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Ötvenéves irás az airtiszemitizmusróL 
P p o k á s z k a p r ó f é t a i m e g l á t á s a 

A mult számunkban megkezdtük 
annak a tanulmánynak közlését 
ame:y P r o h á s z k á Ottokár 
tollából 1393-ban jelent meg a 
.Magyar Sión" hasábjain. Az a 
Prohaszka irta 'ezt a tanulmányi, 
aki a kerc'sztrefeszitőért is imádko

z ó Krisztussal együtt nagypénteken 
imádkozott azért, hogy a zsidók 
.kibontakozzanak a sötétségből". A 
zsidóság lelki sötétsége fenyegetöleg 
borult a magyar éleire a zsidók e-

_manc pációjaval: . Ezt a fenyegető 
lelki sötétséget akarta Prohásíka 
elhárítani azzal, hogy tiltakozott a 
zsidó vallásnak a törvényesen be
vett vallások közé való felvétele 
ellen. Prófétai ihlettel ,_latta meg 
Prohászka á magyarságra nehezedő 
veszedelmet, őíven év elegendő volt 
ahhoz, hogy igazolja az első ma
gyar fajvédő megállapításait, Pro
hászka'megrázó erejű jövendelése 
hangzik felénk írásainak következő 
részletéből; 

Elsősorban is két hatalmas szo
ciális irányzattal találkozunk a nyu-

^geteurópai életben, melyek az er-
" íöics i bajoknak köszönik TétükeTT 

az antiszemitizmussal—és a szoci
alizmussal. "." • „ 

Az ahiiszemitizmus és a szoci
alizmus két életrevaló, — a nyugali 
társadalom kínjai és vergődését 
kifejezésre hozó irány!. Ezek az em
berek őszinték és igazak! Lehetnek 

• szenvedélyesek, lehetnek rohamosak, 
sőt forradalmárok és anarchisták — 
a módot, az alakot nem helyesel
jük: de annyi bizonyos, hogy e két 
irány ráutal a nyugati társadalom 
fekéiyére és kimondja, hogy mije és 
hol táj. Higyjük el nekik; azt méltán 
követejik "tőlünk! Különben ugyan
csak magasan ülhet a .tízezer kivált
ságos halandó bankettjén, vagy 
egészen aranyból és köböl lehet 
szive s el van m e r f l l t f e a divatos 
szédelgés léhaságába az, akinek ez 
ügyben hinnie kell, s még mindig 
nem lát. Ily emberek mjndig_jesz : 

nek; meg vannak büntetve vakság
gal. Ezeket az áram elsöpri, s a 
zivatar összetöri; mert belegémbered-
tek a m u j ^ k korhadt intézményei
be s hajó ni nem, csak porrá zú
zódni tudnak. 

Ilyenek mindenütt \annak, s vall
juk be, az Egyházban- magában is 
túlságos nagy a számuk, kik az 
evangéliumra akarnak támaszkodni, 
s a tízparancsolatot sürgetik; való
ságban pedig azt a tízparancsolatot 
mindig csak az elnyomottak s a 

kifosztottak megtört szemei elé 
tartják, s a zsarolók és "fosztogatók 
werfheim-péjtzláraít pedig az. Egy
ház pártfogasa s a morális égisze 
alá helyezik. Ez nem evangélium és 
néni kereszténység! Az elnyomottak 
és kíszipolyozottak hátat fordítanak 
az ilyen kereszténységnek s új, 
yészthozó szekták zászlaja alá áll
nak, amelyek az evangéliumot s a 
kereszténység egyoldalú alkalmazá
sát kijavítja!?.- Ha mi azt akarjuk, 
hogy az emberiség jobb és pénz
kifosztott nagyrésze, mely a modern 
rabszolgaságban nyög, bizalommal 
nézzen fel az Egyházra s az evan
géliumra, akkor ne az uralkodó ha
talmasságok szolgálatába szegődtes
sük az evangéliumot s ne álljunk 
strázsát a mammon zsákmányai 
mellett, hanem teljes lelkiismereti 
szabadsággal, igazi apostoli, bátor
sággal mutassunk rá azokra a tör
hetetlen babokra, mélyek a keresz
ténységet végleg tönkreteszik: elÓT 
ször azáltal, hogy pogány-, zsidó 
elveket léptetnek föj a társadalom
ban! másodszor azáltal,' n o g y a z 
elvek nyomában tömeg-elszegény%-

llésf, elkeseredést;- elerrkötcstelejie-
dést létesítenek, melyek az . egész I 
keresztény műveltség épületét meg- ' 
renditik s száz év múlva biztosan? 
mindent romba döntenek. 

E bajok közt toronymagasságba 
errelkedik a zsidóság, mégpedig a 
zsidóság erkölcstana, a zsidó üzleti 
szellem. 

Értsük meg jól egymást! mi az 
an'-.szemítizmust nem faji, nem val
lási, hanem szociális, üzleti reak
ciónak fogjuk föl, Az, antiszemitiz
mus a keresztény erkölcstan és a 
keresztény társadalmi fend reakci
ója, és mint ilyen a legjogosultabb 
mozgalom, minek ' bizqnyiiísára 
vállalkozunk! 

A zsidó üzleti szellem, 
az erkölcsiség gy.lkosa 

• E belátásnak meg keli érlelődni 
köziünk. Aki' e belátás érvényesü
lését késlelteti, az nagyon rossz 
szolgálatot lesz a keresztény mű
veltségnek. Tudjuk, hogy találkoz
nak, s találkoztak mindig az ide-

-Sfízmus lovagiasságával kitüntetett 
szellemek, .kik a zsidóbarátságnak 
hódollak; a két Reichensperger he
vével is találkozunk e téren, kik a 
porosz országgyűlésen a zsidók e-
mancipációjáért lándzsái törlek. 
De-ezek az úrak mind részint csa
lódtak és tényleg visszavonták ké
sőbb a theória által sugalt idősze-

•ezredéveü története, mcly-
itezett: -elfogtrf lságm- kárhoztatta | 
kezdet óta a zsidó szellemet, hanem 
keserves tapasztalatból. A zsidóság 
erkölcstelensége, lelkiismeretlensége, 
az az elvetemültség, melynek nmes 
törvénye, az áz elfajult, szellem, 
melynek-csak torzfogalmai vannak 
a jóról, szépről s az erényről ,—s 
melyek valóban csak a keresztény 
gondolat szatírájául -szerepelhetnek, 
az az erkölcstelen kegyetlenség, 
mely a keresztény népet ellenségé
nek tekinti s következőleg a kon-

rütlen vótumot, részint nem élhetlek 
meg azt az időt, amikor az elvetett 
mag-gazba burjánzott. Többet ér az 
arasznyi időre kiterjedő humanisz
tikus érzületnél a keresztény népek 

kurenciában minden eszközt jónak, 
minden módot becsülelesnek tart, 
mely a kereszténység megfcritéatjra 
alkalmas, — mondom, ez az*erköl
csi alávalóság volt kezdet óta oka a 

szemben. Tertullián a zsidóságot 
.seminaríum ígnominiae nostrae"-
nak hivja, a . m i g y a l á z a t u n k 
m e l e g á g y á n a k " mondja; ki 
az a figyelme< vizsgáló, ki ezeket a 
szavakat a XIX. századbeli keresz
tény műveltségről éppoly joggal el 
nem mondhatná, mint hajdan a IL 
századbeliről megitta Tertulllán? 

