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Pestiek vidéken 
Az ország elnehezedett helyze

tének egyik következménye, hogy 
sok budapesti keres védettebb 
lakást vidéken. Budapest kiüríté
sével kapcsolatban vált ismere
tessé az, hogy az ország melyik 
vidékébe a hatóságok melyik bu
dapesti kerület lakosságát Jelöl
ték ki. Ami azután 1 ' feltűnő lett, 
az az. hogy sokkal kevesebben 
érkeztek meg a kijelölt vidékre, 
mint amennyire számítottak. 

A gondolkodó ember előtt ha
marosan világossá lett ennek e-
gyifc oka, a sok között Nemcsak 
az tartott vissza sok embert, hogy 
mégis inkább ott marad, ahol é-
lete Odgyreszét leélte, ahová éle
te kedves emlékei fűzik, ahol 
sstrébe* nőtt *a&rz&m6ase, búto
ra1, stb. vannak. Nemcsak mate
riális okok marasztottak sok em 
bért a fővárosban, hanem amel
lett s talán nem is másodsorban, 
hanem mindjárt elsősorban: er
kölcsi okok ls. 

A Itpuk gyakran rámutatlak 
ezzel kapcsolatban a családi élet
ben rejlő visszatartó okokra. A 
házassági eskü megtartása körül 
mutatkoztak bajok igen sok eset-

' ben. A férfi rendszerint a fővá
rosban maradt, oda kötötte a ke
nyérkereset *Az asszony a gyer
mekekkel vidékre menekült Ez
zel a kettészakadással mindkét 
fél «zámára a kísértések egész 
tömege nyflt meg. Ott ahol egyik 
fél sem ragaszkodott a másikhoz, 
ez a kiköltözés még Jól ls jött: 
a kalandok új lehetőségei nyíltak 
meg ezzel. De ott, abol legalább 
egyik félben élt a tisztesség fo
galma, a házasság szent voltának 
érzete, ott már nem ment simán 
a kiköltözködés, mert a ragasz
kodóbb fél nem volt hajlandó 
Önmaga alatt és társa alatt Is 
megnyitni a kisértő alkalmak zsi
lipjeit. 

Ezen a ponton válik nyilván
valóvá az, hogy a családi élet 
válsága nemzeti katonai szem
pontból Is mennyire befolyásolja 
az ország helyzetét. 

A falvakban és városokban el
helyezkedett pestiekről is sok 
szó esik. Korán felvetették már, 
vájjon a pestiek fognak-e tanul
ni valami egészségesebb életfor
mát vidéken, vagy a vidéklek 
süllyednek-e le pesti nívóra? A 
sok kikent-kifent ajak és arc, az 
a sok léha utcai éa parki flört, a 
zsidó tzemérmetleőséggel felérő 
"trandolás azt mutatja, hogy a 
pestiek romlott hatása erósebb a 
vidék, ellenálló, erejénél A rossz 

Mit írnak rólunk mások? 
Munkásszemmel: Kemenesalján 

Sághegy: ez a nagy zöld tömb, 
melyből csak Pápa felől nézve 
nyúlik ki a kémény, mint egy 
óriási vörös felkiáltójel. Jelezve 
a kincset, mely alatta rejtik: itt 
fekszik Kemenesalja kellős köze
pén. 

A kőzúzó nagy otromba épüle
tei adnak a kéménynek értelmet 
Többszáz méter hosszú leslklo 
sínszalagjai az összekötő szálak. 
A begyet kötik a faluhoz a a 
falu dolgozó népét a bányához. 
Mint óriási vércsatorna szállítja 
az életet a falunak s a falu szor
galmas munkáskezeket ad érte 
cserébe, hogy a bánya barna 
aranyát, a bazaltot kitermeljek. 
A bánya szülte a falut pionírjai 
építették az első házikót mely 
sokévi keserves robot és kínló
dás i';i?.ben faluvá sokasodott A 
falu apja nevét kapta: Sághegy 
lett 

Már Veszprémből nézve feltű
nik a hegy jellegzetessége, min
den átmenet nélkül emelkedik ki 
egy széles lap&lygyűrúből. Jó 
húszkiióméter szélességű termő 
róna veszi körül s legalább 15 
falu népének kellene aprltaniva-
lót adnia a tejbe. Hogy ez nem 
igy van, a helytelen birtokelosz-
tódás következménye. 

Ha Ságbegy legmagasabb csú
csára felkapaszkodunk, szemünk 
elé terül a táj minden szépsége. 
Messze a Bakony reneetege ké-
keltlk sötéten. Előtte Topa gyár
kéményei Integetnek s a Somlói 
begy, mjnt egyetlen rivális, zöld 
lomb alá rejti szöllőlürtjelt 

Délkelet felől Veszprém kör
vonalai s délnyugaton Soproné 
bontakozik kl a láthatárt elfüg
gönyöző szürke, párák mögül. 
Maga a hegy ŐRÍ tűzhányó lehe
tett erről tanúskodik a krátor 
szélét jelző égetett kő és láva-
maradvány. Most a kemonesaljal 
termőfölddel vegyülve, a messze 
földob híres sághegyi bort erősi
tik. NÍprt ez a talaj, mely közvet
len aYazaltból csúszik le a slk-
Bájtig.'csak két növényt szeret 
a szőlőt* és a diót Ebben aztán 
kárpótolja magát. A szőllőgerez-
dek, különösen a hegy deli ol
dalán, csak úgy roskadoznak az 
édes tehertől s a diófákon Is 
6—8-as csomókban függenek a 
haragoszöld diók. Az ember szin
te attól fél, ha alatta jár, hogy a 
fejére esik. Mondja is a sághegyi 
ember: „Ilién szip meg jó hell 
nincs az országba". 

De nincs is, a kelő nap arany-
sugarai tűzdelik a begyhez a reg
geli piros felleget A szorgalmas 
parasztkezek valóságos csodát 
művelnek itt a földművelés terén, 
szinte minden tenyérnyi helyet 
úgy kaparnak ki a kövek közül 
s a'törmelékből terraszt rakva, 
védik a termést széltől és víz
mosástól. A hepehupás talaj kö
vetkezménye, hogy a szőllőtáblák 
olyan szabálytalan el
lentétben a szántóföldek szabá
lyos, szörnyen keskeny csíkjai
val. Szinte összefolynak a ba
rázdák és vakmesgy ék az ember 

[ szeme előtt, lentről nézve ön
kéntelen arra gondol az ember, 
bogy tudhatnak eligazodni a 
szomszédok, itt még egy lépés 
elszámolása ls tetemes résznek 
számit. 

Most már a rozs, búza, árpa, 
mind le van aratva. Itt-ott már 
a cséplés is megkezdődött A 
nyári ugar, mint barna sál, veszi 
körül a keresztek sorát A sze
gény paraszt szereti és ápolja a 
földjét Védi, mert életfeltétele. 
Ez a fundamentum, erre építi a 
családot s ha nincs: a család 
valósággal levegőben lóg, talaj

nélküli, hamar szétzűlllk. Kit er
re, kit arra sodor a munkássor
sok szeszélyes forgószele. 

Az Ilyen helyekről sorakoznak 
Pest felé a falut hagyó felesle
gek bús seregei, bogy a város 
nagy taposó malmában proletá
rokká váljanak. Ezért áldás a 
sághegyi szegény-parasztoknak a 
bazaltbánya. A felesleget ez nye
l i el, ez ad A] Irányt életűknek. 

öratől-nyádg a bányában fej
tik, törik a követ nyáron a gróf
nál vagy a Káptalanban keresik 
meg a kenyérnek valót Ennek á 
két hatalmas birtoknak szorító
pántjai kőzött születnek a merész 
sághegyi álmok. 

Mert ez a négyezer színmagyar 
paraszt aki itt él. gondolkozik s 
következetes terveket kovácsol. 
Bízik egy igazságos rendszerben, 
mely magyarságuknak megfelelő 
életformát teremt. Különösen ér
telmesen fejtegette egyik munkás 
a szövetkezés fontosságát Nem 
kisebbről beszélt mint a bánya 
megváltásáról a falusi dolgozók 
részére szövetkezeti alapon. En
nek a nagy tervnek bogarai nyü
zsögnek most a sághegyl parasz
tok tejében. Megvalósításától 
várják egész Kemenesalja jövő
jének átalakulását 

(A Magyar Ut legutóbbi szá
mából.) 

Papp Sándor 

Mit szeret és mit utál a magyar lélek? 
A magyar lélek szereti-és mindenkiben jnegbecsüli a 

bátorságot, az őszinteséget, az önuralmat. Mindenek fölé he
lyezi qz^igazságot és á inéüdnyosságot. Szereti a humort, 
szereti azokat, akik részvétet éreznek az elnyomottak, a szen
vedők, az igazságtalanul megröiiáitettek iránt. Szereti az 
okos furfangot, ha az igazság érdekében használják. Szereti 
az egyszerűséget, de szereti a nemes, gazdag díszt is, ha mű
vészi. Szereli a hősi erőfeszítést reménytelen helyzetekben; 
szereti megmutatni, hogy különb másnál Szereti a szigorú 
fegyelmet, ha igazsággal gyakorolják s önként vetheti aíd 
magát. Szereti a szóttan gyengédséget, a szemérmes érzést, 
szereti a büszkéket és a szükszavúakat. Szereti a bőkezűséget. 

