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Volt idő, amikor az utazás szóra- | 
gzaahiumr-nl, A mostan 

röi ezt a legjobb akarattal sem 
mondhatjuk el. Nem akar. ez Vád 
lenni, hiszen nagyon jól tudjuk és 
meg vagyunk győződve arról; hogy 
i mostani utazási lehetőségek fenn
tartása szinte emberfeletti áldozatok
ba kerül- é s hozzánemértak jílőtt 
még csak nem is sejtett nehézsé
gek De ütközik. Nem más ez, mint 
egyszéiü ténymegállapítás •.Utazni 
jna nem élvezet. : v .', 

Van ís utas bőven .mindenfelé. 
És sokszor egyeneseit megható-
látvány, hogy a nehéz körülmények 
között'mint sietnek egymás segitjé--4 a drága papírost. 
gére az emberek. Hala I istennek, 
eltűntek a pöffeszkedő utasok, akik 
csak magukra voltak tekintettel, és 
nagyon sokszor ugy viselkedtek, 
bogy jóérzésű keresztény embernek 
akaratlanul is ökölbeszorult a keze. 
Azt hisszük, mindenki tudja, hogy 
a sárgacsillagosokról van szó. .Szem
telen faji jellemvonásuk talán kevés 
helyen Ütközött. ki annyira, mint 
utazás közben. Ok azonban — re
méljük, hogy egyszer s mindenkorra 
— eltűntek az úgyis túlzsúfolt vasúti 
kocsikból, s most külön-vonatokon 
utaznak Itt törődhetnek- saját ma
gukkal és-nem bánjuk, ha nincse
nek reánk tekintet tel .——— -

Sajnos azonban, hogy sT sárga
csillagosok álul életrekeltett, táplált 
és melengetett zsidó szellemmel még 
mindig találkozunk a vasúti kocsik
ban is. Ennek bizonyítására Jegyen 
szabad elmondani egy. kis törtenetet. 

Utaznom kellett A vonat" olyan 
munkásvonat féle volt, hiszen egy 
nagy iparvárosunk felé közeledett. 
Mar jóval a végállomás előtt tömve 
volt a vonat Állóhelyet is csak jó
akarattal lehetett kiszorítani. De 

se zúgolódott, sefirtTse zsör* 
tolódott, hiszen mindenki tudta, J 
"°gy a kenyérkereső édesapák, a 
Maiadi tűzhely mellől kiszakított 
édesanyák, a jobb világban^ talán 
csak az örömöt é s szórakozást kere-

ifjak és leányok sietnek munka
helyükre. 

.Annál feltűnőbb és visszatászitóbb 
voJt, amikor egyik állomáson néhány 
Pöffeszkedő íiatalémber kérkedő 
•étykeséggel tolakodott felfele. Azt 
mondanom sem kell, hogy jó né
hány tyúkszemen és mürostos cipőn 
végigsétáltak, lökdösődtek, tolakod
i k Aztán alighogy elhelyezkedtek, 
rágyújtottak, hlőször csak cigarettá
ra s a füstöt bosszantó fölényeske-

mdessel fújták á Köfaiötttlk alázatosan 

meghúzódó, náluk bizony jóval idő
sebb nők és férfiak' orra alá. Mikor 
valaki nagyon - szelíden figyelmez
tette. Őket, bogy ezt á félórát igazán 
kibírhatnák fűst nélkül, akkar nem 

gnak^^jréllemetlenséget, 

válaszolt: Akinek nem tetszik, száll
jon le. Aztán meg nótára gyújtottak 
rá. Egymásután jöttek- a d iva to t" 
kuplék Es úgy fújták, mintha fizet
ték volna őket Pedig a - l eg több 
utas. arckifejezésén az ' látszott, 
hogy szívesen, fizetne ha abba 
hagynák. Dé.^ barátainknak — úgy. 
látszik — neih volt pénzre szüksé
gük. S5t, dicsekedni kezdtek, hogy 
mennyi van nekik. És igy tovább 
folytathatnánk. Modortalanságuk és 
ízléstelen viselkedésük- leírására 
azonban kár lo.ább fogyasztani .a 

ága . 
Csak egy kérdést szeretnénk 

megkockáztatni. Honnan, vagy kitől 
tanullak ezt a viselkedést? Nem a 
sárgacsillagosok által (eijeszleit 
világnézet gyakorlati alkalmazása 
volt-e ez a kirívó eset? Meggyőző
désünk, hogy igen. És éppen ezért 
C B M I T T T ázeucttujek ^ -et-ketE 
tűnnie, mint ahogyan eltűntek ma
guk a sárga esi Magosok. Mert áz 
ország zsídóUanitása érdekében 
nemcsak a zsidókat kell gettóba, 
zárni, nemcsak destruktiv irodalmi 
termékeiket "kell zuzókba vinni, ha
nem gettóba kell vinni azt a szelle
met is, melyet hosszú évtizedeken 
közöttünk terjesztettek. El kell távo
lítani azt a.mérget i s . mely mérgezi 
a • szervezetet és újabb fertőzés 
veszélyének teszi azt ki.-; Vagyis 
röviden és velősen: Gettóba a zsidó 
szel lemnek keresztények között ta
lálható megnyilvánulásaival is. '-

. (Pb.) 

és a zsidóság 
Aki nyitott szemineL nézi i ke

resztény világot, annak, .pillanatig 
sem kétséges, hogy az .úgynevezetté 
keresztények többsége távol áll az 
igazi kereszténységtől. Ha á mai 
világ nagyfokú eikereszténytelenedé-
sének okait kutatjuk, lehetetlenség 
mellőznünk a kereszténység és 
zsidóság közt fennforgó, úgyszólván 
állandóan előtérben álló. ellentéteket: 

^-zsidókérdés azonban nemcsak 
most aktuális. AktuíKs.volt minden
kor. Azzal a különbséggel, hogy 
most a zsidókérdésről írni divat, 
azelőtt, különösen. 30 -40 évvel 
ezelőtt a kérdés agyonhallgatása volt 
divatban. •'_..'-. 

A legveszedelmesebb' kérdések 
mindig azok, amelyekhez senki sem 
mer hozzányúlni. 

Sok dolog sohasem fejlődött 
volna oda, ahol ma van, ha-a köz
figyelem és közlelküsmérét őrszeme 
•korábban vesz .észre bizonyos sö-
tétben mozgó és mozgató erokeE. 

A zsidóság mint valami láthatat
lan kéz azért nyúlhatott bé köz
életünk szellemi, vallási és erkölcsi 
irányításába oly^eredményesén, mert 
nem irányult rá az ellenőrző köz
érdeklődés. Voltak ugyan, akik fel
emelték szavukat, de az illetőket az 
antiszemiHzmus vádjávái illették és 
elhallgattatták " . 