Ez igazság illusztrálására szolgál
janak e sorok. 

(Folytatjuk.) 

Ipartestületi közgyűlés 
A celldömölki járási ipartestület 

mult vasárnap tartotta 58. évi ren
des közgyűlését Kirchner Elek ig. 
főmérnök, ipa-testületi elnök elnök
lése mellett. A gyűlésen megjelent, 
dr. Hetthéssy Jenő járási főszolga
bíró is, akit Kirchner Elek elnök, 
mint az iparostársadalom jóakaróját 
melegenJldvözölt. Az elnöki meg-
nyítóban Kirchner fclek elnök Ke
gyeletes szavakkal emlékezett meg 
a jelenlegi háború hősfhalottairól, 
akik a Legfőbb Hadúr parancsára a 
bolsevista métely ellen vívott önvé
delmi, harcunkban életüket áldozták 
a haza oltárán. Majd röviden ismer
tette azokat a nehézségeket, ame
lyekkel a kézműiparnak meg kell 
küzdenie. Kérte az iparosságot, hogy 
a mai vészterhes időkben tegyenek 
félre mindent, s csak egy. cél le
begjen minden iparos előtt: a"-há
borúnak minden nélkülözésen, min
den könnyön, minden keserűségen 
keresztül való feltétlen megnyerése. 

A nagy tetszéssel fogadott elnöki 
megnyitó után Garray Rezső ipar
testületi jegyző ismertette az elöl
járóság jelentését az elmúlt eszten
dőről, s alapos részletességgel mu
tatta ki az ipartestület elmúlt évi 
munkásságát, amelynek legnagyobb 
részét az ipartestületi •» anyagkiutalá
sok tették Az ipartestület több mint 
futván fajta anyagot utalványoz az 
iparosoknak, s a mult évben több 
mint 14 ezer utalványt állított ki. 
Majd részletesen ismertette a jegyző 
az elmúlt év fontosabb iparvonatko-
zású rendelkezéseit, felhívta az ipa
rosság figyelmét különösen az ár
kalkulációra vonatkozó rendeletre, 
amelyet minden iparosnak köteles
sége megtartani. ~ 

Az évi jelentés elfogadása alán 
Garray Rezső ipartestületi jegyző 
ismertette a testület mult évi zár
számadását; amely 16.514 pengős 
bevételt és 15.771 pengős kiadást 
tüntet fel A testület tiszta vagyona 
44.546 pengő. 

A zárszámadást és vagyonmérle
gel a közgyűlés ugyancsak egyhan
gúan elfogadva rátért a folyó évi -
kOhségvelés tárgyalására. A költség
vetést a közgyűlés egyhangúlag 
elfogadta s a költségvetési egyen
súly biztosítására a tagsági díjak 
újabb 50 százalékos pótlását hatá
rozták el. Az ipartestület hadise
gélyre 1285 pengőt fizetett ki I az 
elmúlt év folyamán. _ 

A teljes tisztújítás során áz ipar-
testület elnökévé újra Kirchner Elek 
igazgaló-mérnök, építőmestert vá-" 
lasztotta meg a közgyűlés. Alelnö
kök lettek Kovács József csizmadia-
mester, Schimmer Antal sütőmester 
és Ágoston Elek alsósági cipész
mester, A Z ipartestületi elüljáróság 
tagjaivá a következőket választotta 
meg a közgyűlés: Geller József, Ko-
ezor Dániel, ' Nagy József lakatos, 
Nagy József apész , (Jersey Ferenc, 
Babits Imre, Szlóbbdá Fefgiic,' Ba- -
ráth József, ifj, Scbülz Gyula, Kotz 
Imre, Lakatos József, Bagíts Sán- . 
dor, Balogh Lajos, Németh János, 
Horváth László, Nyoszoli Kálmán, 
-Tömböly Gyula, Töreky Lajos, Rács 
Reich Imre, Ráday Ignác, Holpert 

József lakatos, i f j . Berecz Lajos, 
Rosta Eridre, Börzsönyi Kálmán, 
Gybrü Vince celldömölki mesterek, 
Badics Sándor alsósági, Macsotay 
Lajos sötnjtammályiai, Tiborcz 
Gyula kemenesmagasi, Vadászi Pál 
nagysimonyt, Tischler Gyula ráb»-
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kecskéd! mesterek. Pénztárossá is
mét egyhangúlag Holpert Mihályt 
választotta meg a közgyűlés! A 
számvizsgáló bizottság tagjai lettek: 
Molnár Ferenc, id. Wendier Lajos, 
Kotz István és Józsa Gábor. Az 
ipa-.testületi szék elnökévé Hubert 
Sámuel, alelnökévé (jersey Kálmán, 
tagjaivá pedig vitéz Horváth Gyula, 
Szuértiyörgy és Fehér János lett 
megválasztva. ' 

Végül megválasztotta a közgyűlés 
a tanoncvizsgáztató bizottság tagjait 

•és elnókeit az egyes szakmák mes
terei közül 

A választások megejtése után 
Kirchner Elek ig. mérnök kószOne- | a zugásukat 
tét fejezte ki a közgyűlésnek . az 
egyhangú bizalomért, s a megvá
lasztottak hevében is ígéretet tett, 
hogy minden erejével a kézműipar 
támogatását fogja szolgálni. Kérte 
az iparosokat, hógy a súlyos idők
höz méltóan, Összefogva álljanak 
helyt, hogy a meglévő iparosértéke
ket átmenthessék a győzelmes Ba'fj 
ború után beteljesedő szebb jövőbe 

lesére. B t lé j t l t 
as* 

A képtől 
y~ a mozgóképig 

Régi vágya az emberiségnek, 
hogy gondolatait ne csak szavakkal, 
a levegő rezgése által keltett .hang 
segítségével fejezze ki, tehát csak a 

'_ fűi számára tegyék érzékelhetővé, 
hanem a szem számára is. Erre tö
rekedett évezredeken keresztül, ami
kor is az egyes hangoktól kezdve, 

' amelyet a leirt betűvel tett a szem 
számáfa felfoghatóvá, a képzőművé
szetek által a gondolatok egész so
rát igyekezett kifejezni. 

Ugyancsak élénken élt a vágy. 
hogy az embernek á környezethez 
való viszonyát és az időbeli törté
nést képben fejezze ki, amelynek 
elérésére a képzőművészet lehetősé
gei korlátozottak voltak,". 

