
A gyözolem 
útján. 

üöbbels németbirodalmi miniszter 
emréeen tartott beszédében 

tettei íit 
döntést. Két hónapot, júliust i s au
gusztust jelölte meg a döntés idejé
nek. A rádió hullámain és az újsá
gokon keresztül szárnyra kelt hírt a 
tengely hatalmas népei és a velük 
együtt harcoló kisebb nemzetek a 
legnagyobb nyugalommal fogadták. 

Ennek a régen várt nyilatkozatnak 
igazságában senki sem. kételkedik, 
aki figyelemmel kiséri a sorsdöntő 
események folyását, amelynek pusz
tító vihara végigsóprí immár egész 
Európát Minden kuzkódö és sors
sal viaskodó magyar .látja és tudja, 
hogy ez az életünkért- és jövőnkért 
folyó óriási'küzdelem, csak a. mi 
győzelmünkkel végződhet. Bátran 
és nyugodt lélekkel tekinthetünk a 
súlyos megpróbáltatásokat igérö 
közel-jövObe, mert minden remé-. 
nyUnk és esély fink megvan arra, 
hogy kivívjuk adön tÓ győzelmet 
Ezl a biztató hitet az a biztos tudat 
leszi bennünk* erőssé és határozottá, 
hogy ebben a háborúban, csak az 
igazság győzhet. Az igazság pedig 
megdönthetetlenül a mi oldalunkon 

• á i r 

Miben áll a mi igazságunk ? — 
vetődik fel a kérdés önmagától. A 
felelet egyszeru^és világos. Ügyünk 
tiszta, célunk szent' és igaz. Mi , 
Isten és ember .törvénye szerint éle
tünkért és nemzetünkért harcolunk. 
Hazánkért, amely ezer éve a mienk 
'és az marad örökké. Hazánkért, a 
mélyet őseink vériéi és karddal 
szereztek cs azóta is hosszú száza
dokon" át'hányszor, de hányszor 
véres harcok" és kemény munka árán 
védték és tartották meg-.számunkra. 
A" családért, melyben születtünk é f 
nevelkedtünk. Az otthonért, ahol 
embéri "módon "éitTertfTrífc. A temető-" 
ért, ahol apáink, őseink nyugosznak. 
Isten templomáért, amelyet kétezer-_ 
éves krisztusi'hitünk épített Ke-' 
resztény vallásunkért, amely emberi 
életünk értelmét adja, lelkünket 
erőssé teszi és magasba emeli. Kul-
lúriért, amely WzfósKJa számunkra 
a magyar emberhez méltó életet. 

De ki tudná mind elmondani és 
ki győzné mind felsorolni az igaz
ságnak azt a sokaságát,, amely 
ebben a borzalmas. élcl-halálhár-
cunkban melleltünk áll és végül is 
meghozza számunkra a várva-várt 
győzelmet. 

Addig is, amíg a döntés bekövet
kezik, a mégpíőbáhatásnak nehéz 
napjai várnak ránk. Keletről a leg

borzalmasabb veszély fenyeget ben-
nünket ' a vörös rém- Ezzel a leg
fel elmésebb ellenséggel vívja élet
halálharcát dicső honvédségünk a 
Kárpátok előterében. Ez az ellenség, 
nemcsak országunkat akarja meg-

..inéTh~~eTnTH|Bami 
fenyegeti az egész~vlfagöt. Mfhdent 
ki akarnak irtani, amit mi szentnek 
tártunk: Istent, hitet, Hazát és csa
ládot. Amerre elhaladnak, útjukat 
szörnyű Vérfürdók és lömegsirok 
jelzik. Kegyetlenségük nem ismer 
határt és irgalmat. Ez az ellenség, a 
legveszedelmesebb, amellyel valaha 
is szemben állottunk; Ez a -harc élet
kérdési jelent minden magyar szá
mára. • 

De nemcsak kelelén, hanem délen 
és nyugaton is hatalmas erővel dü
höng a szörnyű háború. 