Az ellentét a kereszténység és 
zsidóság-között _akkor__ kezdődött, 

amikor Krisztus a farizeizmussá 
lealacsonyodott zsidóságot megtá
madta és a választott nép jogait a 
.pogányokra* származtatta át. Ezért 
a zsidók lialálij szánták Krisztust és 
hóhéraivá lettek- * 

Az, aki a keresztényeknek Istene, 
Megváltója és Mindene, akiért száz 
és százezer hivő, az -életét áJdayutés 
és vérét ontotta az a hivő zsidóság 
szemében népének ellensége és 
gyűlölete tárgya, közönséges nép
ámító, lázító, gonosztevő, vagy 
legjobb esetben veszedelmes őrült 
volt, akit ártalmatlanná kellett tenni. 
Természetes, ha ez a-Krisztüs gyű
lölet nemredékről-nemzedékre száll 
a zsidóság szivében, eddig a vallá
sos keresztény nép szivéből is le
hetetlen kiirtani a zsidóságtól való 
huzódozást és megszüntetni azt a 
felfogást, mely a mai zsidóságban 
á s istengyilkosok utódait látja. 

Az allénkét tehát_ a toas^nység 
és"a~ zsidóság" között mTodenjkéai el-
simlthatatlan marad. Ha megvizs
gáljuk a zsidóság faji, vallási és 
erkölcsi felfogását, nifiit a fflz a 
víztől kfltonböjtit a keresztény fel
fogástól. 

Á inal világ egyik le$szeinJjetü-
nóbb jelensége az evilágias gondol
kodás, az anyagelvüség. Ezt meg-

I találjuk a zsidóság matéria!isztikus 
felfogásában, A zsidó életcélját ha
tározottan a földi javakban keresi. 

Még ha hisz Is áz örök életben, 
nem sokat törődik vele, törekvései
nek súlypontié a földi létre irányút 
Ezért igyekezik minél nagyobb gaz
dagságra és a vagyon felhalmozá
sára. 

resztény tanítással. Krisztus folyton 
az "örökéletre utsl és oly . kincsek
nek keres sésére tanít, melyeket 
tolvaj el nem rabolhat, rozsda, moly 
meg nem emészt. A zsidó beéri a 
földdel, az anyagi |öléttel, ke
reszténynek az aílyagl fölét csak 
eszköz a magasabb cél, a lelki ja
vak felé. • 

Korunk másik rákfenéje a feleba
ráti szeretet hiánya, az önzés, az 
egocentrikus világszemlélet. Mózes 
törvényei szerint a zsidónak fajbeii-

" jéjöl nem szabad volt .kamatot, 
Uzsorát szedni, az idegentől azon
ban meg volt engedve az - uzsora
szedés. A Talmud ezt igy magya
rázza, .az idegentől uzsorát kell 
venned.'- A középköri irodalomban 
a zsidóság állandóan mint uzsora
fizó, szívtelen kizsákmányoló faj 
szerepel s neve az uzsora fogalmá
val úgyszólván összenőtt. Ezzel 
gyökeres ellentétben áll a keresz
tény tanítás a felebaráti szeretetről. 

Az anyagiassághoz és az önzés- . 
hez hozzájárul ínég á mai kor fel
fokozott érzékisége A színház, mo
zi, strand, éjjeli mulatóhelyek mind 
ennek a melegágyai. -' _ 
- A pártatlan tudósok, akik - a zsi

dósággal foglalkoztak, .mind meg
állapítják, hogy a nemi élet terén 
is jóval nagyabb hajlandóságot .mu
tatnak a kihágásokra és elfajulások
ra, mint a keresztények A zsidóság 
e téren való túltengéseit a római 
történetíró Tacitus igy jellemzi: a . 
fajtalanságban mélyen elmerült nép. 

Bebizonyított dolog, hogy az er
kölcstelen iratok, képek terjesztési
ben a zsidókat illeti a főszerep. 
Zsidó irók terméket valósították meg 
a társadalomban azt a Jiangnemet^. 
mely a tisztit életben, a házas hű
ségben, egyházi intézményekben csak, * 
gúnytárgyait látja. , 

Milyen messze van ettől és minő 
erkölcsi magaslaton áll ezzel szem
ben a kereszténység tanítása a tiszta 

léktröJ , a házassági hűségről, a w 
családról. • — 3 - 5 '' 

A kereszténység és a zsidóság 
között tehát óriási vallási, erkölcsi 
és faji ellentetek forognak fenn. Két 
világ ez, melynek minden •' egyes 
porcikája egymásltaszító pólust 
tartalmaz. Zsidó szellem és keresz
tény széllem állandóan, mint tűz és 
viz állanak egymással szemben s 
ahol a zsidóság befolyása bármily 
értelemben túlsúlyra vergődik, ott. 
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azonnal érezhető a keresztény gon
dolkodás és életmód visszaszorulá
sa. (Bangha). 

Ismeretesek gróf Széchenyi István, 
Kólcsey, Trefort és mások nyilatko
zatai a kultúrbomlasztó zsidóságról. 
A nép szegénységének— úgymond 
Kölcsey — veszedelmesebb forrása 
nem leset más, mint a zsidók sza
porodása. „Ha egykor — igy mond 
Széchenyi — a magyar emancipálja 
a zsidót, ki fogja majd emancipálni 
a magyart V . r\ 

A zsidók terjeszkedési vágya 
néprajzilag kétségtelenül ugyanazon 
szemita terjeszkedési vágynak felel 

meg, mely már az ókorban a föní
ciai kalmárokkal árasztotta el a 
tengeréket. . . ' 1 ; 

Ugyanaz az ösztön hajtja a Nyu
gat meghódítására, mely egykor 
Mohamed híveinek adott fegyvert a 
kezükbe, hogy a próféta uralmát 
Nyugat felé terjessze. 

Közönnyel nézheti-e a keresz
ténység a zsidóság terjeszkedését, 
mely nem pusztán érvényesülés, 
hanem a kereszténység lerombolása 
arán való érvényesülés. Ezzel szem
ben a harc nemcsak jog, han 
kötelesség. (Bangha). P. V 

Az üzletek új zárórája 
Vas vármegye alispánja Celldö

mölk és Jánosháza nagyközségekben 
folyó évi július hó 1-tól kezdődőé • 
további intézkedésig a vegyeskeres
kedések, tejkereskedések, 
továbbá kizáróan, vagy túlnyomóan 
élelmiszer, tüzelőanyag, vagy élő
virág árusításra berendezett nyilt 
árusítási üzletek nyitásának időpont-

— . ját reggel 7 órában, a déli zárva-
tartás idejét pedig az emiitett vala
mennyi üzletre délután 1 órától 3 

" óráig, tehát két órás időtartamra 
állapította meg. Záróra este 6 óra, 
szombaton 7 óra. 

