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Ne két énnel! 
iNefflCtalc szavakkal és nem első

sorban szavakkal kell a mai élet 

feleím, hanem Inkább és kizárólag 
_ tetteinknek kell igazolni, hogy éle-, 

tünket" úgy álüMtuk be, hogy az 
hasznára van közösségünknek és 
eleiünk bizonyltja lelkiségünket, azt, 
hogy tudunk lemondani, tudunk ál
dozatot hozni, hogy becsülettel 
helytállunk, hogy a helyzeteket nem 
elsősorban önző céljainkra használ
juk ki, és nem aknázunk ki minden 
lehető alkalmat ahonnan csak egy 
kis egyéni hasznunk' is lehet. 

Magukat jobboldalinak tartó em
berek életmegnyilvánülasai rgen sok
szor cáfolják meg önmagukat, állí
tólagos elveiket, és mutatják be az 
illetőket igazi valójukban, olyannak 
amilyenek, lerántva a leplet, amit' 
maguk elé vonlak. 

Rászorult kisembereknél, vagy 
helyesebben kiskeresetű embereknél 
még :>ak meg tudtuk érteni azt a meg
nyilatkozást, amit nem régen tanú
sítottak egyesek a zsidó üzletek ha
tósági bezárásával kapcsolatban, de 
azt a néhány órás lehetőséget, ami 
pénteken délelőtt adódott, nemcsak 
a fent említettek próbálták kihászr, 
nálm, de igen sokan olyanok is 

t beálltak a rohamozók közé. akiknek 
keresete messze felülmúlja azt aha
tárt, amiből még a mai árak mellett 
is kényelmesen, mondjuk, uriasan 
meg lehekéinj-

Természetes-, hogy a k i i keresetűek 
közül sokan kaptak az olcsó árakon 
és olyan cikkeken,. amiket néhány 
héttel ezelőtt hiába kerestek az üz
letekben, de nem természetes, hogy 
havi ezren felül kereső urak, vagy 
nejeik, p á r o s á v a l vigyjék haza a 
kalapokat és,egyéb árukat, kihasz
nálva a ritka, é s most is csak egy
két órára adódott alkalmat. 

Nem csak rendelet kell ide, és nem 
ellenőrzés, de igenis kell az igazi, 
4 lélek mélyén végbemenő átalaku
lás, amely nem engedi meg, _,bogy 
Önzésünk ilyen tág teret kapjon, 
amely meghúzza a korlátokat, de 
nem mások, hanem saját magunk, 

M cselekedeteink, eleiünk tfé.i- • 
Nem lehet minden ember mellé 

rendőrt és ellenőrt állítani, de igen 
is minden embernek kellene az éber 
lelkiismeret, amely megszólalna 
rhindanhyiszor, valanányszor "vallott 
elveinek" nem megfelelően akarunk 
megnyilatkozni, hogy előre észre
vegyük az elváló ,jítat, amelynek 

; egyik ágán "elveink" haladnak nagy, 
hangon, a másik pldalon a való éle-
lünk átlátszatlannak gondolt fátyollal 
eltakarva. A fátyol átlátszó, az. ele
iünk nyilt, még akkor is, ha mi 
Mm vesszük észre. — 

A zsidó gazdasági rendszeren 
tönkremegy a keresztény műveltség 

Á zsidóság egyenjogúsága és a 
zsidó vallásnak a "törvényesen ' be»-
vett vallások közé fogadása "ellen 
éppen a zsidó-liberális világnak 
.fénykorában* "rettenthetetlen bátor
sággal hareoft P r b l i á s zk a Ottokár, 
Az első magyar fajvédő „A zsidó re

cepció á morális _szempohtjából" 
cirnfl Írásaival akarta felrázni a ma
gyar közönséget . már 189>banl 
Lápunk hasábjain leközöljük ezt az 
iránytűként sugárzó írást. Az eddigi 
közieményék folytatása a következő 
rész. 

műveltséget nem a zsidó, hanem a 
keresztény erkölcstan alkotta meg s 
hordozza mostanáig, az ellenséges 
elem túlságos benyomulásával meg
mérgeztetik a szervezet s romba dül, 

fmeiyen j t fagyöngy annyira elhatal
masodott, hogy a kéregbe fölszlt 
nedvek nagyobb része nem a tölgy 

A zsidóság azért fekély • keresztény nyugat 
testén,, mert nem ismer erkölcsi korlátot 

• '. .-. -T ; • vagyonszerzésben • 

A vagyonszerzés modern módja 
"hozta a nyugati -társadalom nyakára 
a szocializmust Ez a mód a zsaro
lás, a kiszipolyozás. — egész - nép-, 
rétegek keserves, ̂ verejtékes munki-' 
jának néhány úf zsebébe való jut
tatása. ' Egy rémilő és folytonos 
igazságtalanság, mely malhematikai 
szükségességgel felhalmozza a nye-. 
reséget, az emberi munka produk
tumát néhány tőzsérnek, s végre a 
a RothschHdoknak zsebében, akik
nek lábaik előtt ülnek meghecstele-
nitett rabszolganőik, a keresztény 
nemzetek, s köztük elsőnek az .Egy
ház első- leánya", Franciaország. Ez 
a zsaroló gazdálkodás szétbont 
minden szervezetet, minden rendet, 
atomizálja á népeket, a pauperizmus 
lejtőre tolja a társadalmi épületet, 
amely lejtőn okvetlenül le fog siklani 
a felfordulás, a legradikálisabb fórra--, 
dalom örvényében. 

Ez a folyamat megy most végbe 
szemeink előtt. Meglehet, hogy a 
zsidó börziánerek, kik a bécsi 
Ringstrasse-ri s a budapesti . And-
rássy-uton laknak, erről, nem igen' 
álmodnak: hiszen az egész liberális 
sajtó valóságos blaz ;rtságot tüntet 
fel önmagán e- nagy világtörténeti 
folyamattal szemben ; annál keser
vesebben adják meg ma'jd az árát. 

A- keresztény nézet szerint á ma
gánbirtok s a munka biztosítja az 
pgycceltnelr evidenciáját s .lehetővé 

fölhalmozist, másik részében tűrhe
tetlen szegénységet, vér- és velö-
hianyt eredményez. . „ . . 
' A' zsidóság sohasem bírt e ke

resztény, alapvető műveltségi nézet
tel, s azért képtelen kezdet óta az 
általános .* műveltség hordozójául 
szerepelni; elveinek legjobban meg
felel ez az állapot, melyben most a 
keresztény népek átkára és- bünte
tésére köztük szét-zórtan élősködik 
— valamint a rablók, kalózok és 
tolvajok sohasem képezhetnek ön
álló, magában élö társadalmat, mert 
csak mások keresményéből élnek;, 
önmaguk semmit sem produkálnak. 
A zsidó mindig uralkodni akar a 
többi nemzeten; a zsidóság ószö
vetségi történetén is dominante 
gyanánt hangzik el ez az alacsony, 
testi, állati hang; ezzé degradálta a 
messiási Ígéreteken alapuló erkölcsi 
supremáciát a népnek alávaló, kapzsi, 
szemita szelleme. Neked hódoljanak 
a népek, — lábaid elé .öntsék ara
nyukat, szolgáljon neked valamennyi 
nemzetség, te pedig Ábrahám f l a -
te vagy mindig és mindenütt mások 
zsírjának és velejének lecsapol ója, 
mások verejtékgyöngyeinek össze
harácsolja, örülj sorsodnak és ne 
tötödjél a rabszolga nemzetekkel! 