A magyar lélek utálja a gyáva megfutamodást, a meg
alkuvást, a szertelenségét. Utálja a hamisságot, a hazugsá
got, a képmutatást, a kegyességet, a méltánytalanságot. 
Utálja a kajánságot, ajszáraz kedélyt, a fennhéjjázó ciniz-
must. Megveti azokat, akik másokat elnyomnak, sanyargat
nak, megrövidítenék. Utálja a kétszínű ravaszságot s azokat, 
akik szájukbői egyszerre fújnak hideget és meleget. Utálja 
a cifraságot, a sallangot, a henye lelketlen hiúságot. Utálja 
a művészietlen fényűzést. Utálja azokat, akik reménytelen 
helyzetben kétségbeesnek, akik nem tudják megmutatni, 
hogy különbek másnál. Utálja a fegyelmezetlenséget, a ren
detlenséget, a pöffeszkedő, erőszakos szigort s nem veti ma
gát alá kényszerből sem. Utálja a fecsegő, hízelkedő simasá
got, a Szemérmetlenül hivalkodó értést, a nyálas érzelgőssé
get, a lelkendezést. Utálja a magamutatókat, a meglapuló-
kat, a szószátyárokat. Megveti a zsugoriságot. 
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példa mindig ragadósabb, minta 
jó. A vidék hatása ezért is kisebb, 
mint a pestiek fellengzős « na
gyon sokszor léha magatartásáé. 

Természetesen nem minden 
pesti ilyen, de a kivételek hatása 
meg éppen, mert a Jó példa tár
sadalmunkban egyáltalán nem 
ragadós, elenyészően csekély. 

Pedig nem kétséges, hogy nem 
a vidéknek van szüksége a pesti 
erkölcsökre, a pesti életformára, 
hanem Inkább megfordítva: a ta
pasztalat szerint Igenis a pestiek 
tanulhatnának szerényebb a e-
gészségesebb életstílust a vidék
től s attól a falutól, melynek er
kölcseit még nem sikerült pesti 
színvonalra — süllyeszteni. 

P . D . 

Követendő példa 
A had (jelentések tömkelegében 

egy kicsi, de figyelmünkre Igen 
érdemes hírt hoztak a napokban 
a lapok; Öntudatos olasz Ifjak 
Róma korzóján összetűztek an
gol és amerikai katonákkal s pa
rázs verekedés támadt Az inci
dens előzménye az volt hogy az 
olasz Ifjúság körében mozgalom 
indult: meg kell bélyegezni azo
kat az olasz.leányokat és asszo
nyokat, akik szóba elegyednek s 
ftörtbe bocsátkoznak Idegen ka
tonákkal A szándékot tett is kö
vette: néhány bátrabb római ifjú 
kiment a korzóra, bogy ollóval 
levágja azoknak az olasz nőknek 
a baját akiket idegen katonák 
tarsaságában talált Ebből támadt 

Szemünk azért' akadt meg é 
jelentéktelen hlrecskén, mert az 
ép nemzeti önérzet jelét látjuk 
benne. Éppen ezért megértéssel 
és együttérzéssel gondolunk a 
római ifjúkra, akik úgy akarták 
csúffá tenni megtévedt s nemze-

' ti méltóságukat feladó asszony s 
leány honfitársaikat bogy haju
kat levágják. Vágják is le. 

« 
Bölcsödét akar fel
állítani a sárvári 
egészségvédelmi 

• szövetség 
A sárvári egészségvédelmi szö

vetség nemrégiben új elnöknőt 
kapott Hlller Imre alezredes fe
lesége személvében. Ugyancsak 
új titkárt ls Regős János polgári 
Iskolai tanár személyében. Ez 
természetesen úéml új szint s 
pezsdülést ls jelent az egyesület 
életében. Ennek egyik jele. hogy 
a közelmúltban elhatározták a 
hadbavonult katonák gyermekei 
számára egy bölcsőde felállításét 
Anyagi fedezet előteremtésére a 
társadalmi lehetőségeket fa meg
ragadják s többek közt egy te
keversenyt rendeznek szept 10. 
éa 24. között s annak nevezési 
stb. dijai is a bölcsőde céljait 
szolgálják. 

Változás a Baross 
Szövetség sárvári 

szervezetében 
. A sárvári Baross Szövetség el

nöki tatérői as eddigi elnök, 
Nagy István kereskedő lemondott, 
megviselt egészségi állapotára 
való Mvatkozással. Az új elnököt 
rövidesen megválasztják. 

Kovács Sándor nmegyéspüspök 
kemenesaljoi béwmakörútja 

Kovács Sándor szombathely 
megyéspüspök még a mult bél 
szerdáján SUle Ferenc püspöki 
szertartó kíséretében autón Já
nosházára utazott, hogy Keme
nesalján megkezdje bénnáltí 
körútját melynek sorrendje a 
következő: szeptember 6-án Já
nosháza, 7-én Hosszú pereazieg, 
8-án Egyházashetye, 9-én Karakó 
10-én Zalaerdőd, 11-én Géme, 
12-én Káld. 13-án Vásárosmiske, 
14-én Vashosszúfalu, 16-án Alsó
ság. 17-én Celldömölk. 18 án !• 
zsákfa (itt bérmálkoznak a bobai 
és nemeskocsi hívek ls), 19-éo 
Kerneneshőgyész, 20-án Kéme-
nesszentpéter, 21-én Kenyéri, 23-
án Pápóc. 25-én Nagysitke. 26-án 
Sömjénmihályfa, 27-én Ostífyasz-
szonyfa és 28-án Vönöck. 

A Káld felől Jánosháza határá
ba megérkező megyéspüspököt 
Hetthéssy Jenő dr főszolgabíró a 
közigazgatás. Szabó Károly or
szággyűlési képviselő a politikai 
Járás, Borbély Kálmán főjegyző 
pedig a nagyközség nevében üd
vözölte, majd a kerékpáros le
venték és iskolásgyermekek sor
fala között bevonult a plébánia
lak előtt felállított díszkapuhoz, 
ahol Bolfert József uradalmi fő
intéző köszöntő beszédet Meszler 
Éva tanuló pedig alkalmi verset 
mondott Utána harangzúgáa kö
zött a megyéspüspök átment a 
templomba, ahol a kerületi pap
ság élén Magyar János esperes-
plébános fogadta. Szentmise után 
a főpásztor szentbeszédet mon
dott, majd 363 hívőnek kiosztotta 
a bérmálás szentségét 

Az egyházi szertartás után Ko
vács Sándor püspök -a Katolikus 
Ház zsúfolásig telt nagytermében 
fogadta a helybeli küldöttségeket 
így a tantestület nevében László 
Ferenc Igazgató tanító, az egy
házközségi képviselőtestület ne
vében Szabó Károly országgyű
lési képviselő, a férfi egyesül etek 
nevében Dobson József cipész-
mester, a nőegyesttletek nevében 
pedig Mészáros Anna tanítónő 
köszöntötte a főpásztort aki atyai 
jósággal válaszolt az elhangzott 
beszédekre. A főpásztort, az egy
begyűlt papságot és a meghívot
takat Pártly József dr plébános 
látta vendégül, majd a megyés
püspök megtekintette a helybeli 
katolikus intézményeket végül 
pedig látogatást tett gróf Erdődy 
Péter földbirtokos. Szabó Károly 
országgyűlési képviselő, Szép 
Terézia magánzó és Borbély Kál
mán főjegyző lakásán. Éjszakán
ként a megyéspüspök Cclltjömöl-

i ! i a bencésrendbAz vendége 
omd -adtg, amíg Kemenesalja 
Uis^Sgelben a bérmálás tart 
CsC3törtökön délelőtt Hosszú pe-

rtcctesege: volt bérmálás. A kös-
•¿1 rsssattriban Ajkay Béla dr fó-
iwlgeaabirt ée Zsigmond Károly 
kflrjeaagyifi köszöntötte a főpász
tort, i szentmise és szentbe-
aii asutan 220 hívőt részesített a 
wrmtSlai nenteégében Utána az 
likola -ban szintén azép ünnepély 
roll, esamelyen Tóth Máris, Dénes 
fisj,, hóin Lajos, Sebestyén 
Gpila él Molnár Ilonka tolmá-
ooltáank a boaszúpereaztegl kato
likus Öntéimények hódolatát 
Ptntdteieo délelőtt Egybázashe-

tjt ha -taríian Hetthéssy Jenő dr 
[fmigyabtri és Kiss Géza kör
jegyző fulladták a- Celldömölkről 
nttértetezí főpásztort A templom 
(lúa feölálllioti díszkapunál Vé
ge; Josózsc! mondott Üdvözlő be-
ufdct a Mrmálkozók nevében 
Farkas'— Jullika pedig verset sza-
... • m i ajditeniplom bejáratánál 
i tírüBlet papsága élén Magyar 
JAntf ^esperes-plébános köszön-
loiie a főpásztort, aki a szentml-
16 él s - s z e n t b e s z é d , valamint a 
v-si^Ss szentségének kiosztása 
„Hí a belybell testületek kül-
doiwígeslt u Iskolában fogadta, 
pipp Ks-ánily Igazgató tanító és 
U t u i r c i B S József kisgazda mon-
aj üdLIvöiW beszédet Magyar 
jíaet - esperes plébános viszont 
atfgyh^-ázkazség helyzetét ismer-
ifiio. Kc^váci Sándor megyéspüs-
M Tásslanában további lelkes 
DCttlt kért a vezetőktől és hi-
rttv'l EZDélbeo a plébánián ebéd 
volt, rna^Jd a megyéspüspök a kl -
itrílével 1 együtt felsőbükl Nagy 
Siiülv r*-öldtlrtokosnál tett lato
ssal 

KoíáceaB Sándor megyéspüspök 
oonbata=>n t ' s l p 6' órakor Ct 11-
• I Ü I I : aii apátsági templom-
b u tartc3tt Utanlán a márianapi 
tncnTal kaposolatban szentbe-
oMH na - ondóit, majd résztvett a 
templom sörül megrendezett kö-
nyónrő k -öroeneten. 