Fenti üzletekben, abban az idő
ben, amikor csak ilyen üzletet sza
bad nyitvatartani, kizáróan, fűszer, 

élelmiszer, háztartási és -gazdasági 
cikket szabad árusítani. 

Bárminemű textilanyag (ideértvea 
kész ruhát, divatárui, kesztyű és 
S o ^ i o W t r r a p ^ Q ^ i B r t i ^ v a B ^ 
kalapot, illetve sapkát, cipő, esernyő, 
papír és Írószer, vasárú, edény, 
háztartási cikkek, festék, üveg és 
porcellán, valamint villamossági és 
villanyszerelési cikkek eladásával 
foglalkozó nyilt árusítási üzlet nyi
tásának időpontját reggel 8 órában, 
zárásának időpontját este 6 órában, 
a déli zárva tartás idejét pedig dél
után 1 órától 3 óráig állapította 
meg. 

A záróra rendeletek megszegése 
kihágás. 

A celldömölki polgári 
fiúiskola évkönyve 

Reicher István igazgató szerkesz
tésével most hagyta el a nyomdát a 
Celldömölki GyOmörey György M . 
Kir. Állami Polgári Fiúiskola év
könyve az 1843-44. tanévről. 

Az évkönyv az Iskola muljával 
kapcsolatban megemlékezik .. ar r ' l , 
bogy Magyarországon 75 éves múlt
ra tekintenek vissza a polgári isko
lák, A celldömölki polgári fiúiskola 
1913. óta áll őrhelyén és mindenkor 
kivette részét a magyar középosz
tály kimúvelésének munkájából. 

Az elmúlt 31. tanítást évet isme
retes okokból rövidített szorgalmi 
idő mellett fejezték be. Az iskolaév 
folyamán a tanári értekezleteken' k i 
vül két ízben tartottak szülői érte
kezletet. Az egyik osztályonként 
folyt le, a másikon az iskolaorvos 
hívta fel a szülők figyelmét a . tu
berkulózis elleni védekezésre, az 
igazgató pedig az iskolaszanatóriu
mok jelentőségét ismertette. A szak
tanárok az elmúlt tanévben 31 ok
tatófilmet vetítettek le a tanulóknak. 
A rövidített tanévben csak március 
15-én rendezett ünnepélyt az iskola. 

• a sünAri kiff aggáhss minden al
kalmat kihasznált és minden lehe
tőségét értékesített az ifjúság vallá
sos és hazafias nevelése érdekében. 

Az iskolában működő Egyesüle
tek: önképzőkör, Sportkör és Cser
készet szintén az ifjúság testrielki 

. gondozását tartották szem előtt. A 
leventecsapat munkája is rendben 
folyt Bozsó László -tanár, csapat-
parancsnok vezetésével. 

Hivatalos iskolalátogatás az elmúlt 
Unévbeq nem. ypUVAz egészségügyi 

vizsgálatokat dr. Seregély Pál kőz-, 
ségi orvos tartotta meg. ' . 

A magánvizsgálatokat szeptember 
es december hónap folyamán, to
vábbá tanév végén tartották. 

A tanári testület névsora; Reicher 
István igazgató, Bárdos Lajos, Bo
zsó László, Csucsay János és Né
meth Lajos rendes tanárok; Szigeti 
Dezső óraadó tanár (Jelenleg kato
nai szolgálatot teljesít). Or. Kulcsár 
István m. kir. járási tisztiorvos, aki 
az iskolaorvosi teendőket látja él és 
a negyedik osztályban az egészség
tant tanítja; Marton József a téli 
gazdasági iskola szaktanítója, ideig
lenes óraadó. A római katolikusok 
hitoktatója Palásti Özséb bencés 
tanár, az evangélikus tanulók hitok
tatója pedig Laborczi Zoltán segéd
lelkész volt. 

A tanári testület nyugalmazott 
tagjainak névsorában szerepel: Ke-
menesi József igazgató és Oszvald 
Sándor tanár. 

Az iskola altisztje Szabó Gábor. 
A mull tanévben az iskolába 194 

rendes tanuló iratkozott be. Ezek 
közül osztályozást nyert Í 9Z Beirat
kozott .42 magántanuló, akik közül 
40 nyert osztályozást 

A rendes tanulók közül a szülők
nél lakott 175 tanuló, kosztadónál 
17 tanuló. A tanulók közül 91 be
járó, akik szüleik lakásáról naponta 
járnak be az iskola székhelyére 
vonaton, kerékpáron, vagy gyalog a 
környező községekből. 

A tanulmányi eredményt nézve 
azt látjuk, hogy a^lanulók- "közül 

kitűnő rendű 9, jeles rendű 6, jó 
rendű 36, elégséges rendű 25, . túl
nyomóan elégséges 72, egy tárgyból 
elégtelen 6, két tárgyból elégtelen 
26, három-négy tárgyból elégtelen 
7, négynél több tárgyból elégtelen 
5 tanuló. _ , • 

A jövő tanévre vonatkozólag közli 
az igazgatóság, hogy a tudnivalókat 
az iskola kapujára kitett hirdetmény, 
valamint a helyi lapokban időben 
megjelenő értesítések hozzák az ér
deklődők-tudomására. A javítóvizs
gára készülő tanulók augusztus 15-
ig adják be tanulmányi értesítőjüket 
és jelentsék be, hogy ki készíti elő 
okét a javitó vizsgára. Magánvizs-
gálati, felvételi és különbözeti vizs
gálatokról személyesen kell érdek-
KSdni. ' . „ -

A szünetben minden csütörtökön 
délelőtt 9—11 óráig van hivatalos 
óra az igazgatói irodában.-

Vihar 

Sinai hegynek nevezték el a kato
nák azt a magaslatot, amelyet 
Szerecsentető néven telelünk meg a 
térképen. A Maros kanyargó, hol 
kiszélesedő, hol elkeskenyedö . völ
gyéből meglehetős meredeken emel? 
kedik fel közel ezer méteres magas
ság ig a Kelemen-havasok ezen ré
sze, ahol az oldalba vágva állnak 
az egyetemisták és katonák borona
házal. Ez a magaslat kivételesen 
nem erdőtől borított, hanem havasi 
legelő, amelyet színpompás. virágok 
tarkítanak. 

Vihar van. Villámlás és .menny
dörgés közepette zuhog az eső. 
önkénytelenül is a Biblia Sinai 
hegye jut eszünkbe. Vájjon hányan 
hallgatják meg az Isten szavát a 
villámlás és mennydörgés , között 
Amíg a Sinai hegyén Mózes' egye
dül beszélt Istennel és vette át - az 
életet irányító törvények kőtábláját, 
addig a választott nép az aranybor
jút imádta. í - • :. 