így áll a zsidóság háromezer év 
óta a pogány s később a keresz
tény népekkel szemben. - Erkölcsi 
nézetei, sötét, babonás hite okvet-

ágait s lombját, hanem a betolako
dóit és élősdi vendéget táplálják. 

A keresztény műveltség zsidó 
morálissal fönn nem állhal, márpe
dig a zsidó morális elhatalmaskodik 
mindenütt, de kiváltképpen a gazda
sági rendszerben: következőleg ezen 
a zsidó gazdasági rendszeren tönkre 
fog menni a nyugati keresztény 
műveltség. — . •'• . 

Gyülekezési tilalom. 
A magyar közvélemény a 

gyobb megelégedéssel fogadta a 
belügyminiszter rendeletét a gyüle
kezési tilalom életbeléptetéséről. 

. A magyar királyi, honvédség 
napról-napra fokozottabban, kapcso
lódik béle az Európát és így ha
zánkat is fenyegető bolsevista ve
szély elleni küzdelembe" — mondja 
a rendelet. .Az ellenséges légitáma
dások fokozódásával annak követ
kezményei is súlyosbodnak, ame
lyeknek elhárítása mindenkit fokozott 
erőfeszítésre kötelez. Ebben a súlyos 
harcban a termelés folytonossága és 
minél tökéletesebb zavartalantága az 
az alap, amelyből a harctéren küzdő 
honvédségünk és hátország lakossága 
erőt meríthet sárra biztosan támasz-
kodhatik. A termelésnek ezt a foly
tonosságát és zavartalanságát, ezál
tal minden rendelkezésünkre álló 
erő összpontosítását csak ágy látom 
biztosítottnak, ha a politikai pártok 
és egyesületek tevékenységüket, párt
ás egyesületi életüket a lehető leg
szűkebb körre korlátozzak és sen
kit sem vonnak el munkahelyéről." 

A belügyminiszter hatályon kívül 
helyezte a március 3l-én kiadott 

teszi többé kevésbbé teljes életkifej-
lésüket. az ember nemcsak 
egyed, hanem társadalmi iag; ő a 
társadalom szervezetében él s élhet 
egyedül terfnészetének s méltóságá-
nákitegfeielőleg s éppen azért az 
ő munkájának-és birtokszerzésériek 
e keretbe illeszthetőnek, kell len
ni," í minden olyan gazdasági rend
szer, mely a társadalmi szervezetet, 
az összesség megélhetését az egyes
nek, az egyes érdekeinek' aláren
deli, megrontja a szervezetet egyik 
részében a társadalomnak túllengést, 

Ijenül zsarolásra viszik. A zsarolás 
képezi a zsidó birtokszerzes jellegit, 
mely a divó rendszernek is szigna
túra ja; úgy hogy méltán mondhat
juk, hogy a szocializmust megte
remtő liberális gazdasági rendszer 
háromezer év óta a zsidóság" er
kölcstelenségében volt letéteményez-
ve, s a XIX századra virradt fel az 
a dicsőség, hogy gazdasági erkölcs
tanul a kereszténység megvetésével 
á zsidó nézeteket fogadta el. A XIX. 
század zsidó lett birTokszerzési mo
rálisában, mivel pedig a.-keresztény 

előző rendeletét és megtiltja, hogy a 
rendőrhatóságok a gyülekezési jog 
korlátozásáról kiadott rendelet 2. 
szakaszában meghatározott gyűlé
sekre engedélyt adjanak. }^r~? 

Nem érinti ez a rendelet a pártok 
és egyesületek rendes napi életéhez 
tartozó, folytonosságot biztosító 
adminisztratív tevékenységet. Tag-
értekezletek, vezetői-, vagy választ
mányi értekezletek sem tarthatók és 
nem engedélyezhetők. 

. .-s^^aSe-'' - -'*St 
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A Százéves naptár 
Szokása már a magyar embernek, 

hogy szeret válogatni a ka'endáriu-
mok között. És legtöbb ember, ha 
naptart vesz, először megnézi: van e 
benne időjóslás. Különösen a gaz
daember részérói érthetó ez az ér- í 
deklódés Hiszen egy esztendei jó 
vagy rossz sorsa függ attól, hogy 
milyen lesz az időjárás. Nem cso
dálkozhatunk tehát, ha azok a nap
tárak kelendőbbek, amelyekben meg
van a ' .Százéves naptár-", vagy az 
.Időjárás Herschel Szerint". Ame
lyikben azután mind a kettő- meg
található, sőt még tapaszfalat sze
rinti időjárást is! közöl, annak már 
biztos a sikere. 

De" hát mi is tulajdonképpen az a 
Százesztendős naptár? Alapja az a 
hiedelem, hogy amilyen időjárás 
volt száz esztendővel ezelőtt, ugyan
olyan lesz most is. Vagyis, amilyen 
volt az idő 1844-ben, olyan lesz 
1944-bcii i v A gyakorlatban azután 
elővesznek egy stáz-^-észttndőveL 
ezelőtt kiadott naptárt és kiírják a 
benne jelzett időjárást. Ebből azon
ban mindjárt következtetést vonha
tunk ennek a jóslásnak hitelességé
re is.- Mert bizony — erre kevesen 
gondolnak — a száz évvel' ezelőtt 
kiadott kalendáriumokban nem a 
megtörténi időjárást jegyezték fel, 
hanem azt, hogy valamelyik „tehet
séges" időjós milyen időt jósolt 
arra áz esztendőre. Hogy aztán 
bevált-e a jóslat, vagy nem, arról 
hallgatnak ezek a naptárok. így 
még ha igaz volna is, hogy az idén 
olyan, lesz az időjárás, mint száz 
esztendővel ezelőtt volt, akkor sem 
bizhatnánk a Százéves naptárban. 
Nem tudhatjuk ugyanis, hogy pl. 
1844-ben olyan volt-e az időjárás, 
amilyennek á naptár megjósolta. 

A Természetet nem lehet korlátok 
közé, még százéves korlátok közé 
sem szorítani. Vannak ugyan sza

kaszosan visszatérő ismétlődései, 
ezeket azonban nem az ember, ha
nem csak a Teremtés Alkotója szab
hatja ki . 