CdMÖrjaoőIkijQ vasárnap tartja 
Inas SSaodor a bérmáláat 100 
dyeraek récére. A meiryéspüs-
pilk conzsshalOD délután 5 órakor 
értetik Celldömölkre Alsóságról. 
A rrol Tf *sza István utcában Ün-
DepHyea r̂agadtatna lesz, majd a 
renóbáz <5lAtl a rendház tagjai-
Dik bódoKlatat fogadja Vasárnap 
főpapi naszsrynáét mond nagy se
riénél, majd kiosztja a bérmá
lás centsenégéL _ -

Közgyűlés a Hitelszöveetkezetben 
A Celldömölki Hitelszövetkezet 

mint az O.K.H tagja- I . hó 3-án 
vasárnap délelőtt Dezső Lajos 
elnök üdvözölvén a megjelent 
tagokat, megállapította, hogy a 
közgyűlés szabályszerűen meg
hirdettetett az 1843. évi üzlete-
redmény az Intézet hivatalos 
helységében klfUggesztsteu, to
vábbá az alapszabályok értelmé
ben kellő számú űzletrésztulaj-
donos részben személyesen Jelent 
meg. részben megbízólevéllel van 
képviselve, tehát a közgyűlés 
érvényes és határozatképes. 

Dr. Szabó Kálmán ügyész la-

mertíDe é.~zutio a HJtelszövétké
ül 1X3. •rfvl munkáját Beszé
dein táornuUlott arra, bogy a 
Siírelkezeset most is, mint min-
dH Wkbesn bi maradt a Hltel-
itóinieieUekilipilóInsk eszméi
bei segnDDanvJt a. kisemberek, 
a tfkeaegssénj lépréteg hiteligé
nyeink kieslegliíjének. 

Imfe 6-i ik én dal körülöttünk 
a rajjtibcDrt i ebben magyar 
nemiünk • tik éve aki tv részt 
ven. * hácnom helyzet mlnden-
kllfll!ctozo'-tt munkateljesítményt 
él láncosakat Urán 

günk. E nehéz gazdaság) VBBS> 
nyok közön a Hitelszövetkezet 
forgalma örvendetes emelkedést 
ért el az-elmúlt évben. Tagjai, 
nak száma 1382-ról 1448-ra eoúT 
kedett: gyarapodás 66, 127.980 P 
befizetett üzletrésztökével. 

Számos vidéki pénzintézetnél 
sűrűn előforduló panasz a kihe
lyezett kölcsöntőke állandó csok-
kenéke. A Szövetkezetnél az 1943 
év folyamán a hitelkihelyezés 
nemhogy csökkent velns, de azép 
emelkedést mutat Ugyancsak e-
melkedett a takarékbetétek él 
folyószámlán való tőkeelhelye-
zés ls. 

Dezső Lajos bejelentette, hon 
a Celldömölki Hitelszövetkezet 
a Kemeneahógyészl Hitelszövet
kezetet magába olvasztotta. Ezál
tal Ismét 241 taggal és 11938 
űzletrésztőkével emelkedett ter-
mészeteeen átvévén az Intézet 
takarék betét állományát és ki
helyezett váltókölcsőneit. E főd-
óval az volt a cél, bogy a két 
Szövetkezet eredményesebb mán
kat tudjon kifejteni a Jövőbea. 

Az elnök még bejelentette, 
hogy 3 Igazgatósági tag él pedig 
Glatz István, Szelestei László és 
Zlebovszky Dezső mandátuma 
lejárt 1 Igazgatósági tag. helye 
évek óta betöltetlen és a köz
gyűlés van hivatva ÚJ igazgató
sági tagokat választani, kijelent
vén, bogy nevezett igazgatósági 
tagok újra választhatók. 

A közgyűlés a nevezett urakat 
3 évro újból Igazgatósági tagok
ká választotta, mlg az egy betöl
tetlen igazgatósági tagsági helyre 
egyhangúlag Mahder Károly ügy
vezetőt választotta meg. 

Eladó 
1 drb.jókarban levó 15 
soros merítő kerekes 

v e t ő g é p 
Cím: Nagy Kálmán, Boba. 

Nem mulathatunk? 
Még a kiadott korlátozó ren

delkezések ellenőr ls sok-sok al- ' 
kalom marad azok számára, akik 
a mai világban ls tudnak mulat
ni . Mindósze arról van szó még 
mindig, hogy nyílt helyen nem 
lehet hangosan mulatni. Ez Is 
nagy lépés az illetékes hatóság 
részéről s na megkésve Jött ta, 
mégiscsak örülni lehet neki. 

De ennyivel — szerintünk, 
mégsem volna szabad beérni, 
mert ez által a rendelkezés által 
Jelentékeny munkaerő szabadni 
feU Vájjon mit csinálnak ezek,? 
Itt vannak például a zejutecek. 
Mit csinálnak ezután? RíWlhe-
tőleg dolgozni mennek — mond
ja az egészséges felfogású köz
vélemény. Igen ám, de a kos-
mondás szerint: nem szoktak 
cigány a szántást vájjon most 
hajlandó lesz megszokni? Azt 
hisszük Igen. Ha nem akad más
k é n t lebzselés helyett majd csak 
munkára kényszerülnek, ahelyett 
bogy a Jó verőfénnyel hasukat 
süttetnék. De a reménység elle
nére ÍR a dolgozó közvélemény 
méglnkább megnyugszik, hu mind
járt Intézkedés Jön arra nézve H, 
hogy bol, milyen mnnkaágakbsn 
kötelesek elhelyezkedni a felsza
baduló munkaerők. Azok ugya
nis akik most a nyílttéri mulat
ságok korlátozása révén mtmks-
nélkfll maradnak, eddig Is l g " 
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löouyu munkát végeztek, mtg 
-^vanakkor a magyar parasztok, 
munkások éB kistisztviselők a leg
nehezebbet Jogos igény tehát a 
«jolgozók részéről, bogy végre 
ttok is keményen fogják meg a 
•aerszátnokat akik eddig felettébb 
fconnyea, embertársaik könnyel
mű mulatozásaibél é l t e t 

Hogy mennyi munkaerőre van 
szüksége ennek az országnak, az 
nem szorul bizonyításra. Sok he
lyen pl- klnl van a tarlón a ga
bona, keresztekben, ennek be-
bordása elsőrendű közérdek. Nyil
ván kevés az illető gazdaság fo
gata, munkása. Kötelező, munka
szolgálatba fogva a most felsza
baduló munkaerőket meglehet
ne menteni az őszi esőzések e-
1Ó1 sok magyar ember kenyerét 

Természetesen nem akarunk 
tanácsot adni, de ezzel á példá
val is abbeli örömünket fejeztük 
ki, amit érzünk a nyilvános mu
latságok alkonya felett S remél
jük, hogy akinek ezekben az 1-
éőkben ls mulatni való kedve van, 
sz hamarosan munkatáborba ke
rül. 

N a g y í t ó 
Az európai népszapo

rodás jövő 
átalakulásáról 

érdeken számításokat kőzni a 
£árpdlmrttrjice egy New York-
ban és Londonban a közelmúlt
ban megjelentetett népszövetség! 
kiadvány alnpjén A kiadvány 
szerzői pzámttasi alapul az euró-

lomnak líi-HMg ismerete* irány-, 
vonalát vették, s ezt vetítettek 
kl 1970-ig. a második világbabo
rt okozta kieséseket nem véve 
figyelembe. Európn és á Szoijet 
l'nió összes népessége 1!'40 tol 
1970-ig mintegy Wi millióéul fog 
gyarapodni. Ebből a számból 
azonban csak 1H millió fog arra 
a területre c*ni. amely a Szov
jetunió 1!H7. évi határától nyu
gatra fekszik. 

Északnyugat- ós Közép-
Európa népessége 

e»k 1950 lg és csak 3~~mifilóval 
log gyarapodni, azután már csői-
kenésével számolhatunk. így pél
dául 1970 ben Franciaország né
pessége 4 millióval kevesebb 
lere, mint 1940 ben volt. Ugyan
így visszaesik a lélekszám Ang
liában is. Németország lakosaga 
•zámhellleg körülbelül az 1940-
szlnten marad meg. 

Dél- és Keleteurópa 
népessége 

1940 és 1970 között minlcgy 
« millió fővel fog gyarapodni. 
Ennek a gyarapodásnak kéthar
mada a vizsgált Idószak első le
iére esik, 1970-ig a népszaporo-
das itt is meglassul. A szovjet
unió népessége viszont — amely 
1900 és 1940 között s háborúk 
é« lorradalmak ellenére 55%-aI 
gyarapodott — 1940-től 1970-ig 
«V.-kal kb. 77 millió leiekkel 
'°g emelkedni és eléri a 251 
nfUió tőt A második világhábo
rú veszteségei természetesen en-
°el a számításnál sincsenek 11-
syelembe véve. As elkövetkező 
évtizedekben tehát sz európai 
népesedés súlypontja erősen Ke-
H felé tolódik el. 

Leventetábor Celldömölkön 
Városunk utcáinak csendjét az 

elmúlt hetekben az itt táborozó 
leventék víg dalai töltötték meg. 
Százhúszon kilenc magyar fiu alatt 
dübörgőn a föld, amikor feszes 
kemény léptekkel vonultak végig 
a városon. 

Ml a célja a leventetábornak? 
Az Itteni tábor szakaszparancs
noki tábor volt tehát célja itju-
vezető Bzakaszparancsn okokat 
nevelni, akik mindazt a tudást 
amit Itt szerezlek, otthon tovább 
adjak bajtársaiknak. 

A tábor három célja: a bajtár
siasság megteremtése a fink kö-
között, Isten és baza iránti sze
retetre való nevelés és az okta
tás, a katonai Ismeretek gyara
pítása. 

A bajtársiasság már az első perc
től kezdve meg volt mégis az 
Igazi bajtársiasságot a fiuk huza
mosabb ideig való együttléte ad> 
ja meg. 

A nevelés elsősorban példip" 
mutatással és szigorú fegyelem 
keretei között történik. 

Az oktatás forgó szlopad«ze-
rüen folyik. Itt a fiuk a parancs-
nokttrak és az Ifjuvezelők taní
tása alapján sajátítják el az anya
got. A tanítás azonban nem csak 
előadásból áll. sőt legnagyobb 
régben gyakorlatból. 