De nemcsak odakint a véres csa
tatereken tombol a háború olthatat
lan vihara, hanem a hátrészekben 
ia egyforma erővel dul és rombol 
mindenhol. Ennek a háborúnak 
végső csatái, szörnyűségei és bor
zalmai túlhaladják képzeletünk min

den szárnyalását. Ugy 
ha ezen a nyáron a 
den eddig láncon tartott 
ránk szabadították volna. Most 
mindenki érzi az idők jeléi és min
denki tudja, hegy a döntésnek be 

Most, ezekben a nehéz sorsdöntő 
napokban, amikor a reánk kérrysze-
rített háború döntő szakaszába ér
keztünk, amikor a szembenálló felek 
sokmilliós hadereje a döntő csapásra 
felkészült, amikor ez a döntés He
tünkét és sorsunkat határozza meg, 
nekünk magyaroknak is teljes erővel 
és teljes lélekkel fel kell kfertloünk 
Fel kell készülnünk hittel és biza 
lommal. Törhetetlen hittel a jövő 
iránt é s rendíthetetlen bizalommal 
hős honvédségünk iránt. 

Bele kell vetni ebbe a - harcba 
minden akaratunkat, minden hitün
ket, minden elszántságunkat, minden 
szellemi éa anyagi f j f j b ^ j , ^ és^ha 

mienk a győzelem. 
ezt mi 
nincs kétség" 

Kaiéi 

Magánügy, 
^ »agy 
Ilyen kérdés vetődik fel önkény

telenül is minden józanul gondol
kodó magyar emberben, amikor a 
háborús erőfeszítések idején egyes 
jelenségeket tapasztal. Felelős ténye-
zők mind gyakrabban hangoztatják, 

I .becsületei,^ nemzetükért aggódd 
magyarok felelősséggél érzik, hogy 
ma kötelesség mellőzni minden 
olyan kérdést, amely nemzeti szem
pontból nem lényeges, a közösség 
szempontjából nem érdekes, az 
egyén szempontjából egyáltalán 
nem hasznos. 

Má nem ildomos a testvérharc, 
ma nem időszerű a vetérykedés, 
ma senki sem kíváncsi más magán
ügyeire, legfeljebb csak azok, akik 
mindig a zavarosban szerettek és 
szeretnek halászni.———'••—~——• 

Vannak, akik valósággal élvezik 
két párt, két csoport, vagy esetleg 
csak két-egyén viszályát és nem 
akarják megérteni azokat, akik 
ösztönösen tartózkodnak ma minden 
ilyen jelenségtől. Valamikor két 
magyar embetz-veszekedésébő! min
dig a harmadik: a zsidó .húzott 
valami hasznot, vagy legalább is 
élvezte az uszítást. Ma a . zsidók 
híján szellemi utódjaik táborából 
adódik a zavarói helyzeteket élvezők 

csoportja. 
Valinak egyesek akik minden er

kölcsi felelősség nélkül végzik 
.munkájukat*, mindenhol ott van
nak, ahol kavarni tehet az figyeltet 
mindenhol szónokolnak ahol szó
hoz juthatnak, de sehol tincsének 
ha ki keU állni, bátran szint vallani, 
felelni a tettekért, kiállni a viselke
désért. 

Vannak egyesek, akik a köz
ügyekkel egyáltalán nem törődnek, 
csak egyéni boloxiguiásuk lebeg I 
szeműk előtt Ilyenek ba nem hasz
nálnak a köznek, legalább nem i t 
ártanak. 

Vannak egyesek, akik : 
megkövetelik a közért Való 
kodást, de maguk egy haji 
sem mozdítanának, odébb 
céllal, hogy a közösségnek 
náljanak, de igen szívesen 
szolnak a dolgokba, ha 
felelősségrevonásáról van akó. ' 

Vannak egyesek, akik egyéni 
életűk kicsinyes ügyeit igen szeretik 
i g y feltűntetni mintha azok a közös
ség kérdései volnának. Mátokat 
egyáltalán nem érdeklő kérdéseket 
feszegetnek úgy, hogy érdektelenek 
is kénytelenek legyenek szavukat 
hallani, ügyükkel foglalkozni. 

M M C S Niuuiizirix rc 
Ne gondolja senki, hogy a 

magyar társadalom éhez 

deraényezzen ilyent senki. 
Ma tudatosan, félreérthetes nélkül 

le kell szögezni, bogy a magyartág 
ktaooryan gv^o l tozó rét*** a kö
zös nemzeti célokat tartja 
előtt és olyan csalaoárdokat, 
lycltet 

szavakat nem 
az nem szereti 

önmagát, semmibe veszi családját 
és elférte van a attatnotfnek is. 