Hányan vannak ma is olyanok, 
akik míg mások a csúcson, az 
élen állva a szebb és a boldogabb 
magyar élet útjait kutatják, addig a 
mélyben, a háttérben az aranyborjut 
imádják és egyéni céljuk, vélt bol
dogságuk, önző utjain járnak. ' 

Kevesen vannak még, akik hajlan
dók meghallani a nagy világvihar 
mennydörgését és meglátni a fegy
verek torkolattüzének villámlását. 
Pedig nincs messze a veszedalém. 
A Kárpátok előterében folyó csaták 
zaja elhallatszik a Sinai hegy or
maira is. Erdők és hegyek .vissz
hangozzák egymáznak: vigyázz 
magyar közeleg a vész! 

Vájjon hegyen őrtállókat talál, 
vagy aranyborjúimádókat. Ne ámít
sa senki magát Egyiknek sem fog 
kegyelmezni. Az ellenség már rég 
letért a Sinai törvények útjáról és 
célja, hogy pusztítsa mindazt, amit 
az isteni törvények alapján álló 
ember alkotott. 

A vihar elmúlt. Hétszinű szivár
vány köti össze a hegyeket. A 
mennydörgést és villámlást a csend 
váltja fel. A béke hangulata ez, 
amelyet már nagyor>váraz emberi
ség. Azonban, hogy ez ne váljon 
csalók szivárvánnyá, halljuk még az 
Isten szavát a mai idők fergeteges 
viharában. Halljuk meg és csele-
kedjflnkJ^ - - - . r ' 

- s z a b l y a Miklós. 

Ezübtmenyegzus házaspárt ils„-
meg a múlt vasárnap dalalötl 
apátsági templom k a ^ t i o , , , 
Ián dl Bernardin dömölki uM 
LatorczaL Jenő államrsadan?'; 
detektív, tarfalékos fohadnaiv ' 
felesége, Varga Mara most L 
pcltek házasságuk 25 évfordulót,"." 
A jubiláló házaspár Varja mZr 

fopalyamesterek vendégeként t , ' 
tózkodik Celldömölkön. ™' 

• .* -y .-' - 0 -
Dr. Nemes Tatul plibínoi . 

nehéz is kitartó munkab,n ttUUia 
év fáradalmainak t"iJimjmi 
Balatonfüredre utazott, ahol K r 

hétig at Erzsébet Sianatörn^ 
lakója lest. Kibánjuk, hogy maiéi 

Mga leteltével felfrissülj a //,, 
megstokótl lelkesedéssel veott d 
hivei veietését. . y-,;<>-v7T.-« 

KatoUkns egyházi élei. 

Délutáni és esti szentmisék se
gédéi yezese. Mint már közöltük, i 
szombathelyi megyéspüspök u k, 
ppstoli SzentszéktőLnyert feihaialrc:-
zása alapján engedélyi adott am 

I tfbgy ahola légiveszély vagy léginad; 
i miatt a szentmisék elmaradnak rag. 

félbeszakadnak, a délutáni órákba:, 
legyen szentmise. Nálunk Celldűtntf-
kön vasárnap és más parancsolt tn-
népen -akkor lesz este hét órzzot 
csendes szentmise, ha a légíveszéty 
vagy légiriagó-míátt a délelőtt foty*. 
mán két szentmise elmarad. 

Szent Benedek ünnepe, jüiias 
II.-én, kedden lesz Szent Benédtk 
Apálur.nyári ünnepe. Ebből az al
kalomból réggel negyed 8 órakor 
ünnepi szentmise lesz, melyen i: 
Oblátus és Obláta Szövetség k> 
ÍUIetileg vesz részt A szokás:-1 
feltételek mellett teljes búcsú nyer-
hejő ezen a napon. 

Kovács Sándor megyéspüspékiek 
híveihez intézett első szozati fi
zet alakjábau is megjelent. 20 fillé
rért kapható a sekrestyében. Ügyit-
csak a sekrestyében — ingyen -
kapható .Életveszélyben kérek kat.-
likus papot* felírású lapoota. 
Mindnyájan szerezzük bel 

A hazáért. 
Márkus Zoltán karpaszomdnff 

honvéd, Márkus Kálmán sömjt* 
mihályiai földbirtokos fia juui* 
21-én a keleti harctéren 23 ** 
korában hősi halált Halt lem*-
bátyja egy évvel ezelőtt dlis* 
életét a hátiért, A hot honvtíM 
szüleik és testvéreik gyászolják-

Mégsem volt veszett a kitti 
Mait heti szamunkban közNiok,t<« 
Czapor Erzsébet háztartási all 
zottat megharapta Horváth 
radkereskedő kutyája. Az eset tUt 
három hétre furcsa tünetek attUt 
kották a l á o y o é . Orvosi f W S H 
szerint a veszettség'tflnelei. K**" 
szálán kíttint, bogy mindet «* 
ideges beképzelte kJtveUeztDéar* 
Közben a kutya iá előkerült » 
egyik vidéki szatócstól és m**** 
pitottik — mint már egy kortw 
vizsgálaton — hogy a kutya n»B» 
volt veszett. Igy stereotíéte" W 
aődött be a kutyaharapás-.- . ' ; „ . 
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Súlyos vesztesegeket szenvedett 
júniusban az inváziós hajóhad. 

A német-bolgár kapcsalatok kér
dése nem. lehet vita tárgya mond
jak Berlinben. ' ' . - ; / . 

Földalatti berendezésekből - lövik 
ki a német robbanótesteket, úgyhogy 
azok biztosítva vannak minden tü
zérségi és légitámadás ellen. 

Menemendzsoglu kiválása - óta 
semmi olyan je l sincs, amiből a 
török külpolitika irányváltozására le• 
hetne'- következtetni. . . 

A Führer napiparancsot adott ki 
Diell vezérezredes halála alkalmá-
hól, melyben a repülőszerencsétlen
ség áldozatává lett vezérezredes ka
tonai erényeit méltatta. 

Linkomies finn miniszterelnök 
beszédet'mondott a rádióban, amely 
ben kijelentette, hogy Finnország 
Németország oldalam Mylalja a 
harcot a Szovjetunió ellen 

.Ujabb szovjet hadosztály beveté
sével ismét keletre helyeződött át a 
háború súlypontja. • _ f • 

Óriási erővel és lendülettel tá
madnak a vörösök. 

Más frontokon is várható az el-
özönlés. ' 
áz olaszországi szövetséges katonai 
közigazgatás politikai főnöke kijelen
tette, hogy Olaszország megszállását 
a háború után is fenn kell tartani, 
hogy az Olasz népet politikailag 
helyes utón neveljék. 
- -rAz'/ amerikaiak a Marianna szige

tek- vizein • va|ó,; megjelenésük, jún. 
. Ú - e óta a- becslés szerint több 
mint 27JDC0- repülőt és tengerészt 
vesztettek, . 

•Gandhi továbbra is kitart India 
függetlensége mellett. ... .'"" . 

' . Baranovici, Molodecsno és Vilna 
a Szovjet nagy támadásának célja. 
\. Heves támadás indult Caen ellen. 