Hogy a fiuk harcászati _ isme
reteiket a gyakorlatban Is hasz
nos! in ni tudják, e célt szolgálta 
az a nagygyakorlat amelyet hét
főn 4.*fi rendeztek. 

F e l v e s z e k 
teljes ellátással 15-18 éves 
fiút mindenes munkára, 
kl gazdasági munkához is 

ért s közben vadőrt 
teendőket ls végez. 

Zlehovszky, Celldömölk 
A tábor két országra oszlott 

ugyanis a Kelet és Nyugatország
ra. Keletország n Griffben elhe
lyezett század fiaiból állolt, míg 
S'yugatország az ev. ifjúsági ott
honiak bóL 

Egy napon Keletországot sére
lem érte éspedig azért, mert e-
gyes merénylők evőcsészéjüket 
dróttal összekötötték és ezzel 
éhes gyomruk megtöltését késlel
tették. A második súlyos sértés 
az volt számukra, bogy egyik leg
főbb vezetőjüket a nyugatorszá
giak vállukra vették és a szó szo
ros értelmébe véve kidobták or
szágukból. " ' 

A véres harc elkerülése végett 
a Telek diplomáciai uton Igye
keztek elintézni az ügyet. Mind
két fél küldött követeket akik 
országuk érdekelt képviselték, e-
zenklvül megalakították kormá
nyalkat Is. 

A sértett fél a bűnösök kiadá
sát követelte, ami természetesen 
lehetetlen volt. 

F/ekután az eredménytelen til
takozó Jegyzéksk után vasárnap
reggel megjött az ultimátum. 

Délután V. Mihály a semleges 
ország királya (Gádoros Mihály 
százados ur) a béke érdekében 
össze hívta a felelős minisztereket, 
hogy sz ellentéteket megszüntes
se. Ez a kísérlete eredménytelen 
maradt Mindkét fél kijelentette, 
hogy csak egy érintkezési pont 
van, a csatatér és követel a har
cosok. 

Most következik a véres harc. 
Keletország fővárosa Szentmár-

ron, Nyugutországé Sömjén, 
A harc hétfőn reggel kezdődik. 

Nyiígatorazág csapatából kiválik 
ké>. .halálbrigád- s „Tigrisek- és 
a; „Párducok". A kettő együtt 
ifi fő. Ok előre Indulnak a hatá
rok biztosítására. 
Az ellenségeskedés délben kezdő
dik Keieterazag harcosainak si
kerül elfogni ellenfele hadsere
gének zömét Tehát A délelőtt 
Nyogatországnak véres kudarcot 
boaott 

A Párduc csoport látva a hely
zet súlyosságát hat emberével 
az ellenség látszólagos megtáma
dására indul. Közvetlen támadás
ról a számbeli fölény miatt szó 
sem lehet Célja az ellenség fi
gyelmének magáravonása és a 
faluból való ki csalása. CéljéUe4-
Jes mértékben el ls éri. Fé! 3 
órakor az eHenBég teljes erővel 
üldözőbe veszi. Közben ők egér
utat nyerve eltűnnek az ellenség 
szeme elől és a már rájuk vára
kozó Tigrisekkel és a zömből 
megmaradt pár emberrel csatla
kozva a Talu mögé kerülnek. 

A Tigrisek kihasználva a jó 
helyzetet, betörnek az üres falu
ba, az Őrséget iefegvvérzik és 
foglyainkat kiszabadítják. 

Ezalatt a keletországiak azt 
gondolva, bogy már minden el
lenfelüket elfogták, bevonulnak 
fővárosunkba. 

Ekkor Jön a nagy forduló. A 
nyugatországiak most már teljes 
létszámban támadásra Indulnak 
a saját fővárosukban elhelyezke
dett ellenség ellen éa ekkor... 
lefújják a faarcot 

Az eredmény döntetlen. A'dé
lelőtti hadműveleteknél Keletor
szág, a délutáni hadműveleténél 
Nyugatország volt fölényben. 

A harcosok este fáradtan tér
tek haza s a következő napok 
szabadidejét élményeik dőadá-
sával töltötték. 
Ezzel a kis megemlékezéssel 
búcsúzunk a tábortól. Köszönjük 
azt a sok szép percet amit ne
künk szereztek. Köszönjük a tá
bortüzeket amelyek emlékül fog
nak szolgálni. Köszönjük a pa
rancsnok uraknak azt az Önzet
len szeretetet mellyel fiainkat ne
velték, tanították. 

Ha vlkkendre megyén 
Műbelet vigyen. 

A sárvári állami 
polgári iskolában 

megkezdődött a tanítás. A mai 
időknek megfelelően háborús be
osztással a fiú polgári MI . o. a 
hercegi róm. kat Iskolába jár 
délelőtt a III-IV. o. a Levente 
Otíhonba (a magyar erő és mű
velődés házába), míg a leányok 
a katolikus elemi leányiskolába. 
A népiskolák növendékei délután 
járnak Iskolába. Ez a beosztás 
az adott körülmények közt elég
gé biztosítja a sárvári tanulók ta
nulási lehetőségét Nehézségek 
vidéki viszonylatban vannak, a-
mennylben a háborús vasúti for
galom miatt Répcelak-Hegyfalu 
felől nem járhatnak be a tanu
lók. Ezek számára az új közok
tatásügyi miniszter szabályozta 
tanulmányi kötelezettségüket 

Batyuzókat fogtak el 
a celli állomáson 
Péntekre virradó éjjel a cell

dömölki vasútállomáson szolgá
latot teljesítő csendőrjárőrnek 
feltűnt hogy egy több tagból ál
ló társaság hatalmas bőröndök
kel és zsákokkal akar felszállni 
a budapesti személyvonatra. Iga
zoltatás és as est követő moto
zás során aztán kiderült Szalay 
Ferenc nemes keresztúri földmi-
ves 310 darab tojást. Juhász La~ 
Joenó budapesti lakos ugyancsak: 
Nemes keresztúri* ól és környéké
ről 482 drb tojást, Laczi Ferenc-
né pesterzsébeti Laczi Gáborné 
és Csabai Erzsébet rákoscsabai 
lakosok pedig zsákokban és bő
röndöt ben 40 kg sertéshúst akar
tak a vonaton minden engedély 
nélkül elszállítani A három utób
bi asszony a . kihallgatás során 
azt Is bevallotta, hogy a sertés
húst Egrj József belsőváü ven
déglőétől vásároltálf kilónkint 6 
pengős áron: Az Öt batyuzótól a 
792 darab tojást és a 40 kg hust 
a csendőrség elkobozta és elle
nük kihágás elmén megtette a' 
feljelentést Ugyancsak a bíróság 
elé kerül Egry József belsőváü 
vendéglős is. mégpedig engedély 
nélküli sertésvágásért és árdrágí
tásért 

Ha vlkkendre megyén 
Dióbelet vigyen. 

Közellátás 
A közellátási miniszter ur a 

a közellátási cikkekre rendszere
sített jegyek kezelése tárgyában 
kiadott rendeletében a katonai 
szolgálatra behívott személyek 
jegyellátását a következőkben 
szabályozta. ^ 

1. A katonai szolgálatra behí
vott személyek —* ha közétke
zésben részt vesznek — élelmi
jegyeiket kötelesek állománytes
tük parancsnokságának beszol
gáltatni, amely szokat megsem
misíti. Ha a katonai szolgálatra 
bevonult személy közétkezésben 
nem* vesz részt és ugyanannak a 
községnek területén teljesít szol
gálatot ahol polgári lakóhelye 
van, közellátási jegyeit nem kö
teles beszolgáltatni 

2. Az a katonai szolgálatra be
vonult személy, aki más kösség 
területén teljesít szolgálatot, 
mint ahol a polgári lakóhelye volt, 
ha a közétkezési bizottság Igazo
lása szerint a közétkezésben nem 
vesz részt a szolgálati helye sze
rint illetékes közigazgatási ható
ságnál a közétkezési bizottság 
igazolása alapján élelmiszerje
gyeket Igényemet 

Ezzel kapcsolatban még a kö
vetkezőkre hívja fel a közellátá
si hivatal az érdekeltek figyel
mét: JÉjtooal szolgálatra behí
vót tak-sJevonulásuk előtt kötele
les a közellátás! hivatalban k i 
jelentkezni. Ha erre Idő nincs, 
hozzátartozójuk köteles a bevo
nulást jelenteni. — Több esetben 
előfordult hogy bevonuló szemé
lyek élelmiszerjegyeiket nem vit
ték magukkal és nem adták le 
az állománytestük parancsnok
ságánál, hanem azt hozzátartozó
ik használják fel. Ezeket felhívja 
a hivatal, hogy a bevonulók élel
miszer jegyeit e felhívás közzé
tételétől számított 5 napon belül 
adják le. Ellenkeső esetben sAs-
nük a lant Mésett reodetot aJast-
ján kihágást Indít 
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Kovács Sándor megyéspüspök 
kemenesaljai bérmakörútja 

Kovács Sándor szombathelyi 
megyéspüspök: még a mult hét 
szerdáján SUle Ferenc püspöki 
szertartó kíséretében totón Já
nosházára utazott, bogy Keme
nesalján megkezdje bérmálás! 
körútját, melynek sorrendje a 
következő: szeptember 6-án- Já
nosháza, 7-én Hosszú pe részleg. 
8 án Egyházashetye. 9-én Karakó, 
10-én Zalaerdőd, 11-én Gérce, 
12-én Káld, 13-án Vásárosmlske, 
14-én Vasbosszúfalu. 16-án Alsó
ság, 17-én Celldömölk, 18 án I-
zsákfa (Itt bér máik óznak a bobal 
és nemeskocsi hívek fa), 19-én 
Kemeneshőgyész, 20-án Kerne-
nesszentpéter, 21-én Kenverl.23-
an Pápóc. %5-én Nagysitke, 26-án 
Sómjénmihályfa, 27-én Ostffyaaz-
szonyfa és 28-án Vönöck. ' 

