
ALLELUJA! 
I r t* JÁNDI 6ERNARDIN. 

; Az emberi lélek remegve figyeli a 
körülötte csattogó veszedelmet és 
nem wdja, mit hoz á jövő? Máskor

ig—zwgve-zugvar^iaaaim^ 
szállt az ének az ég felé. Ma csen
desen, halkan, angyalszárnyak stiho-
gásaképen terjed a levegőben:: 

De mégis hullámzik és zengi 
örök erÖk erejével hat és cselekszik 
a természet törvénye. Nem ismer 
gátat, feltartóztathatatlanul hömpö
lyög és áttör , minden akadályon. 
Alleluja! A tag^tóltépett-virág k i 
dugja fejecskéjét a földből a tó
vá b De lésnek és akarásnak: józan jel
képeképen. A világosság nap nap 
után. eltűnik s reggel újra kibontja 
ragyogó palástját. Megfakul, elhal a 
fa lombjának, erdők, mezők szőnye
gének zöldje s kerül-fordul, újra 
visszanyerik üde szinpompájukat. 
Elhervad a földbe vetett mag és a 
csirában uj életre támad. . ...v ' 
. A természet törvénye nem ismer 
kivételt, változást sem ismer; mert 
Annak akarata nyilvánul meg benne 
és általa, aki meghozta és változat
lan. Alleluja!, 

Nekünk magyaroknak, "itt a kelet 
és nyugat-középpontjában élő nem
zetnek, külünösképen fontos ennek 
szemmeltartása, mert az események 
sodrában erőt, és kitartást meríthe
tünk Istentől megszabott hivatásunk 
rendíthetetlen munkálásában. A szá
zadok folyamán hányszor, oh de 
hányszor voltunk mirha köteg a szen
vedés keservében s aztán tokaji 
szőlőfürt a feltámadás édességében. 
Hányszor bárány a szenvedésben, 
aztán oroszlán a feltámadásban! És. 
itt vagyunk. Alleluja!..- - í , 

Itt vagyunk; mert" hittünk hivatá
sunkban, ttt "vagy trnkT mert hittünk 
és hiszünk jövönkbe vetett eiős 
hittel annak, amit hirdet az erdő és 
mező és a fák alatt a dús virágzás 
és ez a hit ad erőt a kiállásra hi
vatásunk mellett és ez a hit ma é s 
holnap, mindig a -mienk s miénk is 
marad és élni segít. Alleluja I '" ' 

2l É u e i ^ a__niifjj}k JMgyarságujikat 
velőkig átjáró életforma. Nem.- áb
rándokszőtte tünde ízlvárvány. Nem 
alap nélkül levegőben lógó elképze
lés, örök változatfan, megingatha
tatlan igazság, melynek sziklaszilárd-
igazságát a mi Urunk jézus Krisz
tus pecsételte meg dicsőséges fel-
támadásával. Hiába volt sírjára 

-gördítve a sziklakő. Feltámadott 
.volná akkor is, há az. egész világ 

romjai alá temetik is. Hiába a fegy
veres őrök. Isteni mindenhatóságának 
nincs fegyver, amely - gátat képes 
Volna>itni. Hiába mraden csalfa. 

álnokság. A csoda fenséges ereje 
hamar eloszlatta, mint tavaszi szél 
a hitvány ködöt AllelujaJ 

Ez a 'csoda nekünk mérlegre tett 
magyaroknak biztos zálogunk har
caink biztos győzelme mellett : =a 
mattban, a jelenben és a jövőben. 
Az a könny, mely a mult napok 
keservében pergett ki szemünkből, 

Ha^ -még^peteg , az öröm tiszta 
gyöngyévé válik. A sóhaj, rafto 
hánatoksajfolta keblünkből szakadt 

kL az égbe érve e l zengő. AJJeluiáV 
vá változik. A szenvedés és áldo
zatkészség meg az engesztelés 
szelleme csak csazojja és édesen 
zenm|vé t e s z l ^ p i l ^ a kflzrjés. | 

ged, az éjjfc " " g f f i j i l ;' - " ' 
Hogyis mondta Szent Benedek ? 

atasa a a á g a t e h ő t 
s o h a k é t . s é g b e nemV é s n i I 

Alleluja! Alleluja,! : ^ 

a falu 
Napjainkban egyre szomorúbban. { 

tapasztalhatjuk, hogy a magyarság 
lelkileg és gazdaságilag legállandóbb 
rétege, a magyar földmives ember 
menekül a földtől és a falutól. Ennek 
okát és a javítás módozatait lélek
búvárok, ne mzetgazd ászuk kutatják 
és igyekeznek előadásokkal, tanfo
lyamukkal, a gazdasági és művelő
dési állapotok javításával megállí
tani azt a- folyamatot, amely a 
magyar falu elnéptelenedéséhez, a 
magyar termelés csökkenéséhez és a 
legszilárdabb magyar életréteg el-
gyökértelenédeséhez vezet. A magyar 
földmívelő ember, amikor a saját 
földjére és telkére támaszkodva ren
dezi be az életét, teljesíti élei köte
lességeit, a magyar föld legfügget-
lenebb fia, akinek a dereka csak az 
igazi tekintély előtt -hajlik meg. Vá
rosba kerülve a képzettségének 
megfelelő foglalkozásba, az az ön
tudatos magyar fajta. szinté állandó 
hajlongásra van kényszerítve gyak> 

ran " j ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ j ^ * ^ a S t 
falujában még a kalapját ' is alig. 
billentette meg. De ftt a városban 
kell, . mert megélhetés kérdése 
a megalázkodás. Ezért, lesz; azután 
keserű a szája és tele panasszal, de 
viselni kelt tovább, inert azzal, bogy, 
eljött falujából, bérbe adta, vagy 
eladta földjét, kilökte maga alól a 
talajt, amelyiken szilárdan megállha
tott, amelyen dolgozhatott és élhe
tett, amely önmaga és mások előtt 
megbecsülést szerzett neki. S most 
a városban a gyökértelenségnek 
minden keserűségét viselnie k*U, 
amit nem pótol' nála a felfokozott 
szellemi és'anyagii igények nagyobb-
fokú kielégítése. Érzi az önérzetében 
beállott nagy változást, de segíteni 
már-nem tud a dolgon: vissza nem 
akar menni a falujába újra kezdeni 
a régi életet: már csak 'azér t sem, 
hogy a falu nyelvei kárörvendve 