Amikor az ilyen irányú - kifejezés 
vágya a legnagyobb volt, akkor je
lent meg a technika, korunk nagy 
ígérete. Meg is felelt a nagy vára
kozásnak: legyőzi az anyag évézre-

" des ellenállását és meghozna az idő
beli történés vizuális kifejezésének 

t -megoldását. 
A XIX. század folyamán egész 

sereg kísérlettel találkozunk és ezek 
kivétel nélkül a feladat' technikai 
megoldására törekedtek. Még az e-
lőzö században jelenik meg a ."la
terna magica', a vetítőgép ősének 
leírása. Ezután számtalan, sokszor 
gyerekesnek látszó találmány kelet
kezett komoly tudósok kísérletei nyo-f 
mán. Köztudomású, hogy a szem 
a bizonyos gyorsasággal egymást 
követő képek közötti ürt nem veszi 
észre, így a kü önbözö mozgásálla-
pótokat ábrázoló képek gyors egy-

. . misutánja az állandó mozgás • M * ; 
szatát keltik. Ezen alapszik áz 1825 
táján keletkezett .thaumatrop", amely 
egy mindkét oldalán festett korong-

r bóí áll.- Az-egyik- rilrialáta__iendsze-\ 
rihf repülő madarat, a másikra pe-

. dig kalitkát rajzoltak. A gyors for
gatás következtében úgy tetszett, 
mintha a madár.a kalitkába repült 
volnál. 1832-ben készült el a „stro-
boszkop", A tengely körül forgat
ható henger belsejébe a mozgás kü
lönböző pillanatait ábrázoló képeket 
helyeztek el, amelyek forgatás köz
ben a henger felületén lévő réseken 
át nézve mozogni látszottak. 

Mindezen kísérlet alapja a 
rajzos ábrázolás volt, amelyet később 

"™TP féhykéjjezéssebktjöiive-a- oéjosze-
rajzos trükkfilm újít íeL (SzTkl,) 

N e l é g y k i v à ï i c s i . 
Légi riadó! Üvölt a sziréna, verik 

félre a harangot! Te mint fegyelme
zett polgár, összeszeded házad né
pét, anya gyermekeit és szépen le
mentek az óvóhelyre, vagy a fedett 
árokóvóhelyre. Ezt kellene cseleked
ni. A józan ész is ezt diktálja. De 
mi - nem vagyunk fegyelmezettek, 
mi kíváncsiak vagyunk arra, bogy 
mi is van már megint azokkal az 
amerikai meg ánglius gépekkel ? 
Jönnek? Nem jönnek? ' Hiszen még 

sásukaH-se-hallanL Es ha jön
nek, vájjon mennyien jönnek? Innen 
nem látni semmit, gyerünk ki a 
kert végébe, onnan a dombról job
ban, látni. Gyerünk fel a tetőre, 
onnan van aztán kilátási Mi az 
gyerekek, ti sem láttok még sem
mit? Édes apám jöjjek csak, kiált 
be Pista gyerek az utcáról — »Jön-
nek már,- ah un látni is üket, mint 
a -méhek, annyian vannak!* Erre 

A k0zgyülés-á---HÍTtHtuaz--é4énrk- I m á r . „ a - . ^ o m s ^ d ^ k J^jelfigyelnek 
és verődik a. tömeg. L i s s â n ï e W ; ^ ^ 
utcák is megtelnek kíváncsi embe
rekkei: . . . . . r ' 

A légi riadó kicsalja az embere
ket lakásaikból. Nyugogtan állithat
juk, hogy a városokban, falukban 
soha annyi ember, asszony, gyermek 
nem mozog az utcákon, tereken, 
kertekben, mint a légi riadó elhang
zása után. Mintha az ördög húzná 
ki áldozatait a véres táncra. Csak 
nem maradok el ettől a látványtól? 
Hátha még légtcsata is lesz? Az 
meg különösen érdekes. Nincs az a 
hatalom amely a kíváncsiságnak 
gátat tudna vetni. Es hol maradna 
a jólértesültek kara, akik belehalná-
nakr ha egy napon hir nélkül- -ma
radnának.' De meg törvény vagy 
rendelet ide vagy oda? Nekem aztán 
ne parancsoljon senki és ne féltse 
az életemet. Igy okoskodnak a ma
gukat karakán legényeknek tartó, 
fegyelmet nem ismerő honpolgárok, 
nem gondolva arra, hogy. rossz pél
dájuk mennyi áldozatba kerülhetne, 
ha történetesen- megszólalnának az 
ellenséges gépek géppuskái és-gép
ágyúi. ' 

Sajnos, az emberek kíváncsiságai, 
könnyelműségét. . nemtörődömségét, 
fegyelmezetlen magatartását, sem jó
akaratú szóval, sem törvénnyel, 
rendelettel, de még csak fenyítéssel 
sem lehet megmásítani. Hiába a 
szigor, a rendőr, a csendőr, — hi
ába a büntetés. Csak egy mód ké
pes az embereket jobb útra téríteni. 

y-' - A vérea Áldozat 
De h á t . miért kell embereknek, 
gyermekeknek akkor is meghalni, 
ha ezt el lehet kerülni? Miért kel) 
annyi ember kezét, lábát amputálni, 
mikor ez mirtd elkerülhető lett -vol
na? Miért követeljük meg, hogy 
légi riadó elhangzása után, minden
ki menjen óvóhelyre? Mind oly kér
dések, amelyekei még egy kíván
csiskodó sem vetett fel, amikor ki
állt a nézők tömegébe. 

Nézzük meg már most, hogy m i t l 
mond a tapasztalat, a statisztika? 
. A légitámadások áldozatainak 
több mint 70 százaléka szabadban 
tartózkodókból kerül ki: Ezek nagy 
része maga kereste vesztét. Ezeket 
nem lehet hősi halottaknak tekinteni! 

'Napról-napra érkeznek jelentések 
halálesetekről, sérülésekről, olyan' 
helységekből, ahol bombázás nem 
is volt. Néző, leső, kíváncsiskodó 
emberek ezek a szerecsétlentk, akik 
nem tudtak magukra Vigyázni 
Gyermekhalál és súlyos sérülés, sok 

szomorú bejelentés 
szülők bűnei, akik mi 
re sem vigyáznak, a 
óvták volna őket a vi 

tartalma — 
gyermekeik-

ielyett, hogy 
[élvtől. 

Ember vigyázz maaadra 
éa gyermekeidre! 
Hogy- milyen veszély fenyegeti a 

szabadban leső, kíváncsi embert, 
erre nézve elegendő lest. felsorolni 
a következő eshetőségeket: 

1. Az átvonuló hullámok gépei 
leszórhatnak'robbanó tárgyakat, ap
ró bombákat, stb. Ezeknek levetését 
a gépek dübörgése miatt nem hal
lani ' •, '•' <•• 
- 2.. Megnyithatják a géppuskák, 

gépágyuk tüzét egy-egy "városban, 
faluban álló vagy mozgó tömegekre. 
-Pillanatok alatt ezer és ezer lövedék 
kerül a földre. . ^ 

Dobhatnak bombát oda is, 

4. Légicsata alatt a lövedékek 
százezrei repülnek a levegőben, 
amelyek már sok embert találtak 
halálosan vagy súlyosan. Ezek a 
lövedékek végeredményben a földre 
kerülnek és vagy a házak tetejét 
ütik át, vagy a földbe, fákba fúród
nak. 

5. Aho! saját légvédelmi tüzérsé
günk működik, ezek lövedékeinek 
repeszei - is veszélyeztetnek. 

Bombatámadás esetében i 
I. A bombák kioldása jóval a 

célpontok előtt történik, tehát a 
legtöbb esetben a gépek erős mo
torzaja miatt nem hallod a bombák 
sivitását és nem éred el az óvóhelyet. 