A Káld felől János-ház* .határá
ba megérkező megyéspüspököt 
Hetthéssy Jenő dr főszolgabíró a 
közigazgatás, Szabó Károly or
szággyűlési képviselő a politikai 
Járás, Borbély Kálmán főjegyző 
pedig a nagyközség nevében üd
vözölte, msjd a kerékpáros le
venték és iskolásgyermekek sor
fala között bevonult a plébánia-
lak előtt felállított dlBzkapuboz. 
ahol Bolfert József uradalmi fő
intéző köszöntő beszédet, MeszlerLj. 
Eva tanuló pedig alkalmi verset 
mondott Utána harangzúgás kö
zött a megyéspüspök átment a 
templomba, ahol a kerületi pap
ság élén Magyar János esperes
plébános fogadta. Szentmise után 
a főpásztor szentbeszédet mon
dott, majd 363 hívőnek kiosztotta 
a bérmálás szentségét 

Az egyházi szertartás után Ko
vács Sándor püspök a Katolikus 
Ház zsúfolásig telt nagytermében 
fogadta a helybeli küldöttségeket 
Igy a tantestület nevében László 
Ferenc Igazgató tanító, az egy
házközségi képviselőtestület ne
vében Szabó Károly országgyű
lési képviselő, a férfi egyesületek 
nevében Dobson József cipész-
mester, a nőegyesületek nevében 
pedig Mészáros Anna tanítónő 
köszöntötte a főpásztort, aki atyai 
jósággal válaszolt az elhangzott 
beszédekre. A főpásztort az egy
begyűlt papságot és a meghívot
takat Pártly József dr plébános 
látta vendégül, majd a megyés
püspök megtekintette a helybeli 
katolikus intézményeket, végül 
pedig látogatást tett gróf Erdödy 
Péter földbirtokos. Szabó Károly 
országgyűlési képviselő. Szép 
Terézia magánzó és Borbély Kál
mán főjegyző lakásán. Éjszakán
ként a megyéspüspök Celldömöl

kön a bencésrendház vendége 
mindaddig, amíg Kemenesalja 
községeiben a bérmálás tart 

Csütörtökön délelőtt Hosszúpe-
resztegen volt bérmálás. A köz
ség határában Ajkay Béla dr fő
szolgabíró és Zsigmond Károly 
körjegyző köszöntötte a főpász
tort aki a szentmise és szentbe
széd után 220 hívőt részesített a 
bérmélás szentségében. Utána az 
Iskolában szintén szép ünnepély 
volt amelyen Tóth Mária, Dénes 
István, István Lajos, Sebestyén 
Gyula és Molnár Ilonka tolmá
csolták a hosszúperesztegi kato
likus intézmények hódolatát 

: " Pénteken délelőtt Egyházashe
tye határában Hetthéssy Jenő dr 
főszolgrblró és Kiss Géza kör
jegyző fogadták a Celldömölkről 
megérkező főpásztort A templom 
előtt felállított díszkapunál Vé-
csey-'József mondott üdvözlő be
szédet a bérmálkozók nevében 
Farkas Juliska pedig verset sza
valt majd a templom bejáratánál 
a kerület papsága élén Magyar 
József esperes-plébános köszön
tötte a főpásztort, aki a szentmi
se és szentbeszéd, valamint a 
bérmálás szentségének kiosztása 
utánra helybeli testületek kül-
dött&golt az Iskolában fogadta. 
Papp Károly Igazgató tanító és 
Mészáros József kisgazda mon
dott üdvözlő beszédet Magyar 
József esperes-plébános viszont 
az egyházközség helyzetét Ismer
tette. Kovács Sándor megyéspüs
pök válaszában további lelkes 
munkát kért a vezetőktől és hí
vektől. Délben a plébánián ebéd 
volt; majd a megyéspüspök a kí
séretévé I együtt felsőbüki Nagy 
Mihály földbirtokosnál tett láto
gatást 

Kovács Sándor megyéspüspök 
szombaton este 6 órakor Cell
dömölkön az apátsági templom
ban tartott litáoián a márlanapl 
búcsúval kapcsolatban szentbe
szédet mondott majd résztvett a 
templom körül megrendezett kö
nyörgő körmeneten. 

Celldömölkön vasárnap tartja 
Kovács Sándor a bérmálást 100 
gyermek részére. A megyéspüs
pök szombaton délután 5 órakor 
érkezik Celldömölkre Alsóságról. 
A gróf Tisza István utcában Ün
nepélyes fogadtatás lesz, majd a 
rendház előtt a rendház tagjai
nak hódolatát fogadja. Vasárnap 
főpapi nagymisét mond nagy se
gédlettel, majd kiosztja a bérmá
lás szentségét 

Közgyűlés a Hitelszövetkezetben 

példa mindig ragadósabb, minta 
Jó. A vidék hatása ezért ls kisebb, 
mint a pestiek fellengzős e na
gyon sokszor léha magatartásáé. 

Természetesen nem minden 
pesti ilyen, de a kivételek hatása 
meg éppen, mert a Jó példa tár
sadalmunkban egyáltalán nem 
ragadós, elenyészően csekély. 

Pedig nem kétséges, hogy nem 
a vidéknek van szüksége a pesti 
erkölcsökre, a pesti életformára, 
hanem Inkább megfordítva: a ta
pasztalat szerint Igenis a pestlek 
tanulhatnának szerényebb s e-
gészségeeebb életstílust a vidék
től s attól a falutól, melynek er
kölcseit még nem sikerült pesti 
színvonalra — süllyeszteni. 

P. D. 

Követendő példa 
A hadljelentések tömkelegében 

egy kicsi, de figyelmünkre igen 
érdemes hírt hoztak a napokban 
a lapok; öntudatos olasz Ifjak 
Róma korzóján összetűztek an
gol ás amerikai kalóriákkal s pa
rázs verekedés támadt Az inci
dens előzménye az volt, bogy az 
olasz ifjúság körében mozgalom 
indult: meg kell bélyegezni azo
kat az olasz leányokat és asszo
nyokat, akik szóba elegyednek s 
fiőrtbe bocsátkoznak Idegen ka
tonákkal. A szándékot tett is kö
vette: néhány bátrabb római Ifjú 
kiment a korzóra, hogy ollóval 
levágja azoknak az olasz nőknek 
a haját akjket idegen katonák 
társaságában talált Ebből támadt 
az összetűzés. 

Szemflhk azért akadt meg e 
Jelentéktelen hlrecskén, mert sz 
ép nemzeti önérzet jelét látjuk 
benne. Éppen ezért megértéssel 
és együttérzéssel gondolunk a 
római Ujakra, akik úgy akarták 
csúffá tenni megtévedt s nemze
ti méltóságukat feladó asszony s 
leány honfi társai kst bogy baju
kat levágják Vágják Is le. 

Bölcsődét akar föl
állítani a sárvári 
egészségvédelmi 

szövetség -
A sárvári egészségvédelmi szö

vetség nemrégiben új elnöknőt 
kapott Hitler Imre alezredes fe
lesége személyében. Ugyancsak 
új titkárt Is Regős János polgári 
iskolai tanár személyében. Ez 
természetesen némi új szint s 
pezsdül ért is jelent az egyesület 
életében. Ennek egyik jele. hogy 
a közelmúltban elhatározták a 
hadbavonult katonák gyermekei 
számára egy bölcsőde felállítását 
Anyagi fedezet előteremtésére a 
társadalmi lehetőségeket Is meg
ragadják s többek közt egy te
keversenyt rendeznek szept 10. 
és 24. között s annak nevezési 
stb. dijai ts a bölcsőde céljait 
szolgálják. 

Változás a Baross 
Szövetség sárvári 

szervezetében 
A sárvári Baross Szövetség el

nöki tisztéről as eddigi elnök. 
Nagy István kereskedő lemondott, 
megviselt egészségi állapotára 
való hivatkozással. Az új elnököt 
rövidesen megválasztják. 

A Celldömölki Hitelszövetkezet 
mint az O.K.H. tagja. f. hó 3-án 
vasárnap délelőtt Dezső Lajos 
elnök üdvözölvén a megjelent 
tagokat megállapította,. bogy a 
közgyűlés szabályszerűen meg
hirdettetett, az 1943. évi üzlete
redmény az Intézet hivatalos 
helységében kirüggesztetett, to
vábbá az alapszabályok értelmé
ben kellő számú üzletrésztulaj
donos részben személyesen jelent 
meg. részben megbízólevéllel van 
képviselve, tehát a közgyűlés 
érvényes és határozatképes. 

Dr. Szabó Kálmán ügyész Is

mertette ezután a Hitelszövetke
zet 1943. évi munkáját Beszé
dében rámutatott arra, hogy a 
Szövetkezet most ls, mint min
den időkben hű maradt a Hitel
szövetkezetek alapítóinak eszméi
hez, megmaradt a kisemberek, 
a tőkeszegény népréteg hiteligé
nyének kielégítőjének. 

Immár 6-lk éve dnl körülöttünk 
a világháború s ebben magyar 
nemzetünk a 4-ik éve aktív részt 
vesz. A háborús helyzet minden
kitől tokozott munkateljesítményt 
és áldozatokat kivan a ezeket 
vállalnunk hazafias kötelessé 

günk. E nehéz gazdasági viszo
nyok között a Hitelező vetkezst 
forgalma örvendetes emelkedés 
ért el az-elmúlt évben. Tagjai
nak száma 1382-ről 1448-n eoS-
kedett: gyarapodás 86, 127.960 P 
befizetett üzletrésztőkével. 

Számos vidéki pénzintézetnél 
sürÜD előforduló panasz a kihe
lyezett kölcsöntőke állandó csök-
kenéke. A Szövetkezetnél az 1643 
év folyamán a hitelkihelyezés 
nemhogy csökkent vei na, de szép 
emelkedést mutat Ugyancsak e-
melkedett a takarékbetétek és 
folyószámlán való lókeeihelye-
zéa ls. 