Az idei áprilisra pl. ezt írja elő a 
Százéves naptár: Április 5-ig hideg, 
enyhébb napok után végig gyakori 
esőzések. Szerencsére Április nem 
olvasta el ezt a jóslatot és Így nem 
is alkalmazkodhatott hozzá. Éppen 
április első napjaiban jOtt meg a 
hideg, szeles március után a tava-
sziasabb idő. A hónap közepe felé 
már kezdtünk félni, hogy jön a 
.gyakori esőzés".. Annál is inkább, 
mert Herschel Is fenyegetett : 17-e 
után esős, szeles időt helyezett k i 
látásba. Ez a szeles esős idő azon
ban éppen égy elmaradt, mint a 
márciusra jósolt ..enyhe napok 
utáni derült két hét". Májusra így 
szólt a prognózis: .Derült napok' 
után 7-től borult." Talán .fordítva 
beválik. — ' " 

Még egy-tfagy-
ilyen időjóslásoknak. Az, hogy na
gyon általános' prognózist adnak. 
Tele vennak bizonytalansággal. Pl. 
egy negyven év előtti, 1904-es nap
tar igy ír: Április kezdete hüvöses 
és itt-ott.esős, 8 —15-ig szeles, de
rült, de délnyugati szél mellett esős. 
26-tól az időjárás -változó. Tényleg, 
ezt nagyjából minden áprilisra el 
lehet mondani. Esős is, derült is, 
szeles is, meg eléggé változó szo- | 
kott lenni. Ennyit mi is meg tudunk 
mondani, áz időjóstól éppen azt 
várnánk, hogy az ilyen általánossá
goktól való eltéréseket mondaná 
meg. Ez azonban tudományos szem
mel lehetetlenség. 

Ne mulassza el tehát senki egy 
jó kalendárium megvételéi a miatt, 
mert hiányzik belőle a Százéves 
naptár, vágy az Időjárás Herschel 
szerint, (pb.) 

A film őskorából. 
Ha a film számbavehető korát 

tekintjük, alig éri el egy ember tör
pe életét, mégis valóságos óriássá 
nőtt. Első szárnypróbálgatásait alig 
lehetett észrevenni és néhány évti
zed multán mégis arra ébredtünk, 
hogy már egészen benne élünk, 
hatalma,és befolyása ránk neheze
dik. . _ 

Jelentkezése látszólag váratlanul 
és meglepetésszerűen következett be, 
pedig már elő volt készítve. A 
fényképezés feltalálása adta meg a 
végső lökést a fejlődésnek. A Cellu
lóztekercs az elsó döntő eredmény 
abban az irányban, hogy a moz
gásban lévő tárgyakról mégfelelő 

váljék. A két orsón le és felgom 
bolyódó ' cellulózszalagon már tiz 
felvételt, készíthettek egy másodperc 
alatt. Ezzel nagy általánosságban 
adva voltak a technikai előfeltéte
lek. Edison feltalálta a perforált 
Hlmszalagot, amely lehetővé, tette az 
egyenletes továbbmozgást. Az ' ő 
.kínematográph*-já az utolsó* állo
más a Lumiére-festvérek kísérletei 
előtt. 

A Lumiére-testvérek az elsó nyil
vános előadást 1895. december 27-
én tartották Parisban. Bemutatko
zásuk fényesen sikerült. 

nikor az új találmány óriási 
5sége m ú l l l T O n r i ^ é f í " ' i l i é t 

sok is jelentkeztek áz elsőség' pál
májáért, nem minden alap nélkül. 

A filméiet története mégis a 
Lumiére-testvérek nevével kezdődik 
A gép, amelyet elsőízben' használ
tak az úttörők kísérleteinek volt 
gyakorlati és tökéletesebb kivitele. 
Jelentőségüket méginkább hangsú
lyozza az a tény, hogy_ az új talál
mányt ők hozzák soha meg nem 
szűnő kapcsolatba a közönséggel s 
ezt a kapcsolatot éppen, ők terjesz
tik ki és mélyítik el. Körülöttük 
jelenik meg az' elsó tőkécsoport is 
és Igy a film ipari, gazdasági életét 
kezdetleges formák közölt ugyan, de 
mégis ők indítják meg. 

Meste rházy Ferenc 
V a s v á r m e g y e I n j a . 

A K o r m á n y z ó Ú r M e s t e r h á z y F e r e n c d r . - t 
Vas- v é r m e g y e f ő i s p á n j á v á n e v e z t e k i , ami-tit"" • 
„ V a s v á r m e g y e " s z o m b a t i s z á m a í r j a . 

LEVENTE ÉLET 

Az első időben á mozgókép a 
legkétesebb környezetben, tengődik. 
Országes-vásárok-sátrai közfltLtürxik_ 
fel, vagy a nagy városok mutatvá
nyos bódéiban húzódik meg". Egy
előre még csak technikai újdonsága 
az, ami leköti a közönség figyelmét. 
A fejlődésnek azonban már semmi 
sem állhat útjába. A tőke is felis
meri gazdasági jelentőségét. A fej
lődés Qterhét és a film növekvő 
népszerfiségét a filmszínházak gyors 
szaporodása jelzi. Közönségben sem 
volt hiány. Az emberek tolongva 
lódultak az új csoda, látására. 

Szablya Miklós. 

Május hónapban tartják a leven
ték honvéd próbáját. ^Qlyan közsé
gekbe csoportosítják a leventéket, 
ahol a próbához szükséges feltéte
lek megvannak. A honvédpróba két 
részből áll: gyakorlati és elméleti 
részből. A. kilenc tételből álló hoh-
védpróba pontértékek szerint van 
elbírálva. A" középérték mutatja a 9 
kiképzési év eredményét. Négy osz
tályzást érhet el a levente: kiváló, 
" megJeJélk-és. rneg f a r " 

A celldömölki járás területén ed
dig Jánosházán, Bobán és Mesteri
ben tartottak honvédprobát, Gádoros 
Mihály százados, járási leventepa
rancsnok vezetésével. A leventék ke
vés kivétellel megállották a próbát 
és bizonyságot lettek arról, hogy 
levente idejük a'att jól felkészültek 
a hónvédéletre. 

A celldömölki járás leventéi 
gyűjtöttek a bombakárosullak javára., 
Agyüjtés eredménye eddig 10 köz--
ségből érkezett be, mely szerint 
Jánosházán 4820 pengőt, Bobán 
1.057-30. pengőt, Kemenespálfán 311 
pengőt, Nemeskocsban 232 40 pen
gőt, Mesteriben 7575 pengőt, Köcsk 
Kápolna és : Egyházasbetyén 1.210 
pengőt, Csöngen 56 pengőt, Egy-
házaskeszőn 315 pengőt, Kemenes-
szentpéteren 236 pengőt, Borgátán 
3030 pengőt gyűjtöttek á leventék. 
A többi község gyűlésének ered
ményét legközelebb közöljük. 

* 

A ronggyűjtésből is kiveszik ré
szüket a leventék. Járásunk leventéi 
tetemes, mennyiséggel. jirjjltakjiqzzá 
az országos eredményhez. I t t . . Ö* 
csak 10 község eredményét ismer
jük, mely szerint 33 métermázsa 
rongyot gyűjtöttek. A még hátralé
vő községet eredményével minden 
valószínűség szerint eléri a járás 
eredménye az egy waggont. Ezzel a 
járás részére 333J orsó cérnát sze
reztek. 