2: Minden támadásnál gyujtóha-
sábok ezrei hullanak, amelyek elől 
szintén nehéz a menekülés. 
. 3. Támadás előtt, közben és után, 
géppuska- és gépágyútűz érheti a 
szabadban tartózkodót. 

4. -Saját légvédelmi tüzérségünk 
lövedékének repeszdarabjái hullanak, 
amelyek szintén veszélyeztetnekv-j—-
'" Ember! öreg, ifjú, férfi és.-.-nő 
térj magadhoz! Háborúban élsz! 
Csatatéren vagy te is, ahol golyók, 
bomhák pusztítanak! Hogy mikor 
és hol érhet-a halál vagy sérülés, 
azt le nem tudhatod, de itt lesel
kedik mindnyájunkra, minden órá
ban, minden percben, miért sietsz 
elébe? Óvd magad és embertársai
dat! Ne áltasd magad azzal, hogy 
már százszor is végig néz!ed a 
gépek elvonulását és nem történt 
bajod. Itt is fennáll az a közmon
dás, hogy lAddig jár a korsó a 
kútra, mig el nem törik! t 

Ne I é g y k í v á n c s i ! 

A h o n v é d e k é i 
Legutóbb rövidhírben beszámolta* 
arról, hogy a celldömölki E " 
Szíve Szövetség" húsvétkor " S 
teát* rendezett és ennek bevételét 
kereken 560 pengőt elküldték a se' 
besült honvédek javára " Szombat 
helyre. A szombathelyi 523. száni 
Hadikórház Bajtársi Szolgálatának 
vezetője a következő meleghangú le 
veiben köszönte meg az adományt-

„Nagyon meghatott bennünket 
nagy pénzbeli segélyük. Nagy se
gítséget jelent ez számunkra, mert 
Vele sok könnyet szárítunk fel Ma 
a közönségünk áldozatkészsém 
nagyon igénybe van véve, iu i 

- .Jézus Szive * Szövetsé£:„.ennez 
dacára tudott számunkra ilyen, 
nagy összeget rendelkezésre adni 
az nemcsak nagy áldozatkészsé
güket és nemes szivüket mutatja 
hanem meleg hazafiúi érzésűket 

- is, amellyel tanúbizonyságát adták 
annak, hogy ma elsősorban hon-
védeinkre kell-gondolní, akik 
istentelen bolsevizmus elleni 

Z^í jeTnönr minden 1 féilieiéiiy , 
vetik-be"sníáTcell, drága fémélK" 
tüket is feláldozzák. 
. Meleg köszönetünket fejezzük 
ki a példátadó adományért s kér
jük ezt a' tagoknál tolmácsolni'• 

Katolikus egyházi élet. 

Törseök Károly 

Celldömölköni Nemesdömölki 
utca 9. számú ház .-

l e b o n t á s r a e l a d ó ! ! 

Bővebbet a Griff-szátlodában. 

G y e r m e k k o c s i 

Clrn a kiadóhivatalban* 

A Katolikus Kör ma, szombaton 
este 7 órakor választmányi gyűlést 
tart a Katolikus Házban. A tárgy
sorozaton a különböző bizottságok 
megalakítása szerepel. ' 

Májusi Utániak. Az apátsági temp
lomban május folyamán mindennap, 
vasár- és hétköznap egyformán, 
este 7 Órakor lesznek a - szokásos 
litániák. A bevezető ájtatosságot 
április 30-án, vasárnap este 7 óra
kor tartják. Máriát dicsérni hívek 
jöjjetek! 

A Jézus Szive Szövetség vasár
nap délután 4 órakor gyűlést tart i 
Katolikus Házban. 

Első pintsk előtt csütörtökén 
délután 4 órakor kezdődik az-isko
lások gyóntatása. Első, .pénteken 
reggel 6 órakor gyóntatás. Negyei 
8 órakor szentséges nagymise-••«-
Oltáregyesület élő és meghalt tag
jaiért. 

Papok szombatján a papi hivalá- -
sokért imádkozzunk! . ' . 

Béla napján vezető embereink kö
zül többen részesültek szivből jövő 
köszöntésben. Vas Béla fűtőháztt-
nököt Jándi Bernardin apátúrral 

-Ugyfl t t sokan -felkeresték jókivánsá; , 
" gukkât'"Rác* Béla ' kemertesmagis 

igazgató tanítóra sokan gondoltak 
hálás szeretettel nevénapja alkalmá
val. Nagy Béla kereskedőt is szert
tettel köszöntötték. • 

Bán G János ny. plébános gyo«T 
kezeltetés céljából Balatonfüred" 
költözött Szívből kivánjuk. » 
egészségesen térjen vizsza. 

örömmel értesültünk, hogy Gádo
ros Mihály százados, járási levente-
parancsnok: .családja, .-megéjkezw 
CelldöniWkr«r;«" • 
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HETI KRÓNIKA. 
K O l f 5 I d i 

Hitlet és Mussolini ismét talál-
korlat. A találkozóból árra lehet 
levetkeztetni, hogy a viliig nagy 
döntések előestjéu áll. A Fahrer es 
, Duce alánk essmeesrrét loljtatUk 
liokrúl a tervekről, amelyek I U 
borii Qtáo a népek szamara áj ét 
igatsagoa rend alapján biztosítják az 
•letet. • . 

A törökök bestüotették a Német* 
országba irioynló króméro szállítá
sát As ügy további fejlődését éléok 
figyelemmel kisenk a vilagpoliükí 

alakulása szempontjából. E^zel kap
csolatban utazott Papén a vezéri 
léaadiszállásra, ' 

ás elözönlés közeli megiaditásával 
Kiotóinak a német katonai körök. 

Macedónia felszabadításának har 
midit évfordulója alkalmából Bo
ning hplgiir r.liint ^ kiált. 

Hűmmel tábornagy ssemleutján 
ti Atlanti fal mögötti területet. Fal 
kenborst vezérezredes p dig a nor 

, víg partvidék- erődítéseit szemlelte 
meg. 

Pétaia tábornagy, francia államfő 
meglátogatta Paris bombázott ré
sre:;. Első • látogatása alki Imából 
rövid beszédet intézett az O-sztgyfllt 
iomaghes, amely lelkesen ünnepelte 
a tábornagyot. 

Auglia Írország teljes elszigetelé
sére törekszik. Svédországra is nyo
mást igyekszik gyakorolni, hogy 
Németországgal gazdasági kapcsola
tul szüntesse meg. 

A magyar c-apátok a nevekvő 
tzcyjet ellenállás ellenére tovább 
folytatják sikere^ harcaikat. Kolome 
sül keletre 15 kilométernyire állnak 
a magyar ősapátok 

B e l f ö l d : 
Megjelent az ói főispánok oársora. 

A vasi lőhpaosagbanmé. nem tor 
Unt döntés. -

-Ellenséges.gé'pak repültek be~tla-
gyarorszag légiierébe vasárnap dél
ben. A magyar és német vadászok 
szétfúrták az ellenséges hullámokat. 