ne mondják rója. hogy .ez sem 
boldogult városon". Ha hazamegy 

otthon maradlakat, ns?á'^ 0*moso!yog 
és városi sorsáról szépeket mond, 
"azonban belsőleg érzi, hogy sok 
ebben a szépítés, valótlanság, a té
kozló fiú önáltatása.: Felcsillan néha 
lelkében, — különösen Így tavasz 
fáján —, amikor az élet sarjad a 
természetben és az emberi testben 
egyaránt, a vérének Örökölt vágyó
dása a szabad természet után. Sok
szor öntudatlan, ez: nem tudja, mit 
érez., csak nem találja, helyét a város 
füstös levegőjében. Pedig az, hogy 
érzi vére Örökölt parancsszavai.: i 
tél állal megporhanyított földbe'be
lehinteni a következő év életét, Ezért 
terelődik olyan könnyen a beszéd, 
ha hasonló ember tá r Í i saU ö r l °t*ze< 
a főidre, a tavaszi munkákra, a 
magvetésre. És sajnos, a felforgató 
elemek épen a falu tabu/; 
kiszakadt, de a, városi befonjál 
még bele nem gyökeresedett li " 
embereket l u d j á k ^ — 
nak -es vjhnL v«j 
magyar földmíves 
jutna, gondol: ' 
seben. Az eÜ_ 
radalmárok nagy 
rosí rétegek za' 
része alkotja, hanem 
gukban csalódok, új életfermákba 
kellőleg bele nem szokott és ' az 
.elvesztett után állandó vágyakozással 
telt emberek alkotják, akik tudják, 
mit hagytak el, de visszatérni nem 
képesek és nem tudják, hová tör
tessenek. Vissza-visszatérnek : azt 

kövek,-* beton rabja. 
Magyar földmives testvér, akt 

.kiskirály" vagy saját földeden, 

megélhetéssel 

keHU, a mr 
ahol'az ön 
a megalkuvás és haszonkeresés" lép. 
n» iímm > i M I I t l H t w W addi? 
sok keserves perced, lesz nem is 

földtől elvont és a gyárak, hivata
lok tömegeibe a 

> " 
rö^ríék kisebb 
z e á - e b t v f ' 
biztosítják a 

— 

a. lelkük kívánja, hogy. az otthon, a 
falu lelkületéből szívjanak magukba 
eröpóuékof kílartani. S ulána men
nek vissza a varosba : araikor a, 
város szűkülő utcáiba étnek, akkor 
érzik, hogy ismét rab. a 
got, természetet követelő 

tették közzé az 
nyilatkozatát, 
alábbi sorokat: 

.Ebben a történelmi harcban az 
ország minden erejének rnegmozdl-
tásara szűkség van, a belső front 
tekintetében is. A belső front szi
lárdságán és rendithetetlenségén őr
ködni í zekben a válságos időkben 
elsőrendű nemzeti kötefeaség. Annál 
is inkább, mert sajnos az utóbbi 
időkben idebent akadtak olyanok is, 
— ha nem is túlzott szambán, de 
erőteljes aktivitással . — akik néni 
tudván vagy nem akarván felismerni 
a- veszély roppant súlyát és közel
ségét, éppen a mostani válságos 
időket tartották alkalmasnak arra, 
h o n az ország belső ellenálló ere
jét kikezdjék és a nemzet lelki egy
ségét megbontsák. Azt a hitet ter
jesztették, hogy mi ^maradhatunk 
ebből E mi jövőnket is eldöntő küz
delemből, sőt jelentkeztek olyan kV 

saa iparkodtak mejghénlani a nem
zet védekező erejéL Ezzel a maga
tartásukkal nemcsak a nemzet ellen
állóerejét gyengítették, de kockára 
tették a magyarság nemzeti létét, sőt 
becsületét is.'Ha törekvéseik sikerre 
vezettek vont , a nemzet olyan vég
romlásba sodródik, amelyből nincs 
feltámadás.* " _ : , f r ' . ' ^ ^ ' 

r, Ezzel a magatartással és e i ek te l ' 
a törekvésekkel szemben veszi fel a 
harcol az új kormány, bogy meg-
semffirsltve a bomlasztás mjnc&n 
csíráját, ébren tartsa a nemzet ~ oti-
bizatmát megszervezze a nemzet lizaimát. 

rkölcsi é erkölcsi és anya 
juttatva a magya 
férfias erényeit, a 
sabbra fokozza, az önvédelmi harc 



t m u • 

latbavetésére van szükség, hogy az 
ország vezetAi biztosítani tudják a 
nemzet Önvédelmi harcának sikerét 
Ez a legeredményesebb lefolytatása, 
mind az ahhoz nélkülözhetetlen ki
egyensúlyozott, egészséges és igaz
ságos belső viszonyok megteremtése 
érdekében. Biztosítani fogja a rendet, 
a nyugalmai, a belső beket éa a 
megfeszített munka minden előfel
tételét. Igazságos, szociális viszonyo
kat kivin teremteni a társadalmi éa 
a' ajtámiÉ étet minden vonalán a 
a háború elkerülhetetlen terheit az 
osztő igazság azrilesnéhrn kívánja 
kiróni. Az összhangzatos nemzeti 

SOTCÍTEJAlJa 

Iskola a csa ládban. 

együttműködés szellemében, minden | lehetőleg tervszerűen folytassák 
társadalmi réteg és különösen a 
nemzeti munka túlnyomó részét 
teljesítő ipari éa •eiCfatrtasági 
munkásság jogos gazdasági és szo
ciális igényeivel behatóan kíván 
foglalkozni.* ? \ 

„A kormány bízván bős honvéd
ségünkben és a nemzet áldozat
készségében teljes nyugalommal és 

~*~gal néz a iövö elé és fel 
tétlenül hisz 9 végső győzel! 
amely Magyarország részére 
és dicső múltjához méltó 
biztosit az jy j« t í»^bj f f l / : 

lemben, 

helyet 

"Wt B É Ö Ö S 
lapot kézbesíteH címünkre a posta. 
A Celldömölkről elindult éa művészi 
pályályának kezdetén haladó Móritz 
Sándor .Virágok' c. képének lenyo
mata díszíti a levelezőlapot Az ifjú 
művész szárny bontására hívja e lap 
azokat, akik megértik mit jelént el
hivatottságot .érezni művészi pályára 
és mit jelent a művészetnek „élni*, 

hónappal ezelőtt lapunk be
vetettük fel a gondolatot, 

Móritz Sándor, a képzőm övé-
főiskola hallgatója, akit Cell

dömölk nagyközség ösztöndíjjal tá
mogat, agy kiállítás keretében mu
tatkozna be Celldömölk közönségé
nek, szülővárosa művészet iránt 
érdeklődő nemes szivü lakosainak. 

Móritz Sándor nem sokat váratott 
magára. Megértette gondolatunkat és 
mi ezekután bízunk városkánk szép 
iránt érdeklődő lakóiban, hogy olyan 
érdeklődéssel kisérik Móritz Sándor 
bemutatkozó kiállítását, amilyen 
szeretettel készül 0 a kiállításra. 

Celldömölk mindig megértette 
hívó szóivés mindig szeretettel ká
rálta fel azokat, akiket bármilyen 
irányú, de az áltagosnál magasabb 
képességekkel ajándékozott meg 
Gondviselés. 