* 
Ugyancsak gyűjtöttek leventéink 

az Országos Gyermekvédő Liga ré
szére. A gyűjtés eredménye" meg
közelíti a 2.000 pengőt 

A H. M: miniszter úr rendelete 
értelmében a mezőgazdasági munkát 
végző leventék májusi és júniusi 
foglalkoztatása szüneteltethető. Azon
ban az_ ejmaradi.. L^Jkozásoká t _a 
munkák szünetében és jüíiüs 15-
augusztus 31. közöli kell pótolni, s 
ezalatt hat teljes, napi, vagy 12 fél
napi-foglalkozást kell tartani. 

A celldömölki járás leventéi - ré
szére a járási levente parancsnok
ságra közel 1.000 doboz C vitamin 
tápszer érkezett, melyet á gyengébb 
testalkatú leventék közölt osztanak 
ki, A tápszer a szervezetet éllenál-
lóbbá teszi a "betegségekkel' szem
ben. Ezzel is a honvédelem érdekeit 

""'"jáiják, . : : » . • . ; . . 

Irta: BOROS LÁSZLÓ. 

f Dús, csirás szembJl 
szökken a szár, ' -
téli mezőből : ' ' 
hirtelen öltözött . " 
tavaszi határ, 
ezer pompával ' 
mosolyog feléd I 
— Vakondtúr) púpjaival 

- - a lendülő rét, 
Illatos zene 
szerieszén 
— Rügy lázas fáiiikörF 
berzenkedő cinkék^ 
apadó hordóval 
a félszemű pincék; 
szeszélyes, lucskos 
április-förgelegr 
Napvágyő lázzal 
a szobabeteg. 
Hirtelen hangok. 
ismeretlenek, _ 
Lucskos, csepegő, 
zsuppos ereszek. 
Minden oly csodás 
csalfa-csókos ravasz, 
A szívben, légben, 
a mezőn : a Tavasz ! 

Katolikus egyházi élei. 

Flórián napi körmenet. Szent Fló
rián ünnepe után következő vasár
napon Celldömölkön régi idők ólt 
fogadalmi körmenetet tartanak, hogy 
az Isten hárítsa el rólunk a tűzvészt. 
Az idén a körmenetet május 7-én, 
vasárnap délelőtt a 9 órai nagymi
se után rendezik meg, még pedig i 
szokásos útvonalon, ha-a körfiraé-
nyek megengedik. Á plébániai hi
vatal ezúton is tisztelettel meghív;: 
á Hatóságukat és Hivatalokat. 

Oltáregyesületi imaóra lesz vasár
nap este 7 órakor az apátsági temp
lomban, a májusi ájtatossággál kap
csolatban. . " V 
v A Mária Kongregáció májusi ima
órája csütörtökön este' fél 7-kor Jes 
a tárházban. 

A Kat Kér Hölgybizottsága ked
den délután 5 órakor a KatoBtes 
Házbarv végzi el a májusi csalid-, 
gondozással kapcsolatos adtniflrw-

rációs ügyeket 
MégyéspüspökŰnk első körlevele 

l( o v á.c a Sándor ssombatlifJyif 
gyéspüspök hivatalának 
alkalmából körlevélben fopiszW 

•srózatotiritézett -egybázmegyí*^-
papságához és híveihez. A fépS* 
tori szózatot, az egyházmegye t w . 
lómaiban a lelkipásztorok a köve-
kezö vasárnapokon ismertetik a #j 
vekkel: Ismertetésére lapunkban • 
is visszatérünk. 

Esküvő Németh PáTm: kir. P* 
tamester,.hegykói lakos, aki noss 
ideig a celldömölki postán .teljese 
szolgálatot, május 14-én a sár^ 
plébániatemplomban vezeti ohw; 
menyasszonyát Orbán Margit»" 
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t i i -

K ü l f ö l d : " 

A bolsevisták agyonlőtték 
„ai mctropolitát. . ' , - • ' • ' • • 

SzazhU3Z00egy négymotoros an
golszász bombázót lőttek, le a ue 
matek a mait szombaton. ' ' 

Riga közelében újabb tömegsírt 
találtak. Aa 1941. évi bolsevista 
tomeggjükolaa áldozataival. A kö-
,a !belül 30 áldozat tarkólövés- nyo-
-eait i r l s e H . — _ ' ; _ _ s_ .. 

A Dnyeszter alsó folyásitól délre 
Kuveltól délnyogatra tovább haladt 
eleire a német támadás. 

A. Góliát tOrpe páncélos nagysze
rűen bevált a nettonói harcoknál. . 

Sem sikerült Titoékitak szerb te-
- rfiletre benyomoloick. Beszivárgó 

kísérleteik a hegyes vidéken Vívott 
barcokbao meghiúsultak. 
^^^^je4-4a^ok~ismit—leiszó 

tnrabb ne' várjanak a beígért inva 
zió megindításával. : ' 

A. májas 1 i német nemzeti 0u-
oep alkalmából ebben az évben is 
süi külföldi államid éa kurmáoyfér-
liú üdvözölte a Fűhrert és sziveijes 
hanga üdvözlő .táviratokban fejezték 
ki jókívánságaikat. 

Eredményeseu folynak a harcok 
a balkaui partizánok ellen. 

áz ukránok tiltakoznak a bolse
visták rémtettei ellen.' 

Badoglio az olasz gyarmatuk áta
dásáról tárgyal. 

Áprilisban 1182 angolszász gépet 
Kiirt le a németek. 

Német nézet szerint"Jassy iramá
ból indul az új szovjett offenzíva.' 

A nettnoói bidlöbeo több táma
dást vertek vissza a nénitl csa
patok. 

A Szeret középső folyásánál tá
madásba kezdett a szovjet. — - . 

B e l f ö l d i 
. Budapesten is megünnepeltek a 
nemet nemzeti OnnepeL z_ " 

A pápai leventeotthonban most 
lepleztek la bensőséges ünnepély ke 
rétében a Kormányzó Úr arcképét 
éa mellszobrát. 

Vitéz Ráta Jenő miniszterelnök-
kei j ette 8 Hódmezővásárhelyen besze
det mondott, amelyben hangsúlyozta; 
hogy Magyarország törléúelméuek 
legsúlyosabb pillanataiban egyetlen 
vélemény lehet döntő.: a katona 
szava. 

A belügyminiszter rendelettel el 
tiltotta a sárga csillag viselésre kö 

. telezett' zsidókat a nyilvános fürdők 
látogatásától. 

Kiürítési célokra igéujbe lehet 
venni a fogatolt szállítási es '.közöket. 

— A Kárpátok és g . DJftsttei felsO 
(olyasa között továbbra is sikeresen 
halad előre a magyar- német tá
m a d á s . — — — ! — ! 