Korács Sándor szombathelyi 
gye-püspök vasárcap tartotta 

mc-
első" 

fflpapi miséjét a szombathelyi szó-
kest^j házban. • 

Személyi változások történtek a 
Rádió vezető helyein. Kormaoyreo-
dalet intézkedett arról is, hogy a 
saidók értelmiségi munkakörben, va
lamint a részvénytársaságok éa szö
vetkezetek igazgatóságában nem 
szerepelhetnek. ' ' 1 - '• 

Jalier Ferenc uy.ug. vezérkari 
ezredes, a kiváló katonai .szakíró 
tragikus hirtelenséggel elhunyt. - • 

Kelemen. Krízosztom m. kir.- tü> 
kos tanácsos, pannunhalmi főapát 
balatonfüredi betegszabadságiról 
visszatért Pannonhalmára és. átvette 
rendjének kormányzását. 

A kormány szigurú ellenőrzést 
hajt végre éa keményen eljár mind
azokkal szemben, akik z.-idovagyont 
'ejtégetnek. -

Seged,egyzol kirendelés. Éltető 
OdOo papai lakus okleveles jegyzőt 
április hó 27.-étől Magfirgeneare 
Leljetteakéut kirendelte a főszolgabíró 

A köcski körjegyzőség átadása. 
Dr. Simon Pereic körjegyző ölböi 
iörjegyzöve törtem áthelyezése foly 
tán pénteken adta át hivatalai dr. 
Hetthéssy Jenő főszolgabíró és Gö
rög Gyula számvevőségi tisztviselő 
jelenlétében. '- * . 

EljBoyzés. ll.ior.er Magda oki. ta 
oitcuíi Rabafúzesról* t Ijegyerle Je
nét Ferenc, gyön állami polgári u -
kolai tanár, földiák. '-

Esküvő, id. Schutz Gyula föld
birtokos és Kmilteihofler Borbála 
leaoya Borbála és Dr. Kolbe Lajos 
oSorvos, néhai Kolbe Nándor a Pá
pai Takarék pénztár Rt. igazgatója 
és Kuater 1 oua fia I. hó. 29. tartot
ták eakűvőjQket Szombathelye• a 
ferencesek templomában. \ 

= Kinevezés a MAV-nál. A szombat 
helyi uzielyetetőség rendelkezése 
értelmében Bognár tleza, Szenes Já
nos, Sü e Zoltán, B .rtu-in András 
Kopasz Ferenc, Csölar József, Se 
bestyéo Gycla, Pados József, Tóth 
Karoly, Horváth Sándor, Vánkos Je-
oő, Kőimen Karoly, N-meth I-tvan, 
Horváth Józsel ob rooatlekezök 
napibéres vonatl kezövé, Tolh Erőd 
ob. váltókezelő napibéres váltókeze
lővé nyertek kiqev«zé»t; 

Nyugdíjazás. Hárs Náodor intézd 
1944. já.ius 31-re njogdljazva lett. 

Halálozásf özv. X -m-tli József-
neszül. K-izaryAi.ua 64 éves ko
rában CeltdOmO kön cMOrtökön-ette 
meghalt. Purtaodó testet szombaton 
déotán 4 órakor temetik el a Kál
váriái kápolnában t r: 3nö beszeute-
lés után. A megboldogultban Len
gyel 0:ló áfáv. főtiszt felesége az 

\ édesanyját gyászolja. 

Athelyazáa. A 91A V. szombathe
lyi - uaietveietflsége Károst Józsel 
Kerekes Karoly tiszteket Szombathely 
állomásra áthelyezte. 

Esküvő Horváth Dezső celldömölki 
borkereskedő 1944 m a j u s T á o dél
után 0 órakur vezeti oltárhoz a 
zalagyömörői rom. kat. templomtrao 
menyasszonyát, Szabo^Karoliot. 

Celldömölkre-hely ezés. A szom
bathelyi HA V. üztetveietőség ren
delkezése (o yi-in Elek László, Boda 
l t . a u tiszt Vepról, Nemeskéri Lász
ló tiszt Porpácról Takács Lajos tiszt 
Várpalotáról, Vajda József forg. na 
pid. Okkríil. Piizscoyi Pa] alloma-
inasfelvisyázó U,udvari olajrak. do-
rol és Poi r Pere. c nb. állumáalelvi-
gyazójelölt Magjarkeresrtur Zsebeba-
záról Celldömölk állomásra helyez 
tettek át, 

Vonatkorlátozásók A már eddig 
életbe léptetett kurlátozásokoo kivtll 
m >g-züot Celldömölkről Zalaeger
szegre 4 óra 40 perkkor induló és 
onnan Celldömölkre 17 óra" 11 pere
kor érktső személyvonat. Megszűnt 
továbbá Szombathely-Keszthely kö 
zölt a fürdő vonat, amely Celldö
mölkről 7 óra 6 perckor indult és 
22 óra 23 perckor' érkezett visas». 
Szombathely1- fejdl_20 Óra 8 perckor 
érkező személyvonat a jövőben csak 
CelldömO kig közlekedik tehát el
marad az esti szem -I y vonat Pápa Újabb 40 időszaki lap további 

"hegielenését tiltotta be a Sajtókor- I ,„[,' 
Lalkészáthelyezéa. Laborcty Zol-

- I tán ev. s. lelkesít CejMömölkrs be-
IMdaaági -béríettU is. . r 4 I r * * " »iJhaai hatósága. 

;* Menetjegy-kedvezmények a GySEV 
vonalain. . A Győr Sopron Ében
fára Vasot igazgatósága értesíti a 
nagyközönséget, hogy miodazon köz
ületi éa magánalkalmazottak', mun
kásak és kű öoböiő tanfolyamok 
hallgatói részére, akik a légó ve
szély miatt a válótokból anélkül, 
hogy állandó lakásosat felmondtak 
volua, ideiglenesen vidékre kö.töztek 
tartózkodási helyükről munkahelyük
re, illetve a tanfolyamok székhelyei
re való iáráa céljából mindazokat 
a menetkedv ez meny éket kiadjak, 
amelyek as állandó lakúhely feltete
leihez vannak kötve. A menetked-
veaméoyek igénybevételének föltéte
lem as illetéken köz-égt elöljáróság 
az aiiando iskas helyeit az ideigle
nes lakóhelyet (ott tarlúzködatt) 
igazolja. 

Magáivizagák A pápai kat. pol
gári liuiskoiabso a Jövő héten lass 
oek a maiaoviiagálatok László Da 
oinl celidrmöiki bencés alperjel, pol
gári leányiskolái igazgató elnöklesé 
vaU - ' , - ' . ' • 

A hazáért Mély gyász érte Lacra 
tTlImrv QttHÖ JTi'MÍ g t H f á g j 
fe1 ügyelőt Occ-e Lacza Péter karp | mölki leventék 
őrvezető, életének 22 évében f. ho 
13 no a Győr elieu intézett bomba-
támadás alkalmával szolgalata tol-
je.-itese k ízben hősi halalt hall. Holt
teatét • c-ak napok' mo.tavai találtak 
meg Április 21 én Győrött temették' 
al únasi részvet mellett. 

Halálozás. Horváth Janoa uy. pá-
paaaiamoui plébaooe, veatprémegy-
hwmeayei átílíopap éleieo-k 75 
a.dozopapságaoak 60. évében apr. 27 
én Jaooabaaan ülbsajt. TeaetéM 
ma do. 6 órakor volt ugyancsak 
Jaooshásan. 