Az Arezzo — Siena-szakasz az 
olaszországi harcok súlypontja. ._. 

Illetékes japán tényezők kijelen
tése szerint Japán csak az angol
szászok ellen harcol. ': ' - ' 

A Szovjet hadüzenetet kövelel az 
Egyesült Államoktól Finnország 
ellen. 

A Celldömölki Hírlap július hó 8-
án megjelent Nyilt-téri közleménnyel 
kapcsolatban minden kommentár nél
kül, megismétlem a Celldömölki Va
sutas Sport Egyesület június hó 26-
án tartott közgyűlésén elnöki ihlhö-
ségben tett megállapításaimat 

.Ma, amikor nemzeti létünk függ 
attól, hogy- megértjükbe egymást, a-
mikor minden illetékes tényező az 
összetartásra, az egységes állásfog
lalásra, egymás vmegsegitésére hivja 
fel a figyelmünket elszomorító, hogy 
egyesek részéről ennek éppen. - az 
ellenkezőjére kell rámutatnom egye
sületi vonatkozásban. Felelőssegem 
tudatában jelentenem kell a közgyű
lésnek, hogy Vas Béla főmérnök, 
fűtőházfőnök úr, aki egyesületünk
nek társelnöke és réóülö alosztá'yunk 
vezetője, már hosszabb idö óta o-
lyan tevékenységet fejt ki egyesületi 
vonatkozásban, amely alkalmas arra, 
hogy egyesülelünk belsó békéjét és 
munkáját zavarja, tagjaink egyetér
tését megbontsa Másfél évvel eze
lőtt 1942. évi közgyűlésünk után é-

I gyesületünk vezetőségét, közgyűlési 

A helybeli fűtőház létszámába tarti 
zó 9 aláíró közül-csak-egy volt ji 
len ezen a közgyűlésen, az aláírói 
közül többen nem is tagjai az egye
sületnek. A megejtett vizsgálat kap
csán azt jelentettem, hogy a veze
tőség ellen emelt vád elejétől végig 
koholt tudatos valótli 

H I R E K 
^Áthelyezések a Bencéi fisadban 
Kelemen Krizosztom pannonhalmi 
főapát "augusztus 1. hatállyal Palásti 
Özséb hitoktató segédlelkészt Cell-

I dömölkről Kőszegre helyezte gimná-
• ziumi tanárnak ahol egyben temp

lomgondnok és templomi hitszónok 
is lesz. Helyette Besenyői Zoltán 
rendtagot Jjeryezie Celldömölkre 
hitoktató segédlelkésznek. Poroszlay 
Valérián hitoktató, segédlelkészt, 
aHt már két évvel ezelőtt helyezett 
Celldömökre és aki kalonai szol
gálata miatt csak nemrégen foglalta 
el állását a celldömölki rendházban 
ház és kertgondnoki teendők ellátá
sával bízta, meg a pannonhalmi fő
apát . — Dr. Szabó Farkas tanárt 
Pápáról Kőszegre, Orassánovits Leó 
tanárt Kőszegről Qyörbe ! helyezték 
át. Mindketten teljesítettek Celldö
mölkön is szolgálatot a korábbi 
években. Dr. Szivos Donát budapes
ti bencés tanárt, akit a celldömölki 
közönség U jól Ismer —/a Férfiak 
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Július 4-én leállították az E-betüs 
autókat és az E-betu nélküli mo
torkerékpárokat A kormány a kö
zeljövőben újabb rendeletben vég
leg szabályozza a gépjármű-forgal
mat 

Kormányrendelet értelmében tiloa 
pártpolitikai felírásokat, képeket út
testre, házak falára, nyilvános lie-

ilyen lévő tárgyakra festeni és ragasz
tani— — -'• . 

Bárdossy László ny. miniszterel
nök átvette a szombathely- kőszegi 
mandátumot.-. ~ • 

Angolszász terrorbombázók újabb 
súlyos támadásT iSréztek Budapest 
j e g y e s .vidéki varosok ellen.- ~ 

' Kormányrendelet értelmében tilos 
Páltpolitikai felírásokat, képeket út
testre, házak falára, nyilvános helyen 
levő tárgyakra festeni és ragasztani. 

gálát ugyanezt.alapította meg, ami-TjP-j? B ^ w |y« l 0 k«t. Bagaius István 
kor azt.is jelenlettem, hogy az a 
laptalan vádaskodás célja az egye
sület egységének megbontása, és 
azt is, hogy az értelmi' szerző nem 
az aláírók közólt keresendő. Ezt 
követően mult év -őszén , ^Vas Béla 
főmérnök, főtóh.ázfönök úr, repülő-
alosztályunk vezetője az egyesület és 
a vezetőség tudta és . beleegyezése 
nélkül, akár önkényesen, akár az 
illetékes tényezők félrevezetésével a 
tényleges helyzet elhallgatásával o-
lyan- helyzetet teremtett, amely re-
pölő alosztályunk további működé
sét lehetetlenné tette. Ezt követően 
mult eV őszén, november hó utolsó 
napjaiban 8"> fűtőházi és fiókműhelyi 
alkalmazott lépett ki egyesületünkből. 
Nem kétséges, hogy szervezett ak
cióról volt szó, amelynek célja 
ugyancsak az egyesület nyugalma
ménak zavarása és a tagok közötti 
egyetértés megbontása. A kilépési 
nyilatkozatokból ' megállapítható, 
azok egy része hamisítvány. Erről 
felsőbbségünknek jelentést tettem, 
az ügy kivizsgálását kérve. A vizs
gálat van hivatva megállapítani, kik 
voltak a hamisítók és a felbujtók. 
Ellenük az egyesület vezetősége az 
alapszabályok rendelkezéseinek meg
felelően bűnvádi feljelentést "fog 
tenni". 

.Kérem a felsőbbség képviselőjét, 
hogy ugy a hiteles jegyzőkönyvben 
foglaltakat, mint p e d i g J t t e j L s z f e 
mélyes tapasztalatait hozza az arra 
illetékes felsőbbség tudomására, 
hogy a vasutas egyesületi életben 
eddig példátlan zavaró tevékenység 
elvegye méltó bün te tésé t "^—— 

Megállapításaim bizonyított té
nyek, azért nem adtam lovagias e-

I |égtételt-Vas-klélánalt r^gy-lJtény--
szerülve legyen a bírósághoz for
dulni. •' 

Halász Gyula. 
' » E rovatban közöltekért nem vállal 

felelősséget a azzrkeez'flséf. 

tergornj gimnázium igazgatójává és 
házfőnökévé nevezték ki. 

