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A Z ünnepnapokat szerető magyar 

zelebb, mint Péter és Pál píros-
betüs ünnepe. Nemcsak az Egyház
fejedelmek napját, nemcsak munka
szünetet jelent számára, hanem 
jelenU a legszorgosabb, de egyben 
legszebb magyar munkaidőnek, az 

[ aratás idejének megkezdését, is. "• 
Békevilágban ekkor aratta évi mun-
kájának. eredményét a kis- és nagy
diák. De ugyancsak ebben az idő
ben pendült meg a kasza a magyar 
munkáskezekben is, ebben az 
időben indul el útjára sok-sok 
fáradhatatlan munkáskéz is, hogy 
learassa az egész évi fáradságos 
munka kalászbaszökkent eredmé
nyét: 

Aki már résztvett magyar" aratá
son, zagy csak közelről szemlélte 
azt; tudja, hogy annak szavakban 
ki nem fejezhető, csodálatos vará
zsa van: Ez .a munka húzza-vonza a 
föld emberét, akár a mágnes a 
vasat. A verejtékes munkát is igaz 

"örömmel végzi s közben megeleve
nedik lelkében a magyar föld egész 
élete, lejátszódik lelki szeme előtt a 
gabonából készült mindennapi ke
nyér története. Kemény ekével 
megszántott puha barázdába kerül 
a nragritt elhatri iogy"új-étet ; tá-

| madhasson belőle. Aztán -szálba, 
] "majd kalászba szökken. Mostpedig 

kérkedve mutogatja szerető gazdá
jának a perzselő magyar Nap áldó 
melegében "acétossá keményedett 
sókszoros termését Ez a magyar 
rónán hullámzó végtelen gábona-
tenger szóké mosolygásával új erőt, 
új életet hirdet. — . . . . 

Nincs az az erős, nehéz testi 
munka, melyet az aratáshoz hason
líthatnánk A tikkasztö nyári hő
ségben szinte szikrát vet a magyar 
kezek munkája. Píiymalattól besör 

• ^ * t S é s í g : ítaptul ÜátlnSfeseWeWWfn^ 
kaszás férfiak és markotszedő haj
ladozó nők hosszú sora kígyózik az 
érett gábqnaerdő előtt és "munkát, 
fáradságot nem [tímélve aratja áz 
Isten áldását. Szószerint látjuk tel

j e s e d n i a Biblia szavát:' Arcod ve
rejtékével keresed a kenyered. Mégis 
átragyogja ezt a verejtékes munkát 
az örömnek és jól megérdemelt 
sikernek az érzése. Szívesen, lelki 
gyönyörűséggel- rarat a magyar 
munkás, mert minden kaszasuhin-
tásra erősebb lesz benne az a jóleső 
fudal, hogy nem dolgozott hiába. 
Az egész év fáradságos munkáját 
az aratásban siker koronázza. ' A 
m agyar aratás nemcsak kemény 
munka, hanem, egyben a magyar-

munka, a síkeres kuidés_^díadál-

A magyar aratásban- megnyilatko
zik a magyar ember Istenhez kö
zelálló, hitből élő szociális lelkülete 
is. Mindennél jobban vetíti ezt elénk 
egyik legszebb aratási népszokásunk.: 

Aratási népszokás. 

Még alig piroslik az ég alja, 'Ti
mikor az aratógaza vezetésével be
állít az aratócsoport ar aratásra ke-, 
riilő gabona gazdájához. Az -már 
várja őket, élükre áll és nótaszóval 
megindulnak. a földre Odaérve 
megállnak az aranysárga kalászerdö 
előtt. A felkelő nap rózsaszínű su
garai táncot járnak a vállakról le
kerülő kaszák éles acélján Megáll 
az ének, felállnak a párok, de még 
nem kezdenek hozzá a munkához. 
Csendben várják, mig hozzájuk viszi 
a csendes szellő a kis falusi temp
lom . hajnali harangszavát. Egy 
szempillantás alatt lekerülnek a 
kalapok a,fejekről, beletérdelnek a 
harmatos-fűbe s a gazda vezetésé
vel elimádkozzák a Miatyánkot. 
Nem egynek szemében könny csil
log, amikor mondják: Mindennapi 
kenyerünket add meg nekünk ma^. 
Aztán felkeli a gazda és .Isten se
gíts* fohásszal belevág a-gabona-
tengerbe. A többi még csak nézi. 
Elmegy egy darabig a gazda, mö
götte a felesége szedi a markot. 
Amikor megáll, gyorsan félreteszik 
a levágott kévéket,' mert az nem 
kerül a többi közé, az a szegényeké 
lesz. 

A magyar 
szimbóluma az aratás. 

A magyar aratás legszebb példája 
és szimbóluma i s . a magyar egy
ségnek is. Amint a sok levágott 
gabonakalász békésen símül egy
másmellé a kévékben és . keresz
tekben; úgy kell nekünk is egymás 
mellett állnunk az életben Amint 1 a 
kalászokból kicsépelt gabona— egy 
belyre kerül, ahogyan a puha ke
nyérben vagy a foszló kalácsban 
Összeforrnak a szemek, hogy hiva
tásukat teljesítsék, úgy kell össze 
forníok egymással a munkáskezek
nek, úgy kell munkásnak és mun
kaadónak egymásratalálnlok a ma
gyar hivatás teljesítésinek érdekében 

A magyar aratás eredménycképtten 
puha-kenyér kerül az asztalunkra. 
Ez a kenyér az életünk táplálója. 
Fenntartja, erősíti, gyarapítja a ma
gyar életet Nélküle meg nem él
hetünk, ha kenyerünk elfogy. mi ia 

be.nem telünk, ezt a kenyerei soha 
meg nem unjuk, ehhez á Kenyérhez 
mindig örömmel . nyulunk, ; mert 
nincsen párja a világon. Érezzük, 
hogy benne van a magyar munka 
ize, a magyar tájak illata, hazánk 
irániunk való szereteté. 

A magyar aratás mindig c verejté
kes munkát, sok fáradságot és sok 
aggodalmát jelentett, -de különösen 
azt jelent ma. A szőke kalászerdőt 
kevesebb kéznek kell levágnia, ke
vesebb maroknak összegyűjtenie. F.s 
nemcsak a ' természet viszontagsá

gaitól kell félteni a magyar munka 
eredményét, hanem félteni kell lel
kiismeretlen, rombolószellemű rab
lóktól is, kik irigylik tőlünk ezt a 
magyar kenyeret Veszélyben van a 
magyar aratás, veszélyben van a 

áfctejejs 
I kenyér. Megijednünk 
-Lszabad! Ki mint vet, úgy arat — 

mondja a közmondás Mi jól.vetet
tünk, jól is akarunk aratni. Hiszen 
tudjuk jól, hogy embernél a munka. 
Istennél az áldás F.s Aki adta ne
künk a termést, meg is őrzi azt. 
Aki eddig vigyázott a magyar életre, 
vigyázni fog arra is, hogy 1944-ben 
is legyen magyar aratás, hogy meg
maradjon a magyar élet táplálója, 
erősítője, gyarapítója: a m a g y a r 
k e n y é r , (pb.) 