Törvényjavaslat készül a képvise
lek mandátumának megho»azabbi • 
lásáról. ; .... 

Mester Miklós B vallás és közok
tatásügyi minisztérium új államul 
titkára hétfőn vette át hivatalát. 

Huszonkilenc zsidó ügyvédet törölt 
a szombathelyi Uzyvédi kamara. -

Lemondott a MÉP országos reze; 
tősége. EJSŐ Sándor országgyűlési 
képviselő is" tagja az újjászervezést 
'•gió hattagd bizottságnak. 

Doktorráavatás. Dr. Kósa Zoltán 
az államtudományok doktora a ko 
lozsvari Fereoe Júzseí-ludománj-
egyuem jogi kárán kitűnő ecedméoy-
njel szigorlatozott a Jogtudományok 
kóif.ből is. Ezzel megszerezte a reá-
sodik doktorátust Kiváló fOldink kél 
szerep duktorráavatasa ma .délelőtt 
történt Ko'nzsvárott. . -

Új tanár ás tanító Jánoshazán 
Keresztes Pal ^ - Keresztes Aroo 
uy. Máv. s. tiszt fia — most sze 
restimeg a középiskolai tanári ok 
levelet a bodapesti Pázmány Péter 
tudományegyetem bölcsészeti karáo. 
— i l j . Zukovics Imra jánosházai 
lakos a pápai áll. tanítóképzőimé 
rétben sikeres tauitóképesitö vizs 
gát. tett. . 

Magánvizsgálatok a celldömölki 
polgári leányiskolában, áz evi 
magánvizsgálatot Celldömölkön a 
jövő héten tartják meg. A vizsgára 
33 tanuló jelentkezett 3 J vizsgával 

' jéjjaben-a 
-os^alyl3é?^íz3gáznTk7"B-mkgasabb 
osztályosok száma" tíz. Felvételi vizs
gálatot 01 tanuló tesz, akii a köret 
kezö iskolai év folyamán az iskola 
nyilvános tanulói lesznek. A vizsga* 
latokon Veszély László a: pápai pol 
gári iskola igazgatója eloOköl: 

Lelkészértekezlet. A Kemeoeial-
jai Evangélikus Egyházmegye lelké
szei április 28 án Bobán tartolták 
"meg szokasoa havi értekezletüket 

Új református segédlelkész-Cell-
dórnölkon. A celldömölki református 
egyházközségben, Mohács Imre vér-
teskethelji segéde készt rendelte ki, 
Gjőrj Elemér dunántúli püspök, a 
tab.ii lelkészi szolgálatot teljesítő 
Jakab LajuS leiormatus segédlelkész 
helyébe. Az év eleje óla Nadasdy 
Lajos pü-pöki segédlelkész látta al 
a lelki szolgalatokat a gyülekezet 
ben. . ; • 

Himlőoltás. A községi elöljáró
ság leihívja az 1943. maicius 1 tői 
1944: (ebroar 29 -ig született gyer
mekek szüleit, hogy májas hó 8 á a 
délután 2 órakor a községháza ta
nácstermében tartandó himlőoltásra 
gyermekeiket kifogástalan tiszta fe
hérneműben és jót megfürSsatvR 
hozzák' macákkal. " 

Celldomo k a bombakároiultakért. 
L^rentJiak syű.tese. Az alábbiak
ban folytaljuk az adakozók név 
sorát. 50 pengőt adott Mohos Árpad 
es Berecz Endre. 30 pengőt adott dr. 
Szalóky Lajos. 20 pengőt adott dr. 
Csiky László, Posfay Gusztávné, dr. 
Neszmalyí Gyula. 15 pengőt adott 
Sipőcz Jolia, dr. Pintér József. 10 
pengőt adott Sragedl Gyu,a, özvegy 
Rnzgonyi Jánusné, Geraey Ferenc, 
Rózsavölgyi Sándor, Paár József, 
Hebesi László, Dorcsi József, dr. 
Gábori Ernő, Klaffl Gyula, Meiazner 
Gyola, Nagy Béla, Csupor Ferenc, 
Szabó Lajos, ifjú Schatz Gyulaoé, 
Józsa Gábor, Horváth Kálmán, Bán 
r . T lliktzn, Reracz Lajos. Wimmer 

Lajos, Má'.yas József, dr. Holecz? 
Zoltán, Polgár Jáaos, dr. Sobslfér 
Kroii, Kirchuer-Elek„7L pengői' aduit 
Szíta György, Újvári Vilmos. 6 pen
gőt aduit Weodler Lajos, dr. Móritz 
Oeoea, Kelemenné. ,5 pengőt adott 
Schimm.r Anla',- Faragó György, 
ifj. Nagy István, Gaál Sándor, Kutz 
István, Körmendi Kálmán, B-irtfay 
István, Ozv. Ábrahám litvánná, Laj
tai Tivadarné, Holpert Mihály, Hosr-
szú Lajos, Birkes János, Szabó Gi
zella, Bagarus Sándor, Weiler Sán
dor, Radai Igoac, Djotscb Mór, i l j . 
Tarczi János, Kovács -Jóssef, Koczor 
Dániel. 

Anyakönyvi hírek 
Április hónapban a celldömölki 

anyakönyvi hivatalban a következő 
bejegyzések történtek. 

t i l l i l i n 
Bagies Pál av. máv. fűtő és Rá 

ba Rozália ev. leánya: Anna, Zsu 
zsauna. Pozsonyi József r. t . kisbir
tokos es Aranyos Maria r. k. fia1: 
•László. (Jánosháza) Szalóky István 
r. k. ut pszarnos es Horváth Anna 
r. k. fia l-tvau. Kovács Sándor r. k 
napszámos és Horváth Matild r. k. 
fia : István. Pajor Ferenc r. k. Máv 
mozdonyvezető és Aradi Vilma r. k. 
fia: Ferenc, Miklós. P j t j i Imre r. k 
aszlalus segéd és Dubocki Piroika 
r. k. leánya Ágnes, Maria. (Janosha-
za) Biczo János r .k . Mav. s. tiszt 
jelölt és Ben kő íren r. k. leánya: 
Irán, Ida. Fűzfa Karol? r . k . nap 
számos is Kiss Irén r . k . fia: Jenő 
Horváth József r. k. népre nesz ia 
Farkas Ilona r. k. leánya: Róza, 
GjOugyi. (Alsóság) Páfkó Ernő ev. 
tanító és Bálint Etel ev. fia: Ernő. 
(Nemoekoea)—Dabeoatei Jőasef ev, 
mozdonyvezető és Németh Iréo ref. 
leánya: Ildiké, Erzsébet ral. Szála; 
István r. k. gazdasági cseléd és SzT-
las.i Mária r. k. leánya: Irén, Mária. 
Soos látván r. k. Máv. a. tiszt. ia 
Sípos Irma r k. leánya: Ildikó, Gyön
gyi. Píaiér Imre r. k. kereskedő ia 
Koczor Mária r. k. le anya: Éva, Má
ria. D'Utsch Jenő izr. kereskedő s 
i s ' Breier Ilona izr. leánya: Éva. 
Somlai Sándor r.,k. Mav. fékaaő is 
Horváth Gizella r k. fia Sándor. 