I vesszük biztosra, hogy Mó-
rlu Sándor kiállításán, amit Msvét-
vasárnapján nyit; meg, ott lesz min
denki, aki a mi kis városkánkban 
valami kis közelséget is érez magá
ban a művészethez. 

A kiállítás megnyitása húsvétva
sárnap délelőtt fél 12 órakor — e-

légiriadó esetén délután 
A megnyitó be

tanító _ 
fontos ez, bogy a gyermek, többet 
tudjon és a tanulásban továbbha-

I ladjon, hanem elsősorban azért, 
hogy a gyermek n r szölrjon^elr -a 
rendszeres mindennapi munkától, 
mert ha ez bekövetkezik, csak na 
gyón nehezen lehet maj_ 
helyrehozni a belőle eredő hibákat 
A gyermeknek,, még a legalsóbb 

itat " 

setleges 
3 órakor — lesz. 
szedet dr. Jósa László egyetemi m. 
tanár mondja A megnyitás után A. 
Tóth Sándor tárlatvezetést tart, aki 
a kiállítónak' nyolc éven keresztül 

vonások, próbálgatása óta. Az eddigi 
eredmények nagyrészben az ő ke
gyelmet nem ismerő, de reális-és 
elfogulatlan kritikájának és korrek
túráinak köszönhetők. 

Á kiállítás nyitva lesz 10 napig, 
április 9 -19- ig . Naponként délelőtt 

- l 2 - t g , ^ n t á n 2—5-ig- Belépés 

Minden időben ' fontos volt az 
iskola és a szülői ház kayyotota, 
de ennyire mint most, az iskolaév 
korai befejezésekor sohahem volt 
időszerű a kérdés. Legfeljebb eddig 
úgy mondtuk, hogy legyen szoros 
kapcsolat az iskola és a szülői 
ház között, most meg azt mondhat
juk, keressék meg a szülök a kap
csolatot a tanítókkal, bogy a félbe
szakadt iskolai munkát a szülői 

a lehetőségekhez mérten, 

tovább. 
Több szempontból fontos, hogy 

a gyermekeket a hosszú iskolai 
netben is foglalkoztassuk. Lehet, 

hogy újra bevezetik a- rádióiskolát 
és annak eszközeivel adnak módot 
a gyermekek továbbképzésére, de 
még ebben az esetben is hasznos 
lehet a szülők, illetve a nagyobb, 
magasabb osztályokat végzett gyér 

-'^^inuzuüía--rs>an^K *• 

küliségnek, azi legjobban szemlel
hetjük az ügynevezett utcagyerekek
nél; akiknek az életből inégTBrHs-, 
kolaév alatt is hiányzik a munka, 
mert a családban senki sem szok
tatta őket arra. Csak az utcának és 
csavargásnak élnék és meg is van 
ennek az eredményes' 

Tehát minden szülőnek elsőrendű 
érdeke a gyermek foglalkoztatása a 
bosszú vakációban, hogy a munká
tól ne szokjon eL- ellenkezőleg a 
rendszeres szülői felügyelet mellett 
a tanulás legyen egyik legfontosabb, 
napi programpontja. .. 

Hogy milyen irányban foglalkoz
zon a szülő a gyermekkel,'azt leg
jobb a gyermek tanítójával megbe
szélni. 0 tudja, hogy miben leg
gyengébb a gyermek, mi az, amit 
a rövid iskolaév alatt nem tudtak 
elvégezni, és- mi az a tananyag, 
amit. az illető osztályban hasznos 

osztályba jáióiutk is érezni HteH-a 
kötelességteljesítés fontosságát, ép
pen ezért gondoskodni kelt a min
dennapi munkától . .*' 

Hogy mennyire karós" lehet a 
hosszúidéig tartó .munkanélküli
ség", vagy nevezzük foglalkozásnél-

Természetesen senki s r gondol
jon arra, hogy ezzel a munkával: 
az iskola munkáját százszázalékig 
pótolni gondoljuk, de mint má t 

I előbb is említettük, nem is ez a 
legfontosabb, hanem az, hogy min
den gyermeket foglalkoztassanak a 

• szülők,. illetőleg a nagyobb testvé
rek. 

A munka, ami a szülőkre -hárul 
szokatlan és nem egészen könnyű, 
de amelyik szülő komolyan gondol 
gyermeke jövőjére, feltétlenül gon
dol gyermeke foglalkoztatására is. 

Induljon hát meg a munka a 

Katolikns egyházi élei. 

A feltámadási körmenetet az apái 
sági templomban — ha a köraiiai-
nyek megengedik - j - nagyszomba
ton e s fe f é l h a f k o r tartják meg. 

Húsvéti Istentiszteletek sorrendit 
Az apátsági templomban húsvétra, 
sá.nap reggel 6 órakor csendes 
szentmise lesz, utána hússzentelés 
7 órakor csendes szentmise. 8 órai 
kor orgonás kismisét és szentbeszé
det mond Szomoi Felicián hitoktató 
9 órakor Jándi " Bernardin dOfflöflri 
apátur '-főpapr- szentmiséje. Mist 
közben prédikál dr. Nemes Vazul 
plébános. . . Húsvéthétfőn szokásos 
ünnepi miserend. 9 órakor nagymi
sét és szentbeszédet mond Palásti-
Özséb hitoktató. . \ T 

A gyermekek első áldozását a 
lövő vasárnap reggel 8 órakor tart
ják meg az apátsági templomban. 

A Katolikus K i r Hölgy bizottsá
gának áprilisi tanácskozását az ün
nepekre-való tekintettel 18-ág 
dezik Weg. " 

Az egyházmegyei Oltáregyetültt 
önkéntes adományokból befolyó 
ezüst-anyagból,(régi ezüstpénz, el-7 
szakadt láncdarabok stb.) áldoztató • 

I' kelyhet készíttet a szombathelyi sze
minárium kápolnája részére. 

családi iskolákban. 

Leventeleány vezetőket avattak 
Vizsga • budapesti Ranslder Intézetben 

A budapesti Ranolder tanítóképző 
intézetben az V. éves növendékek 
számára levente leány-vezetői tanfo
lyamot rendeztek. • '. • - -•'.'--•' 

Több szerzetesnővér is volt a 
hallgatók között, akik előtt a meg
nyitón Péterffy Gedeon és Bernáth 
Mária, a katolikus egyház levente
leány-vezetőnője mondott beszédet s 
a kiképzést Rasztovich Ilona vezette. 
A tanfolyamon a leventeleány szol
gálatáról, szervezésről, bonvédelmi 
nevelésről, mozgalmi ügyekről, nép
dalról és néptáncról voltak előadá
sok. 

A tanfolyam záróünnepélyén meg-
f jelent vitéz Béldy Alajos witrm-

des, az Ifjúság Honvédelmi Nevelé
sének és a Testnevelésnek Országos 
VezetOje és dr. Kokas Eszter a le
venteleányok Országos VezetOje is. 