ISTfN ÁLDÓ A MAGYART... 
S z á z é v e s a Himnusz z e n é j e 

Most vasárnap, július 2-án lesz 
száz éve annak, hogy először hang
zott fel a Magyar Himnusz fenséges 
dallama az akkori Nemzeti Színház 
színpadán. Azóta kimondhatatlanul 
sokszor hangzott fel nemzett'imánk 
millió magyar ajkáról, hogy Kölcsey 
Ferenc aranyveretü szavaival és 
Erkel Ferenc nemes egyszerűségű, 
művészi tökéletességű dallamával 
szálljon Istenhez a minden magya
rok imája. 

Mi magyarok tisztelettel tudjuk 
hallgatni más nemzetek Himnuszát 
is, de olyan átéléssel, meghatódott
sággal és őszinteséggel egyetlen 
ének sem hangzik a magyar ajkak
ról, mim a Magyar Himnusz. 

Nem tudunk nemzeti ünnepet, 
hazafiak Onnepéryf efiípzelni anél-

dallama. A megcsonkftottság Szo
morú éveiben könnybelábbadt szem
mel gondoltunk elszakított testvé
reinkre, ha énekeltük, ők ' meg a 
meghurcoltatás kellemetlenségeit 
vették magukra igen sokszor, vala
hányszor kitört belőlük a nemzeti 
összetartozandóságunkat " kifejező 
dallam. ;'. . 

A Himnusz szövegét Kölcsey még 
előbb, 1823-ban irta. Ezért Tehetett 
az, hogy a Nemzeti Színház akkori 
igazgatója: Bartay András m i i úgy 
ismerte a verset, hogy megzenésítve 
alkalmas lesz arra, hogy. a magyar 
nép széles, körében elterjedjen és 
imájává váljon a magyar lelkeknek 

Az általa kiirt pályásat i 
nyeként, az ő ösztönzésére irta 
meg Erkel Ferenc azt a dalamot, 
amelyet azóta is énekelünk és a-
mely nemzed kincsünkké vált és 
amely nélkül szegényebb lenne 
nemzeti közösségünk, gyengébb 
lenne a kapocs, amely bennünket 
kevés magyarokat érzésben összetart. 

Minden magyar ember legszentebb 
dala a százéves Himnusz; Minden 
magyar ember imádkozik ha énekli, 
vigyázzba áll ha hallja a fenséges 
dallamot minden jó magyar.ember 
azért dolgozik, flogy a Himnusz, a 
százéves nemzeti kincs, újabb, ezer 
éven át legyen Összekötője a ma
gyar nemzetnek. 

a bombakárosultaknak 
Mint a mult vasárnapi számunk

ban már közöltük dr. MesferháZy 
Ferenc -Vas- vármegye főispánja-'" 
hívással fordult a vármegye közön
ségéhez, hogy mindenki vegye ki 
részét abból a gyűjtésből, amit a 
bombakárosultak javára indítottak. 
E gyűjtés lebonyolítására a járási 
főszolgablrákat kérte fel. 

A celldömölki ' járásban július 1-
töl 6-ig tesz a gyűjtés, Minden 
községben sorszámozott gyűjtői veket 
visznek magukkal a gyűjtők. , 

j í -helyen is felhívjuk olvasóink 
figyelmét a gyűjtésre. 



1 oldal 

Füllentettél 
Barátom! 

Üzenem neked, ballonkabátos f i 
atalember: aki a mult csütörtöki 
hetivásár napján bejöttél boszim a 
kis ráqamenti faluból, hogy atyád 
helyett el intén néhány ügyet a 
városban. Láttam szívesen jöttét 
Égetett a vágy, hogy megmutasd 
magadat, bogy most jöttéi meg 
Pestről, ahol most érettségiztél, és 
megmond, hogy nem sokáig tartóz
kodsz itthon, mert nem szereted a 
falut : ' 

KEMENESALJA 

— — y 
»7. 

Peaáen 
gy montad, hogy nem csak 

eiő-

gyen 

t 

zöleg más vidéki városokban is. De 
szüleid azt mondták neked, hogy 
menj Pestre, legalább a kiejtéseden 
is meglátszik, hogy tanult ember 
vagy-' : - : 
':. Szi nte el sem. akarom hinni, bogy 
falusi nragyár ember azért taníttassa 

» á gyermekft, b n ( ^ h e « S d i t n ^ k f -
ejtésén lehessen azt észrevenni: De 
ha még Igy is lenne, rajtad a gim
náziumban érettségizett fiatalembe
ren csodálkozik minden - józanul 
Ítélő, hogy csak abba tttod a tanu
lás célját, bogy a Ideilés legyei 
pesties. Hidd el, ehhez nem 

: iskolába járnt* " u * ?••_-: 

ÍTujdqd.hogy'jóizlésú ember 
tóztk attól az elbutult pesties be
szédtől? Tudód,' hogy a .csolkolo-
mos* beszéd egyáltalán - nem vall 
művelt emberre. 

És tudod-e, hogy én egy' pilla
natig sem hittem, bogy te budapesti 
gimnazista' voltál, de azt m é g ke-
vésbbé, hogy érettségizte!. 
. Tudod Barátom, hogy aki még 

arra a kérdésre sem tud felelni, hogy 
melyik gimnáziumba járt, az soha
sem volt gimnazista. Te úgy hatá
roztad meg az Iskoládat, hogy a 
nevei nem is ludod, csak arra .em
lékszel, h o n a körúton volt Ez 
úgy fest, mint mikor az iparos
segéd már első segédévében sem 
emlékszik tanítómesterére. 

Emlékszel, hogy egyetemi beirat
kozásoddal kapcsolatban milyen 
tájékozatlanságot árultál, el? Zavar

tban voltál és levegőért kapkodtál 
kérdéseimnél. Fogalmad sem volt 
az egyetemi beiratkozás és tanul
mányi rend hogy voltáról. 

Tudod, én megállapítottam, hogy 
nagyokat füllentettél és azt is, hogy 
legfeljebb a fÚJlentésböI érdemelsz 
érettségit, de abból is csak nagy 
jóakarattal és javítóvizsgával, mert 
ahhoz is több tehetség kell. 