Dezső Lajos bejelentette, hogy 
a Celldömölki Hitelszövetkezet 
a KemeneshŐgyészf Hitelszövet
kezetet magába olvasztotta. Ezál
tal Ismét 241 taggal és 11.938 
üzletrésztőkével emelkedett, ter
mészetesen átvévén az Intézet 
takarék betét állományát és ki
helyezett váltó kölcsöneit. E fúzi
óval az volt a cél, ' hogy a két 
Szövetkezet eredményesebb mun
kát tudjon kifejteni a Jövőben.' 

Az elnök még bejelentene, 
hogy 3 igazgatósági tag és pedig 
Glatz István, Szelestel László és 
Zlehovszky Dezső mandátuma 
lejárt, 1 igazgatósági tag helye 
évek óta betöltetlen és a- köz
gyűlés van hivatva új igazgató
sági tagokat választani, kijelent
vén, hogy nevezett Igazgatósági 
tagok újra választhatók. 

A közgyűlés a nevezett urakat 
3 évre újból Igazgatósági tagok
ká választotta, mig az egy betöl
tetlen igazgatósági tagsági helyre 
egyhangúlag Mahder Károly ügy
vezetőt választotta meg. 

Eladó 
1 ílrh. jó kar hím levő 15 
soros merítő kerekes 

v e t ő g é p 
Cím: Nagy Kálmán, Boba. 

Nom mulathatunk? 
Még a kiadott korlátozó ren

delkezések ellenér fs sok-sok al
kalom marad azok szamára, akik 
a mai világban is tudnak mulat
ni. Mlndösze arról van szó még 
mindig, hogy nyílt helyen nem 
lehet hangosan mulatni. Ez ls 
nagy lépés az Illetékes hatóság 
részéről s ha megkésve jött ts, 
mégiscsak Örülni lehet neki. 

De ennyivel — szerintünk, 
mégsem volna szabad beérni 
mert ez által a rendelkezés által 
jelentékeny munkaerő szabadni 
fel. Vájjon mit csinálnak ezek? 
Itt vannak például a zenészek 
Mit csinálnak ezután? Remélhe
tőleg dolgozni mennek — mond
ja az egészséges felfogású köz
vélemény. Igen ám, de a köz
mondás szerint: nem szokta a 
cigány a szántást, vájjon most 
hajlandó lesz megszokni? Azt 
hisszük Igen. Ha nem akad más
ként, lebzselés helyett majd csak 
munkára kényszerülnek, ahelyett 
hogy a jó verőrénnyel hasukat 
süttetnék. De a reménység elle
nére ls a dolgozó közvélemény 
méglnkább megnyugszik, ha mind
járt intézkedés Jön arra nézve la, 
hogy bot, milyen munkaágakban 
kötelesek elhelyezkedni a felsza
baduló munkaerők. Azok ugya
nis akik most a nyílttéri mulat
ságok korlátozása révén munka-
nélkül maradnak, eddig te ig«* 
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löauyü munkát végeztek, mig 
fljryanakkor a magyar parasztok, 
ounkások és kistisztviselők a leg
nehezebbet Jogoa igény tehát a 
dolgozok részéről, hogy végre 
azok is keményen fogják meg a 
serszámokat akik eddig felettébb 
könnyen, embertársaik -könnyel
mű mulatozásaiból éltek. 

Hogy mennyi munkaerőre van 
tzflksége ennek az országnak, az 
nem szorul bizonyításra. Sok he
lyen pl. kint van a tarlón a ga
bona, keresztekben, ennek be-
bordása elsőrendű közérdek. Nyil
ván kevés az Illető gazdaság fo
gata, munkása. Kötelező muuka-
oolgálatba fogva a most felsza
baduló munkaerőket meglehet
ne menteni az őszi esőzések e-
121 sok magyar ember kenyerét 

Természetesen nem akarunk 
tanácsot adni, de ezzet a példá
val fs abbeli örömünket fejeztük 
ki. amit érzünk a .nyilvános mu
latságok alkonya felett S remél
jük, bogy akinek ezekben az i -
dökben is mulatni való kedve van, 
az hamarosan munkatáborba ke
rül. 

N a g y í t ó 
Az európai népszapo

rodás jövő -
átalakulásáról 

érdekes számításokat közöl a 
Kárpátmntenee egy New York
ban és Londonban a közelmúlt
ban megjelentetett napszöivtsegl 
kiadvány alapján A kiadvány 
szerzői számítási alapul az euró-

lomnak 1040-i'g ismeretes irány
vonalát vették, a ezt vetítettek 
kl 1970-ig. a második világhábo
rú okozta kieseseket nem véve 
hereiembe. Európn és a Szovjet 
L'niú ÖSSZeM népessége 11140 tői 
1970-ig mintegy 9fl millióval fog 
gyarapodni. Ebből a számból 
azonban csak IS millió fog arra 
a területre esni. amelv a Szov
jetunió 1937. évi halárától nyu
gatra fekszik. -

Északnyugat- és Közép-
Európa népessége 

enk 1950 lg és csak 3 jnilllóval 
fog gyarapodni, azután már csök
kenésével számolhatunk. így pél
dául 1970 ben Franciaország né
pessége 4 millióval kevesebb 
lesz, mint 1910 ben volt Ugyan
így visszaesik a lélekszám Ang
liában is. Németország' laknaága 
számbelileg körülbelül az 1940-
tzinten marad meg, 

Dél- és Keleteurópa 
népessége 

1940 és 1970 között mlnlegy 
— millió fővel log gyarapodni. 
Ennek a gyarapodásnak kéthar
mada a vizsgált Időszak első fe
lére esik, 1970-ig a népszapóro-
das itt la meglassul. A szovjet
unió népessége viszont — amely 
1900 és 1940 kőzött a háborúk 
és forradalmak ellenére oo'/i-al 
nyarapodott — 1940-től 1970-lg 
wt -ka l , kb. 77 millió lélekkel 
log emelkedni éa eléri a 251 
" p i ő főt A' második világbábo-
• vesztoaéfjel természetesen en
nél a számításnál tincsének II-
gyelembe véve. As elkövetkező 
évtizedekben tehát az európai 
népesedés súlypontja erősen Ke
let leié tolódik el. 

Leventetábor Celldömölkön 
Városunk utcáinak csendjét az 

elmúlt betekben az itt táborozó 
leventék vig dalai töltötték meg. 
Százhuazonkllenc magyarfiu alatt 
dübörgött a föld, amikor feszes 
kemény léptekkel vonultak végig 
a városod. 

Mi a célja a leventetábornak? 
Az Itteni tábor szakaszparancs
noki tábor volt tehát célja Ifju-
vezetó szakaszparancso okokat 
nevelni, akik mindazt a tudást 
amit Itt szereztek, otthon tovább 
adjak bajtársaiknak. 

A tábor három célja: a bajtár
siasság megteremtése a fiuk kő-
között, Isten és haza iránti sze
retetre való nevelés és az okta
tás, a katonai Ismeretek gyara
pítása. 

A bajtársiasság már az első perc
től kezdve meg volt roéglB az 
Igazi bajtársi asságot a fiuk huza
mosabb ideig való együttléte ad
ja meg. - -* — 

A nevelés elsősorban példa
mutatással és szigorú fegyelem 
keretei között történik. 

Az oktatás forgó szfupad«ze-
rüen folyik. Itt a fiuk a parancs
nokurak és az trjuvezetők tanf--
tása alapján sajátítják el az anya-
•pot. A tanítás azonban nem csak 
előadásból áll. sót legnagyobb 
rés7ben gyakorlatból. 

Hogv a fiuk harcászati isme
reteiket a gyakorlatban is hasz
nosítani tudják, e célt szolgálta 
«7. a nagygynkortat-amelyet hét-
Tön 4.-^o rendeztek. 

F e l v e s z e k 
tel|es ellátással 15-18 éves 
fiút mindenes munkára , 
k l . gazdasági munkához ls 

é r t 8 közben vadóri 
t eendőke t is végez. 

Zlehovszky, Celldömölk 

A tábor két országra oszlott, 
ugyanis a Kelel és Nyugatország
ra. Keletorszng a Griffben elhe
lyezett század fiaiból állott mlg 
Nyugatország az ev. Ifjúsági ott
honiakból. 

Egy napon Keletországot sére
lem érte éspedig azért mert e-
gyes merénylők evőcsészéjűket 
dróttal összekötötték és ezzel 
éhes gyomruk-megtöltését késlel
tették. A második súlyos sértés 
az volt számukra, hogy egyik leg
főbb vezetőjüket a nyugatorszá
giak vállukra vették és a szó szo
ros értelmébe véve kidobták or
szágukból. 

A véres harc 'elkerülése végett 
a Telek diplomáciai uton Igye
keztek elintézni az ügyet Mind
két fél küldött követeket akik 
országuk érdekelt képviselték, e-
zenklvül megalakították kormá
nyaikat Is. 

A sértett fél a bünósök kiadá
sát követelte, ami természetesen 
lehetetlen volt. 

Ezekután az eredménytelen til
takozó Jegyzékek után vasárnap-
reggel megjött az ultimátum. 

Délután V. Mihály a semleges 
ország királya (Gádoros Mihály 
százados ur) a béke érdekében 
össze hívta a felelős minisztereket 
hogy az ellentéteket megszüntes
se. Ez a kísérlete eredménytelen 
maradt Mindkét fél kijelentette, 
hogy csak egy érintkezési pont 
van, a csatatér éa követel a har
cosok. 

Most következik a véres harc 
Keletország fővárosa Szentmár-

rou, Nyugatországé Sőmjén. 
A harc hétfőn reggel kezdődik. 