Az új leventeleány vezetők a zá
róünnepélyen hivatásuk komolyságát 
mélyen átérezve tették le fogadal
mukat, majd dr. Kokas Eszter be
szélt hozzájuk: ' ; . -

— Ha hőslelkö férfiakat akarunk 
-nevelni a hazának, — mondotta — 
akkor erős, bátor, finomlelkű leá
nyokat kell nevelnünk,- hogy mél
tóak legyenek egymáshoz. 

l i lás .a v i lér RAlrty Alajra w r f f . 

díjtalan. Katalógus. 

».<* ; - . ' 

ezredes erősítette meg az országos 
vezető szavait és Örömét fejezte ki, 
hogy személyében, á leventeleány 
mozgalom ideális vezetőt talált 

A lelkesítő beszédeket az 'egyik 
hallgatónő köszönte meg és han
goztatta, hogy edzett lelkű, egészsé
ges szellemű vezetői kivannak lenni 
g^eányifjúságnak, áldásos, építő 

munkát akarnak végezni. 
Énekkari szám után — négyszó

lamban elénekelték az .Istené az 
á l d á s M . -> Kflrthy György elnök, 
főigazgató azt kérte, tegyék lehetővé, 
hogy ezentúl minden katolikus nő-
képző iskolából távozó növendék a 
leventeleányi vezetői képesítést is 
megkaphassa és ezekkel a képessé
gekkel mehessen ki az országba, 
tanítani, vezetni az ifjúságot, bogy 
megújuljon és megszépüljön a nem
zet (LHK). 

Ipartestületi 
közgyűlés 

A celldömölki járási ipartestület 
április hó 16-án délelőtt 9 órakor 
tartja évi rendes közgyűlését az 
ipartestületi székház nagytermében, 
amelyre az ipartestület tagjait ezúton 
is meghívja.. • _ • 

Tárgysorozat: t . Évi jelentés. 2. 
Zárszámadás 1943. évről. 3. Vagyon
mérleg, 4. Költségvetés 1944. évre. 
S. Általános hazt jpb S fi F c i ^ g . , 
indítványok. 

A gyűlés határozatképes, ha azon 
az ipartestület tagjainak 10 százaléka 
jelen van. Határozatképtelenség ese
tén a gyűlés április 23-án délelőtt 
9 órakor lesz megtartva. • : 

H i r d e t é s e k e t f e l v e s z ü n k ! 

Hagy sikere volt a celldömölki 
lelkigyakorlatoknak. A vasutassk 
lelkigyakorlatát Pnlay Csaba saam 
halmi beacóttanár vezette a vasa
lás Otthon nagytermében. A Vita
tás társadalom dicséretre méltó 
mádon vett részt a lelkigyakorlatot 
beszédeken és a befejező kézit 
szentáldozáson. — A hívek rétiért 
P. Kecskés Attila sümegi fémest 
hitoktató mondott aagasaa szár
nyaló, tüzes szentbeizedet at apát
sági templomosa. Felejthstetlsa él
ményt jelentett a kát magyirot 
szerzetesnevet viselő lelklaryáaak 
a bsncéa Csabának éa a ferenett 
Attilának celldömölki szereplése. 

A mult héten elbúcsúzott Celldö
mölk társadalmától dr. Horváth 

'László járásbiróságí elnök, akit l 
Kormányzó Úr a veszprémi tör
vényszékhez nevezett ki tanácsel
nöknek. Celldömölk társadalmát ér
zékenyen érinti ez a távozás. Isméi 
'szegényebbek' lettünk egy gasdajt 
műveltségű és. az élet mindeti vona
lán- jőlelkünek mutatkozó úriember
rel. Horváth László dr. rövid ide* 
tartózkodott Celldömölkön, de ezw 
rövid idő is elég volt arra, hogy hi
vatalban és társaságban egyaránt 
megszeressék rokonszenves egyéne 
ségét. Azok közé a nemesveretfi rb-
fiak_közé tartozik^akik az életet-
összhangban tudják latjil. MialMIM. 
bírósági elnök, határozott itéletü bí
róként vizsgált meg minden pan*** 
amelyet elibe tártak. Pontos rotfflk*-
jáért őszinte tisztelettel adóztak irán-
ta az igazságot keresők Igan a 

modoráért átlagon felül szereW 
tisztelői. Felejthetetlen marad Krisz
tus Király innepén és a FérfW 
kóláján elhangzott beszéde. CsilwPT 
szellemével lelke volt a tártasáp 
éietnek. FájÓ"szlvvel jegyezzük g 
Naplónkba, hogy szegényebbek w 
tűnk dr. Horváth László taná-söM1 

.űr fávoiasaval. ;•••»* / f • 
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A barma-indiai arcvonalon tovább 
nyomulnak előre a japánok. . 

Rigái jelentés szerint a szovjet 
arcvonal, mögött lavinaszerűen nö
vekszik a bolsevista ellenes partizán 
alakulátok száma, * 

Tarnopolnál és Kowelnél meghi
úsullak a bolsevistarohamok. 
, A magyar csapatok Sztaniszlau 
mellett ellentámadással visszavetet
tek"a szovjet erőket _ 

Egy angol repülő a Daily Wor-
terben lengyel repülőkkel folytatott 
beszélgetésről számol, be. A lengyel 
katonák á keléti arcvonalon csak 
azért harcolnak, hogy a bolsevista 
gyüjtőtáborok' borzalmaitól megme
neküljenek. 

Londoni jelentés, szerint a szovjet 
sajtó valóságos -hadjáratot kezdett a 
Közéa. Keleten tévő "lehgyel csápa-
tok elleni ame t j r e t aLI t a^nén l t e^^ 
sel vádol. ... — " . '•• 

Berlinből jelentik:; Csernovitztöl' 
északra még nagyobb erők—állnak 
harcban, ami- valószínűsíti azt | 
lényt, hogy itt már a terep bizonyok 
adottságai érvényesülnek és ezek a 
kölcsönös haicök az erők nagyobb-
foku kiegyenlítésére vezettek, -jí 

"Folyamatban van Pozsony iriüri-
tése- Eddig mintegy 12.000 sze
mély hagyta el Pozsonyt: "•, ' ' . . 

Az angol hírszolgálat je entése 
szerint de Gaulle, tábornok a felsza-
baditási bizottság határozata alapján 
t jövőben a francia fegyveres- erők 
főnöki dmét viseli. . • 

Kétszázhét ellenséges hajót küld
tek tengerfenékre, a ' németek áz 
1944. év első negyedében. 

Az USA jóvátételt igért a schaff-
haüsenr károkért. - J . 

Londonban biztosra-veszik Edén 
lemondását 

Coudérosz görög miniszterelnök 
lemondott. 

A keleti arcvonalon bevetették az 
új német törpepáncélost: a Góliátot. 