Á magánügy egyetek Ugye, egye-
safcoak á r a s a * Maött kr i l elintézni 
A közügy meg a közöttégé, amit 
el is intéz a maga utján, (th*.) 

Kultüvat' határában a mult 
baton lelőtt amerikai repü 
határban dolgozó munkások 
esett A robbanás folytán f i 
beoztn hatéira é*et*t Kalmár 

f i * 

a 
közé 

esettek 14 éves fiát 
kivül a marokszedő nő ia 
lyes sért léseket szenvedett. -

Rajtuk 
tveaaé 

A Budapesti Közlöny szombati 
tzámában megjelent a közellátás
ügyi nnriitzter rendelete, amely elő
írja, hogy pénzbirsággal kell súj
tani azokat a gazdákat, akik 1943-
447 évi beszolgállatási kötelezettsé
güknek részben, vagy egészben 
nem lesznek eleket Kisebb mérvű 
mulasztások esetében a rendelet 

ni a beszolgáltatást nem teljc-
sllő gazdától megvonnak egye* jut-
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Kiadókor menjünk 
% óvóhelyre! -—••••'ím 

A laaxáyakbaa t ^ a ^ o T . IWum ^ymuisiMi tehet se-
lámadások tapasztalatéi azt mutat- I giterri. Emeli a veszteségek számát 

a légitámadások gyakori megismét
lődése ugyanazon területen márt az 

...ják, hogy az áldozatok t 
ból adódik, akik a Ii _' 
zása után nem veszik 

azok-

igénybe az 
óvóhelyet. Rossz, mérnök által felül 
nem vizsgált óvóhelyen tartózkodtak, 
vagy már későn határozták el ma
gukat az óvóhely igénybevételére. 

Az áldozatoknak 25 százaléka a 
kíváncsiakból kerül k i Azokból, 
akik vagy kgéiijtoaVibai, rmr/ 
azért maradnak az utcán, kertekben, 
ablakokban, hogy jólértesültek, hír
szerzők legyenek. 

Másik 25 százaléka azokból kerül 
ki , akik kapuk alá és olyan helyek
re menekülnek, melyek védelmet 
nem nyújtanak, vagy akik fejvesz
tetten szaladgálnak. "." . 

További 25 százaléka olyanokból 
adódik, akik á bombasujtott ház
ban, vagy; azzal szomszédos épüle
tekben tartózkodtak és nem vették 
igénybe az óvóhelyet -.''• • * 

Végül 25 százaléka telitalálat kö
vetkeztében halt-meg. Esetleg kellő
leg alá nenr támasztott, tehát mér
nök által felül nem -vizsgált pince-
óvóhelyekén tartózkodtak. Utóbbi 
esetekben a ház omladéka törte á t 
az óvóhely födémét és temette be 
az embereket. • 

Fentiekből látjuk, hogv az áldo
zatok 75 százaléka megmenthető 
lenne, ha az emberek fegyelmezettek 
lennének és nem lennének-, kíván
csiak, könyelmüek, hanem az óvó
helyen töltenék a : veszélyes időt. 
Ha jól kiépített, -vagy megerősített 
óvóhelyről gondoskodnánk és meg
lévő óvóhelyünket építészmérnökkel 
felülvizsgáltatnánk. . 

A telitalálatokat figyelembevéve a 
fentemiitett 25 százalékos veszteség 
lecsökkenthető lenne 10 százalékra, 
esetleg 5 százalékra, vagy .még 
ennél is kevesebbre, ha midenütt 
jó óvóhelyek állnának rendelkezés
re. ' . ... 

alapjában megrendített-házak ellen
álló képeaeégt állandóan csökken. 
Ez esetben kiürítésről kell beszél
nünk. Hasonlóan nagyobb veszte
ségek állanak elő, ha az ellenség 
által használt ejlőlószer hatása 
rombolás és gyújtás következtében 
eltér a rendes rombolóbombáktól, 
pl. 1800 és 3600 kg-ot aknabom
bák és foszforos gyújtóbombák 
használata esetében. Emelkedhetik a 
veszteségeknek e száma telitalálat 
esetén ott, ahol kevés óvóhely van 

Van, egy nagyon találó magyar 
-•közmondás: nemakarásnak nyögés a 
vége. Annyit jelent, hogy ák i húzó
dozik valamitől-— leginkább valami 

, munkától — az -mindig bőven talál 
és ezekben tömegek vannak- össze-'•» a maga mentségére elég nehézséget 

csíkból, a síntől távol szét kell 
széledni. Vetések barázdáit kell ki
keresni, fadarabbal gyorsan gödröt 
ásni, és ha gépek közelednek, 
azokba befeküdni. Ezek végveszély
ben igénybevett védekezési módok. 