Házae>«ágk6téai 
Poográcz József r .k. kereskedő a. 

(Celldömölk) fa Somogyi Ilona tv. 
(Alsóság.) Pozsonyi Pál r. k. Máv. 
üzemi a. tisat (Celldömölk) és Pong-
ráez Íren r.k. (Celldömölk.) Somo
gyi Sándor ev. téglagyári mookás 
(CelldömOIk) is Kelemen Anna r. k. 
(Alsóság.) Vasi László r. k. lakatos 
s. (CslldCmölk).és Egerszegi Ilona ev 
(Celldömölk.) Nagy Lajos eV. Máv. 
H ő (Tokorcs) i s Tarczi Irén ev. 
(Celldömölké) 

Halálozásoki 
Molnár Lajos r. k. kisbirtokos 72 

éves szivbénaláa (Mersevát) Szaló
ky István r. k 1 napos veleszületett 
gyengeség. Talabér Ádám ev. ny. 
Máv. fűtő 72 ives tüdővést. Ozv. 
K la Ifi Sandorné szül. Pozsgáy Anna 
r. k. 70 iraa ütőére'meszesedé*.: 
Teke Sándor ev. oapszámoa 20 ives 
todőrérrögüsodis. (Alsósig) Ozv. Gó 
da Károljui szül. Csillag Mária r. k 
78 éves végelgyengülés. Karáth Má 
ria r. k. 5 biuapos todőbúrat. Hor 
váth Józaefni szül. S ihar Taráz 29 
éves azivbéauláa. (Jánosháza) Ozv. 
Németh Józsefai szül. Kaaáry Anna 
r. k. 54 ives méhrak. H rvath Re
gina r . k . 80 éves vijelgyendOlts. 

Újraoltás. - A községi elöljáróság 
felhívja a lakosságot, hogy a 7-ik 
évbe lépett és szokat a gyermekei-

-.hit addig himi« alian rijf»nii. 
ve nem voltak, májas hó 8 án da
lolta 2 órakor a kAzségháza ta 
nacsterméb n tartandó himlő el le 
nea djradltásra kifogástalan tisita 
lahirnemflben éa jól megfürösztve 
hozzák magokkal. 

Tuz Jáaosházán. Csütörtökön dél-, 
utan eddig ismefellep okból kigyúl 
ladt Szomi Géza hentes éa miszá 
ros lakóhazához épített pajtaépület 
A tűzoltókon kfvül a leventék ia t i 
vették részüket a: oltásból, ia így 
sikerült a továbbterjedést megakadá
lyozni. A Ida. okának kiderítésére 
megindult a nyomozás. 

Kelemen Krizosztom m. klr. titkos 
tanácsos, pannonhalmi főapát szer
dán reggel Celldömölkre érkezett, 
hogy a dömöiki apátságban meg
tartsa hivatalos tavaszi látogatását. 
A főapát Pápáról gépkocsin érkezett 
Biró Lucián pápai házfőnök és igaz
gató és dr. Dezsényi Lóránt fóapáU 
titkár kíséretében. Megérkezése után 
a templomba sietett és szentmisét 
mondott á kegyoltárnál. A nap fo
lyamán a főapát meglátogatta Jándi 
Úernardin apáturat és a dömöiki 
apátság tagjait A vizitáció délután 
5 órakor végződött Kelemen Krizosz
tom kíséretével együtt Szombathe
lyen keresztül Kőszegre utazott, hogy 
ott a bencés rendházban folytassa 
hivatalos látogatását ' ' . 

Celldömölk társadalma orommal 
Pf- • v á m atya 
mányba készülő 

Gálba Vince sárvari főszolgabíró 
Idslg'er.ea helyettesítésével Ajkay 
Béla dr. celldömölki tb. főszolga
bírót bizta meg, aki már át Is vat
ta a sárvári főszo'gablrói hivatal 
vezetésit. •• '---".'—- ,-

—o— 
A dömöiki apátság vendégei vol

tak a hét folyamán Sarang Ferenc 
csepeli lazárista atya és Szabii Far
kas dr. pápai bencés tanár. Mind a 
ketten segédkeztek a plébániái lelki
pásztori munkában. Sarang Ferenc 
a kiváló népzzónok csütörtökön es
te magasszárnyalásu szentbeszédet 
mondott! az apátsági . templomban 
a májusi lt tán ián. '" ' , 

Az iskolaév befejeztével hazatér
nek a az ülői hazoa a .végzett, 
diákok is. Orommal jegyezzük fel 
Napláakba, hogy a aoproal glmaá-
ziumban kitüntetéssel tett* la az 
érettségi vlzsválitot Béta Eva, 
Bot a László celldömölki kareakedo 
leánya. Kőszegen a tanítónőképző 
Intézetben a képesítő vizsgálatok 
alkalmából Jeles eredménnyel aze 
r ezt ék mag a tanítónői oklevelet 
Kopermczkl Piroska éa PrllCZ Má
ria. Ugyancsak Jalta 
szerezte meg az érettségi bizonyít 
ványt Halmos, io'án a szombathelyi 
kereskedelmi középiskolában.! Melag 
azsretattel kiszöntjük mildazokat a 
boldog szülőket, akiknek gyermekii 
sikerrel fejezték be tanulmányalkat. 
Kívánjuk, hogy gyermekeik az élet 
iskolájában is megállják a helyüket. 

Körjegyzohelyettesltéa. dr. Si
mon Ferenc köcski körjegyző, akit 
O'bőre neveztek ki körjegyzőnek — 
mint már megírtuk — dr. Hatthissy 
Jsnö főszolgabíró és Görög Gyula vm-i 
számvevő jeleolétében adta át a 
köciki jegyzőség vezetéséi helyetle-
áinek, dr. Horváth László ott ani ae-
gédjegjfönek. -• 

Kát celldömölki zsidó ügyvédet 
törölt a Szombathelyi Ügyvédi Ka
mara. A Szombathelyi Ügyvédi Ka
mara választmánya miniszteri ran
dáiét alapján k i t celldömölki zsidó 
ügyvédet is törölt tágjai sorából, 
akiknek ügy védi. mflkfldéae ezáltal 
megszűnik, dr. Dömöiki (Ddotaeh) 
László ia df. Wellisch Iván a kik 
törölt ügyvéd. A Kamara választ
mánya irodájuk gondnokául, illetve 
leltározójául dr. Porkoláb Jánot i a 
br. Baráth Lajos oalldomOlki Ogjvá
deket Bízta meg. 
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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 : 

Beszámítások a beszolgáltatási 
kötelesség teljesítésébe. 

