
azt, amit lehet már Jó előre. 

Mit lehet tenni ilyen esetben ? 
Mondanunk sem kell, hogy a 
közszükségleti cikkek eladásával 
foglalkozó kereskedők, ha arra, 
mint kereskedők érdemesek, üz
lettel való ellátása ma, de nem
csak ma, hanem minden Időben, 
elsőrendű közérdek. Különösen 
akkor, ha kielégítése senkit sem 
sért, mint a Jelen esetben, mert 
ha valaki nyers önzésével nem 
brr, még mindig szemelgethet 
magának másik házat sőt ezt 
magát ls megveheti Idővel, 

ha arra sor kerül, amit ma még 
nehéz elhinni, ezért még felesle
ges egy köztiszteletben álló ke
reskedőnek útjába állani, aki a 
központból nem mehet kl a peri
fériákra, mégcsak rosszabb hely
re sem. ?z világos még a Jóhi
szemű őrültek előtt ls. S mégis, 
ahelyett, bogy belátással lenne, 
s feltörő önzését háttérbe szorí
taná, a bőven kínálkozó lakások 
közül mások után nézne, ilyen 
nagyképű kijelentésre ragadtatja 
magát: 

No jó, akkor a 4 szobából 
kettőt átengedek magának. • 

így, szószérint mintha legalább 
Is az övé, az ő tulajdona tenne. 
Még.ő gyakorol nagy kegyet — 
a máséból! Nem felháborító ez? 
Átenged abból, ami nem ls az ö-
vé! Ez az elszólás mindennél 
jobban mutatja, milyen kímélet
len önzéssel s mohósággal látja 
már a magáénak egyik-másik 
ember azt, ami a magyarság 
nemzeti vagyona s amiből talán 
a jelen háború .osonka-bonka 
rokkantjait agyonbombázott, sem
mi nélkül maradt dolgozó ma
gyarjait kell Idővel kielégíteni 

De van még egy szempont a-
mire rá kell Itt mutatnunk, mert 
nagyon sok „Z" úr esetében is
métlődik ugyanez a belyzet Ar
ról van szó ugyanis, hogy egyik-
másik ilyen törtető nem vészi 
észre, hogy hangos és erőszakos 
tülekedésével ráirányítja a köz
vélemény figyelmét arra, hogy 
zsidóvér is csörgedezik testében. 
Hány adott esetben köztudomású, 
hogy melyik léi származik — 
törvénytelen módon ugyan, de 
bebízonyíthatóan —zsidó apától! 
ígn.\ bogy tanukat nem vittek a 
felek magukkal, de a vért nem 
lehet letagadni s mi lesz, ha az 
ilyen tulhangos elemeket egyszer 
felhívatják egy kis vérvizsgálatra 
valamelyik rendelőbe, hogy hiva
talosan 1B megállaplttassék, mi ls 
a valódi helyzet! Nem lenne-e 
jobb, ha szerényen meghúzódná
nak, s kevesebb feltűnéssel él
nének vélt vagy tényleges joga
ikkal? Az,ő érdekükben mond
juk, de mindenek tanulságára: 
több mérsékletet a nemzeti va
gyon utáni hajszában! Kevesebb 
káromkodást az agyonterhelt hi
vatalok ajtói előtti Több megér
tést a másik ember iránt akár 
hivatalnok, akár igénylő! Általá
ban több tisztességet tisztessége
sebb magatartást mert nemcsak 
egy Igénylő, nemcsak egy érde
kelt fél, nemcsak egy magyar 
ember van az országban! 

Utca-hosszabítás 
Sárvárott 

A sárvári közönségnek régi pa
nasza volt bogy a Laktanya utca 
és a temető közé ékelődött a se
lyemgyár szántóterülete s így 
csak nagy kerülővel lenetett el
érni a város eme pontjáról a te
metőt s a környékbeli részeket 
A község és a gyár kőzött végre 
olyan megállapodás Jött létre, 
mely szerint a Laktanya utca 
meg bosszantásához szükséges te
rületet a gyár átengedi a köz
ségnek, a község pedig kiépíti az 
utvonalat Ezzel Sárvár közlete-
dési viszonyai lényegesen Javul
nak. 

I R O D VI O M 
BALGÚ BABOM FELESÉBE 
Harsányt Zsolt utolsó regénye 

Harsányt Zsolt jellegzetes, fe
ledhetetlen arcán két vonás ural
kodott Az egyik valami méla 
szomorúság, a másik huncutkás, 
pajzán derü. írói művészetét is 
ez a két alaptulajdonság jelle
mezte. Tudott elmélyülni, mély 
barázdákat szántani s mosolyognt 
sőt harsogva nevetni az élet hu
moros oldalai felett. 