Betegeknek a pinceóvobelyen 
fekvőhelyet kell előkészíteni. . Riadó 
esetében jól betakarva le kell vinni. 
Súlyos beteget, akit szállítani nem 
lehet, a szobában ágyban kell hagyni, 

29. , _ W -

mert a leszállítással esetleg többet 
árthatunk, minha fent őnzza-
Ilyen esetben az orvosi véleménv 
dönt ,- ' 

_ » i v l e ! j u t életűi
ket ne kockáztassuk, hanem: 

R i a d ó k o r m e n j ü n k óvó
h e l y r e l 

- TSrMtt I 

A jóslások értéke. 

zsúfolva stb., stb. j és kifogást. 
Ennek a közmondásnak azonban 

a fordítottja isi igaz. Ha valaki ha-
nem lát-

A védelmet minden viszonyok 
kőzött a főid alatt kait keret 
nünk. mert a * 
már a légnyomás maga is ele
gendő, hogy az ott tartózkodó 
tüdőrepedéssel azonnal meg

haljon. 

Vidéki viszonylatban, ahol főleg 
földszintes r / s egyemeletes házak 
vannak, sok szó esik arról, hogy 
mi jobb: a földszintes ház pince
óvóhelye, avagy a kertben épített 
árokóvóhely? -

Telitalálat esetében ' teljesen 
mindegy, hogy az a ház óvóhelyén 
avagy az árokóvóhelyen ér b e n n ü n 
ket. Mindkét esetben beomlássai 
kell számolni. . / 
— Védettség sremponfjáhól áron 1 " 1 ! , 
feltétlenül a pinceóvöhejy nyújt 
jobb és több védelmet, ha az jól 
ki van építve, vagy meg van erősít
ve. Elsősorban repeszhatás, gyujió-
t S1i b f ' J é 8 n y 0 í ! l á S é«L^kM£!ífí'H*« ugyanazok a fényézoTTjelentkez-eHeh jobban véd, mint a fedett | „„_ ~ n c l _ „ _ „ v á / u a v ^ S ^ 

akadályokat, akkor nem számítanak 
a nehézségek; az ilyen ember szem
beszál Ina még a fél világgal is. 

Csodálkozhatunk-e akkor azon, 
hogy-énnek a szörnyű világháború
nak ötödik esztendejében a békét 
óhajtó emberek még a szalmaszálba 
is belekapaszkodnak, s azt hiszik, 
hogy a szalmaszál segítségével á 
nyugalmas béke kikötőjébe evezhet
nek be? 

A szalmaszál mostanában jósla
tok formájában jelentkezik. 

A közbe-közbe . gondolkodó em
ber fejében azonban önkénytelenül 
felvetődik a gondolat vájjon van-e, 
vagy lehet-e hitele ezeknek a jósla-

nem sorozhatok ezek közé a prófé
tai jóslások közé. Már csak azért 
senv, mert mind az 6-, mind az á t 
szövetségi .kinyilatkoztatás - (e yj j 
zárva. Ez annyit.jelent hogy olyan 
jóslás, melyet a kinyilatkoztató Isten 
tekintélye miatt hinnünk kellene 
nincs és nem is lehet T', 

Előfordulhatnak 
kinyilatkoztatások. 

azonban magán-
Ezeket magán-

árokóvóhely. Egészségi szempontból 
pedig összehasonlíthatatlanul jobb 
mint az árokóvóhely, mely nedves, 
nyirkos, esetleg vizes. Ezekben át-
fázásokkal számolni kell. ~ 

Akinek viszont gyenge, könnyen 
beomló rossz pinceóvóhelye van, 
annak helyesebb "fedett árokóvóhe
lyet készíteni, azt azután nemcsak 
jól befedni, de az árok alját és 
oldalát deszkaanyaggal, vagy vessző 
fonattal bélelni kell, hogy a föld 
nedvességét testünk át ne vegye. 