Előléptetések a vasútnál. A Máv. 
igazgatósága Székely |ános vizsgáló 
fökalauzt. Bartos Lajos irodasegéd
tisztet, Nagy Qyulo, Oátai Ernő, 
Kovács László és Hetényi László 

Halálozáa. Kamondy Ferenc gércel 
adóügyi jegyző éleiének 43, évében 
a celldömölki közkórházban elhunyt. 
Temetése hétfőn délután volt a régi 
temető kápolnájából. Nagy részvét 
mellett kisérték utolsó útjára. A cell-
dömölkieken kivül igen. sokan vol
tak a gércei körjegyzőség községei
ből is. A sírnál .a-' sárvári járás 
jegyzői karának nevében vitéz Né
meth Ferenc pecöli körjegyző, a 
járási jegyzi egyesület elneke vett 
becsét Kamondy Ferenctől. Halálát 
édesanyja, két leánytestvére és k i 
terjedt rokonság gyászolják. 

Kiaevszések a celldoaölkí sdá-
| hlvaUlnál. A pénzügyminiszter Csí-

kor Lajos állampénztár; tanácsosi 
címmel és jelleggel felruházott ' á l 
lampénztári főtisztet állampénztári 
tanácsossá, Sík Jenő első osztályn 
állampénztári tisztel főtisztté, Néme-
di János adóhivatali gyakornokot 
ideiglenes minőségű állampénztári 

( másodosztályú tisztié, Bevilaqua Jó-
r zsef írodaígazgató címmel és jelleg

gel felruházott irodafőtisztei iroda
igazgatóvá, Tóth Gyula celldömölki 
lakost ideiglenes minőségű pénzügyi 

T ö d ö v í n e v e z i e - k í r - - " 

j Sikeres távlrd-l vizagát lettek 
Szombathelyen az Ozletvezetöségen 
Nagy Gyula és Orbán Gyula cell
dömölki Máv. órabérátalányosok, 
továbbá Szabadvári István celldö
mölki Máv. iroda altiszt. 

tolatásvezetőt Nagy Jenő, Nagy Jó
zsef, Kustos József és Kovács Tózsef 
kcsírendezóket, Varga István fékezőt 
Nurkás Péter és Vékony György 
váltókezelőket, Velekeí Imre és Lá-
baa Ferenc napibéies kocsirendező
ket továbbá Fülöp Pál na pi béres 
vátókezelőt egy fizetési fokozattal 
léptette elő. - - -

'-' Névmagyarositát. A belügyminisz
ter megengedte, hogy Piotár Péter 
probacsendőr családi nevét Perjesire 
változtassa. - -" ~ 

Áthelyezések. A szombathelyi 
Máv. Üzletvezelöség Pető Magdolna 
órabéres kezelőnőt Hajmáskérre Dé
nes Miklós órabérátalányost 
asszonyfára, Molnár Károly ór 
átalányost Jánosházára, Őri 
órabérátalányost Szentgálra, 
Zoltán órabérátalányost Vinárra, 
Somogyi István órabérátalányost 
Bobára helyezte át Celldömölk állo
másról. 

űzti a front. Kishalmi Imre bon
véd üzeni a C. 467. sz. Tábori pos
taszámról édesanyjának, (Krepsz 
Ferencnének) hugákak és sógorának 
Kishegyesre, jól van, egészséges és 
kéri', hogy ne aggódjanak érte. Sze
rető csókjait küldi és sok levelet vár. 

Biz'os a liker, ha a 
Kemenesaljában hirdet 

Holttestet fogtak kl • Rábából. 
Folyó hó július 2-án, vasárnap 
este fél 6-kor Várkesző község ha
tárában a gátőr egy hullát fogott ki 
a Rábából. Megállapították a holt
test személyazonosságát, mely sze
rint Béres József 21 éves honvéd 
volt a Rába áldozata. 

ÚJ azoclálla ezakelfladó Celldö
mölkön. A dr. Steuer Anna helyébe 
a celldömölki járás területére kine
vezett Éhen Károly szociális szak
előadó .feleket minden csütörtökön 
délelőtt 9-12 óráig fogad a föazolga-
bi ró tasr r t i lban: . >» -

Kinevezések a Máv. 
főnökségeinél. A Miv , elnöke Sza
bó Lá-zló Máv. tisztet főtisztté, Vá-
gi Ferenc Máv. műszaki tisztet mű
szaki főtisztté. Nagy István Máv. 
hivatalnokot ellenőrré, Környei Ró
bert Máv. főszertárnokot ellenőrré 
hevezte ki . . „- ? 

Anyakönyvi kivonatok beszerzése 
Szlováklábol. Anyakönyvi kivonatok
nak Szlovákiából való -beszerzésével 
kapcsolatban illetékei hely felhív
ja a figyelmet arra, hogy a magyar 
hogy a magyar püspöki kar határo
zata értelmében minden kivonat 
után 5 pengő térítendő meg a kiál
lítási díj, a bélyegilleték, a posta
költség fejében az illetékes plébánia
hivatalnak. Ezt az összeget, melyet 
a megkere éssel egyidejűleg kell el
küldeni, jelenleg nemzetközi bélyeg
szelvény formájában nem tehet-át=-
uialní, ezért az erdekeltek minden 
esetben nemzetközi postautalványon 
küldjék meg azt arra a címre, ahon
nan-az anyakönyvi kivonatot kérik. 

Kalot-vezetök beszámolója o ma-
gyéspüipők előtt. Kovács Sándor 
megyéspüspök június 28-án délelőtt 
tO órakor fogadta a püspökvár 
nagytermében az egyházmegye es
perest kerületeinek Kalot igazgatóit 
és titkárait és meghslgatta beszá
molójukat az évi egyesületi munká-

P.Kerka. jenö S. j . országos elnök 
és Meggy esi Sándor fő ti kár vettek 
részt az évzáró értekezleten. A ké
men esaljai esperes! kerületet Hatt 
András ostffyasszonyfar plébános a 
jánosházai esperesi kerületet pedig 
Lutter Imre karakói plébános képvi
selte az értekezleten*^- - : ™< 

Előzékeny kiszolgálás I 
Szolid árak I 

. FARKAS FERENC 
- . - rádió szaküzletében 
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A KözeHétáel H l z a t e l 
köz leményei : 

f i 

Mezőgazdasági munkásruházati 
: akció. 

Közhírré tessi a közellátási hivatal 
hogy s bekecs anyagok a celldömölki 
kereskedőkhöz (Lassló és Varga, Be-
reea Ködre, Zacsik Karoly) megérkez
tek; azok a jegyek ellenében bármely 
napon kiválthatók. 

ét állatforgalem 

újabb szabályozása. 