A Oalgó három felesége című 
könyve, amely most jelent meg, 
utolsó alkotása. Még pontot tudott 
tenni az utolsó fejezet után, még 
rá tudta Írni a kéziratára gyöogy-
betfikkel: vége, amikor a halál 
pontot tett az ő élete végére fs. 
Utolsó regénye mosolyban szüle
tett és mosolyban halt meg. Hőse 
Galgó, a szinte rokonszenves 
csirkefogók táborába tartozik, a-
klnek történetét a „házasságai
nak'' szövevényes bonyodalmát 
Harsányl Zsolt bizonyára azért 
Irta meg. hogy a maga fölényes 
életbőlcseségével nevessen és ne
vettessen s a szatíra görbetflkrén 
keresztül villantsa elénk Galgón 
keresztül azt a férfítlpust, amely 
eléggé gyakori a mi magyar úri 
világunkban. Ez a típus nem go
nosz, csak könnyelmű. - nem ve
szedelmes, csak felületes, nem 
kívánatos és mégis mosolygunk 
rajta, mint mindennapi életünk 
olyan barázdabillegetőjén, aki 
egvszer mégis csak elveszi bün
tetését. G. J. 

Világító ablakok 
Jankovlcs Marcell könyve 
Műfajsz.irüen- novelláknak le-

bet nevezni JankovicsMarcellnek 
ezeket az írásait amelyekben a-
zonban az irói mondanivalónak 
szelíd áradása elmossa a szigorú
an vett „történésnek" a korlátalt 
bogy bennük a mese és az el
mélkedés arányosan elvegyüljön. 
Mindegyik részecskéje egy nagy 
egésznek, amely az író lelki ar
cát tárja elénk: a gondolkodó 
magyarét aki napjaink útvesztő
jében keresi a belyes és. meg
nyugtató tájékozódást 

Aligyan könyvcím, amely any-
nylra egybehangolódó lenne a 
tartalommal, mint a Világító ab
lakok. Vájjon van-e nagyobb 
öröm és fellélegzés az éjszakai 
sötétségben csüggedten bolyongó 
vándor számára, mintha hirtelen 
fénylő ablakszem dereng reléje 
valahonnan a távoli homályból ? 
Az Író is egy Ilyen vándor sze
repébe tudja be tökéletesen ma
gát: vállalva annak reménytelen 
szorongását bogy annál nagyobb 
boldogsággal töltse el egy-egy 
ablak barátságosan feléje sugara-
zó fénycslkja. Keresi és mindig 
megtalálja az embernek és az Is
tennek az ablakait A simonyi 
rozzant vén malom ablaka arra 

'tanltja, hogy „a gyerek a nagyok 
őrangyala". Mint kisfiú karácsony 
estéjén lázasan vergődik éa be
tegágyára átvilágít a szomszéd 
ház ablakából a karácsonyfa 
gyertyáinak szelíd lobogása B ta
nujává válik „odaát" az ajándé
kok keltette örvendezésnek. amit 
magáénak álmodik. S szülőváro
sában bocsábltják az ódon ba
rokkos pozsonyi városháza abla
kai a híres olasz énekesnő hang
versenyére, de beszélnek neki a 
vasgyár tüzfénytől izzó ablakai is-
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Gazdasági középiskolát 
Sárvárra! 

JCiiVZCÜttS- iW£ 
ŐriLéhjL Qózjtf. 

Ahány cserépsor a tetőn 
kedves sógoras^zoruj, 
hozzátok a gólya annyi 
kisgyermeket hozzon. 
Csak legyen mind egészséges 
vptával-anyjával, 
s áldja meg az Isten őket 
cserepes tanyával. 

Erős legyen a kisfiú, 
S2ép legyen a kislány, 
okos legyen mindakeitő, 
egy se legyen hitvány^ 
Le ni verje soha őket *-
az élet'viharja, 
tartsa vígan a jő szülők 
összefogott karja. 

Férjeri el mind egymás mellett, 
mint cserép a lécen, 
ütötára ne szoruljon^.-
szép szóból is értsen. 
Unokái unokáit 
lássa valamennyi!.. 
J/os/ egyebet nem kívánok. 
Eiég ié tán ennyi. 