Hogy egy esetleges házbeomlás 
alkalmával az óvóhelyen betemetet
teket gyorsan ki lehessen menteni, 
célszerű a vészkijárat helyét a há
zon és az uttestén (körülbelül az 
úttest közepéig) nyíllal megjelölni 
Fehérre meszelt rrázon-ynmsr v̂agy 
sötöt, sötétszinü házon fehér festék
kel. 

Ennek legmarkánsabb bizonyítéka 
egyik gyártélepünk bombázásának 

. esete, ahol többszáz alkalmazott kö
zül mindössze 3ff ember vesztette 
életét. Ebből 18 'ember telitalálat 
áldozata lett, 4 ember azért vesztette 
életét mert nem az óvóhelyen, ha
nem annak előterében tartózkodott. 
Végül 16 ember súlyos sérülései 
következtében utólag a kórházban 
halt meg. Végeredményben a gyár
telepen alkalmazottak 2 és fél szá
zaléka esett áldozatni, holott több 
mint ezer bomba érte a t e l epe t - é s 
környékét. 

Az óvóhelyek kiválóak voltak, .az 
emberek pedig fegyelmezettek, ennek 
volt köszönhető, hogy a súlyos tá
madás ellenére a tegminimálisbb 

-vesiléség állt elő. — 
Ezzel szemben az egyik városun

kat ért "támadás alkalmával több
száz ember vesztette életét azért, 

-mert az óvóhelyek gyengék .voltak, 
Ezeket az omladékok temették be. 

A veszteségek nagysága, illetve 
annak növekedő százaléka termé
szetesen más egyéb körülményektől 
is függ. A sürfln beépített területe
ken — különösen földszintes-házak 
esetésen — több telitalálatul' és 
házbeomlással kell számolni. Ilyen -Jej *e 'egyen kint. 
helységekben a lakosság városhoz ' Vasuti_itazás alkalmával, ha 
nem kötött tagjainak ritkításával, utasokat kiszállítják a vasúti 

A teljesen nyitott árokóvóhely 
veszedelme, hogy a légnyonmás a 
bentUrtózkodókat — ha nem elég 
mély és a bentlevők nem- húzódnak 
Jól le — kiveti az árokból. De ve
szélyes ezért is, mert szertehulló 
repeszek és gyujtóhasábok berepül
hetnek a nyitott árokóvóhelyre. 

E r d ő ^ m e z ő , vízmosás, 
patakok 'medre slb. védelemre 
egyáltalán nem - alkalmasak. Ezek
nél többet ér valamely ház padlójá
ra'végigfeküdni, vagy ház híján, 
veszély esetén, egy gödörbe, szá
raz árokba lefeküdni úgyhogy á 

az 
ko

toknak. 
Elsősorban .is azt kell megállapí

tanunk , hogy a történelem bizonyos, 
határok között nagyjából ismétlődik. 

nek most, melyek az idők folyamán 
már előidéztek valami eseményt, 
akkor joggal következtethetjük, hogy 
most is olyan, vagy hasonló ese
ményt fognak előidézni. Erre mutat 
az a mondás is, hogy a történelem 
az élet tanítómestere. Az ilyen kö
vetkeztetéseket azonban,nem nevez
hetjük jóslásoknak, hanem bölcs 
politikai előrelátásnak, okos számi
tásnak, Nagy államférfiak éppen 
ebben a történelmi távlatú gondol
kodásban tűnnek ki . 

Most azonban azokat a jóslatokat 
vizsgáljuk, amelyek nem történelmi 
analógiákra támaszkodnak, hanem 
csak egyszerűen a jövőre nézve ha
tározottan kijelentenek valamely be
következendő eseményt. 

Tudjuk azt jól, hogy jóslásokkal 

p B t B g H ^ j i j á k i M & l f l l k g J b j . 
szőr tisztán vallási jellegűek, ezek. 
ben azonban mellékesen előfordulhat 
jövendő események feltárása is. 

Mi a hitelűk ezeknek a magán-
kinyilatkozlatáspknak? Azoknak, akiit 
kapják, hinniük kell. A többi ember 
hiheti, ha megfelelő formában, meg
győző bizonyítással kétségfelen, hegy 
nincs szó csalásról vagy tévedésről. 