Barátom! Te szégyenled - . igazi 
voltodat Te szégyenled azt, hogy 
faluról származtál é s erővel el a-
karsz szakadni a f a l u i k é t ó l , és ha 
tudnád azt is letagadnád, hogy 
apád-anyád ölt él és te ott szület
tél. Hát vedd tudomásul, hogy a 
falu sem baszké rád, csak sajnál, 
hogy eltévedtél. 

Barátom hidd meg, bogy az em
bereket nem a végzett iskoláról, 
hanem á végzett munkáról kell 
megítélni. Az iskola legfeljebb al
kalmarabbá teszi bizonyos foglalko
zási ágakra. De téves felfogásban 
él az, aki csak az iskolázottság 
szerint ítéli meg az embereket és a 
végzett munkát semmibe sem veszi. 

Talán még neked sem kell külön 
bizonyítani, hogy a becsületes és 
értékes ipari, vagy mezőgazdasági 
munkával sokkal hasznosabb tagja 
lehet valaki a magyar életnek, mini 

sz, aki bukdácsolással, vagy szeren
csével jut hozzá magasabb iskolai 
képesítéshez és annak révén olyan 
álláshoz, amire méltónak sehogysem 
mondható. 

Talán hallottál fe is az élet új 
berendezéséről és az elavult elvek 

elvetéséről. Hát vedd N(ud(}másul. 
hogy az új rendben a munka lesz 
az értékmérő. Ha már ezt tudod, 
akkor remélem, hogy a jövőben 
nem hazudod elJgazi mivoltodat és 
megbecsülöd saját magadat." 

Figyelő. 

Magyar lélek 
a magyar tájakon. 

A magyal, történelem úgy alakult, 
hogy az idők árjában elpusztult és 

tatían magyar lelketszólaltatná meg. 
Szomorú valóság, hogy nekünk alig 
vannak emlékeink, - amelyekről egy 
ezredév tekint felénk. A dicső A r-
pádok korából való templomainkat 
palotáinkat, büszke lovagvárainkat és 
udvarházainkat elpusztította a tatár, 
feldúlta és felégette a török. A 

^yctlcia" •sors- mé^j 
is áldozatul követelte tőlünk 

A magyar ezredév megünneplése 
óta egyre többen akadtak olyan 
igazi vezetőemberek, akik érezték 
ezt a hiányt és minden alkalmát 
felhasznállak arra, hogy a. tájakon 
minél több emlék hirdesse a^ hal
hatatlan magyar életet. Mindenképen 
dicséretre méltó ez a törekvés. Arról 
bizonyára nem tehettek az eszmé
nyek rajongói és ihletett harcosai, 
hogy néha napján a legtisztább és 
legönzetlenebb elgondolás mögé is 
odalopakodott az üzleti számítás és 
az önző haszonlesés. 

Szent István halálának kilencszáz
éves évfordulója alkalmából szép 
hazánkban több helyen örökítették 
meg köbe vagy ércbe vésve az 
orsxágépitó nagy Király emlékét 
Kemenesalja, tőszomszédságában; a 
Somló-hegy tetején Veszprém vár
megye a József kir. herceg védelme 
alatt álló Somlói Nagybizottság 
közreműködésével építtetett messzire 
kimagasló kilátótornyot a Szent 
István király tiszteletére. 

A .Szent István Király" kilátóto
rony a Dunántúlnak egyik legro
mantikusabb pontján mered az ég 
fétéTHá valaki arra határozza el 
magát, hogy nehéz szellemi vagy 
testi munkája után magasabb régi
ókban, még pedig jelesül a Somlón 
keres néhány órára felüdülést, az 
bizonyára vállalja ázl á fáradságot, 

hogy lávatörmelékes, kacskaringós, 
meredek utakon feljusson az omla-

imhoz és á hegytető or-
mán emelkedő kilátótoronyról szem-
lélhesse és élvezhesse a magyar 
föld szépségeit. Olt fenn a magas
ban, ahonnét nagyobb összefüggés
ben lehet látni szép hazánk földjét, 
nagyszerű alkalom nyílik a törté-1 

nelmi összefüggések meglátására is 

A kilátótorony feljárójánál arany

szemébe. Illő, hogy minden magyar' 

napról a másikra és amikor a ». 
gyarságot fenyegető veszedelrJ£ 
meredeznek előttünk. 

Senki sem vetette fel nála ka** 
lyabban, van-e a magyarnak to» 
tása é föWön, vagy már •**L_Z 
h i v a t á s á t ' 

Ha népe nem is hidta, ufláa «, 
sem; tudja, minden magyar orahiaT 
meglátója, elindítója, minden I s 5 
kérdés apostola íziechenyj ű S : 
Lóverseny és Kaszinó, Magy 
dományos Akadémia és 0 
Gazdasági Egyesület, Dunaszibjfc 
zás és dunai gőzhajózás, az Alom, 
szikláinak szétrobbantana, Kazi 
szoros megépítése, Tisza szabilJ 
zés és tiszai-hajózás,, az alfái 
probléma felismerése, a homok ott 
kötése', alföldi vadvizek, mocsS 
Itvuipnlá™ knzriflem j , 
szély ellen, erdők ültetése, a ab 
nevelése;, a földművelés fejlesztés? 
bortermelés'minőségi emelése, uuí 
építése mincLaz Ő áldott keze' uUi. 
indult el. . . ' * 

, Művéből igen sók még életébe-
megvalósull, még több halála unt 
de azér t műve ínég ma is_ btfek̂  
zetlen. problémái még -•-

ember emlékezetében 
a mázsássúlyú szavakat: 

egörökltse \ 

• Magysr testvérünk, innen Iá-
ted a migyír kereszténység 
forrásvidékét, amelyéi . 1900 
éve vonultak fel"n Xtreeit 
•Ilin pártütők Szent Királyunk ' 
döi.tő győzelmet aratott felet- 1 

tűk Veszprém alatt. • I 

Ez a mű hirdeti, hogy a . 
magyar nemzet örökké bű ma
rad a kereszténységhez, s hogy. 