E R D É L y i JÓZSEF 
v e r s e i b ő l s z a v a l július 1-én 

a Grill.nagytermében 

Halálozás: Döbröntei Katalin 
(Jénoshéza) 4 éves és Nagy Iza
bella (Nsgyalásony) 3 éves korá
ban halt meg. 
, Sárvár : 

Születés: Sády Jenődrés Cseh 
Erzsébet házasságából leány. Vas 
József és Berta Klára házasságá

ból leány, Bóta Árpád és Kovács 
Erzsébet házasságába*leány, Lő-
rlncz Sándor és Czfgela Mária 
házasságéból leány, Vendég Bá
lint és Vörös Anna házasságából 
Hú született. 

Házasság: Dán József Oláh 
Annával, Kovács József Németh 
Erzsébettel, Hetyósi Károly Czeg-
lédy Máriával kötött házasságot 

Halálozás az elmúlt héten nem 
volt. 

Elég csudálatos, hogy még min
dig nincs. Maga Sárvár Immár 
10 ezernél nagyobb lélekszám
mal rendelkezik s ennek magá
nak is, alig csalódunk, ha azt ál
lítjuk, hogy a többsége földműves 
gazdálkodó, mig a hozzátartozó 
41 színmagyar község teljesen 
gazdálkodásból él. Ekkora töme-
gü> földműves réteget mamár 
nem lehet gazdasági középiskola 
nélkül hagyni. Értesüléseink sze
rint a gazdasági középiskola ü-
gye már gyakran' szerepelt a 
képviselőtestület napirendjén, Így 
a legutóbbi ülésen is tárgyalták. 
A. város maga mindent megad, 
ami szükséges hozzá, .egyedül a 
földbirtokot kb. 200 boldat nem 
tudja a nem létező magáéból 
biztosítani. Egyetlen megoldásnak 
látszik, ha á bajor királyi urada
lom, ha örökárban nem ls, de 
bérlet formájában rendelkezésre 
bocsát az iskolának. akkora te
rületet amekkora szükséges a tör
vényes előírás szerint Nem kell 
magyarázni, hogy erre az Iskola-

július hó 1-től kezdve az új je
gyek kiosztásáig a lejárt tejjegy 
fejlécének felmutatása mellett 
megkaphatják. Az uj jegyek ki
osztása után azonban csak azok 
kaphatnak a tejcsarnokban tejet 
akik új tejjeggyel rendelkeznek. 

A tejjegyek használatával kap
csolatban közli a közellátási hi
vatal az érdekeltekkel azt Is, 
hogy az új tejjegyek két részből 
állanak. Mindegyik rész a rajta 
letűnteién, negyedévre érvényes. 
A két rész egymástól perforálás
sal van elválasztva. Ezért mind
azok, akik félévre szóló (vagyis 
ilyen kettős) tejjegyet kapnak, a' 
perforálásnál válasszák kétfelé 
ős a Jelenleg nem használható 
(1944 október l-től december31-
Ig terjedő nyegyedre érvényes) 

ra a sárvári járásnak s magának 
Sárvárnak is szüksége van. Nem 
Bzorul bizonyításra az sem, hogy 
a bajor királyi családnak magyar
országi birtokából, iüetvesar'vár-
környékl birtokából; ha nem is 
egy tagban, de egymáshoz közel 
eső részletekben, telük erre a 
fontos célra 200 holdnyi szántó
terület Éppen ezért bizalommal 
tekintünk a kérdés megoldása 
felé, mert el sem tudjuk.képzel
ni, hogy egy nagybirtok — ma 
— meg tudná tagadni a közérdek 
oly értelmű szolgálatát mely ne
ki veszteséget egyáltalán nem je
lent, hisz a rendelkezésre bocsá
tandó birtok után megkapja azt 
a bért, ami törvényesen jár utá
na. 

A család teje nem egyszer mu
tatta meg, hogy van érzéke a 
magyar haza fontos értékelnek 
átérzésóre, s így remélhető, hogy 
a gazdasági középiskola Ügye, 
legalább ls a körülményekhez 
képest pozitív irányban oldódik 
meg. - -

teljesítetted utolsó pillanatig kö
telességedet a. bombatámadás 
pokoli •Őrületében az utolsó sza
vad volt: .emberek ne nyugta
lankodjanak, velünk van az Isten J 
Mi végrendeletedet megtartjuk, 
özvegyed, árvád, jóbarátod emlé
kezetébe vési: Nem kell nyugta
lankodnunk, velünk van az Isten. 
Áldozatul adtunk özvegyed, ár
vád, édesanyád, testvéreid, jóba-
rátaid és minden munkatársad. 

.A nagy.világégésből kibonta
kozó népi Magyarország tiszteli, 
szereti az * áldozatva! laiókat és 
letörli azoknak könnyeit Válla
latunk vezetőségének üzenetét 
hozom, a segítő kar nem fog hi
ányozni. 