Magától értetődik azonban, hegy 
ezek az un. magánkinyilatkoztaiások 
nem állhatnak eltentétben a hittéte
lekkel, vagy nem ajánlhatnak valaoi 
erkölcsileg rossz cselekedetet. .Ez 
esetben csalásnak, vagy önámítis-
nak kellene bélyegezni azokat. Ví-

| szont az egyliizj jóváhagyás j a j 
azt jelenti, hogy ezeket most már 
hinni kell, hanem csak' azt, hogy az 
Egyház tartalmi szempontból nem 
talált bennük kivetnivalót. Tehát 
mindig az okosság szabályai szerint 
kelt eljárni. — . ' 

A jóslások harmadik faja a tisztin 
emberi - .jövendőmondás". Mivel 
pedig a jövendőt egyedül csakisfen 
tudja (és áz, akinek azt Isten ki
nyilatkoztatta) a pusztán emberi 
jövendölést egyszerűen csalásnak kell 
minősítenünk: Hogy -néha beváltuk? 
Vak tyúk is talál szemet < 

Ha tehát jóslással találkozunk, 
meg kell vizsgálnunk, hogy lehelé 
szó itt Istentől nyert kinyilatkozta
tásról. Ha nem, akkor kár még az 
elolvasásukra is időt fecsérelni. 
Mindenesetre, ha egyházi jóváha
gyás nélkül jelenik meg ilyen könyv, 
már ez a körülmény nagyon kétessé 
teszi a hitelét, akár állítólagos nyer-
gesújfalusi plébános, akár néma 
szerzője, akár „401 szetitéletfl sár-

.vétségben, . A Szentírás könyveiben 
gyakran tűnnek elénk tetemtől kivá
lasztott férfiak — elvétve nők is—, 
akik mintegy Isten helyett és nevé
ben előre megmondták bizonyos 
eseményeket. Az-idö ezeket a jóslá
sokat igazolta. Meg kell azonban 
jegyeznünk, hogy ezekkel az igáz 
prófétákkal szemben sok hamis pró-

. féta is .működött* és mint a Szent
széles 1 , r á s b a n olvassuk, az igaz próféták-

' nak keserves küzdelmet kellett foly
tatniuk ezek ellen a hamis próféták 
ellen. A különbség az volt közöttük, 
hogy a hamis- próféták mindig a 
nép, vagy az uralkodó azájlze sze
rint jósoltak, az .igaziák meg leg
többször Isten kemény' büntetését 
adták a nép tudtára, t v 

Természetes, hogy a mai jóslások 

hagy számban ttlátkozuifk az Őszé-' H é t f e - é V ^ m ^ ^ 
iraleónKen A C M H I I H I Í t.X H I . . . . . .' f. _ _ _ _ _ E S S B sai" alapján gyűjtötte össze azokat 

valaki, akár nem. Nem jó cég*_J 
zsidó kiadó sem, az pedig « • 
kevésbbé, hogy a köny és a -»-
jesztett gépelt lap szövege csai 
tartalmilag-egyezik. Akinek azonban 
ennek ellenére erős a .hite •. •» 
eszünk ágában sincs megingatni. 

Csak azokra ne Vessünk körA 
akik egyenlőre még meggyőzd 
bizonyítékokat szeremének és t a r 
madia J.-nál erősebb szalmaszál m 
néznek. Vagy legalább más t a j g 
szálat is keresnek, hogyha azeiooo 
el találna süllyedni, a viz vm 
máradhassanak. Az ilyen uj, ktsegt' 
szalmaszál -keresését tisztelettel anw 
juk á .•hívőknek" is. 