A Szovjet, egyik képviselője külön 
titkos politikát vet Sztálin szemére. 

B t I f 8 I d i —-
Angolszász repülőgépek április 

3-án hétfőn a déli órákban Közép
magyarország töbt^ helye és igy a 
főváros ellen is terrörtámac|ásL_in-
téztek. A támadást hétfőn este meg
ismételték. • 

A kormány tagjai bombázás után 
megtekintették a {x>mbázott város
részeket. ""'" . • " .' 1 ' — 

A légoltalmi kiürítési kormánybiz
tos irányításával mégindult Buda
pest tervszerű kiürítése. 

A Kormányzó Úr az iparügyi mi
niszter előterjesztésére Vasvári La
jos országgyűlési képviselőt állam
titkárrá nevezte ki. " 

A Kormányzó Úr a belügyminisz
ter előterjesztésére Splény István 
hárót államtitkárrá nevezte ki. 
_Az Orvosi Kamara kizárja a'zsi 
dó ormosokat. 

Rendelet jelenik meg a n í i mun 
kaszolgálat kiterjesztéséről. 

Az érettségi és képesaő vizsgála-

J
toknak áprilisban kéjl megtörténnie. 

Á belügyminiszter az Esti Kurír 
»Orai Újság, Magyar Nemzet, U j T 

*%M a Népszava további megje
lenését .és terjesztését betiltotta. 

Ezentúl csak a szövetséges, kfll-
WW rídtoáüömásaff szabad hallgatni. 

A Kemenesalja minden előfi
zetőjének ét olvasójának ma
gyaros szeretettel kíván kelle
mes ét boldog hús véti ünnepeket 
v <• a Szerkesztőség. 

ÉsMvtVBr. Szerdahelyi taré, -já. 
vasvári járás szolgablraja, aki 
igazgatási gyakornok torában a cell
dömölki főszolgabhói hivatalban is 
teljesített szolgálatot és a Kat Kör 
szalonzenekarának lelkes tagja volt, 
április 12-én tartja eskflvöjél a szom
bathelyi székesegyházban menyasz-
szonyával, Sely Jolánnal, Sely Sámuel 
rábamolnári főjegyző és földbirtokos 
leányával::- -

A budapesti Máv. műszaki T tiszti 
tanfolyamról Celldömölkre helyezte 
a Máv. igazgatósága Farkas Lajos, 
Huszár Kálmán és Takács János 
napidíjasokat. 1 . 

JwtvA M. Kií!"*Ct^döfn01k? járási 
Levente Parancsnokság értesíti az 
iskolás leventrifjakat, hogy^ "tanév 
korai befejezése miatt a m. kir. 8. 
kiegészítő levente parancsnokság 
rendelete alapján, . a lakóhelyükön 
lévő iskolán kívüli leventék foglalko
zásán kötelesek résztvenni. 

Elkészült dr Horváth Károly sír
emléke. A celldömölki rk. egyház
község gyönyörű, sírkeresztet készít
tetett néhai lelkipásztorának ^dr. 
Horváth Károly perjel, : esperes
plébánosnak sírjára. A síremléket 
április 16-án, a megboldogult ha
lálának harmadik évfordulóján áld
ják meg a temetőben. __„,... 

Passió az apátsági terrralornban-
A nagybeti szertartásokon az apát
sági templom kórusán az egyházi 
vegyeskar szerepelt Uhlár Gyula 
karnagy vezetésével. A virágvasár
napi és a nagypénteki-Passiót is a-| 
vegyeskar énekelte A Passió-szÖló-
részeit Mihók József (evangélista), 
Horváth Lajos tjézus), Nag* Béla 
(Péter), Márkus László (Júdás, illet
ve Pilátus), Pintér Rózsi és Öry 
Magda (szolgáló) énekelték. Nagy
pénteken délután Pintér Rózsi, Mi
hók József és Nagy Béla énekelték 
Jeremiás próféta siralmait. 

A kemenementpétsrí KALÁSz 
Leánykor szép munkája Mint érte
sülünk, a kemenesszentpéteri 
KALÁSz Leánykor négyhetes kuto
rica csőhély fonó tanfolyamot rendé A 
zett nagy sikerrel. Március 19-éh | 
kiállításon mutatták be a tanfolyam 
eredményét. Szebbnél szebb cipők, 
papucsok, kosarak igazolták hozzá-
értésüket és tevékeny 
életűket. Március 12-én a Leánykör 
a „Kismama" c. színdarabot adta 
elő Sebestyén Miklósné tanítónő, 
KALÁSz vezető rendezésében. A 
bevétel összegének felét- 20386 
pengőt a Diákotthon Mozgalomra 
ajánlották fel. 

Húsvéthétfőn avatják a aagynr-
gencsl Levents Otthont. A Magyar-

^gefrafTivente Egyesület húsvethét-
főn délután 4 órai kezdettel Levente 
Otthon avafó ünnepélyt rendez, mely
nek keretében a politikai község az 
otthon építésével kapcsolatban ér-
demekei szerzett uraknak diszpoigárj 

Kettős esküvé a Pengrácz 
ban. Pougracs József kereskedísegéd, 
a celldömölki Hangya főOzlet alkal
mazottja, • húsvét hétlön vezeü oltár
hoz az apátsági templomban me
nyasszonyát, Somogyi Ilonkát Ugyan-
ciak húsvéthétfőn tartják esküvőjü
ket Pozsonyi Pál, Msv. segédtiiit és 
Pongráot Irén úrleácy. Így a Pong-
ráoz családban kettői eskü vő lesz 
húsvétkor. 

k Bajtársi Szolgálat gyűlése. A 
Bajtársi Szolgálat celldimölki szer
vezete folyó hó 6 ao, csütörtökön 
délután gjülést tartott a községháza 
1 aa. szobájában. A gyűlésen az 
április havi segélyeket osztották ki. 

Felhívás az Ipsroiokhoz. As ipar
testület elnöksége felkéri as ipar 
testület tagjait, hogy t hó . 8-án, 
nagyszombatod délután négyed 0 
órakor 4* hósvétvasárnap délelőtt 
háromnegyed 0 órakor stíveekedje • 
nek as" ipartestületi székházban meg
jelenői, ahonnan a testületi 
alatt történik a kivonulás a felláma-
disi körmenetre, illetve a húsvét-

Ket t íváf t s f í rMst karakt. 
Jenő Vinsri születésű, csIldOmöiki 
vonallékező hétfőn este egy Celldö
mölkről Győrbe induló tehervoDat 
szerelvényén teljeailett szolgálatot 
Vinár állomás közelében kihajolt a 
fékező fülkéből és lebukott a vonatról 
a kocsi kerekei alá. A kerekek de
rékban kettévágtak, úgyhogy pillana 
tok alatt meghall. 