Néma kegyelettel állunk sírod 
előtt Zsigmond László a viszont-

-látásra. 

Elmondotta a celldömölki te
metőben Kriza Kálmán főmérnök. 

részt mindaddig gondosan őriz
zék meg, amíg annak , használa
tára sor nem kerül. 

A közellátási miniszter ur leg
újabb rendeletével az új cukor-
Jegyek árát a következőkben ál
lapította meg: 

A havi 104 dkg cukor vásár
lására jogosító félévi cukorjegy
ért 60 fillér, a havi 52 dkg cukor 
vásárláséra jogosító félévi cukor-
jegyért 30 fillér, a zsidók részére 
kiadott, havi 30 dkg cukor vá
sárlására Jogoattó félévi cukor
jegyért 60 fillér fizetendő dara
bonként 

A rendes kiosztáai Időn kivül 
lakóhelyváltoztatás miatt vagy 
bármely más okból (pl. magasabb 
fejadagra jogosító jegyre átcse
rélés) kiadott cukorjegyekért a 
teljes térítési dijat meg kell fi
zetni. 

A most kiosztásra kerülő pet-
roleumjegy 1. számú Júliusi szel
vényére rélliter petróleumot szol
gáltatnak ki a kereskedők. 

Felhívja a közellátási hivatal a 
lakosság figyelmét arra ls, hogy 
az új élelmiszerjegyekre az Igény
jogosultak nevelt a hivatal nem 
Írja rá. Ezért minden élelmiszer-
Jegyre annak tulajdonosa (illető
leg a családfő) köteles a jegy 
tulajdonosának nevét és lakását 
ráírni. Enélkül a jegyet a keres
kedő nem válthatja be. 

Az új élelmiszerjegyek bevál
tásával kapcsolatos tudnivalókat 
később közli a közellátási hiva
tal a lakossággal. Jelen közle
mény a közellátási hivatal hirde
tőtábláján ls megtekinthető. 

A gyermekek kenyér-
Jej adagjának felemelése 

Kormányrendelet értelmében 
a gyermekeket 12. életévük be
töltését követő hónap első nap
jától kezdve annak az évnek a 
végéig, amelyben 18. évüket be
töltik, a testimunkások részére 
megállapított kenyérfejadaggal 
kell ellátni. A fennálló rendelke
zések értelmében a testimunká
sok pótfejadagja napi 15 dkg. 
kenyér. 

Ugyancsak módosította a kor
mányrendelet a csernők részére 
igényelhető kenyérfejadagot is, 
mégpedig olyképpen, bogy a cse
csemők részére a születésétől 
számított 10. hónaptól kezdve le
het kenyérjegyet igényelni. 

A sertés- és zsiradékfor
galom szabályozása 

A gazdálkodó zsirbeszőlgáItatá
si kötelességének teljesítésére 
szánt bízott sertését 1945 február 
28-lg köteles a jogosított keres
kedőnek megvételre felajánlani, 
vagy szállításra lekötni. 

A rendelet értelmében a ser
tések vágása ntán beszolgáltatás
ra előírt zsírmennyiségre vonat
kozóan úgy Intézkedik; hogy azt 
a vágástól számított 8 napon be
lül kell á zslrgyüjtőnek beszol
gáltatni. 

Ha a hatóság megállapítása 
szerint a gazdálkodó a zsírra vo
natkozó beszolgáltatás! köteles
ségének előreláthatólag csak úgy 
tud eleget tenni, bá hízott sertést 
szolgáltat be és a gazdálkodó so
ványsertés és hizlaló takarmány 
birtokában van, kötelezhetik arra, 
hogy hízott sertést már február 
28-a előtt szolgáltasson be. Ha a 
gazdálkodónak csak soványserté
sei vannak, azonban megfelelő 
hizlal ótakarmánoyal nem rendel
kezik és a hatóság megállapfja, 
hogy husbeszo lgá Itatási köteles
ségének másként eleget tenni 
oem tudna, felszólíthatják, hogy 
megfelelő számú soványsertést 
szolgáltasson be. 

A 40 kg-on aluli élősertés for
galma továbbra ls szabad, vagyis 
ilyen súlyú sertést' bárki eladhat 
Illetve vásárolhat Természetesen 
a 40 kg-on atoll élősertés nem 
számit be a beszolgáltatást köte
lesség teljesítésbe. Negyven k i 
logrammon aluli sertést szállítási 
Igazolvány nélkül szabad szállí
ts: : 

BAJTÁRSI SZOLGÁLAT 
A C—464 tábori postaszámról 

Beleznal János, Kocsi Béla, 
Papp László honvéd üzenik szü
leiknek, családjaiknak és Isme
rőseiknek: Jól vannak, sokat 
gondolnak az otthoniakra. 