Palásti Örs* 
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A jánosházi polgári i s k o l a 
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c^hó József igazgató szerWte-v - A negyedik leányosztály 29 ^ 
síben most jelent meg a jánosházi 1 lója-közül Baján Ilona, Boros Mária 
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Mélyen Usztelt Szerkesztő Úri ' 
Kir. Állami Polgári Fiú- és Le

ányiskola évkönyve, A csinos kiál
lítású évkönyv röviden, de mégis 
kimerítően' ismerteti a hetvenötéves 
magyar polgári iskola történetét, 
majd utána a jánosházi polgári is-
ttiis- 17 évt t mujgat. -

Miniszteri rendelet értelmében az 
!943 —44. iskolaévben a tanítás 
november 3-án kezdődött. -
-Á tanári testület értekezletein kí

vül- két Ízben rendeztek szülői érte
kezletet, de az szülői ház és az is
kola •' közötti kapcsolatot fűzték szo
rosabbra az osztályfőnökök látoga
tásai is, akik otthonukban is gyak
ran felkeresték a tanulókat: Arrövid 
tanév folyamán 17 oktatófilmet mu
tattak be a szaktanárok. Különös 
gondot fordítottak a vallásos neve
lésre és a tanulók templombajárását 

-lUarjuíarceHehőrizték.— -

'•Magánvizsálatokat tartottak .szep
tember 6-án, december 17, 18-án, 
február 19-én, továbbá június 6, 7, 
9 és 10-én. Ezekén Kovács Albert 
főigazgatósági szakelőadó, dr. Ká-
szonyi László tanügyi s. titkár, illet
ve dr. Inotay László tanügyi fogal
mazó elnököltek. 

A Magyar Irodalom és Művészei-
pártoló Egyesület 70 drb tankönyvet 
adományozott az év folyamán az 
iskolának. : 

A tanári testület tagjai az elmúlt 
tanév folyamán: Szabó József igaz-
jató, Bérces-Lajos, Keresztes Mar
iit, Kiirmöczi Ilona, Malachowsky 
László, (katonai szolgálatot teljesít) 
Malachowsky Lászóné sz Widdisch 
Margit, Pap Sarolta, Radnai Aranka 
és Szabó Emma tanárok. . '-• 

A róm. kát. vallású tanulók hit-
oktatóia Nagy Ferenc káplán, az 
evangélikus tanulóké Szabó Lajos 
letkéíz, a reformá'usoké Bolla Vince 
lelkész-' ... . : , . 

A tanári testület tagjai az iskolai 
munkán kivül szívesen belekapcso
lódtak a község kulturális, társadal
mi és jótékonysági egyesületeinek 
munkájába. 

Az iskola egyesületei:, a fiúk, a 
leányok önképzőköre, a fiúk, a leá
nyok sportköre, a diákkaptár egye
sület és az ifjúsági vöröskereszt 
csoport mind az ifjúság testi és 
szellemi nevelésének szolgálatában I 
álllak. ' . " " . " -

Az első vegyes osztály 50 ta-, 
nulója közüi kitűnő rendű volt: Szá
nó Ferenc, Csirkovics Ida, Horváth 
Ilona, Mcszler Ilona, Sámson Aran
ka és Sámson Elvira. Jeles rendű: 
' Q m c y.¥iL v ?tglPS é5..Bpjos_Sára. 
Á második .fiúosztályban "-a 41 

tanulóból, kitűnő rendű: Mészáros 
Lajoj és Szalay Ferenc. Jeles rendű: 
Csönge Lajos. - ~~— "•—':-

A második leányosztályban 4S 
tanuló közül kitűnő rendű: Németh 
Hona, Rosta Anna és Vass Anna. 
Jeles iendű: Gödri Anna. 

A "harmadik vegyes osztályban 55 
tanuló közül kitűnj rendű: s Dobson 
Ferenc, Poller Imre, Görög Angéla 
Péler. Ida ésr Szilvágyi Julianna Je
les rendű: Heicser Erzsébet és Kál-
dos Piroska.' 
- A negyedik fiúosztály 40 tanulója 
közül Nagy Imre és Vajda Lajos 'a 
kitünö rendű, Dobson. Ferenc, He
gedűs István és KusteS Lajos a je
les rendűek. 

és Szalay Erzsébet kitűnő rendűek" 
míg Kovács Ilona jeles rendőr ' foglalkoztak a 

Az é^elején^)eirt 271 nyilvános-
tanuló közül osztályozást nyert 267 
tanuló, mig a 94 magántanuló kö
zül 80 nyert osztályozást •.'(--. 

A szülők lakóhelyé szerint a nyíl 
vanos tanulók közül az iskola szék
helyén lakik 129 tanuló, a várme
gyében, lakik 84 tanuló, Veszprém 
vármegyéin 15 tanuló', Zala várme-
megyében 39 tanuló. - .; . 