Babaszappan uta'vásy. Közhírré 
teszi a közellátási hivatal, hogy a 
2 éren" aluli gyermekek április hó
napban 20 dkg mosdoszappaut kap
hatnak. A szappan megvásárlásra 
jogosító utalványokat folyó hó 11-től 
adja ki r közellátási hivatal. Az 
ntalvanyt igénylők a vásárlási köny
vüket hozzak magnkksl. 

... Iparosok figyelmébe. Az ipar tea 
ihletek országos központja által ala
pított iparoaadalöháaakba a lel véte
lek megkezdődtek. At ipartestület 
elnökrége felhívja tagjai figyelmét, 
hogy az ijisrosüdalőhazí beotslásssl 
kapcsolatos -. minden lelvilágoeilást 
megkaphatnak as ipartestületen. 
Iparosüdülőházzk vannak Hévízen, 
Balatonfüreden, Hajdi 
és Borszéken. . 

Folyó hő 6-án, csütörtökön 
megtartott hónapos vásárra felhaj
tottak 427 drb. szarvasmarhát, 84 
drb. lovat és 41» drb. sertést. Eb
ből eladtak 10 drb. lovat, 130 drb. 
szarvasmarhát és 52 drb. sertést. 
Arak: fejőstehén: 800-2900 P., igás-
ló: 600-2000 P., vágóló: 300-60J 
P„ választómalac: 120-190 Pengő, 

A reformátui tempómban a hús
véti istentiszteletek rendje a követ
kező: Nagyszombaton d. u. 5 óra
kor urvacsorát előkészítő istentisz
telet. Húsvét, első. ünnepén az isten
tisztelet fel tükör, tehát a szokottnál 
előbb, kezdődik. Utána urvacsora-
osztás lesz. Húsvét második ünne
pén rendes időben, 10 órakor lesz 
az istentisztelet. Há délelőtt elmarad 
az istentisztelet, akkor délután 3 
órakor tartják meg. ; ' . •" 

A csütörtöki hóaapos vásár for-

1 rUa I ajtós 

1 db diviaf, 
1 db i g y 

1 db asztal és asékek. 

Cira e lap kiadóbJraULiban, 

Két kavl lisztfejadaa 
Felhívja a közellátási hivatal a la
kosság figyelmét, hogy folyó évi 
április és május hónapra a lisztlej. 
adagot előre két hónapra egyszerre 
kiválthatják. Ezzel kapcsolatban 
nyomatékosan figyelmeztet a köz
ellátási hivatal mindenkit, hogy as 
előre kiváltott beatet arra alkalmai 
szárst és szellős helyen tárolja és 

b ^ t á a a a l haaañáljaTil, 
meri idő előtti felhasználás óimén 
pólkiulslásbao senki semilyen kőiül-
menyek közöli nem részesülhet 

Adomány a Dlákotthos mozga
lomra. A celldömölki Mária kongre
gáció februári előadásának bevételé
ből 50 P-t adományozott a Diák
otthon Mozgalomra. A Kat Akció 
országos ernol 
veiben mondott 
mányért 

e meleghanL 
löszőnetet az ado-

A helybeli «11. 
a folyó tanév vkm.—i rendelet sze
rint ápr. 1-én befejeződött. A tanu
lók tanulmányi értesítőjüket húsvét 
után szerdán (ápr. 12-en) reggel 8 
órakor kapják meg az iskolában. A 
tandíj 2 bavi részlete ápr. 10-ig fi
zetendő be. A postatakarékpénztári 
befizetési lapok az iskolában átve
hetők. Aki az iskola ségitőegyesűle-
tétől tankönyvet kapott, az ápr. 18-
én rendezetten beadja. Ugyanakkor 
adandók be az ifjúsági könyvtári, 
könyvek l av 

A Katallkis Legényegylet ezúton 
is értesiti tagjait, hogy a feltámadá
si kormenetre nagyszombaton d. u. 
negyed hatkor, a húsvéti nagymi
sére pedig vasárnap d. e. háromne
gyed kilenckor indulás, a Katolikus 
Házból. 3 , 

I oklevelei ad 
Sporthír. Celldömölki LE — ö l - ' 

bői LE 3:1 (IK>) Cetli Leventék lab-, 
darudó csapata- az első tavaszi' 
mérkőzést szép játékkal megnyerte.-

I Jók -voltak: Marsai, Nagy, Finta n . k -m 
I Gyürüsi, -Balogh. Góllövök: Balogh, I 
t-Nkgf, Marsai. . 

K é t l o v a s t—-

i g á s k o c s i 

é l a d ó 
aafjypirrti malomban. 

A szerkesztő üzenete. tt J. Tábori 
posta D. 555. A szíves megemléke
zést bálás szívvel viszonozzak. A 
mielőbbi viszonlátásig sok üdvöz
lettel. Sz. K. Régies Reméljük, hogy 
a kérvény a legpbb eredménnyel 
intéződik el. k. K. S. Győr. Sajnos, 
lapunk kis terjedelme miatt versét 
tiem közölhetjük. 8. F. Mi is viszo
nozzuk. U 

KEMENESALJA 
minden szombati 

Kiadja.- a Celldömölki Katolikus Kor. 
A kiadásért felel: Dinkgreve Nándor. 
Előfizetési dlj: Egész évre 10 
félévié 5 penga, negyedévra 2j80 

Csekkszám.-26.070 
A hirdetéseket csütörtökön estig kell 

. a szerkesztőséghez beadni. 
Hirdetések dija előre fizetendő. 

Készült: Dinkgreve Nándor könyv
nyomdájában CeSdMÖQÖtk 
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A beatol gál tat ási jatalom megálla
pításánál a zairbeszolgaltatási .köte
lesség teJjesitéaéBl beszolgáltatható 
lermenjek éa termékek buzaegység 
szamának kissámításánál ügyclembe 
raaaik a haíöságok a közellátásügyi 
minisslsrnek azt a rendelkezését ia, 

kenyérgabona0 'éa zsirbeazclgáltatási " 
kötelességének eleget tett, a zsírbe-
szolgaltalási kötelesség teljesítésébe 
h w i a l i l n l l é terményből, termékbűi 
beszólta! tatolt többletet aa ezekre 
megállapított- buzaegység számnál 30 
százalékkal magasabban kall a gaz
dálkodónak a szabadválasztáso ter
ményekre ronatkozó beszolgállatási 
koteieaség* teljesítésébe beszámítani. 