Rajna József honvéd szívélyes 
Üdvözletét küldi Celldömölkre egy 
kékruhás barna kislánynak. 

Felhívás 
a közönséghez! 

Vasvármoeye főispánja az egész 
vármegye területén elrendelte a 
bombakarosultak felsegélyezéaé-
re aa adománygyűjtést A cell
dömölki járás összes községeben 
lolyó évi július hó r-től 6-ig be
zárólag folyik a gyűjtés sorszá
mozott gyűjtői ve ken. Kérjük a 
nagyközönséget, "hogy adomá
nyaikkal u fenti nemes cél el
érésében legyenek segítségre. 

Bölcsőtől a koporsóig 
Celldömölk: 

Születés: Dani Gábor és Ko
vács Mária házasságából fiú, Tar-
czi János és Vogrincsics Mária 
házasságából fiú. Varga Jenő 
(Kissomlyó) és Gusler Mária há
zasságából fiú, dr Fekete Imre 
(Budapest) és Sárközi Mária há
zasságából fiú, Németh László 
(Kissomlyó) és Kisfalusi Mária 
házasságából leány. Kovács Gá
bor (Tokorcs) és László Jolán 
házasságából Fiú. Nagy Gábor 
(Külsővat) és Nagy Irén házassá
gából leány. 
. Házasságkötés a héten nem 
volt -

Zsigmond László, Kedves 
Munkatársam! 

Celldömölk. 1944 június 17. 
A Péti Nitrogénművek fájdal

masan néma telepéről elhoztam 
a gyár valamennyi alkalmazott
jának utolsó Istcnhozzádját Idea 
néma sir mellé. 

Oh! Irtóztató ott a gyár mun
kálkodó zajának - hiánya, szivet 
facsaró a fájdalom Itt, lelkünket 
keserűség tölti e!, hogy Te 
elhagytál minket Fiatal éle
ted véres elmúlása legyen faj
tank keresztényi áldozata, jobb 
jövőjének zálogai — 

Értékes munkásságodat aljas 
ellenség bombája megszakíthatta, 
de uem töredék, nem torzó az 
életed, munkásságod emléke élni 
fog. hősies helytállásod példamu
tató eszményképünk s Özvegyed, 
árvád Örök büszkesége marad. 

Együtt álltunk Veled a halál 
borzalmas tornácán. Te átlépted 
anoak küszöbét mi Isteni ren
delésből innen maradtunk. Te 

Közellátási hírek Celldömölkről 
Az új élelmiszerjegyek 
kiadásával kapcsolatos 

közlemények 
Mindazok, akik június nó 30-ig 

tejiegy alapján kaptak tejet azt 
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Celldömölki 
Egyesület 

A Celldömölki Vasutas Sport 
Egyesület június 26-án tartotta 
Halász Gyula állomásfőnök el-
nöklésével 1043. évi rendes tiszt
újító közgyűlését Az Igen nagy 
érdeklődéssel kisért közgyűlésen 
a szombathelyi üzletvezetőséget 
dr Pállty Miklós tanácsos képvi
selte. Az elnöki és főtitkári be
számolók után a közgyűlés egy
hangúan - ellogadta a 11531.50 
pengő bevétel-kiadással zart zár
számadást és a 64667.97 pengő-
vel. mint tisztavagyonnal a va
gyonmérleget, nemkülönben az 
1844. évi 16496 pengős költség
előirányzatot. A felmentvén;." egy
hangú megszavazása után általa-
nos tisztújítás keretében a kii. -
gyűlés ugyancsak egyhangúan a 
következő tisztikart választottta 

: Halász Gyula fölügyelő, 
állomásfőnök, társelnök Bartfay 
Miklós főmérnök, oeztályméxnök, 
ügyvezető alelnök Szilll Mihály 
ellanór, alelnök dr Andavári Fe
renc Intéző, főtitkár Hetéoyl Fe
renc főtiszt, titkár Szabó László 
tiszt Jegyző Balos Lajos ir. stiszt, 
pénztáros Kajdi János űz. süszt, 
szertáros Máté -Lajos űz. stiszt, 
ügyész dr Schaffer Emil ügyvéd, 
orvos dr Mesterbazy Kálmán, el-
lenőr Tlma László, ellenőr, Hor
váth Zoltán fótávtrász, számvizs
gáló Teke Béla főtávlrász. So-
morjal István, Gécsek Péter, Hu
szár István űz. stisztek. Hegedűs 