As 1044 46. gazdasági érre' vouakozó 
gabona - es áilaikrgatmi _ rendelet 
au elmúlt napokban Uktott napvilágot. 
A két rendelet fonlcsabb intézkedései 
a következők: 

A gabonából kiadott arató ós csép 
lőrész továbbra is beszámít a gaz-
qálkódó beszolgáltatási teljesítésébe. 
Arató - vagy uséjllSiéta uiméu áabor 
természetben az idén sem lehet k i 
szolgáltatni, ezen y ~'a elmen 
a gazdálkodó . zabtermésének 15 
százalékát köteles beszolgáltatni. A 
bércséplO kenyérgabona - keresetéből 
1Q mázsát, arpagepkeresetebfll szin
tén 10 mázsát tarthat m g háztartá
si szükségletére. Vamőrlési tanúsítván y_ 
ellenében minden vámSriésre jogosnlt 
augusztus 1-tÖI december.31 íg a 
háztartásban élő minden személy ré 
ssáre lejenkent 1 mázsa kenyérgabo-
bonát Őrölhetnek meg. Joga van a 
gazdálkodónak rozsot cserélni a búzá
ért éspedig oljan módon, hogy a ház
tartásához tartozó minden vamőrlésre 
jogosnlt személy etán 1 mázsa rozect 
1 mázsa búzára cserélhet. A gazda 
könyvvel ellátolt gazdálk.ido e"közel 

.látási kormánybiztos altat kiállított 
vásárlási engedéllyel aa idén is vásá
rolhat, beszámítás mellett' árpát .é3 
kukoricát A kenyér- és lisztfejadag 
valamint a pótfejadag nem változik. 

— A másik redelet a réttel, legelőre1 

rendelkező gazdák állatbészolgal a 
tási kötelezettségnek október végéig 
egyenlő részletekben kell elegeflenni, 
a sertéebeszolgáltxlási kötelezettsé
get pedig áttalaban február - vegéig 
kell teljesíteni. A reníeletrészleteseji 
előírja: hogy saját szükségletre 
négy családtagig egy sertést, hs pe
dig a családtagok száma négynél több 
de a. nyolcat nem haladja meg, ak
kor két sertest lehet saját szükségletre 
levágni. A ssirbeszclgaitatási kötele
zettségek, Valamint a bérhizlalások 
ügyét is szabályozza a most kiadott 
reodelkesps. -r-- . 

A természetbeni járandóságok 
. . . . fa lTáaiMll . " ' ' ^?~ : —=r 

A beszolgáltatási rendelet értelmé 
ben a szerződéses mezőgazdasági 
sommásoknak munkabérjarandósag 
címén természetbei kiszolgáltatott 
kenyérgabonát a munkaadó köteles 
a kiszolgáltatástól számított 3napon 
belül a munkavállaló lakóhelye sze 
rínt illetékes közíégí elöljáróságnak 

. írásban bejelenteni. A kiszolgáltatott 
kenyérgabona beszámítását c^aluaezen 
bejelentés visszakapott példánya álap

j á n lehet igényelni; ' 

A haszonbérlő a haszonbébéadónak 
f é v i december hó 31-ig terjedő 
időre legfeljebb annyiszor 100 kg. ke
nyérgabonát szolgáitaTáVlt'Yi, ahányan 
a haszonbérbeadó háztartásához 
tartozók közül kenyér- és lisztjegy-
jogosultságokról augusztus 1 tői 

számítolt egy évre •lemondottak. Ha 
a' haszonbérlő a haszonbérbeadó 
zsir.'zükségletének fedezésére árpát 
vagy kukoricát szolgáltat, legfeljebb 
annyi htzlalótakarmáoyt adhat, 
menuj inuk teljesítésébe bt számitha
tó. Ezen a címen tehát a bérlő 
zsirbeszolgáltatási. kötelességének 
teljesítésébe annyiszor száz búsa-
egységét lehet beszámítani, ahányan 
a bérbeadók háztartásához tartozok' 
közül a hatósági zsfréllátásban való 
részesedésükről egy évre lemondtak. | 

Mind a kenyérgabonát, mind pedig 
a hizlalótakarmányt a haszonbérlő 
haszonbérbeadónak csak abban az 
esetben szolgáltathat ki, ha erre a 
haszonbérlőt szerződés kötelezi ós 
ha a haszonbérbeadó nem termel 
gabonát, illetve ha nincs maga ja 
zsirbeszolgáltatási kötelességgel meg
terhelve, továbbá, ha a bérbeadó á 
liasl_JiJMlriegjiogqin^ 

a bérlőnek átapje. 

Tudnivalók a beszolgáltatásról. 

A gazdálkodó a kenyérgahonabe-
szoigái.tatátí kötelességének teljesíté
sére beszolgáltatandó kenyérgabonát, 
továbbá a természetben arató- es 
c.-éplőrósi címén ki nem szolgáltat
ható zabterméséoez l ö százalékát, 
továbbá a kenyérgibonabeszolgalta
tás teljesítésére szánt zabot, vala 
miut ugyanerre a célra szánt takar
mányrépát a cséplés befejezésétől 
számított 15 nap alatt köteles va
lamelyik vásárlásra jogosított keres
kedőnek vételre felajánlani. 

A zsirbeszolgáltatási kötelesség 
teljesítésére szánt takarmányrépát és 
kukoricát, valamint a stabadválasz 
tasu, beszolgáltatási kötelesség telje
sítésére szánt sörárpát, kepaszárpat, 
kölest, hajdinát, rizst, borsót, babot, 
lene-et, 'lóbabot és mákot október 
31-ig kell a jogoáitott kereskedőnek 
vételre felajánlani. 

A termények felvásárlását ebben 
az évben is a kijelölt kereskedők 
végzik. A vásárlásra jogosított keres 
kedő csak azon a területen "vásárol
hat, amelyet számara megállapítot
tak. Gondoskodás történt arról is, 
bogy ásókban a községekben is, 
ahol vásárlásra jogosított kereske
dőnek telephelye nincs, valamelyik 
vásárlásra jogosított kereskedő két
hetenként vásárlási napot tartson. 

Á kereskedő köteles vásárlási te
rületén a megvételre felajánlott ter 
m.nyt a megállapított termelői áron 
megvenni, a vételt az eladó gazda-
könyvéee beírni és arról vételi je
gyet kiélHtsnfc™ r = - = 

31-ig megőrizni, szakszerűen kezelni 
és tűzkár ellen biztosítani. -

Az új burgonya termelői ára. 