Széni István király szelleme 
ü es Srkádik, J-T. : ' 

hogy a keresztény Magyaror-
szág minden belső és külső , — 
viszályban győzedelmeskedjék - j 

A kilátótorony hívogatva integet S a t O Ü k O S e n y h á z i elöl 
viharban és napsütésben azok félé, B ^ ^ ^ H H H M M ^ H H ^ M 
akik szere'ik a hegyormok békés 
csendjét és messzire nyúló távlatait. 
A háború megpróbáltatásai között, 
amikor egyre több érték pusztul 
él,, különösen fontos, hogyra—hegy= tói nyert felhatalmazás 
tövében gyalogjáró és az óvóhelyek ' engedélyt adott arra, hogy az 
mélyén időző emberek lelkében 
tflzoszlopként világítson a Kilátóto
rony márványtáblájának soha el 
nem homályosodható tanitása. ( n v - ) 

nagyobb problémái nemzetének, 
Ma is szükség van az Alfái 

felkarolására, vadvizének levezetés., 
re, erdősítésére, árvízelleni védeke
zésre, Duna és Tisza szabályozásán. 
.-. Szükség van Széchenyi példája: 
követve, fajunkhoz, vallásunkkor 
való ragaszkodásra, a család védel
mére, a magyar gyermek felkarohV 
sára. . ' ' _ • 

Szükség van a magyar nemat 
öntudat felismerésére és levetését: 
; Szükség vari, mig magyar él i 

földön, Széchenyire, áldozatos öt
lenek ragyogó példájára, tanítására; 
nemes keresztény humanizálásán, 
mely nem kerülhet: ellentétbe á l * 
gyar hazafisággal. (P. V.) 

Délutáni és esti szentmisét 
fledólyszése ' A szombathelyi ne-1 
gyéspüspök az Apostoli Szentszék-

Széchenyi-könyv 
a z apáisági könyviárban 
Sajátkea 
• dömol 

e*ű aláírással 
ki apátnak. 

tiszteletpéldány 

Széchenyi István gróf a bencések 
közül többekkel volt baráti viszonyban, 
így Rótjay Jácinttal,- Csucsor -Ger
gellyel a. kiváló magyar költővel, 
Béely Fidéllel. Ami . bennünket 
most közelebbről érdekel Gácser 
Leó 1838 -56- ig volt dömölki apát. 
1848-ban Széchenyi akkor megje

leni könyvéből — .Javaslat a ma
gyar közlekedésről* — sajátkezű 
aláírásával tiszteletpéldányt küldött a 
dömölki apátnak, ezekkel a szavak
kal: Gácéer Leónak tisztelettel gróf 
Széchenyi István, A könyv a celldö 
mölki apátság tulajdona. , 
A Rendeknek a következő szavakkal 

ajánlja javaslatát: A mélyen tisztelt 
egybegyűlt Országos Rendeknek leg-

házmegye területén otf, ahol 
! veszély vagy légiriadó miatt '• 

délelőtti szentmise teljesen elmaradt 
1 vagy a lényeges részek elmondisi 
I nélkül félbeszakadt, a délutáni órai

ban legyen szentmise. Ezzel ka> 
csplatban a celldömölki plébánu 

Lúgy intézkedett, hogyha légivenaf 
i v a g y légiriadó • miatt Cdlow-

kön vasárnapokon és köleW 
ünnepeken két szentmise elmani 
akkor a nyári időszakban 
órakor lesz az apátsági lempkaa** I 
orgonás, csendes szentmise. Egy* | 
ként megmarad amiserend. 

Olt ár egyleti Imaóra Az 0«H 
egyesület júliusi imaórájáll * * I 
vasárnap este 7 órakor tartják 

A Katol ikus K i i 5 H d l g y r j i t " * * ! 
hétfőn délután 4 órakor tartja jObas | 
tanácskozásai a Katolikus' HázM"-

•^ - : i t evá ló frók sokat írtak már 
Széchenyiről, mégis keveset. Munkái 
ma sem közkincsei a nemzetnek. 
Pedig Széchenyi könyvei a magyar 
nemzet Szent-Könyvei, a magyarság. 
léte, vagy. nemiéte, minden sors
kérdése, a magyarságot pusztulással 
fenyegető minden veszély ott zúg . ' 
írásaiban. Nem menekülünk-e éppen 
ma Széchenyihez, nem várunk-e ' 
tőle útmutatást, amikor reng a föld, 
amikor országok tűnnek él egyik 

Szentségimadás TI M l M j * I 
kápolnájában. A; celldömölki » M 
kórház kápolnájában Iiitfőn les . i 
nyári szentségimádás a köveit 
sorrenddel: Szentségkitélel -regP 
órakor; 8 órakor nagymise; íö™ 
3 órakor litánia; este l> 
szenhtégeltétel. 
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HETI KRÓNIKA. 
K O I f B 1 d i 

battu A Szovjet nagytámadatok 
^je (okoiódott. 

albáb kormány belgrádi jeleni a 
„trint lemondott. A kormányzótanács. 
, lemondáat .elfogadta. 

harcok folynak a keleti (ront 
áotépsö arorvnalán. 

At ankarai rádió jelentése sterint 
klljöoböiő torOk vidéken igen erőt 
Bldlökóseket érettek; Károkról még 
0em érketetek jelentétek.-, . 

Oltstoraságbao aTirirhenitenger part 
jáo támtd at ellenség. 

A^alkáoun az egyik német hegyi 
hadtest csapatai három hétig 
tárté tó'yot harsban hommooiata 
cséporlok.it vertek isét Dél-Albánia 
hegyeiben. . * - ' ' . . \ 
Kedden hajnalban az inráziós sroro 

nalról érkezett jelentések szerint as 
osatorna felett újból megrom 

H I R E K Anyakönyvi hírek 

V e ""»^kBTBtkert«bttijJfljOBOser^^ 
a keleti részében a tengeri hadmflvele' 
tek erősen korlátozódtak. 

Hétfőn délután angol radászgépek 
Zágrábban mély repüléssel géppos-. 
kátták sz uteákat. A lakosságban 
teoteaégek TOlUk... : 

Szipan szigetén nagf tengeri és 
légi erők réssvételével folyik a.kaz
laiéra a japánok és as amerikaiak 
közölt. 

. A Vipurí — Helsinki műút men
tén megállították s szovjet előreuyo 
múlást. «. . ' - . . . 

Ez a oyir meghozza i dón lést 
jelentették ki Berlinben. 

Németország megrárjs á t ellenség 
lémének támadását. 

Churchill tzerint 73.000 embert 
Teszteltek az angolok. Olaszország • 
ban. 

B e l f ö I d i 
A Szombathely—kOstegi váltsztó-

kerület mandátnmát Bárdoaay László 
ay. ministlereln-lknek ajánlottak fel, 
aki a mult . vasárnap mondta el 
progra mm beszédét mind" a két rá-, 
rosban. """ '• ' ; 1 

Az iparOgyi mioiszter rendelete 
szerint a fizetéses szabadságra vonat
kozó eddigi rendelkezések kiterjed-
oek a csupán egy, vagy két alkal
mazottat foglalkoztató kisiparos és 
kiskereskedő alkalmazottaira is. 

Rendkívüli Mére t tartanak a Páz
mány Páter tudományegyetem orvosi 
karán. 