Műkedvelő eloadáa. A kem.nes-
aZeotmarluoi ifjOMg : matus 7-éo 
Császár látván: Csacsi puiztan a 
Dépaaiomáfét adja elő a bombaka 
rosoltak es a Levente Kgyeadlel 
javára. — 

Stakosztilyí gyűlés A jánoshátal 
L veote EgyaaOiet labdarugó szak 
•>ztalya vasárnap gyű est tart.. A 
gyű aseu fuglalkoznak a csapatnak 
a bajnokságtól való visszalépésével, 
hivatkozva az utazási .nehézségekre. 

Randáiét a zaidok "utazási Illeté
kéről. A hivata.os lap mai azama 
közli a kormány rendeleiét a zsidók 
utazásával kapcsolatos illetékekről 
Eszerint a zsidók utazásának korlá
tozása tárgyában kiadott korábbi 
kormány rendeletben . előirt utazási 
engedély kiadása iránti kérelem 10 
pengd beadvánji, a kérelemre kiadott 
utazáai engedély pedig 20 pnogő 
ki .dvanyi , illeték . alá esik. Illeték
mentes a kérvény, illetőleg az uta
zási engedély, ha at atarái szüksé
gességet polgári vagy katonai ható
ság idézésével igazollak. 

LEVENTE ÉLET 

manybizlos. 

Zir alá helyezték a zsidák mező- ' 

1 ^ 

A z s i d ó i p a r o s o k 
a d a t s z o l g á l t a t á s i , 

k ö t e l e z e t t s é g e 
A Budapesti Közlöny mai aaáma 

közli az iparügyi miniszter rendele 
tét a zsidó .iparosok adatszolgáltatá
sáról. A rendelet szerint minden 
zsidó iparos, közkereseti, betéti éa 
korlátolt felelősségű társaság, ha 
Özemében 1944. április 29-én leg
feljebb 60 alkalmazottat foglalkozta
tott, köteles nyole nap alatt a buda
pesti állami monkaközvetitó hivatal
hoz vállalatáról, Oslethelyaégérflt, 
önmagáról, tulajdonostársairól és 
alkalmazottairól bejelentési tenni. 
A b - jelentést akkor u meg kell ten
ni, ha alkalmazottja oiooe. 

A leventék légoltalmi mankájának 
elsó hősi halottal. 

At ellenséges légitámadások pusz
tító erőjét a leventeiljúaág lendületes 
munkája, hősi helytállása gyengíti. 
Ahol rotnbUó, otthonokat poaztitó éa 
embereket gyilkoló bombák lehulla
na k, azonnal megjelennek a leventék. 
Eletet meotenek, elsősegélyt nyojta 
oak, l í iet oltanak ás romokat taka
rítanak. — A leventék légoltalmi 
mentájának Psataaintatasáhatao tolt 
aa első hősi halottja' Benos Józsel, 
akit a mentett aranka kosban a lég 
cyomáa holtan vetett át a atomaaé-
ddt has udvarára. A leventék tfi-
clió mankájának két kdei halottja 
van Pest«zenterzaébeten: Nagy Jó
zsef éa Pap László, a pastaai ntec-
zsebeli csapatoak tagjai. (LHK.) 

Celldömúlk a l 
A-botobakaroaultak javara a «elido 

alkalmival aa alanti Bssaigik foly
tat be: 800 P-t adott Dénes István 
nyomda tulajdonos. 100 P t adott 
Szabó János gőam. tol., DflruOlki 
Apátság, 00 P-t adott- dr. Nemes 
Vasal plébános, 60 P t adott: Racz 
István malom tisziv., 30 P t adott: 
gr. Eitz Károly földbirtokos, P. Műl-
ler Dámján 20 P t adott; Zaotik 
Károly rőföskereskedő, Palásti Özséb 
hitoktató, László Dániel igazgató, dr. 
Jakab Pal állatorvos, Nagy Imre 
földbirtokos. 10 P t adott: D'. Bo
ros Alán perjel, Kiss Mihály fökala-
oi, Szakács Jóaael kovács, v. Lássló, 
Gyula vendéglős, Háaatth Antal, Für
dős Gyula lejcsarnokot és vajkert*-
kedö, dr.'Seregélf Pál községi orvos 
Simooffj litván atijjgyártó. 
János hentes- aa •ássátot, 
Lajos' kertest, Uiterí Janka, 
Mihály drog.ata. 5 P t adott: Pető 
Fereoc, SsatM Imre, Jóiba Imre 
bognár, Aao»too Fersne Hangya-fiók 
vetető, Gyürnai István, Oereei Kál
mán szabó, Szeifert Jánoane varrónő' 
Dhlar Gyula ig. tanitó, Horváth De
zső borkereskedő, v. Horváth Gyula 
vendéglős, Németh Emília hölgyfod-
rUs, Bagits Sándor géplakatos, Mol
nár Feienc órás #a>i 
dr. Brooner Fereocoé, otv. 
Ittváoné. 4 P-t adott: Mónta Béla 
mav. ifltoc-ívitsgáló, Sitt István 
földbériő, Szakáét Káioly, Sasi Im-
r* luraros, Péo Ferenc molnár 3 P-
t adott: Tóth Lajos szabó, Kraaanai 
Lajos, özv. Vmcze Kálmaoné, Koc-
tor Jáooiná. Körmendi Antal, Pei-
gela'oek Izidor, Tendli János, Su-
ráoszky István, Temesvári István, 
Úri János. Horváth Jósaelné, Bíaie 
Mrán. 2 P t adott: ötv. •orvain 
Jótsefoá, N. M., Csányl Laatlóoé, 
özv. Magyar Jotsefné, ötv. Kováas 
Sáodorré, Pintér János, Horváth La
jos, Lórántffi Lajos, Poexa Ferene, 
Gaadag litván, Szabó latvan, Gyűrű 

LVincte, Statika Mihály, OtvOa Pereoo 
Jaktb Péter, Hegyi István, ' 
Sándorné, Qréczi Ferenc, öri 
Ntgy Kálmán, Jaakovias 
1 P-t idott: Kovács Karoly, Stabó 
Jétse f, JsakáOi Dénes, Balog Vendel 
Papp Sándor, Hol pert Jenő, Kiss 
Gyula, Horváth Károly, KoUda Vi'-
mos, Kovács Qyula, Petfl lyijosné, 
Sirvári Józael, Sági Gyakt, Dénes 
litván, Góda Antal, Lakáét Jótaefné 
Pées Biek, Zeléoy Ujt*, Molnár 
Imre, Priosz Jótefio, Horváth Ereo-
nora, Csorba Láasló, Wendlet Ka
rolina, Redods Károly. 60 miért 
adott: Sebestyén Antal. 20 fillért 
adott: Kuvac* Jó«»( 

http://ll.ior.er
http://K-izaryAi.ua
http://lt.au
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A K ö z e l l á t á s i H i v a t a l 

k ö z l e m é n y e i i 

Az új beszolgiltatáoi rendelet 
intézkedései a kenyérgabona ét 
' • - ï « r t e ^ | a J t e t a i r o l . : 

¡As a gardái todo, akinek 
lOldie, réije. legelője otío megalla-
pitotí ö-sies beszolgaitatasi köteles 
sége oOObdzsegyaégoél nem nagyobb 
> kenyérgabona es tairtwaxolgálUlá 
Bi kötelességét ktlCo engedé.y 0*1-
kal ts a rendeletben (elsorolt bar 
ssefy termény, termék, rag y élőállat 
beszolgáltatásával, vagy mezőgazda
sági arankával is teljesítheti. 