A Belföldi Burgonyakereskedelmi 
Kgyesül és a közellátási miniszter 
rendelete alapján jnlíus l.-löt a to 
vábbi . intézkedésig a termelőknek 
budapesti paritásban az idei termésű 

-- . 28 

gátolt, mosatlan burgonyáért 
kint 55, a I L osztályú 3 0 

kisebb apró burgonyáért mázaankZ 
23 pengőt fizet feladóálloatui 

f-yágonba, vagy - hajóba rakva, A 
naegaliatjjtott árból yásuti a t j l i ^ , 
nál a Buasp'st és -b.rakó U\m^ 
közötti távolságnak.. -tnegiMatöW 

^15 c. kocsiosztály fuvardíja. hajc 
fuvarozásnál p.edig a 

I . osztályú étkezési minőségre váló- | szállítási költse,} vonható-le. 
téaylea., 

Lövészve r seny Cel ldömölkön 

A Celldömölki Vasutas Sport 
Egyesület juhos hó 2-án saját , lő
terén Löveszversen j t renderttt. 
amelyen a rendező egyesületen ki 
vfll a Szombathelyi »Haladás« S. E. 

nyesi hiáv. SE. . lövész versenyzői 
vettek részt. l~" 

Eredmények: •?--.' 
«E» ' csapatverseny. 1. Haladás 

Mav. SE. 1235, 2 Celldömölki Mav. 
SE. 1278, 3. GjekéiyesiYliáv: SE. 
1248, 47 Papai Mav. Kinizsi SE. 
1196, 5. Veszprémi liáv. SE. 1116 
A »Haladás« ebben a versenyszám
ban elért" győzelmével az «Imrédi 
serleg*-et nyerte s igy a váldor 
dijuak 1944. éri védője: 

A verseny egyéni helyezettjei;- 1. 
Péterfalvi János Haladás 867, 2. 
Sávoly József Haladás 265, 3. Vár
bíró József Celldömölk 263," 4. 
Lendvaf Ferenc Celldömölk 261, 5. 
Győrök István Celldömölk 261, 6. 

Kővári László Gyékényes 261 p. ' 
Harcszerű/: katonai csapatverseny, l 
GilidnmöikíMav. SE. 67-447, f 
Haladás liáv. SE. 52 406, 3. Gtt-
kényest Mav. SK. 52-385. 4. Papai 
iajav. Kinizsi SE. 40-303,'5. VeSzp-

A harcszerű katonai verseny egji-
ni ' helyezettjei: Kátdi Lattkr 
Haladá3 14 121, 2. Lendvaí Fsrecc 
Celldömölk 14.115, 3. Túih Gjaia 
Gyékényes 14-101, 4. Szatú Kám, 
Cilid }fiMk-13-401, A S j v o í y J ^ t 
Haladás 12 «9, ü. Várbíró Jozs-í 
Caldömötk12-91 ponttal. 

A Verseny - utsn Halász Gyoli 
állomasfőoök, a CVSE elnöke mi-
totia ki a dijakat a versenyzőt 
között Dicsérettel kell megemlékezni 
a ^ é k é n y e z i Máv. Sport Egyesiier: 
ról, melynek versenyzői hosszá ás 
fárasztó utazás után vettek részt a 
versenyben és kétségkívül et • 
köiülmény befolyásolta elén ered. . 
menyüket 

A -vételre felajánlott terményből a 
kereskedő 30 q át, illetőleg csöves-
kukoricából 50 q-át,- az eladó ki-
vansaga szerint azonnal- köteles át
venni. Ennél nagyobb mennyiségű 
terményt 15 nrpou belül köteles a 
kereskedő átvenni akkor, ha as el
adónak, megfelelő . raktárhelyisége 

. nincs. Ha azonban az eladó megfe-
J lelő raktárhelyiséggel rendelkezik, 

akkor a kereskedő kívánságára a 
vételijegy kiállításától számított leg-

I dliebb 6 hónapon át köteles a 
terményt megőrizni és szakszerűen 

. kezelni. Abban az esetben, ha a 
1 gazdálkodónak összes kenyérgabona 

és zabbeszolgáltatási kötelessége az 

1 500 q-at meghaladja éa "* megfelelő 
iaktárral rendelkezik, köteléé a ke
nyérgabonát és a zabot 1916. május 

SzFC H.-CLE-CVSE vegyes 4:0 (2:0) 

Vezette: Fekete , 
Góllövők; Bosai ( 2 ) SUÍUtr, Bara

nyai. . - -• 
SzFC: Mesterházi—Leitner, Nagy 

IL—Szabó, Halmos, Kulcsár—Végi, 
Nagy,-Bözsi, Stiftet, Baranyák- ~ 

Levente—CVSE vegyes: S ü t ő -
Marton. Süie—Benkő Vajda,Varga— 
Gerse, Magyar, Simon, Őri, Nagy. 

Kevésszámú közönség nézte végig 
a mult vasárnap, délután rendezett 
barátságos mérkőzést, melyen a 
celldömölki leventék és a CVSE 
vegyes csapata látta veudégül a 
Szombathelyi FC c s a p a t á t ' 

A mérkőzésen mindrégig . a 
szombathelyiek volttk fölényben és a 
helyi osspát csak néha mutatott el 
fogadható játékot A vendégcsapat 
minden részében jobb volt. 

A gólokat as első félidő 11. 
és 22, percében és a második iélidő 

f - l i é s 32,jwreéoen lő t ték^ s ^ s s s 
A második félidő 21. percében a 
játékvezető Benkől kiállította. 

A helyi csapatból senkit sem le 
lehet kiemelni. Sehogysenv ment a 
játék a csapatnak. Fekete gyenge 
kézzel vezette a mérkőzést. 

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 25Ö P. 

Csekkszám.- 26.070 ' 
A hirdetéseket csütörtökön'estig keli 

a szerkesztőséghez beadni. 
Hirdetések'dija előre fizetendő. 

Készült: Dinkgreve Nándor könyv
nyomdájában Celldömölkön. 

A játéktól függetlenül meg kall 
jegyeznünk, hogy az ilyen mérkőzési 
rendezések nem használnak a cell-
sportaak. Csak arra lesz jó íre; 
ilyen gazdátlan rendezés, h"gy rlide-
genitse a pályától asokat akik méi 
érdeklődnek az ifjúság, mnnklji 
i ránt • 

Bajnokság állása 
a levente labdarugó bajnokság VI. 

csoportjában, melyben celldömölki 
leventék is szerepellek:. 
1. Géme 14 9 2 3 50:9 '20 
2. Celldömölk 14 7 2 5 4Q22Jf 
3. Sárvár 14 7 2 5 33:27 14 
4,.A!sű Felsőszel.L4_7,2 5 31 28 16 
5. Ikervár 14 6 3 6 27:38 
6. Nick ' 14 5 8 6 15:4518 
7; Oibö 14 4 2 8 18-34 10 
8. Jánosháza 14 2 2 10 11:33 8 

N E M Z E T I MOZGÓ 

8- án, szombaton fél" 8 órakor. 
9- én, vasárnap fél 2, fél 4, fél 1 
és fél 8-kor Rendes -helyárak.. 

Szerelmi láz. . 

Y2-énj szerdán fél 6 és fél 8 órajtof-
13-án, csütörtökön fél 8 őrakor. 

— Mérsékelt hetyárak. — . 1 
Kegyelmes úr rokona. 
t ' ' ' - • >'"' ".J*. 

45-én, szombaton fél 8-kor, WM 
vasárnap fél 2, fél 4, fél 6 és fél 8-kw 
A sárga cs ikó. r 