Jeross Andor belOgyminiatter rá-
dióutenetet intézett—aa-^marikai J 
magyarokhoz, amelyben hangoztatta 
hogy as invázió és aa asi kOvetO 
események megszilárdították a győ
zelembe vetett bitet Magyarországon. 

A csendőrség és rendőrség együt
tes vetélés alá kirdlt. A rendőrség 
katonailag szervezett testfllelta ala-
tait at. 

A tűzharcosokat ezután leszerelés 
kor ligyelmettetik a Tűzharcos Szö
vetségbe való belépésre. • 

Hétfőre virradó éjszaka és kedden 
de colt ú.iább angolszász terortáma-
das.érle - B-dapesUt. _ 

. Vitéz Jaross Audor .belügyminisz
ter rádióbestédet mondott Szent 
Lászlóról, a .legnagyobb magyar had 
jrezér rovagkiráfjril. 

VMútr^Thétyezía Slftár Kálmán 
Mar. intézőt a Már. Igazgatósága sa 
ját kérelmére a pápai állomástól al-
helyezte a vontatási szcIgalathoz és 
kiképzésre a celldömölki fűtőházhoz 
osttotia be. . 

FUblvas.- Kel hivatnak mindazok, 
akiknek birtokában bármi Isiseimen 
zsidó vagyontárgyak vaunak, 2* urán 
belül jelentsék a községi elöljáróság
nak, vagy a csendőröranek. E felhí
vásnak annal is inkább legyei ele
get mitttieaki, mert s hatóság ren
delkezéseié aliauak a szükségééada. 
tok. Aki ezen felhivásaak nein tesz 
eleget, 24 órao belel internálva lesz. 

Esküvő. Harsai Jenő Máv. mut-
donyvezet*, veszprémi lakos, Péter-
Pál napján vezette oltárhoz a esil 
dömölki apátsági temploníoao me
nyasszonyát, Ládonyi Máriái, Ládo-
nyi- Lajos celldömölki cy Máv. a'kat-
mtsolt leányát. Az esteliéi szertar
tást dr. Könözsi Lajos egyetemi tel. 

koni fcapesofatok fűznek. 

Athslyezós. Dr. Slenei Annst, a 
celldömölki járás szociális gondozó
nőjét felettes hatósága Stentgolthári-
ra helyezte át,'. 

Eljegyzések Horváth Gyula buda-
pest pénzügyőri félrigyazó és Csu
por Gizella celldöaö ki urteáof jé-
gyesek. — Szántó Gyu a községi ir 
nok.eljegyeaeTakf.es Irma celldö
mölki árleányt. . 

Áthelyezel. A m. kir. pJbiBgy 
mioiszter Bevilaqu* József pepiogyi 
irodsigsrgatet a celldömölki m. kir. 
adóhivataltól a szombathelyi m. kir. 
adóhív alához, Bevilaqsa Józseféé 
pű. kez?,öl a celldömölki m. kir. 
adóhivataltól a-szombathelyi m. kir: 
péozűgyigazgatósághoz helyezte át. 

Megharapta a veszettkutya. Czopor 
Erssébel ¿4 eves háztartási alkalma
zottit, aki Molnár Mihály droguistá 
nál volt alkalmazásban még június 6-
án megharapta a ' térdén Horváth 
Lajos vadkereskedő barna 
vizsla kutyája. A leányt akkor or
vosi kezelese alá veitek. A leányon 
most pénteken délután furcsa lűus 
lek =OBÍoden valóatiuOseg szerint. 
— a veszettség tünetei mutatkoztak. 
Súlyos állapotban szál itoilák be a 
kórházba és ott vélték kezelés alá. 

3C¿tiWi¿iL 

QlafűÁ 

Magasraign katonatiszt viadigi 
volt a hiten a dömölki apátságnak. 
Szomer Fellclán hitoktató tsgédlel-
k'srt meglátogatta édesipjs dr. 
vitiz Szomor Aurél ly. vszirornagy. 

László napján a celldömölki tár
sadalom meleg Utmeplésben része-
sitelte dr. Jósa/László egyetemi m: 
tanár, igazgató .főorvost, dr.Csiky 
László k i r körjegyzőt és Major Lász
ló rh. kir. postamestert. A vasutas 
lársadalom szereteltél ünnepelte T i -
ma László Máv. tisztviselőt: A vidé
ki ünnepeltek közöt szerpeel dr. 
Spis-ich László yöriŐTtí'fördbirtokos 
heve is. '. - - . „ 

Június hónapban a celldömölki 
anyakönyvi hivatalban a következő 
bejegyzések történtek. 

Születés i 
Gélesíts l,tv:io ik cipész és Szen

té Irma ev.-fia: Zoltán, László, rk. 
— Horváth Autal ev- Máv. to a á . 
vetető és UyOrOsi Rozália er. leá
nya: I r é n , — Vas Béta rk. Máv, 
Mtőhátlőoök éa Paaztay Sarolta rk. 
leánya: Eivira, Orsolya, Mártonka, — 
lelsőbüki Nagy Mihály rk. nagybir 
tokot éa Meuooiss Karóim rel. fia: 
István, Mihály,. Sándor rk. — Buta 
Kálmán ev. scawesier éa Horváth 
Mária rk. ha: Kálmán, Gyula er. 
— Németh Géza ev. lelkész és 
Kirchlechner Ilona ev. leánya: Zsu
zsanna (Caiiváod) — Stóla Béla rk. 
Máv. kisegítő fékező éa Tóth Erzsé
bet rk. leányi: Erzsébet — Heade 
János rk. Máv. fékező és Adorján 
Iioaa rk. leánya: Mária — Dini Gá
bor rk. napszámos es- Kovács Mária 
rk fia: József — Tareti János rk. 
sftrtmeUer ét Vogrinnics Mária rk. 
,6a: Jáno-, Imre Varsa Jeuó rk. 

rk- fia: Jenő, Lástió (Kiasomljó) — 
Or. Fekete Imre ik. kereskedelmi 
iskolai tanár á* Sarközy Máris rk. 
lia: Imre, Gábor (Budapest) — Né
meth László rk. kisbirtokul éa Ki a 
laiasy Mária rk. leánya:. Veronika 
(Kissomiyó) — Kovács Gábor., ev. 
Máv. fékező és László Jolác ev. lia: 
Gábor, Farere — Mary Gábor rk. 
élőmunkát és Nagy Iréo rk. leánya: 
Magdolna (KOIrővat) — Jakab Lajos 

'rk. gazdasági - cseléd és Németh Ja 
liauna rk. f i t : Sándor, László — 
Balasi Józtál rk. Máv. pályamunkás 
és Major Rosalia rk. leánya: Piroska 
Rozália (Boba) — Eredici Sándor rk. 
c.pés» és Ménárus Rozália rk. fia: 
Sándor, Gyula — Király Vinca rk. 
M ív géplakatos és Stoilár Margit rk 
leánya: Aogela Mária. 