Vasutas Sport 
közgyűlése 
Zsigmond ir. stiszt Választmányi 
tagok Vigb Lajos főintéző, Horá-
nyi István főtiszt, Gerecs István 
tiszt Nemeskéri László tiszt, Nagy 
Elek ellenőr, Győrök István müsz. 
stiszt Zsiray Károly. Fekete Sán
dor,' Sarang István, Leodval Fe
renc, Takács Mátyás, Varga Fe
renc, Perlaki György üz. stisztek, 
Zsiray Gyula, Jób János, Perjés 
Ferenc, Kishalmi Sebestyen, Pol
gár József. Kolláth József mflsz. 
stisztek, Várbfró József, Budai 
Ferenc, Varga János, Varga Imre 
Üz. aJU&ztek. 

Halász Gyula elnök a több 
mint 700 tagot számláié egyesü
let köszünotét és háláját tolmá
csolta a máv. igazgatóságának, 
Somogyvárf Imre üzletigazgató-
nak. Szász Géza honvédezredes
nek, dr Hethéssy Jenő járási fő
szolgabírónak és a nagyközség 
elöljáróságának, a nehéz id-jk-
ben "különösen értékes erkölcsi 
és anyagi támogatásért 

Dr Pál Ny Miklós tanácsos a 
felsőbbség nevében is méltatta a 
vezetőség és az egyesület ered
ményes munkásságát és az egye
sület minden tagját a vezetőség 
támogatására és olyan összetar
tására buzdította, mint amilyen- j 
nek szép példáját látta ezen a j 
közgyűlésen. 

Az elnök köszönő szaval után I 
a közgyűlés a himnusz hangjai- ! 
val ért véget 

II I K I K 
— EsktlvO. Nagy Edit celldö

mölki okleveles fodrásznőt Péter-
Pál napján -vezeti oltárhoz a 
nagysltkei r kat. plébánia temp
lomban Kovács Béla felsőgaltal 
fodrászmester. 

— Eljegyzés. Németh Ilike 
celldömölki fodrásznőt eljegyezte 
Nagy Lajos borbély és fodrász
mester Urkutról. 

— Halálozás. Szabó János 
máv. műszaki altiszt f. bó 26-án 
rövid szenvedés utón elhunyt. 
Szerdán délután 4 órakor temet
ték nagy részvét melleit Özvegye, 
gyermekei,.testvérei és kiterjedt 
rokonsága gyászolják. 

DORITA BONEVA 
magyarul és bolgárul énekel júi. 

l é n a Griff nagytermében 

Engedély nélküli rádió 
eladás Sárvárott 

A sárvári zsidók közül nagyon 
sokan a beszolgáltatás elől me
nekülve eladták rádiójukat s a 
Jogosulatlan eladást bo sem je
lentették. / 

A sárvári járás főszolgabírója, 
mint I . fokú rendőrhatóság eddig 
a következő büntetéseket Bzabfa 
ki azokra a zsidókra, akik rádió
inktól Igy akartak szabadulni: 
Flesch Henrik 600 pengó, Grün-
hut Simon 400 pengő. JuszTTe-
renc 200 pengó, Weltnor Jenő 
500 pengő, Guttmann Zient 500 
pengő. Pollák Magda 200 pengő. 
Kaufroan Dezső 5u0 pengő. Weisz 
Mihály 400 pengő, WinKler Osz
kár 300. pengő büntetést kapott 
A hatáság az összes rádiókat a 
soproni m. kir. postaigazgatóság 
Javára elkobozta. Természetesen 
megbüntették azokat is. kik a 
zsidóktól ezeket a rádiókat meg
vették s a vételt bejelenteni el
felejtették. 

Egy csomó rádióvásárlási ügy 
ezután kerül még tárgyalásra. 

Felülfizetósek 
a Reményik-es re n 

A celldömölki evangéllkiiB ifjú
sági egyesület által rendezett 
irodaimi esten a következő felüi-
fizet*>.-•< történtek: 

Szabó Károly 50 P, Szabó Já
nos 32 P, dr Hettvéssy Jenö-20 
P. koitál Vldoa Dánlel 16 P.Ság-
Begyl Bazaltbánya 15 P, Rács 
Relcb Imre 12 P, őzv. Beakő 
Zoltánné, dr Seregély Pál, N.N., 

— 1 Rezső, Nagy Imre, gr. Eltz 
Ly. Holéczy Zoltán 10—10 P. 
siczky András 8 P. Berkes 