Ez a-rendelkezés áronban asak 
inban aa esetben alkaimeabató, bá 
.gazdálkodó rniné a kenyérgabona 
mind pedig a rsirbeszolgálta'tásí kö
telességet mar teljesítene éa a zsír 
bsazolgálatáara' előirt csoportban 
lobbiét beszóltál tatása »ao. Aa eb
ben á csoportban mutatkozó többlet-
baszolgaltalas botaegyaég számát 
abban aa esetben is növelni kell 
20 szaré likkal, ba a gaidálkidó 
mar a ttabadvalasttásn termények 
csoportjába tartozó- kötelességét is 
teljesítette, lik lőleg a* ebben a 
csoportban még mutatkozó hátralék 
bnzaegység száma kevesebb a aair-
hírszolgáltatási ceoportbao aaotalkotó 
beszolgállatási többlet bnzaegység 
számánál. Nem yooatko'.ik azonban 
aa a rendelkeaéa arra az esetre, 
amidőn a gazdálkodó zsirbeezolgál-
tatási kötelességét elemikar címén 
a megállapitoti kötelességét maghala 
dó bozaegy.éggel kell C:ökkenteni, a 
ennek következtében a különbözettel 
a III . csoportba tartozó kötelességet 
kell mérsékelni. 

A beszolgállatási jutalom alapjául 
izolgáló bes>olga Halasi többlet búza-
egység számának, valamint -ennek 
alapján a jutalom összegének meg
állapításánál figyelembe részik stl 
a körülményt is, bogy a gazdálkodó 
beszolgállatási köte'essége kOlOnböaő 
jogcímek, vagy beszámítások utján 
legfeljebb a beszolgáltatási kötelesség 
határáig csökkenihető. Ilyen csökken
tések a gyermekkedvezmény, a 
katonai szolgálat, at elemikár, araló 
rész, cselédkonvenciő alb. Ez tehát 
azt jelenti,- hogy a beszolgáltatási 
kötelességet nem leket több boaa-
eiyaéggel csökkenteni, vagy annak 
telj esi lésébe nem lehet több buza 
egyseget benanilenk, aaint amennyi 
előirt köleissségnek boiaegjiíg , 

Igény jogosult a beszolgáltaláti ] 
jntalomta aa a gazdálkodó la, aki 
kenyérgabona, valamint aclrbeazolgál-
tatáai kötelességének más termények 
kei váló teljesítésére kajrott engednijt 
éa a teljesítés meghaladja köteles
s é g é t ~ » — "•• -

hneaathrr'lhaló t i akété tffrtqi a l s i : T 1 

vásárolt lovak szállításra a Vár
megyei Gazdasági Felügyelőségnek 
utján 80 százalékos' vasúti szállítási 

A feljavult CVSE majdnem fa) 

kedrezmény is igénybe vehető. 

Zsír-kiutalás. 

KOahirré team a közellátási hiva
tal, hogy a hatósági zsirjegy április 
havi 15 
iparosok 
nak ki. 

számú ^szelvényére a bée 
10 dkg. zsírt szolgáltathat-

Hagánsertésvágás utáni 
zsirleadás. 

felhívja a közellátási 
hivatal mindazok figyelmét, akik 
magáosartésvágás ' után az előírt 
zsírt., még nem szolgáltatták be, 
beaj azt a törvényes következmé 
nyak terhe alatt tartóinak Németh 
Oltó helylwli zeirgjfljtőneJt'' beszol
gáltatni •• • ; - ' 

A tojás buzaegysógszámának 

Ismételten íslhívja a közellátási 
hivatal a termelők figyelmét arra, 
bogy a közellátásagyi miniszter rendé 
léte folytán a beszolgáltatott 1 kg tojást 
10 buiaegységgel kell a nyilvántartó 
hatóságnak beszámítani a beszolgál
tatási kötelesség teljesítésébe. : 

Kukoricagdré-akcié 

Felhívjak a 6—100 kat. holdon 
gazdálkodók figyelmét, b o n > 
64006/1944. IV. 3. min. rendelet 
alapján réasOkre ¡ 044 évben is 
folytatódik a kukorioagorék építési 
asgHysaéaar^T^—: -
~ A segély összege köbméterenként 
14, 12, 10 P, attól fOggfleo, hogy 
milyen típus ateriut épOl, fel a góré 
1 kai. hold szántóföld után nem 
építhető, illetve nem segélyezhető 
több mini 8 köbméter góré. •• 

J.lentkejDÍ lahst a'Felaődonántnli 
Mezőgazdasági Kamaránál (Szombat
hely, IV. Karoly király u. 1. sí.); 

N E M Z E T I MOZGÓ 
CELLDÖMÖLK 

Április 8-án, 
ónkor . 9-én, 

szombaton 

Tenyéizló beszerzési 
kapnak a gazdák. 

hitel t 

— A—fotdmivelésűgyi 
idén U—butosiimta 

miniszter az 
leuyéaaáHat 

— Rendes betyái 
T a n g e r p a r i i n d f l v u . 

világhíradó. 

Április 10-én, héfiőn fél 2, fél 4, 
fél é éa fél 8-ko-r. Rendes helyárak. 
A f . P | l T A U 

• — - — ' -.—Magyar híradó 

12-én, szerdán .fél 6 és fél h-kor, 
lJ-án, csütörtökön fél 8 órakor 
Mérsékelt helyár* k. 

Varjú a toro nyérán. 
• f " Ufa híradó. 

értékesítésre bejelentett tenyéaalovak 
- közOl vásárolói szándékozó gsidak 

részére a kedvezményes hitelt, amely 
~ a Lcsrtékesuő Szövetkezet diján 

igényelhető, A^ i t e i utján vásároló , _ j > e n t j e g helvirak 
gazdák a vételár 80 szazaiékát kap- I J £ M ? * ^ E M S P " 
jak, amit. 12. hónap alatt kell visz- I *ORQ^ée HUHU 

15-én, szombaton fél 6 és fél 8 
órakor, 16-án, vasárnap fél 2, fél 
4, fél 6 és fél 8 óraftor..-

káját. ... ..- . ..- '• • .'' 
Kzért irtok * mo.lt' héten « -, 

bogy Bodaí edzfl ér legyen 
edz*, tegyen a JétekTje^iryjIS! 
ébren értődjék sportszerű » w 
lelett. _ r - r ^ 

. m 
• TA- vt tárntpi atort ZSí 
mértőzésra a következő 07 
ban állt fel a CVSE csapata-

Varga I . , Simon, Söle, Kii, ( V 
ler, Varga I I . , Hende, Marton! 'li. 
meth L, Pál, Németh IL 3E| 7 

A mérkőzés első (elében a km 
Z3E lendületesebben játszott «, 
Dolgos két góljával 2;0-as vételéi,, 
tett szert. A második félidőben hiti. 
kerekedett a CVSE és S S S 
lelkesedéssel Marton éa Haude M. 
játtal kiegyenlített. Erős S S C 
Indult a .győztes' gólért, de egrit 
csapat aera tudta megszerezni £n 
a játékidőt a. CVSE fölénye jeli,, 
mezte - és na a balszerencse a n 

l'üldőzí a csapatot, jó néhány grjjî  
terhelhettek - volna az anragj -jj 
gyengén védő egerszegi kapás hajó
ját. A csatárok lövései vagy erfitlj. 

eredmény is nagy értéket jelent, 
árra gondolánk, bogy a CVSE csa 
pata'olyan örvendetesen indolt meg 
a javulás utján, hogy minden remény 
megvan az igazi felemelkedésre. 