Házasságkötés . 
Szaluk i Laazlj réf. Máv. órabérea 

vonatkísérő és Horváth Kata m rk, 
női fodrász, — Havasi Jenő rk Máv, 
mozdony vezető (Veszprém) éa Lado-
nyl Mária tk. Már. távírász kötni tek 
házasságot. 

Halálozások i 
; Özv. Iraotóvies Józselné rz.Gálos 
Terétia rk. 00 évei végelgyrngül*, 
— Ozv. Fodor Józselné sz. Dömö'ki 
Rozália ev. 00 éves gyomorrák,— 
Ki t t Kroőoé at. Rákóczi Anna rk. 
41 évet ahraemia (Alsóság), — 
Priñbi Jotaelio rk.88 évet stívltom-
elfajnláa, — DobrOotei Katalin ev. 
4 év,*., vesegyulladás, hugyvérüség 
(Jáooabáza) — Nan Izabella rk. 3 
évet tüdőgyulladás, ativitomgyulladás 
(Nagyabsonj) — Eredics Salidor, 
Gyula rk. 3 napos veleszületett^yen 

I geség. . ; . ••- , . . 

Minökl oklevél. Vadászi Jenőt 
Vadásri (Sc' roller) Imre gépkereske-
dö fiát a budapesti József Nádor 
Műegyetemen gépészmérnökké avat
ták, fo dinnek szívből gratulálnak. 

Eskűv*. Kovács Béla fodrászmes-
ler június 29-é délután 3 órakor 
vezette oltárhoz menyasszonyát 
Nagy Editet a nagysitkei lóm. kat. 
plébánia templomban. 
- -. oé?-. . . ^ 

Magyar t a t A Bajtárai Szolgálat 
ma este fél 7-kor m ű s o r o s estet r eu 
dez a'Griff nagytermében. As esi előa
dói. Erdélyi József költő, Natkó Gyu
la iró éa Dorita Bonéra bJgáf üim-
azioéatnő. 

Munkaügyi válatztmity. Min 
r -cd let érteimében a Sagheiiyi Ba-
taltbánya R T keretein belül is meg
alakult a munkaügyi -.a'aiElniány. í -
lőadö: Bertseoyi Janosiis Miklós mér
nök. Valasttott tagok: Szarka Dénes, 
Molnár Elek, Ru.sa Imre, és Ziám 
boki Pál. Kinevetett tagok: dr. Pintér 
Jotsel, Ivén JótsefTóth János, és Kéri 
Kálmán. A választmáuy válaattoti 
póttagjai. Teke Sáudor, Kováét Imre 

| Czirók József és Tóth Lajos. Kinevetett 

Gábor, Somogyi Gábor is lakos BA-

Hálanyüatkoxat. 
Mindazoknak, aki tragikusan 

elhunyt férjem ' •—-T 
—ZSIOMOND LAS2LÓ 1 

temetésén megjelentek, részvétük
nek bármilyen formájával mély 
fájdalmamat enyhítették, ezúton 
mondok hálás köszönetet. A Péti 
Nitrogénművek gyárvezetőségének 
külön is köszönetei mondok a 
különös előzékenységért é s 
együttérzésért — 

özw. Z s i g m o n d L á s z l ó n é 

A CVSE 
k ö z g y ű l é s e . 

A Cel.dömölki Vaautas Sport - K-; : . '• 
t y esOlet junios a t án tartotta Halast . . 
Gyula állomásfőnök elnök lésével 
1043. évi rendes, tisztújító közgyű
lését. Az igen usgy érdeklődéssel k i - . 
sért közgyűlésen a szombathelyi üz
letvezetőt éget Dr. Pállly Miklós U -
n-sosos képviaelte. A l elnöki és lőlit- .. 
kári bestámolók után a közgjfllés " 
egyhangúan elfogadta a 11.531.60 
pengő bevétel-kiadással tárt sárnrám- . 
adáat is a 04.6i7.97 pengővel, m i n 
tiszta vagyon nal a vagyonmérleget, 
nemkülönben az 1044, évi 10.490 • 
pengős kőlUégelőirát yzatot. A tel-
meotvéoy egyhangú megszarazása 
után általános tisztújítás - keretében / 
a közgyűlés Bgyanosak egyhangúan 
a következő uttlikart választotta 
meg: elnök Halász Gyula felügyelő, 
allomáslőnök, taraeloök Bartfay Mik
lós lőmérnök, osztály mérnök, o^j ve
te tő alelnök, Btílí Mihály elleufr, 
alelnök Dr. Ardavari Ferenc iuiezö— 
Os Gruber Liszlö fdustt, főtitkár 
Heténji Ferenc lőtiszt, tilkár Szabó 
László tiszt, jegyző Bar tos Lajos ir. 
stint, pénztáros Ksjdi János Ot. 
ttistt, szertáros Máté Lajot ot. síit zt. 
ügyész dr. Sehiíler Emil ügyvéd, 
orvos dr. Mesterházy Kálmán,-ellen
őr Tusa László és Horváth 
Zoltán főlávirást, számvitcgálö Teke 
B;ia főtávirásr, S«.mórjai István űz. 
stiszt, Géesek Péter Ot. stiszt, He-

{
;edOa Zsigmond ir. stiszt. Huszár 
stván űz. stiszt. Továbbá 26 válásit 

mányi tagot is választott a gyűlés. 

Haláss Gyula elnök a iöbb m i n ^ 
700 tagol számláló egyesület kcszö- , 
netél és háláját tolmácsolta a Mar. 
igaigatóságának, áomogyvari Imre 
osleUistgatOosk, Szász Béia honvéd
ezredesnek, ür. Heihésay JenOjlrasi' 
fősiolgabirooa : -és a naeyközség 
elöljáróságának, a nehéz időben kü-
lOoösen értékes erkö'c i éa anyagi 
támogatásért. , 

'j Dr. Pállt^ Miklós tsnáa os a fel 
EŐbLaég nevében is méltatta a vete-
töeég és a t egjesület érdemérme*-
munkásságát ét st egyesOlet mud n 
tagját s retetöaég támogatására t.s 

. SS összetarláTj buzdította, , ' 

http://orlok.it
http://nok.eljegyeaeTakf.es
http://04.6i7.97
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A Közellátási H i v a t a l 
t i I 

A gyermettek kenyérfejadag-
Jának felemelése. 