At a gazdálkodó, akinek összes 
beszolgáltatás! kötelessége 5C0 béze-
egységnél nagyobb, de beszolgaitatasi 
kötelességének teljesítése eseten 
háztartásának kenyérgabona, zsír, 
'agy vetőmagszükségletét fedezni 
nem tudná, 1944. szeptember 30-ig 
i S j » i s b s » - + é r ^ 
mánybiztostól hogy keni 
isit baszolga.talasi kötelességét, — 
leaWjabb háztartási, vagy vetőmag
szükségletének métákéig. — a rendé 
létben felsorolt a azokból általa 
szabadon választott termény, fagy 
termék, fagy al atbeszolgaltatasaval 
•ágy pedig mezőgazdasági mnukával 
teljesíthesse. A kérvényben lel ke'l 
(Öntetni a gazdáikodú nevet, nyilván 
tartó hatóságai, 1044- 45. évi gar
dák öny verjek számát, a kérelem in 
dókát és azt, . bogy a gazdálkodó 

. beszolgaitatasi kötelességet milyen 
faja és mennyiségi terménnyel, ter
mekkel, ragy állattal tudná teljesíteni. 
A . kérelmet a nyilvántartó hatóság
gal igazoltatni kell. 

A hásbeszolgaltstasi kötelességnek 
azon rendelkezése alol azonban, bogy 
a gaidálkodo ezen kötelességének 
leeslabb telét • szarvasmarha, juh, 
sertés, ragy sertéshús beazotgaltatá 
sával kell teljesítenie, illetőleg lega 
lője után a megállapított hosbeizol 
gáltatás teljes egészében szarvas 
marha, ragy joh beszolgáltatásával 
kell teljesítenie, továbbá, hogy S 
rét otan megállapított húsbestolgál-
tatási kötelesség teljesítésére katasz
teri holdanként bizonyos mennyiségű 
szénát kell beszolgáltatnia, ezek alól 
a rendelkezések alul felmentést sem
miféle címen nem adhatnak a ható-

A beszolgaitatasi -kötelesség 
teljesítésébe beszámítható, 

szolgáltatások. 
As Éj beszolgaitatasi rendelet ép

pen ágy mint a mollAvi, lehetővé 
teszi, bogy bizonyos -természetben 
kiadott szolgáltatásokat a gazdálko 
40 beszolgaitatasi kötelességének 
teljesítésébe beszámítsanak a nyil
vántartó hatóságok. Így be kell szá
mítani a kenyérgabonából., tényleg 
kiadott oséplőrészl, ha a gazdálkodó 
20 kat, holdnál nagyobb szaútöterO-
leWn gazdálkodik, vagy ha ennél 
kisebb szántóterületen gazdálkodik 
ugyan, de igazolja, bogy az aratasi 
munkaiatokat maga és csalágtagjai 
tartós munkaképtelenség, «agy ha-
totns katonai szolgálat miat t nem 
végezhették el, továbbá ha a gai
dálkodo munkaképtelen "hadirokkant, 
vagy hadiözvegy. , 

' ^ " ' ' 'Beszámn a kenyérgabcna beszol
gaitatasi kötelesség teljesítésébe a 
sommásmnnkásoknak kimért havonta 
2 q az egész évben azonban legfel
jebb lo Q; keúyérgabona. Ha azon-

. ban a gazdagodó az. . 1944—46. # 

évben.-ti$b. sommás ér. 

kevesebb éves gazdasági cselédet 
tart, mint amennyit az elmúlt évben 
a beszámítás szempontjából annyival 
kevesebb sommást lehet csak figye
lembe venni, amennyivel as éves 
gazdasági csel'dek száma; az előző 
évi gazdakönyvben leliOctetett lét. 
számboa képest ősökként, 
. Az 1944—45. gazdasági évben is 
üessamit a kooveucióa cselédeknek 
szerződés alspján kenyérgabonában 
kimért járandóság, da csak aa átia 
gos mértékű oselédtarlást meghaladó 
lélszarcu gazdasági cselédekre. Vagyis 
ez gyakorlatilag atl jelenti," hogy 
egy gazdasági cseléd szamara éven-
tent legíeljibb 12 •[ koorenciét 
számítva, kat holdanként I kiadott 
járandóságból 60 kg. kenyérgabona 
nem számit be a gazdálkodó beszol
gaitatasi kötelességének teljesítésébe. 
Az ezen fel Olt maradvány az, amely 

latpknasj mert akkor nem1 nyugta
lankodnak. Természetesen .előzőleg 
vezessük ki a jószágokat az istálló
ból és kötözzök egymástól lehetőleg 
minél távolabbra. A lovakon éjsza
ka is hagyjak ra j t a* kötőféket. A 
bikákat és az idősebb bikáborjukat 
jól meg kell kötözni, nehogy elsza
baduljanak es. bajt okozzanak. 

Á szénái a szalmát és a kukoií-
ca az arat minél' nagyobb távolságba 
rakjuk .egymástól, hogyha - esetleg 
Híz támad, egyik kazal meg né gyul
ladjon a másiktól. .. 

A jó selyemtenyésztök talp-
börkbz és ruhaneműhöz jutnak. 

A selyemgnbó beváltási árát a 
kormány az idei esztendőre a követ 
kezőképen állapította meg: I . oi 
kg-ja 20 kg-ig 5 pengő, azon felül 
7 pengő, a 11. osztályúé 2 50 pengő, 
a 111. osztályúé, a hulladékgubó kg-
ja 30 hllér. • -

A selyemhercyítenyésztés napja-
• tokban honvédelmi azolgálatot jelent 

lalkozó falusi lakosságnak elsősorban, 
ruhaneműre, b itilnemüre és lábbelire 
van szüksége, a kormány külön ju
talomban részesiti azokat, akik a 

_ Itatást kötelességének 
stlésébe. • • , ' . 

Éves gazdasági cselédeknek kell 
tekiuteni a cselédszerződéssel el 
szerződött szegődményes iparosokat, 
a dobány térrészeket, továbbá.azokat 
a sommás munkasokat, akiket a 
fentebbi rendelkezés szerint azért 
nem lehet a beszámítás ütem pontjá
ból a sommások köze sorozni, mert 
a gazdálkodó keresetb éves gazda, 
sági cselédet,-de több.sommást al 
kabuazo.i, mint sz előző évben. 

A havi cukorfejadag egyszer-
re való kiadáia.' 

Felhívja a közellatasi hivatal a 
lakosság figyelmet arra, hegy a .ö 
vőben az egy havi cuk or lejadagol 
egyszerié megkaphatják. Jelen ren
delkezés azonban nem tévesztendő 
Össze a két havi lisztfrjadag egy
szerre V M I O kiszolgáltatásával k ip 
esolatban kiadott rendelettel, cukor
ból ugyanis csak egy havi fejadagot 
szolgáltathatnak ki a keresked'k 
egyszerre. 