Ugyanis a CVSE labdarugó csapa
ta a múlttól- éttérre legújabban j ó 
bizonyítványt állíttat ki magától a 
vidéki lápokban is, ami nekünk csak 
kfilön örömünkre szolgál. . 

Nem érdektelen talán kOrőloi, 
hogy aa utolsó vidéki mérkőzésről, 
amit Körmenden játszottak,' a*, 
ugyanott megjelenő Rábavidak c. 
hetilap a következőket t r u : 

•Igen nehéz kQtdelemben györte 
le a levente csapat a vendég cellie-
kel, akik a vereséget nem érdemel
ték meg. Bar á körmendi tiúk fö
lényben játszottak, de igen as ideny-
eieji játékot matattak, a eeliiek okos, 
terrszerű, amellett nem lankadó jsV 
tékával szemben. A kiváló celli 
kapushoz a szerencse ís hoaaáaaegő 
dOtt s igy közösen megmentették 
ősapátokat a nagyobb vereségtől. A 
vendégcsapat egységeaebb játékot 
matatott ét köziem akarata és 
kitartása dicséretet erdemei. ' 

A rendégek megrauiattak, hogy 
miként ktU a labdát adogatni éa 
lehetőleg kífáraastani aa ellenfél 
játékosait. Varga kapna ét Simon 
hatvéd vált ki kOlflbOsen kOtaink*. 

De valaki mi igazan őrölünk az 
ilyen bírálatnak éa égy könjjveljak 
el, mintértékea CVSE sikert. 

Ta bét most, amikor sremmel 
láthatóan érzékelhető a csapatban a 
javulás, keU igazan belelekudni a 

A legnagyobb örömmel Déatok a 
mait rasaruapi CVSE—MOVE ZSE 
bajnoki móriö'.ést, mert a celldö
mölki pályát) ilyen lendületes mér
kőzést régen láttunk éa a GVSI 
csapatától hasonló játékot at utóbbi 
igőban legfeljebb csak vártunk, de 
nem láttunk. - . ^ 

Mindenkor keményen megirtok 
őazirte^félemé^nolteM CVSE Iab-
darugó csapatával kapstolalban est
iéit hiányokról es hibákról, épen 
ezért lenne elfogultság, hs most, 
amikor valóban élvezetes játékot 

| mutattak, elhallgatnánk ezt olvasó-
kOBÓatégoekVeíőtt. 

Bogy őszinték legyünk, mindig 
jobban OrOltOok a hatéi csapat 
győzelmének mint balszerencsés 
küzdelmi.inak, de az igazi aportem-

Minthogy legújabban at edzőkér-
dea ia megoldást nyert ét amint a 

teáéval igen ia kemény edzésben 
vaaáock résat, mioden remény meg-. 
van arta, bogy a sikerek aljara, tér 
• etapét' és melléje szegődik végre a 
saereoess ia. . 

Mi sokkal jobban Óraiunk annak, 
hogy az edző kérdést is.hazai em
beriéi likerfllt megoldani, mintha 

| előliünk kétes tehetségű ismeretlen
nel Hl lőtték volna be ezt a tiszt
séget mint annakidején akartak. 

Természetes, bogy az edző első
sorban vezetO ét nem jatéaos és 0 
csak a végső megoldásként Oltsa 
magára a felawrelétt Dgyinii ce> 
k¡; aa útmutatás a szerepe és ett a 
feladatot mint szemlélő a - pálya 
széléről jobban végeiheti, miat a 
játékos .csata, tm'ében. Sokkal 
inkább belj állók útmutatásai, ha 
edző szemmel átértet tapasztalatai 

Karton veszélyes -lövései sokszor 
kerülgették a More kapuját 

Végeredményben n é p és élvezetet 
mérkőzés szemtanuja lehetett i 
közönség amelyet a CVSE a 
igen könnyen megnyerhetett nkt 
és akkor a bajnokjelölt neracat 
poutveezteséggel, hauem pont nél
kül tért volna haza. -

Reméljük, hogy a. siketek kezdett 
nem jelenti egyúttal azok végét u. 

Reméljük azt is, hogy Gelldöuölk 
labdarúgásért rajongó közönsége ói
ra páztfogásba . vasai a cstpak* u 
a sportszerűség határain beiül ak>. 
den mérkűzésen szívvel és leiekkel 
buzdítja a játékosokat a karért, w 
nem ugy mint vasárnap telte i 
tulbuzgó, akik az egyik legiljtbb já* 
kost szinte durvaságra .serkentetlek. 

A pályán -a játék mikéntjére 
natkoaólag senki másnak xiot u 

fdzőnek és. a közvetlen vezstősi 
tava nincs. Epén étért káros, hl 

egyesek félidőben berontanak 
OltOzObé és aa amúgy ia iagafott 
játékosokat még jobban felizgatják. 
Olt van aa edző majd megadja 6 u 
olasitáíokat, Ha a vezetőké a I ' 
lősségá csapat munkájáért, akkori 
pályán az Övéké a szó. Legjobb » 
kívül állók al csak kitessékelni ai 
öltözőből. Itt tünet más megöleti 

A rendezéssel kapcsolatban'voltu 
még egy-két megjegyezni talont. 
Vagy kevés a rendező, vagy 
látják el kötelességüket. Ugyanis St 
a rendező egyesület kiadja s jegy* 
kat akkor gondoskodjanak a kíiöo-
Ség elhelyezéséről is. Minden i 
helyzetben lehet valami megold** 
találni, csak keresői kell. Vasárnap 
például egyetlen Oló^yst-,.tálM_g. 
uéaO nem tudott leülni. Dt oem 

-épen osak a mait vasárnapról «a 
szó. Korábban is eMlordait, hogy • 
tribünön olytnok. foglalják el • kJ-
lyet, akiknek a jegyík nem otl 
szól. Hs van i t ott rendező, u " » 
törődik azial, bogy ki megy oda. » 
jegyeket leglObbstör ajégaem se* 
KönnyH i n a ttgltés és véaereáaap -
ben et csak taépséghjba, áe»*» 
ne segitsenek a bajoj ba lesét • 
ilyen könnyen lehet. 

Ua valakinek, elsősorban a ren
dezői karszalagot viselőknek k«U» 
pályán pAlrlst mnt.tniot. KlW»• 
rnnk rendet, ~ha nem ^Wt. VT 
azért aki nem lud indulatain ork»" 
ni, ne tegye fel a réndezOi jel»W 

~ liiuden vonatkozásban i g y « t * ^ 
megvaiósitaui az igaii és l'tT^ 
sett sportot-, hoBy aa az 
vezetők elképzeléséhez 

fm ^ÓTéWsl' ttiféo, 

„ orsz*l» 

• é l 
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