Kormányreodslet értelmében ( 
gyermekeket 12. életévö* b«tnlté=ét 
követő hónap első napjától kezdte 
annak as évnak a fégéig, amelyben 
18. életévüket betrllík, * teatimou 
kasuk részére megállapított kenyér-
lejadaggal.kell ellátni. A fennálló 
rendelkezések értelmében a testi-
munkások pótfcjadagja napi 16 dkg. 
kanyar. • ' . -. 

niyanwak mónoaltotu a^kor • M t M . „ . b ^ g á l u t i a . km« 
mányrendelet a csecsemők 
igényelhető kenyérfejadagot is, még
pedig olyképpen, hogy a csecsemők 
részére i sznleléstól számított 10. 
hónsptól kendre lehat kenyérjegyet 
igényelni. 

A gazdálkodó zslrbeszolgállatáai 
kötelességének . 'teljesítésére szánt 
hízott sertését 1945. lebruár 28 ig 
köteles a jogoJtott fcereskedőoek 
megvételre (elajánlani, ragy szálü 
tasra lekötni. 

A rendelet a sertések rágása után 
beszolgáltatásra előírt zslrmeonyiség 
re vonattoiólag ágy intézkedik, bogy 
azt a rágástól ssámitott 8 napon 
belül kell a zslrgyűjtöuek beszolgál-

Ba á hatóság megállapítása- sze
rint a gazdálkodó a zsírra vonatko
zó beszolgaitatasi köteles léginek e-
löreláthafofig csak ágy tud eleget 
tenni, ba hízott sertést szolgáltat be 
és a gazdálkodó soránysertés és 
hislalótakarmány birtokában van, 
kötelezhetik arra, bogy hízott sertést 
már február 28-a előtt szolgáltasson 
be. Ha a gazdálkodónak csak so
ványsertései vannak, azonban meg. 
feleló bizlstótakarmánnyal nem reri-' 
deikezik és a hatóság megállapítja, 
hogy búsbeszolgáltatási kötelezett
ségének másként eleget tenni nem 
tudna, felszólíthatják, bogy megfele
ld számú soványsertést szolgáltasson 
ba. '•' 

1 ( 1 sg-oo aluli élősertés for-
galma továbbra is szabad, vagyis a 
40 kg-on aluli élősertés nem számit 
be beszolgaitatasi kötelesség teljesí
tésbe. Negyren kilogrammon aluli ser
tést azolaáUitáai igazolvány nélkül 
szabad szállítani. -

A szarvasmarha es juh . 
forgalmának szabályozása. 

A közellátási miniszter most meg
jelent rendelete értelmében a gaz
dálkodónak a legelőttrtHete m á s 
meghatározott szarvasmarha és juh 
beszolgaitatasi kötelességét 1944 jú
lius 1 tót 1944. november l - ig kell 
teljesíteni. A beszolgaitatasi köteles
sége t ezen a határidőn belül, havon
ként egyeld részletekben kell teljesí
teni. As a gazdálkodó azonban, aki 
legelőterOlete után megállapított 
vágóállat beszolgaitatasi kötelességé-. 
nek teljesítésére legalább egy teljes 
vasúti kocsirakomány vágóállatot 
ajánl fel. es ezt a szándékát július 
31-ig az Adatforgalmi Központ k i 
rendeltségének bejelenti, jogosult egy- . 
szerre egy kocsi rakomány vágóália- | 
tot beszolgáltatni. At a gazdálkodó { 
akinek legelőterOlete utáni vágóállat- I 
tal teljesíteni lehet beszolgaitatasi ' 
kötelességét, a fent megállapitotl 

. négy hónapon, be,ül bármikor telje
sítheti. Aa ilyen beszolgaitatasi köte

lesség teljesítése céljából több gaz
dálkodó egy öttreen is beszolgáltathat 
egy vágóállatot. 

A gazdálkodó a szántó és rétterü 
lete után megbatározott beszolgaita
tasi kötelességének ast a részét, 
amelyet szarvasmarha vagy jnh be
szolgáltatásával kivan, vagy beszol
gáltatható sertések hiányában csak 
szarvasmarha vagy jnh beszolgálta
tásával tnd teljesíteni, aa 1944. Ju
l i m 1-től 1945. június 80-ig terjedő 
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segél barmikor teljesítheti. 

A gazdálkodó saját háztartási és 
gazdasági szükségletére vágóállatot 
s á s k a községi elöljáróság által k i 
adott vágási engedély alapján vág
hat-is. . . 

Mindazok akik, június bó . 30-ig 
tejjegy alapján kaptak tejet, azt jú
lius hó 1 tői kezdve az új jegyek 
kiosztásáig a lejárt tejjegy fejlécének 
felmutatása mellett megkaphatják" 
as új jegyek kiosztása után azonban 
csak azok" kaphatnak a tejcsarnok
ban tejet, akik új tej jeggyel rendel
keznek. . . •'' 

A tej jegyek használatával kapcso
latban közli a közellátási hivatal az 
érdekeltekkel as is, bogy az új tej 
jegyek két réstbői állanak. Mindegyik 
rész a rajta feltüntetett negyedévre 
érvényes. A két rész egymástól per* 
foralásnal van dválasziva. Ezért 
mindazok, akik félévre szóló (vagyis 
ilyen kettőz) tejjegyet kapnak, a 
perforálásnál válasszak kellete és a 
jelenleg nem használható (1944. ok
tóber 1 töt december 81-ig terjedő 
negyedre érvényes) részt mindeddig 
gondosan őrizzék meg, amíg annak 
használatira sor nem kerti. j . 

A közellátási miniszter ár legújabb 
rendeletével az új cokorjegyek árát 
a következőkben Állapította meg: a 
havi 104 dkg cukor vásárlására jo
gosító féiéví sukorjegy 80 fillér, a 
havi 62 dkg cukor vásári ára jogosí
tó félévi cakorjegy 30 fillér darabon 
ként. 

A rendes kioestási időn'kívül lakó-
helyváltoztatás miatt vagy bármely 
más okból pl. magasabb fejadagra jo
gosító jegyre átcserélés kiadóit cu 
kerjegyekert a teljes térítési díjat 
meg kell fizető. -A most kiosztásra 
kerülő új petroleumjegy 1. számú jú
liusi "szelvényre fél liter peróleumnt 
szolgáltatnak k i a kereskedők. 

Felhívja közelátási híre tal a lakos
ság figyelmét arra ia,' hogy az - J~Bf 
élelmiszerjegyre ásásai tulajdonosa 
(illetőleg a családfő) köteles a tu
lajdonosának nevét és lakását ráírni 
EnélkOl a jegyet a' kereskedő nem 
iahhatla.be. 