Korpakiutalás. 
Felhívja a közellátási hivatal 

mindazok figyelmét, akik a Hangya 
főüzletből a korpái még nem mtók 
el, hogy azt május hó 6-ig feltétls-. 
nül vigyék el, meit ezidő után mar 
nem kaphatják, meg. 

. Margarin kiutalás. 
Krzhiiré teszi a közellátási hiva

tal, hogy a hatósági zsírjegy május 
havi 18, 19, 20 és 21 ssámo szel 
vényire s Hsngya főürietbeu szel
vényenként 10 dkg. margarint szol
gáltatnak ki. 

Védjük a takarmányokat a 
gyujtolapok ellen. . . . 

" Miudeu gazdausk egyéni—rrdeke-
de "egyúttal hazafias kötelessége ia, 
hogy gondosan megvédje a. hazai 
állatállomány szempontjából. annyira 
fontos takarmányt aa elleuséges re
pülőgépek által esetleges ledobásra 
kerülő gyújtóbombák és gyuj'óhasá-
bok ellen, Minden gazdának lel kell 
készOioir, hogy tűz esetén megment 
hesse Iskóházát, istállóját és takar
mánykészletét A védekezésre lég. 
oelszerflbb megtelelő mennyiségű.víz 
és száraz oltóhomok tárolása amik
kel a ledobott,gyújtóbombákat és 
gyujtóhasábokat ártalmatlanná lehet 
tenni. -Riadókor adjunk i 

selyomtenyészlésben lokozotabb rész 
vételükkel aa ország különleges ér
dekéiket szolgálják. 

Fe lh ívása be szo lá l t a tás ra kö
telezett gazdálkodókhoz. Ismételten 
(eihivia a közibatati hivatal azokat 

•a gazdálkodókat, akik gazdakőoyvvel 
rendelkeznek, hogy a hasznalatukban 
lévő szántó-, rét- és legelő művelé
si ágában beállott változást a köz
ellátási hivatalban saját, érdekükben 
minél előbb jelentsék. Ugyancsak 
je enteni kötelesek azt is; ha a jövő 
1944—46. gazdasági étben nem 
ugyanazon a szaoio-, rét- és legelő, 
területen gazdálkodnak, mint am*ny 
Oyi a jelenlegi gazdaköny vük ben 
szerepel. • "• 

N E M Z E T I MOZGÓ 

29- ̂ én, szombaton fél 6 és léi 8-kof, 
30- án, vas imap fél 2, r e T ^ J é r f T 
és fél 8 órakor. Rendes helyárak. 
Sziámi macska. 

Magyar világhiradó. 

Május 3-án, szerdán fél 6 és fél H 
Órakor, 4-én, csütörtökön fél fi órakor 
Jelmezbál. 

Ufa világhiradó. 

6-án, szombaton fél 6 és 8-kor, 
7-én, vasárnap fél 2," fél 4, fél 6 

és fél 8 órakor. 
."— Rendes helyárak. — . 

Láp «¡raga. 

C e l l d ö m ö l k : 
Pertitz Il - CVSE H 

Yezettf : Potyi. 
Góllövfk: Vnmos IL (2) és 

3:2 m 
illetve Heode U-esböl és || I (,T" 

A vasárnap délntán 3 traSi! 
zOttCVSE Il-Perntz IL « k * 
a délutáni légiriadó mists 3 
6 órakor tudták kezdeni. ' t . 
ellenére Is mintegy 200 ember 
kíváncsi a I I . osztályú ekő a sa. 
dik helyezett döntő mérkőzésé,, 

A hasal csapat a következel 
állításban szerepelt; Kírv 
Benkő, Gersey, ö n , Varga í l {. 
Magyar, Major,- Nagy, Németh I 

Nagy hatot vívott a két etaa 
mérkőzés.úgy indult, hogy a l 
csapat győz, de puha esatáu., 
nem tudta a mérkőzést mejmyiral 
: Bcen a mérkőzéaen dőlt m 
osztálya bajnokság sorsa, A 
csapat ezen mérkőzés n 

Első lel időben egyeuraniú 
len felek küzdöttek. Talán 
nank hogy a helyi csapat 
molat mint a. vendégek, ds 
ményt mégsem tudnak elérti S 
utan mar 3:0 ra vezet a Psfl 
mikor a hazai csapat isméi c 
akcióba kezd, de mostmar 
nyesebben mint az első Iliid 
Heode a 22-ík percben ll-esiots 
a 42. percben Magyar lövi a 
c-epat 2-ik gólját. A* utolsó 
ben még nagyobb a helyi i 
fölénye, de a kíegyeo'ftésrs 
oinos idő. 

A játák bírálata: A mrkozésr, 
nagy él vezetet nyújtott. A 
csapat csatársora rossz napol I 
ki. A CVSE lölényét ítélve UH 
győzelmet arathatott volna. A i 
zőoj leijobbjai: Benkő, Tanát 
Úri. A Perutz I I . győzelme 
demelt, mert taktikailag leialmi':i| 
technikás ce.lliek.eL (KG) 

Vasárnap délután 3 érakór a li 
pályán játszik a CVSE I . azSVSEij 
o-apatával bajnoki mérkőzést 

Magyar híradó 

: KEMENESALJA 
Megjelenik minden szombaton este. 
Kiadja: a Celldömölki Katolikus Kör. 
A kiadásért felel: Dinkgreve Nándor 
Előfizetési dl j : : Egész évre 10 pengő, 
félévre3 pengő, negyedévre 250 t> 

Csekkszám.-26.070 , 
A hirdetéseket csütörtökön estig, kell 

a szerkesztőséghez beadni. 
Hirdetések dija előre fizetendő. 

Készült: Dinkgreve Nándor könyv-
" lOjlOJJfflh. 

Termeljünk minél több I 
A h 'bo iú alatt fokozott 

séghez jutott á burgonya miod 
emberi táplálkozásban, tniad. 
allatok takarmányozásában. Cl -
belő is, mert s terJJIetegjségti j 
burgonya adja a legn igyobbj 
tápanyagot, emellett sokoldatsáj 
használhatósága, a babot ós 
Iáéban sok mindent lehet 
val pótolni. Éppen srre v«ló 
tettel a kormányzat állandóan« 
súlyozza a burgonyatermésig 
lentőségét és lokntolt felkartlar 
szűk-égét. 

Illetékes helyről újból nyoi 
ssn felhívják a figyelmet a 
nyának laessélasebb Vtt.t'WS 
di 
Ki 

ginéi líagyobbmérvfl le"»«"T 
ivánato-, hogy necaat mi*«ii 

1 | da gBndrj-k^i a |r «»ját W * * 
szükségletének megtermeléslrön 
háztartás szükségletén kliöl H 
mányosásí siempontokra n í ° " 
—, hanem termeljen miadet*. 
né l több burgonyát, skiDek I 
darab kis földje, vagy « r l j s™l 
rendkívüli báboris visz'joyíg 
kázatok, as esetleges sziiii*" 
hézségék egyaránt « ' " » ° s l ° , " < | 1 

szik, hog, m m é l i ö b b h a i t . ^ 
deikezzék saját termésű beW»n 
A borgÖDÍatermelésnek nigf 
htgy nem fenyegeti " f j g Z s 
lermrlésMs rsktároiási M"* 1 " 
ssély. - . — 
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