0, N. fl, N. N, 6 -6 P, Hor-
h Lalós, Zlohovszky Dezső, 

Berzsenyi 3. Miklós, dr Porkoláb 
WK' . lQBváo i Kátoly, Berecz 

Endre, Nagy Béla, dr Mórit/. Dé
nes, Böszörményi János. Németh 
János, Kenései István, Fülöp Ká
roly, Hokhold István. 5—5 P, 
Mesterbazy Gyula. Ludván János, 
Kutassy Lajos, Mórltz Károly, 
Ludván Sándor. Horváth József. 
4 - 4 P. Molnár Mihály. Simonffy 
István. Talabér Lajos. Szabó Ál
tal 3—3 P. Vajda Sándor. Vnjal | 
Sándpr, özv. Péter Dárflelné. Nagy I 
János, ö/.v. Nagy-Andrásáé. l'Íi I 
Mihály. Bogárdi Lajos. Talabér 
Sándor. Lajtai Tivadar. Bártfal ! 
Miklós, Budai László, dr Szalóky 
Lajos., dr Jósa László • 2—2 P, 1 
Rosta Ferenc. Szom balhé! ví Ödön 
1 50 P. dr. Mes'.erh.tzy Kálmán. 
Nagy József, Csendi rőrs. Bán
halmi Ferenc, Biczó Józselné 
l - l P. 

Felül tlzet*<Tket az ifjúsági 
egyesül'1! vezetősége ezúton Ls 
köszönettel nyugtázza. 

Halálos baleset 
a Sághegyen 

A mult bét péntekjének esté
jén Zsigmond Mihály küzségblró 
és testvérbátyja. Zsigmond Antul 
földműves a aágbegyi pincéjük
ben kissé jobban felöntöttek a 
garatra a kelleténél, ami aztán 
halálos szerencsétlenséget oko
zott Ugyanis, amikor eme-a két 
testvér hazafelé ment Zsigmond 
Mihály községbíró kétlovas foga
tán, a mély hegyi útban az idő-
sebblk Zsigmond megszédült és a 
lovak köze esett A t • r kere
kei mind a mellkasát mind a fe
jét szétroncsolták annyira, bogy 
a szerencsétlen ember hétfőn 
este meghalt Amint hírlik, orvost 
már csak a haláleset megtörténte 
után hívtak ki a súlyosan sérült 
Zsigmond Antalhoz, holott idejé
ben talán még meg lehetett vol
na menteni az életnek. A csend-
Őrségi vizsgálat folyik. 

— Evangélikus gyámlntézetl 
választmanyi ülés. A kemenes-
aljal evangélikus egyházmegye 
gyámlniézete hétfőn az ev. ifj, 
otthon nagytermében Mesterbazy 
Sándor Bómjébnilhálylai evang. 
lelkész és szentmártonl Radó 
Kálmán földbirtokos elnöklete 
alatt választmányi gyűlést tartott. 
Beszámoltak a tryámintézet mult 
évi működéséről, az előterjesz
tett segélyezési javaslatokat le
tárgyalták. A gyámintézet részére 
a gyűjtés az elmúlt évben. 5200 
pengőt eredményezett. 

— EvangélIkos egy házme
gyei szám vl zuga ló bizottsági 
Ülés. A kemencsaljal evangéli
kus egyházmegye számvizsgáló 
bizottsága. Kovács István csöngei 
evangélikus lelkész és Berzsenyi 
Janosita Miklós elnöklete mellen 
ülést tartott, amelyén letárgyal
ták az egyházközség mult évi 
számadásait. 

- V a s ú t i á thelyezés . Siftár 
Katimra intézőt a máv.. igazgató
sága saját kérelmére a papai 
állomástól áthelyezte a 
szolgálathoz «r# kiképz^ru a Cell
dömölki fűtőházhoz osztotta be. 

NATKÓ CiYULA i r ó 
e l ő a d á s a Július 1-én (Jriíl-ben. 

— Megalakult az alsósági ' 
Bazal tbánynhan a munkuügyí , 
választmány. A in.'kir. munka
ügyi miniszter reudeleto értelmé- i 
ben az elmúlt szombaton azal- I 
sósági bazalt bányában ls ineg-
alaku.t a munkaügyi választmány. 
A választmány elnöke Berzsenyi 
Janohíts Miklós mérnök, a a vá- | 
lusztmánynak négy választott és i 
kijelölt tagja van. A választmány- I 
nak csak javaslattételi joga van, 1 

amely mar így ts nagyjelentő
ségű, mert a szociális Ügyekben 
a munkásnak nagy segítségére 
lehet. 