Kámoni Levente—Celldömölki 
Levente 2:2 (1:2) 

A ewltdömöíkii levente egyesület 
vezetősége a mult . vasárnapra, jóké 
pességü csapatot igyekezett veodégöl 
látni Celldömölkön. A levente labda 
rugó bajnokság korületi íezetóségé-
uek bekapcsolásával a tavalyi orszá
gos bajnok Szombathelyi Leveute 
Egyesületet, majd pedig a Haladás 
Leventéket szerette volua Celldö
mölkre hivní — akik egyforma pont
számmal végeztek a csoportjuk baj 
ooksagában — ds mivel nekik még 
btin/rTt "•at*A«Mnfc Tnlt. a keifllet 

Az új élelmiszerjeryek beváltásával 
kspcsolatos tudaivalókat később 
közli a közellátási hivatal a lakosságai. 

Krisztusibb embert! 
Életerős népet! 
Műveltebb falut I 

javaslatára a Kámoni Levente Egye 
sutét, jóképességü csapatát hívták 
meg barátságos mérkőzésre Celldö
mölkre ' 

A celldömölki csapat a következő 
összeállításban allt ki a mérkőzésre: 
Sütő — Tareri, Sole — BenkO, Úri, 
GeraeL— Markos. . .Magyar/ Nagy, 

A mérkőzés 
egyenlő erők klsdelmét 

félideje 
mutatta, 

mégis ast lehet [ mondani, hogy a 
celldömölki csapat valamivel többet 
támadott, de mindkét osapat. lendü
letesen játszott. Az első gólt a ven 
dégek lőtték az első félidő 18 per
cében. Ezután a hazaiak vették á t 
az irányítást és s 28. percben Már
kus révén kiegyenlítettek, sőt s 40. 
percben Márkás tizenegyesével veze 
léshez is jutottak. 

A második félidőben valamivel 
gyengébb as iram de még micdir 
szívvel lélekkel játszanak a csapatok. 
A 85. "percben tizenegyesből.egyen-
lilének ki a vendégek és ezie' .be ís 
állítják a végeredményt. • 

A mérkőzés utolsó perceiben Ba-
loíhot, majd pei ig az egyik kámoni 
játékost állítja kl a mérkőzést ve
zető biró, aki egyébbként a kámoni 
ak inUzője volt 

Kár, hogy kiengedte kezéből as 
irányítást és igen sokszc bemondá
sokra Ítélkezett. Ha keményebben 
vezeti a mérkőzési, sokkal kevesebb 
lett volna a szabálytalanság. 

A celli aaspatból a védelem jól 
megállta a helyét KQIQnosen Tarczí 
tűnt ki jó ruhásaival. A fedezet-ur 
ban Öri és.Geraei jól játszott Ben 
kő tál erélyes volt Az ilyen játékba 
aztán Könnyen becsaszik a durva 
ság is. A csatársorban Márkus két 
góljával tOnt ki. Nála a labdakeze
léssel van a baj.'Magyar—- jó .építő 
volt Nagy éa Marton jól és~ sokat 
dolgozott Balogh nem -találta fel 
helyét a balSzeUső posztján. Ö inkább 
miut védőjátékos felelne meg. 

Iflhtl •ingájwAÜflilült a vitorlázó 
repülés. , 

A Honvédelmi Minisztérium most 
kiadott rendelete a haderőn kfröli 
repülök repülési tilslmát feloldotta 
eregyben tzabaiyozta . -a- repoiesl 
tevékenységet. 

A rendelet érteimébén rtplilő 
oktató keretet csak régi repülő egye
sületek tarthatnak fenn, mini ami 
lyeo a Magyar Királyi Államvasutak 
Sportrepülő Egyesülete. Igy Celldö
mölkön csak a Maveró csoport m i -
ködhet 

A rendelet értelmében csak" le 
venteköteles ujaknak szabad repQloi, 
idősebbeknek és nőknek a repülés 
egyenlőre nincs megengedve. Ter-̂ f 

mészetesen kivételt képez az 
személyzet ~ . 

. A repülési tilalom (e loldj Cn 
dömölköo nsgy OrOnst keltett V, 
sárnáp és osntortOkOo már « . 
nap folyt az oktatás a SighoíjiJ/ 

A bajnokság állata, 
1. ZSK -
8. ál ura SE 
8. Körmend 
4 HaladavlI. 
5. 8VSE It. 
6 Kapuvár 
7. IL Kinizsi 
8. SzFC IL 
9: ZLE 

10. CVSE 
11. Sárvár 
12. TapolcaiV. 

22 16 2 
22 16 2 
22 13 3 
Í 2 14 fc 
22 10 4 
20 10 í 
22 
22 
20 
22 
£2 
Í2 

* 72:26 4» 
6 Vkmm 
6 56-45 29 
8 80:40 is 
8 37:4» 21 
8-56-49 a 10 47:8» f ) 

10 40:38 U 
9 211:43 18 

12 30:48 ló 
15 22*7 12 
18 20:93 i 

Vasárnap délutáo 8 órai kezdettel 
barátságos labdarugó mérkőzést jct. 
szaoak egymással a SiombtibeJji 
FC NB-és csapata és a CVSEOll. 
dömölkí Levente kombinált oapjf. 
A mérkőzés iránt máris nagy u 
érdeklődés. ''--

N E M Z E T I MOZGÓ 

l.-én, szombaton fél 8-kor, 2-án, 
vasárnap fél 2, fél 4, fél.öés fél 8-kor 

— Rendes, helyárak. — -

Szerelem a vérpadig. 
- Magyar világhíradó. 

5-én, szerdán fél 6 és fél 5 órakor. 
6-án, csütörtökön fél 8 órakor. 

" — Mérsékelt helyárak. — 

Az ellopott titok. . . . 

8- án, szombaton fél 8 órakor. 
9- én, vasárnapiéi 2, fél 4,.fél S 
és fél 8-kor. — Rendes-heljfi''-

Szerelmi lAz. 

, KEMENESALJA 
Megjelenik minden szombaton este. 
Kiadja: a Celldömölki Katolikus K». 
A kiadásért felel: Dinkgreve tiintök 

Előfizetési díj. Egész évre lü pengj 
félévre 5 pengő, negyedévre 250 r. 

" ~ ~ ^^kksHrnT26:070— 

A hirdetéseket csütörtökön estig kel 
a szerkesztőséghez beadni. 

Hirdetések dija előre fizetendő. 
Kész«l»4«E«nkgieve_N.lndgr^ 
. nvomdáiáhnn CcIMómölkíto . 

Előzékeny kiszolgálás!. s 

Szolid árak ! 

l l . FARKAS FÉRC"* 
rádió. Száküzletében 

. j ' Á N p S H A Z Á'N. 

http://iahhatla.be