Nyugatország csapatából kiválik 
két „halálbrigád - a „Tigrisek* és 
a „Párducok*. A kettő együtt 
16 fő. ők előre indulnak a hatá
rok biztosítására. 
Az ellenségeskedés délben kezdő
dik Keleterazág harcosainak si
kerül elfogni ellenfele hadsere
gének zömét Tehát a délelőtt 
Nyngatországnak véres kudarcot 
hozott 

A Párduc csoport látva a hely
zet súlyosságát hat emberével 
sz ellenség látszólagos megtáma
dására Indul. Közvetlen támadás
ról a számbeli fölény miatt szó 
Bem lehet Célja az ellenség f i 
gyelmének mag ára vonása és a 
faluból való kicsalása. Célját tel
jes- mértékben el Is éri. Fél 3 
órakor az ellenség teljés erővel 
üldözőbe veszi. Közben ők egér
utat nyerve eltűnnek az ellenség 
szeme elől és a már rájuk vára
kozó Tigrisekkel és a zömből 
megmaradt pár emberrel csatla
kozva a falu mögé kerülnek. 

. A Tigrisek kihasználva a jó 
helyzetet betörnek az üres falu
ba, az őrséget lefegyverzik és 
foglyainkat kiszabadítják. 

Ezalatt a keletországiak azt 
gondolva, bogy már minden el
lenfelüket elfogták, bevonulnak 
fővárosunkba. f-. 

Ekkorion a nagy forduló. A 
nyugatországiak most már teljes 
létszámban támadásra indulnak 
H saját fővárosukban elhelyezke
dett ellenség ellen és ekkor,.. 
lefújják a harcot 

Az eredmény döntetlen. A dé
lelőtti hadmüveleteknél Keletor
szág, a délutáni hadműveleténél 
Nyugatország volt fölényben. 

A harcosok este fáradtan tér
tek haza s a következő napok 
szabadidejét élményeik előadá
sával töltötték. 
Ezzel a kis megemlékezéssel 
búcsúzunk a tábortól, Köszönjük 
azt a sok szép percet amit ne
künk szereztek Köszönjük a tá
bortüzeket amelyek emlékül fog
nak szolgálni. Köszönjük a pa
rancsnok uraknak azt az önzet
len szeretetet mellyel fiainkat ne
veitők, tanították. 

Batyuzókat fogtak el 
a celll állomáson 
Péntekre virradó éjjel a cell

dömölki vasútállomáson szolgá
latot teljesítő csendőrjárőrnek 
feltűnt hogy egy több tagból ál
ló társaság hatalmas bőröndök
kel és zsákokkal akar felszállni 
a budapesti személyvonatra. Iga
zoltatás és az ezt követő moto
zás során aztán kiderült, Sxalay 
Ferenc i ..nes keresztúri földad-
ves 310 darab tojást Juhász Lsr 
josné budapesti lakos ugyancsak ' 
Nemeskereszttirról és környéké
ről 482 drb tojást Laczi Ferenc-
né pesterzsébeti Laczi Gáborné 
és Csabai Erzsébet rákoscsabai 
lakosok pedig zsákokban ée bő
röndökben 40 kg sertéshúst akar
tak a vonaton minden engedély" 
nélkül elszállítani. A három utótr- ' 
bi asszony a kihallgatás során 
azt ls bevallotta, hogy a sertés
húst Egry József belsővátl ven
déglőstől vásárolták kilónkint 8 
pengős áron. Az Öt batyuzótól a 
792 darab tojást ép a 40 kg bust 
a csendőrség elkobozta és elle
nük kihágás elmén megtette a 
feljelentést Ugyancsak a bíróság 
elé kerül Egry József belsővátl 
vendéglős is, mégpedig engedély 
nélküli sertésvágásért és árdrágí
tásért. 

Ha vlkkendre megyén 
Dióbelet vigyen. 

Ha vlkkendre megyén 
Dióbelet vigyen. 

A sárvári állami 
polgári iskolában 

megkezdődött a tanítás. A mai 
Időknek megfelelően háborús be
osztással a fiú- polgári MI . o. a 
hercegi róm. kat Iskolába jár 
délelőtt, a III-IV. o. a Levente 
Otthontm (a magyar erő és mű
velődés házába), mlg a leányok 
a katolikus elemi leányiskolába. 
A népiskolák növendékei délután 
Járnak Iskolába. Ez a beosztás 
az adott körülmények közt elég
gé biztosítja a sárvári tanulók ta
nulási lehetőségét Nehézségek 
vidéki viszonylatban vannak, a-
mennyiben a háborús vasúti for
galom miatt Répcelak-HegyTalu 
felől nem Járhatnak be a tanu
lók Ezek számára az ú] közok
tatásügyi miniszter szabályozta 
tanulmányi kötelezettségüket 

Közel látás 
A közellátási miniszter ur a 

a közellátási cikkekre rendszere
sített jegyek kezelése tárgyában 
kiadott rendeletében a k»tonal 
szolgálatra behívott személyek 
jegyellátását a következőkben 
szabályozta. 

1. A katonai szolgálatra behí
vott személyek —* ha közétke
zésben részt vesznek — élelmi
jegyeiket kötelesek állománytes
tük parancsnokaágának beszol
gáltatni, amely azokat megsem
misíti. Ha a katonai szolgálatra 
bevonult személy kőzétkezésben 
nem vesz reszt és ugyanannak a 
községnek területén teljesít szol
gálatot ahol polgári lakóhelye 
van, közellátási jegyeit nem kö
teles beszolgáltatni. 

2. Az a katonai szolgálatra be
vonult személy, aki más község 
területén teljesít szolgálatot, 
mint ahol a polgári, lakóhelye volt. 

1-ha a közétkezési bizottság Igazo
lása szerint a közétkezésben nem 
vesz részt, a szolgálati belye sze
rint illetékes közigazgatási ható
ságnál a közétkezési bizottság 
igazolása alapján élelmiszerje
gyeket igényelhet 

Ezzel kapcsolatban még a kö
vetkezőkre hfvja fel a közellátá
si hivatal az érdekeltek figyel
mét: Katonai szolgálattá behi-
vottak bevonulásuk előtt kőtele
les a közellátási hivatalban ki
jelentkezni. Ha erre idő nincs, 
hozzátartozójuk köteles a bevo
nulást jelenteni. — Több esetben 
előfordult hogy bevonuló szemé
lyek élelmiszerjegyeiket nem vit
ték magukkal és nem adták le 
az állománytestük parancsnok
ságánál, hanem azt hozzátartozó
ik használják fel. Ezeket felhívja 
a hivatal, bogy a bevonulók élel
miszer Jegyeit e felhívás közzé
tételétől számított 5 napon belül 
adják le. Ellenkező esetben elle
nük a fent Idézett rendelet alap
ján kihágást indít 
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A mezőgazdasági texfilakeiő kere
tében 320 millió pengő értékű 

textilárut osztanak ki hatósági áron 
A mezőgazdasági termelés za

vartalansága érdekében a gaz
dáknak régi kívánsága volt, hogy 
a kormányzat lássa el a mező
gazdasági termelőket a termelés 
folytatásához szükséges Iparcik
kekkel. A kormányzat ennek a 
gazdaklvánságnak tett eleget, a-
mikor megvalósította a mezőgaz
dasági textilakciót, amelynek ke
retében gazdák, mezőgazdasági 
munkások és családtagjaik részé
re utalvány ellenében hatósági 
áron textiláruk kerülnek kiosz
tásra. Az akció lebonyolítására 
vonatkozó rendelet még július
ban megjelent a hivatalos lapban. 

A rendelet szerint a textiláruk 
kiosztása utalványok ellenében 
történik. A gazdák a• pontbeszol
gáltat A-il kötelezettségteljesítésé
nek megfelelően kapnak utalvá
nyokat -Ások a gazdálkodók, 
akik az 1943/44. évi beszolgálta
tás! kötelezeti ségüknek mindhá
rom csoportban eleget tettek, 
bámllyen kevés buzaegység be
szolgáltatására ls voltak kötelez
ve, három darab 50-50 pengő 
névértékű textiláru vásárlására 
jogosító utalványt kapnak. Azok 
a gazdák pedig, akiknek beszol
gáltatása a 2000 buzaegységet 
meghaladja, az első buzaegység 
után három, egyenkint 50 pengő 
névértékű, azonfelül pedig min
den befelezett 1000 buzaegység 
után további egy darab, 50 pen
gő névértékű utalványt kapnak. 

Az akció keretében kiosztásra 
kerülő textiláru azonban nem 
egyszerre kerül forgalomba, azért 
a közellátási miniszter ügy ren
delkezett hogy elsősorba azok 
a gazdák kapják még utalványa
ikat akik teljesen eleget tettek 
beszól IÍ a Itatási kötelezettségük
nek. Másodsorban azok a gaz
dák jutnak utalványhoz, akik ön
hibájukon kívül nem teljesíthet
ték százszázalékosan beszolgálta
tás! kötelezettségüket és ezért 
büntetésben nem részesülnek. A-
zok a gazdák, akik beszolgáltatá
st kő telezettségük elmulasztása 
miatt büntetésben részesülnek, 
utalványt nem kaphatnak. Elemi 
kár esetén a hatóságok által meg
állapított elemi kár mértéke a 
beszólgáltatasi kötelesség teljesí
tésénél Jóváírásként szerepel, 
vagyis úgy, mintha azt a gazda 
teljesítette volna. 