— Büntetés engedély nélküli 
disznóölésért . Schreiner János 
gércel pékmester vágási enge
dély nélkül vágott le egy darab 
sertést Feljelentésre a sárvári 
Járás tősxolgabtrája 50 pengó 
pénzbüntotésre ítélte, a nála ta
lált 2U kilogramm sertéNhust és 
5 kg -/-irt pedig elkobozta. 

P lad árak. Az elmúlt szerdai 
hetipiacon a következő árak ala
kultak k i : Cseresznye kr-ként 
2 -250 fillér, újhagyma csomón
ként 4-5 Bllér. káposzta drb-ként 
1-40 P, saláta 20 fillér, f 

KelhíVH.s a k ö z ö n s é g h e z ! 
Felhívatnak mindazok, akiknek 

a birtokában bármi féle elmei 
zsidó vagyontárgyak vannak, ¡4 
órán belül jelentsék a kÖaM 
elöljáróságnál, vagy a cteodór-
Őrsön. E felhívásnak annál ls in
kább sürgősen tegyen elegei 
mindenki, mert a hatóság rendel
kezésére állanak a szükséget 
adatok. Aki ezen felhívásnak 
eleget nem tesz 24 órán belül 
az internálva lesz. 

— Enyedély nélkül tartott 
fegyvert. Preinberger Kálmán 
sárvári lakos 1 drb vadászfegy
vert, 2 drh Flauber-puskát éa 1 
drb forgó-pisztolyt tartott ma
gánál megfelelő lőszerrel együtt 
anélkül, hogy a fegyvereket be
jelentette volna H fegyvertartási 
engedélyt szerzett volna. A sár
vári ' iárás foszolgablrája ezért 
10U P péczbüntetére ítélte, a 
fegyvereket pedig a hozzájuk tar
tozó lőszerrel együtt elkobozta. 

— Vállalat vezetők a sárvá
ri zsidó üzemeknél . A sárvári 
járás fŐsznlgabiráJA mint I . foka 
iparhatóság eddig a következő 
zsidó vállalatokhoz nevezett kJ 
vezetőket: Werthfímer Izldor-fé* 
le száilitmányozá^l vállalalbos 
Kucsera Pál sárvári lakost, mint 
hasonló szakmáju iparost a mos
tani háború tűzharcosát — Fle-
ischmann Imre «árvárt mezőgat-
dasáiri gépüzeméhez Zdrahal La
jos sárvári lakatba- és esztergá
lyosul estért, a cég régi alkalma
zottját — HlrschaTJsér Dávid klt-
sltkei kőbányához ld Kiss Lász
ló nagysltkei lakosi A kinevezett 
vállalatvezetők 6zeroélye biztosí
ték -arra. hogv az átvett üzeme
ket kipróbált szakértelmükkel 
nemcsak vezetni, de fejleszteni 
is tudják. 

A BAJTÁRSI SZOLGÁLAT 
javára július l-én Magyar-est 

a Griff nacytermébcn. 

— Eladta ke répá r j á t — meg
büntet ték. Neuraanu György né. 
szüL Siuser M a M U M U I H M 
eladta kerékpárját '.'sonka Sarol
ta cséayef lakosnak anélkül, h'>gy 
ezt a hatóságnak jel'Titelíe. volna 
E/ért a sárvári járás főszolgabi-
raja Sinirer Rózát 4MI pengőre. 
Csonka Saroltát prdli?. mivel a 
vételt szintén cetn Jelentette bí, 
- 1 1 pengöro hüntettu meg. a ke
rékpár: pedig elkobozta. 

- Rendkívüli Javító érett-
Régi \1z.-gaJar. A • állás- é« köz-
okmtisügyi miniszter a szombat
helyi tankerülctben ezévi április 
és május hónapban tartolt érett
ségi vizsgálaton javltóvizsgálatrs 
utasított kereskedelmi középisko
lai jelöltek részére 1944. évi jú
lius hónapban rendkívüli javító 
érettségi vizsgálatot engedélye
zett A vizsgálat helye a szom
bathelyi állami Horváth Boldizsár 
kereskedelmi köz^pIskoIaTfSzom-
bathely. Zrínyi Ilona utca 12). A 
Jelentkezés az anyakönyvi kivo
nat beküldésével történik. Az 
Írásbeli vizsgálatok ideje július 
24. és 25., a szóbeli vizsgálat 2G-
ün regxel 7 órakor kezdődik. A 
vizsgálat megkezdése elóttasze-
mélyazonoarágot igazolni kell. 
Bővebb (tílvliácosltást az igaz
gatóság ad. A jelentkezés batár
ideje július 5. 

IfMIÍátM.^ 

file:///1z.-gaJar