A haszonbérlő által kiszolgálta
tott termények és termékek. 
Ha a haszonbérlőt szerződés k r -

telezi arra, hogy a bérbeadó ház
tartási atokségtelére kenyérgabonát 
szolgáltasson ki, akkor a keoyérga-
bona beszolgáltatási kötulességének 
teljesítésébe, lonénO beszámítás mel
lett annyi kenyérgabonát szolgáltat
hat ki a haszonbérbeadAoak, amennyit 
a hár.tartasahoi tartozó személyek 
részire vámörlésben megőrölhet. 
Természetesen a bérbeadónak és 
családtagjainak ebben aa esetben 
egy éri időtartamra kenyér és liszt-
jegyjogusultsagukról le kell mondani-
ok. A bérlő által a bérbeadónak 
kiszolgáltat olt kenyérgabonát .nem 

lehet azonban t e i r t a H a m . s t f t ^ 
miga is kenyérgabonái a bérbeadó 

termelt. 
Ha a haszonba: lőt szerződés kö

telezi "arra, hogy a bérbeadó báztar-
tasi szükségletére sertést, szalooát, 
zsírt vagy hizlaló takarmányt szol-: 
gáltasson k i , ezen a címen a bérlő 
zairbesiolgáltatáai kötelességének tel -
jesitésére annyiszor 100 bűzaegyiéget 
számítanak be a hatóságok, sbáoyao 
a bérbeadó háztartásához tartozók 

. közül hatósági zsirellátásbsn való 
igénjjogosultságokról egy erre-le
mondtak. A beszámítás azonban eb
ben aa esőiben is csak akkor lehet
séges, ha a haszonbérbeadó maga 
zahbeszolgáltatási kötelesség teljesí
tésére nem köteles. 

' /" A haszonbérlő által a bérbeadó 
háztartása részére kiszolgáltatott 
fenti' terményeken és termékeken 
kívül más terményt, terméket, vagy 
állatol a haszonbérlő besio'gállatási 
kötelességének teljesítésébe beszá
mítani nem lehet. 

Beszámítás lótartás címén. 
A Központi LótOrzakOoyresó. Bi

zottság alta! 1942. január 1 e elölt 
törzskönyvezett »Elit« vagy »1« osa-
tálytanak minősített és a polan »E« 
illetőleg >U bélyeggel xllátott kancák, 
továbbá az Országos Torzskönyvelő 
Bizottság által 1942 január 1. után 
törzskönyveiéit éa a nyakon a ma
gyar koronát ábrázoló bélyeggel el
látott kancák tartása óimén évenként 
500 búzaegységet kell a szabadva 
lasztásu beszolgáltatási kötelesség 
teljesítésébe beszámítani. A beszá
mítás a méiilelepparancsookság ál
tal kiállított úgynevezett piros könyv 
alapján történik. 

Aa egyezményes ménesekben levő 
kancák tartása címén évenkint és 
kancánként 100 búzaegységet szá 
mitanak be a sxabadválaaztásu be-

kötelesség teljesítései*. szolgáltatási 
A beszámítás a löldmivelésügyi 
minisztérium által kiállított beszámí
tási igazolvány alapján történik. 

A telivér ménesekben levő kancák 
tartása cimén évenkint 1200 béza-
egységet számítanak be a szabad 
választása beszolgáltatási kötelesség 
teljesítésébe. 

Az. egyezményes ménesekben levő 
a törzskönyvezeti, valamint a telivér 
kancák tartása címen megállapított 
búzaegységeket' csak a beszolgáltatá 

június 30-a közötti időn beit)1, de 
nem egéas éven át tartott, s kaoea-
tartáa időtartamáaU megfelelően 
csökkentett búsai gység számot kell a 
baazolgátatáií kötelesség teljesítésébe 
bessámltani. A ksncatartas időtarta 
mát a törzskönyvelést igazoló könyv
re rávéseti as illrtézes hatóság. Ha 
a gazdálkodó ilyen kancáját eladja, 
köteles e beszámítási .igazolványt a 
kanos átadása előtt bemutalni a k i 
állító hatóságnak, amely rávezeti as 
átadás napját és a vevő nevét, aa 
eladónak pedig külön igazolványt 
állítanak ki arról, hogy milyen idő
szakra igényelheti a beszámítást. 

Felhívás a selyemhernyó-te
nyésztőkhöz. 

A minUatétinm a selyemgnbó be
váltási Arát, miként az elmúlt évben 

állapította meg : I . osztályú kg ja 
80 kg-ig" 6 pengő, azon fel ül 7 pen
gő, I I . osztályú kg ja 260 pengő, III | 
osztályú kg-ja 0 30 pengő. 

Ezenki101 a kormány külön juta
lómban részesíti azokat, akik a ae-
lyemtenyésztésben való fokozottabb 
részvételükkel a nemzet" külsőleges 
érdekeit szolgáljak. Ezért mindfen 
olysn tenyésztő, ;aki több I . osztá
lyú gobot termel, mint az elmúlt év
ben, nemkü önb.-n az új tenyésztők 
közOl azok, akik legalább 10 kg. I . 
osztálya gobót termelnek, jogot nyer 
nek arra, hogy a gubóbe váltáshoz 
legközelebb rsó Hangya .üzletben ki
zárólag a sélyémtenyé^ztők részére 
kiutalandó készletből, hatósági áron 
egy pár cipőre (csizmára) való, va
lódi talpbőrt (léltalpat) vásároljanak. 

Ezenkívül a m. kir. Országos Se
lyemtenyésztési Felügyelőség lehető
vé kívánja tenni, hogy a selyemte 
nyésstflk közfll azok részére, akik a 
lentemlitett lalpbőrt vásárolni jogo
sultak mas, nehezen beszerelhető 
közszükségleti cikkek, mint pl. tex 
tiloemű, ruhanemű, lábbeli is bizto-
sitassanak. 

A selyemhernyókat éa- a teuyísí-
t-shez szükséges papirost a tenyész
tők iugyen J"kapjak. Az etetéshez 
szükséges epcrlalombot a közutakon 
köztereken es utcákon álló eperfák 
ról a tenyésztők minden korlátozás 
nélkül ingyen szedhetik. 

S P O R T 
" CVSE-SVSE II.. 3:0 (0:0) 
Koitai játékvezetése mellett a két 

csapat a következő Osszeálhtáíbin 
lépett a pályára: f 

CVSE. Kérí^Simoo, Tarcri—Kiss, 
Vajda, Varga—Hende. Marton, Béké
si, Németh, Budai 

SVSE U. FerHOOii—Koloszár dr., 
Németh—Takács I I , Varga, Tőzsér— 
Bartovios, C-onkv Török, Kén, Tó
mon. " '-.' 

A játékidő első felében olyan 
iramban támadtak á hazaiak, bogy 
jé pár gólos előnyre lehettek volna 
szert Azonban hsmarosso alább
hagy olt támadókedvOk,' lassanként 
feljöttek a vendégek is éa elég sok 
mnnkát adlak a cetli védelemnek, 
amely azonban jól tartotta magát. 