A gazda köteles az utalványo
kat cselédei és munkásai (kon-
venciós cselédek, sommás idény
munkások, részes kertészek, ara
tómunkások, cséplő munkások, 
napszámosok, ispán, stb.) között 
kiosztani. Hogy melyik munkás 
hány utalványt kap, azt a mun
kaadó a munkás által elvégzett 

munkateljesítmény alapján hatá
rozza meg. Egy-egy munkáscsa
lád répzére azonban legfeljebb 
hat darab 50 pengő névértékű u-
talvány adható ki. A gazdálkodó 
saját maga és családtagjai részé
re kizárólag abban az esetben 
tarthat meg utalványt na a ter
melésben saját maga ls testi mun
kájával részt vesz. A gazdasági 
munkaügyi felügyelők ellenőrzik, 
bogy a munkások valóban meg 
kapják az őket jogosan megillető 
utalványokat. A gazdák- kötele
sek a honvédelmi munkára köte
lezetteknek is kiadni az utalvá
nyokat 

A zárolt textilanyagkészletek
ből 320 millió pengő értékű jut 
a mezőgazdaságnak. Az ' akció 
réBzére június végéig 130 millió 
pengő értékű áru készültei a 
gyárakban. A teljes mennyiséget 
novemberre készítik el. A már 
elkészült árukból a nagykereske
dők 115 millió pengő értékűt 
megvásárollak és erre a közellá
tási hivatal az árukeretutalványo
kat még július 8-án kiadta, a kis
kereskedőknek. A kiskereskedők
höz eddig mintegy 80 millió pen
gő értékű áru jutott el, 

A kiskereskedők áruval való 
ellátásával párhuzamosan a köz
ellátási hivatal megkezdte az u-
talványok szétosztását Eddig ösz-
szesen 145 miliő pengő értékű u-
talványt küldtek meg a közellá
tási felügyelőségeknek. A 100 
kat hold szántóterületen felüli 
gazdálkodók részére a közellátá
si felügyelőségek os/tják kl az 
utalványokat a kisebb területen 
gazdálkodók részére pedig a 
községi elöljáróságok. Az utalvá
nyok kiosztása részben már meg
történt, vagy még folyamatban 
van. A kiosztás körül késedelem 
Itt-ott azért fordul elő, mert egyes 
községi elöljáróságoknál még 
nem történt meg a beszolgáltatá
st kötelezettség teljesítésének el
számolása. Amint azonban az el
számolás megtörténik, az utalvá
nyokat haladéktalanul kiosztják 
az érdekettek részére. 

Gondoskodás történt arról is. I 
hogy a munkást ne érje hátrány j 
amiatt ha a munkaadó nem tel- ! 
Jesi tette volna beszolgáltatásf kö
telezettségét az előirt mértékben 
és fgy természetesen utalványban 
nem részesülnek. Ez esetben az 
utalványokat a munkások részé
re — ha a munkálok honvédel
mi munkakötelezettek — a köz- I 
ellátási hivatal mégis kiadja. 

A textiláruk leszállítást fótya- I 
matosan történik. Előfordulhat "te- 1 
hát hogy egyes helyeken az u- i 
talványokat már kiosztották, de i 
a textiláru még nem érkezett 

meg. Éppen ezé.t illetékes hely
ről felhívják az utalvánnyal ren
delkezők figyelmét arra, bogy 
utalványát mindenki Őrizze meg 
és lelkiismeretlen kufároknsk ne 
adja el. mert azokat — ha ké
sőbbi Időpontban is — feltétlenül 
beváltják. A kiosztásra kerülő 
textilaruk nagyon Jó minőségűek 
és a mai időkben nehezen sze
rezhetők be. Tilos az utalványo
kat eladni, vagy másra átruházni. 

A közellátási miniszter az ak
ció "lebonyolítását ellenőrizteti. 
Az esetleges visszaéléseket szi
gorúan megtorolják. Azt. aki 
visszaélést követ el, a büntetésen 
kívül az a joghátrány ls éri, 
hogy az akcióból kizárják; ha a 
visszaélést nsgykereskedó követi 
el, akkor nairykereskedői kijelö 
lését visszavonják; ha kiskeres
kedő követel visszaélést az eset
ben megvoojsk tőle textilárube-
vásarirt.-i könyvét is. 

Eladó egy téliesen 
u i fekete l é r i i 

T É L I K A B Á T 
Cím: 
Ferenc József-u. 10. 

Ha vlkkendre megyén 
Dióbelet vigyen. 

„Celldömölki Hírlap" őszi menetrendje. 
Celldömölkre é rkez ik Celldömölkről Indul 
H o a o a o Vonat nemi 0n H o v l Vo.nl n*mí (-1-, 

BxékesTebérvSr személy ta Veszprém külső* személy 254 
Bpatt KeleU p u . - ü y ö r szemelv Sopron vrgyw 4-00 

Ve*zprr>m küleÖ 
motor 719 Szentgotthárd személy 

Ve*zprr>m küleÖ személy 7-54 Zalaegerszeg Alsolend va személy 5 50 
Sopron vegye* Úrid Veszpém külső személy 18-10 
Msoleodra Zalaegerszeg namely 19-50 Sopron motor 18-03 
Vmrprtta küUö Bemét? 21-14 Szombathely motor 22-13 
3zomb*tbHj-
Smrtgottbán] 

motor 21-49 Székesfehérvár személy 2347 3zomb*tbHj-
Smrtgottbán] személy 23-27 Győr—lipeBí Keleti p.u. személy 23 50 

— Diakonissza avatás . A 
győri evangélikus Diakonissza 
Anyaház próbanövendékei közül 
f. hó 17-én avaiják tel diakonlsz-
szává Kiss Irén tokorcsi születé
sű diakonissza jelöltet 

— Újonnan szervezett evan
gélikus tanítói á l lás Vásáros-
mtsken. Az árvaházzal kapcso
latos vásárosmiskel iskolánál a 
vallás és közoktatásügyi minisz
ter engedélyezte az 'államsegé
lyes tanítói állás megszervezését 
A pályázathirdetés megjelent a 
Néptanítók Lapjában. 

II ¡11 R E! K 
• — Esküvő. Takács Irma és 

S?ántó Gyula községi tisztviselők 
1944 szeptember hó 16-án este 
íei 7 órakor tartják esküvőjüket 
az apátsági templomban. 

T— Kinevezés. Veszprémvár
megye főispánja dr Somogyi Er
nő Toldinkét aki ozidelg a (leve
csen főszolgabírói hivatalban, 
mint közigazgatási gyakornok 
teljesített szolgálatot, tb. szolga 
biróvá nevezte ki. 

— Le lkészér tekez le t A ke-
menesaljai evangélikus egyház
megye lelkészei szeptember 19-
én, kedden d. e. 9 órakor tart
ják szokásos havi értekezletüket 

— Tanftől kinevezés. A mes
teri evangélikus iskolához a had-
bavonult Hajas Gyula tanító he 
lyeitetrttésére az egyházi hitóság 
kinevezte Nagy Ilona celldömöl
ki tanítónőt 

— Blbllaórák és Istentiszte
letek a cel ldömölki evangéli
kus gyülekezetben. A gyüleke
zeti bibliaórákat minden szerdán 
este az eddigi 7 óra helyett 6 , 
órakor tartjuk. A lányok összejö
vetele 7, a fiúké 8órakor. A va
sárnapi istentiszteletek Ideje d. e. 
8 Órakor és este 7 órakor gyüle
kezeti, d. e. 9 órakor gyermek-
istentisztelet. Minden hónap első 
vasárnapján urvacsoraosztas. 

Hirdessen lapunkban! 

BAJTÁRSI SZOLGALAT 
Czirrtk Zoltán honvéd az F 

713 tábori postaszámról üzeni* 
Szüleimet, testvérelmet csókolom^ 
az összes ismerősöknek pedig 
ezúton mondok köszönetet meg
emlékezésükért 

Keresek 
- Egy jókarban lévő 

sülyesztős gyermekkocsit 
Cím a kiadóhivatalban. 

— Áthelyezés a Máv. nal. A j 
Máv. igazgatósága Bácskai János ! 
máv. ál toiuásfetvigyázót Margittá
ról Celldömölkre helyezte á t 

— Cséplés áldozata. Búzás 
Imre csöglel aratómunkás cséplő-
gép juetlett dolgozott Munka 
közben a benzines bordó össze- ' 
szakította a kezét amiből kifolyó- ' 
lag tetanuszmérgezést kapott 
Mentőautón behozták a helybeli 
kórházba, de már nem lehetett 
rajta segíteni. Csütörtökön temet
lék cl a helybeli evang. temető-
ben. 

— Meghívó. A celldömölki 
levente egyesület folyó bó 24-én 
10 órakor rendes évi közgyűlést 
tart a községháza tanácstermé
ben. Tárgy: a levente egyesület 
tisztikarának megválasztása. A 18. 
életévüket betöltött leventék a 
közgyűlésen megjelenni tartoz
nak. Amennyiben délelőtt folya
mán légiriadó miatt közgyűlést 

Fizessen elő lapunkra! 
megtartani nem lehetne, úgy azt 
este 19 órakor tartjuk meg. Ha
tározat képtelenség esetén októ
ber 1-én megtartandó második 
közgyűlés a megjelent tagok szá
mára való tekintet nélkül hatá
rozat képes. Celldömölki leven
te egyecüiet Ideiglenes veze
tősége. 

I 

E L A D Ó 
a Petőfi Sándor-ü. 
:12. szám alatt egy 
Jókarban levő 

M botor! 
- Templomszente lés VÖ-

nőckön. A vöoöcki katolikus bt-
vek áldozatkészségéből s évekig 
tanó-fáradozásából az ottani temp
lom teljesen elkészült s Így azt 
szeptember 28-án Kovács Sándor 
szombathelyi megyéspüspök Ün
nepélyes keretek között felszen
teli Ugyanekkor les/. VÖnöckön 
az első bérmálás is, mind a hely
beli, mind a Vönöckhöz ffliáiis 
ke menessze ntmártoni és keme-. 
hesmagasi hívek számára. 

— A celldömölki közs. Ipa; 
ro«Unoncltfkólában az 1944/45 
tanévi tanítás szeptember hó 18* 
án kezdődik. A leánytanulók 
szepL 18-án (hétfőn) eélután 3 
órakor, az I. és I I . oszt-ba beirt 
fiuk szeptember 19-én (kedden) 
délután négy órakor, a HL és IV. 
oszt-ba beirt fiuk szintén kedden 
délután 5 órakor jönnek a polg. 
fiúiskolába. 

a Tarai 
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