Hogy az első félidő' gól nélkül 
végződött, annak elsősorban a CVSE 
csatársora volt az oka, mely. igen 

KEMENESALJA 
Megjelenik minden szombaton este. 
Kiadja- a Celldömölki Katolikus Kör. 
A kiadásért felel: Dinkgreve Nándor. 
Előfizetési díj. Egész évre 10 pengő, 
félévre 5 pengő, negyedévre 290 P. 

, Csekkszám.- 26.070 

A hirdetéséket csütörtökön estig kell 
- a szerkesztőséghez beadni. 

- Hirdetések dija előre fizetendő. 
Készült: Dinkgreve Nándor könyv

nyomdájában Celldömölkön. 

Celldömölkön, Nemesdömölki-
utca 9. számú ház 

sí kötelesség teljesítésének végső el- | a h n n t Ő . C P D . o l ü f í r s I I 
számolásakor lehet beszámítani. Ab- U I M I U I I M O U s ö l t t U U ._•_.".. 

' " j^en tomllflf^ 

ktlOnösen á z e l á ö h ú « ^ y v e « 6 i S ~ ~ 
A második félidő úton lassú...ira 

ma játékkal kezdődő'.!. Valahogy 
úgy látszott, mintha egyik csapatnak 
sem lenne szüksége a bajnoki pon
tokra. A CVSE. valamivef lendülete 
sebb volt. Gólt tzooban mindaddig 
nem tudtak lőni, amig a soproni 
kapást a bíró ki. nem állította ; fe
gyelmezetlen viselkedéséért. 

Az emiatt. megité't tizenegyest 
Hende jó helyezéssel lőtte a szuk-
aégkapus által vedelt soproni kapu 
bal alsó ssrkabv A tiz emberre 
spsdt SVSE II. nem tudott már 
ellenállói a gól utan feléledt CVSE 
nek amely hamarosan még két gól
lal terhelte a soproniak kapuját. 

A háromgólos győzelemre igen is 
szüksége volt a CVSE cúpatánsk és 
mi öröltünk is neki, azonban örö
münk nem volt teljes, mert a gyö 
telem nem volt meggyőző. Vélemé
nyünk szerint; ha a soproni kapást 
nem állítja ki a bíró, a CVSE csa
pata nem tudta volna megszerezni a 
győzelmet 

MegjegyezzOi, hogy az ilyen 
könnyelmű éa fegyelmezetlen játéko
sokat a jobbizbkO közönség nem 
szívesen latja a pályán, mert a 
magyar sport l e g f e l s ő b b vezetőivel 
vallja, "'hogy.—el—kelt--távolítani a. 
•portból azokat, akik a sportszert-, 
ség és fegyelem minden sportember
re egyaránt kötelező törvényeit a mai 
időkben megszegik. Férfias bátorság• 
gal kell a pályán küzdeni, nem alat
tomos atánrugdalással és egymás 
egészségének veszélyeztetésével. 

Sajoos még ma sem mondhatjuk 
el, hogy s játékosok összosége meg
értette ezt, ellenkezőleg ezen a mér
kőzésen a soproni kaioasal együtt 
és ast m ege' őz ve, egy celldömölki 
játékost is ki kellett volna a'litani 
a bírónak. V 

Azért írjak most ezeket, mert sr 
« ó b o T - T b í r n e ñ - O r v ^ ^ 6 8 

láttánk a csapattól a fegyelem szem 1 

pontjából, de nem szerelnénk, ha a 
csapat hírnevén — különö-en 

ilyen szempontból hiba 

szeutgróti L. E. csapatául 
d. u . fél kettőkor a ligeti piltasT 

A bajnokság állasa, 
5»!tl M 
53:70 r 

«m a 
29*5 2> 
«:28 kJ 
«2:3C 1« 
3 3 » ) j 

« 30:29 12 
8 20:37 n 

10 2ifc88 10 

1. ZSE 
2. Hura SE 
8. Körmend 
4 SVSE I i . 16 
ö Kapavár lö 
6. HaladáilL 14 
7. M. Kiuizni 15 
8. SzFC 11. 16. 
9. ZLE 15 

10 CVSE 16 
11. Sárvár 17 
12. TapolcaiV. 18 

l ö 12 2 
16 12 I 
18 10 3 

4 
1 

3 
4 
3 
2 2 I I SO:*) 
1 10 15:83 

Amit látjuk a sereghajtók i«n 
falsorakoztak egymás mellé; A CVSE 
helyzete sem valami rózsás. Tekin
tetbe kell azonban venni azt ho» 
a CVSE a hátralévő hat mttttth 
bői csak kettőt játszik idegenben -
Tapolcai Vasutas es Kíoizsi, — aj. 
gyet pedig iithon: Haladás---IL m 
Kapuvar és SzFC IL . ' -

4é 

J J E M Z E T I M O Z Q Ó 

6-án, szombaton fél 6 és -8-Ítor, 
7-én; 'vasárnap : fél 2, fél 4, fél 

és fél 3 órákor. 
—Rendes helyárak. — 

Láp virága. : 

Május 10-én, szerdán fél 6 és fél -
órakor, il—én, csütörtökön féI8-kor 

L á t h a t a t l a n bilincs 
Ufa világhíradó. 

13-án, szombaton fél 6 és fél 8-kor. 
15-én, vasárnap fél 2, fél 4, fél 6 
és fél 8 órakor. Rendes helyárak. 

MAKACS KATA 
Magyar világhirádó. 

Hősi halottak hozzá-
ULtioióiaák családi 

házakat építenek 
a miskolci leventék 
Á miskolci kiegészítő keraieti 

leventeparancsnoksághoz tartózd .já
rási és városi leventeparancsnott-
ságok .leventéi között mozgatom 
indult, hogy a hősi halottak hoz
zátartozóinak családi házakat aján
dékozzanak. A leventék ötlete meg
mozgatta Miskolc messzi környékí
nak közönségét és a gyűjtésié ig» 
szép összegű adományok érkeztet 

Eddig a gyütés eredménye: 67.345 
' 13 fillér.. A Leventék 

celli 
vidéken — 
esnék 

Ezen a mérkőzésen kimagasló le) -
jesilményt egyik játékos sem nyújtott 
A kötvetlen védelmen kívül. Vajda 
játékát emelhetjük' ki a fedézetsor-
ból. A csatársorban Békési szívós 
játékával itlut kí. 

A sorsolás sterint most vasárnap 
a Tapolcai Vasntas — CVSE mér
kőzést Tapolcán rendezik meg 

"'"TOUldömoiköri á W S E l t . a '^hf*'^ ' 
*f i 'aajsjmi • _[ r^~Y''^?' 

áldozatos munkáért dicséretét 
té" ki á gyűjtésben résztveit ItvW-
téknek és lelkes munkájukat péktt-
képen állította az egész órsz*. 
leventéi elé. t 

Remélhetőleg idővel sók 
családi ház fog épülni, melyei 
nemcsak a hősi halottak dicső em
lékét " fogják megőrizni,, hantra j 
leventeintézmény megbecsülését» 
nagyban emelni fogják. (LHK) 

fflrdetéseietíelveszflak, 