Szüleik lakásáról naponta jámak 
be az iskola székhelyére 1l5-en. 
Ezek közül vasúton.. 53-an, kerék
páron 35-an; gyalog 26-an. 

Az iskola népességének táblázatát 
nézve azt látjuk, hogy á megalapí
tás első étében volt az iskolának a 
legkevesebb tanulója: 86. Mig áz 
1942—43, évben volt a legtöbb 
nyilvános tanuló: 287. Magántanuló 
1931—32-beji volt legkevesebb: 8. 
Az idei iskó'aévben voft a 
magántanuló: 94. 

A jövő tanévre- vonatkozó tájé
koztatást annak idején az iskola 
kapujára függeszti ki az igazgatósági 
Szünidőben mindért-iskolai ügyben 
szívesen ad felvilágosítást az iskola 
igazgatósága mind a rendes, mind 
á magántanu'öknatrr a hivatalos 
órák alatt, szerdánTljélelőtt «-12 óra 
között - ' - - : 

Igyis járhatnak mások 
is és máshol is.~: 

Internáltak egy ellenséget 
I. " pilótát-pátyolgató hit 

A »Veszprőinvármegye« 27. 
' száma írta: A Veszprémi Hírlap 
' múlt vasárnapi számában egy 
• cikk jelent meg, amelynei írója 
' szó vitette azt a szerintünk is 
f mogbotriokoztaló esetet, hogy 

egy helybeli fiatal hölgy a péti 
bombatámadásnak a veszprémi 

A ^Kemenesalja" egyik számában 
glalknrtak a jánosházi orvos és-

gyógyszerész kérdéssel. Örömmel 
olvastuk akkor a valóságod papírra 
vető sorokat i s reméltük, bogy az 
illetékesek is hasonlóan gondolkoz
nak erről a_ mi számunkra 

HETI KRÓNIKA. 

fontos kérdéstől 

Egy hónapja már, hogy Cell
dömölkre járunk i t gyógyszerért 
vonaton, kerékpáron és sokan gya^ 
logosan. Talán nem keli külön 
bizonygatni, hogy milyen-időveszte
séggel jár ez a mezei munkákkal 
foglalatoskodó lakosságra épen a 
legfontosabb murlkák V üdéjén. A 
vonatközlekedés sem olyan, hogy 

. kielégítene, mert van olyan napszak 
hogy nem indul Celldömölkre 
vonat Legutóbb pld. délután 5-kor 
kellett menni gyógyszerért Cell
dömölkre. A legutolsó vonat fél 
ö t k ^ _ ^ n ^ ^ _ j ^ o s h a z ^ ^ / ^ Nem 

dúltam el. Visszafelé jövet 'az alsó
sági faluvégen kerékpárom gumija 
felmondta a szolgálatot és gyalog 
toltam hazáig. Tessék elképzelni 
mire érteni haza. Ugyanez a hely
zet akkor is, ha a gyógyszerre 
gyorsán ván szükség. 

Olt mégcsak ..megjárja valahogy 
ahol többen is vannak a családban 
ráérök és félnapokat tölthetnek el 
utazásban — eltekintve a sürgős-~| 

. ségtöl — de a gazdálkodók család
jában — már pedig ez van legtöbb 
— nincs ráérő ember a nyári 
munkaidőben. 

De nem is csak jánosháziakról 
van most szó, hanem egész vidék
ről, 'még" hátrányosabb helyzetben 
lévő falusiakról, aldkntt m é l - t ö b t r f csapatuk Sl. Lo köcOL 

kórbázbarr ápolt sebesültieKközé 
elhelyezett amerikai pilótát meg
látogatta s neki evőeszközt, po-

, barát, száppaűt, süteményt, stb. 
sőt virágot is vitt, ugyanakkor-a 
msgyar eebesüitekről tudouást 
sem vett. Teljesen osztják lap
társunk, felfogását, hogy bár az 
evangélium ellenségeink szere
tetére is tanít, nem eshetftnk 
túlzásokba. A közismert magyar 
lovagiasságot sem, lépheti fik túl 
s a sebesült e l l e n s é g g e l a k i 

Lî ikqUftri támadásának ártatlan 
' honfitársaink"éstekltdozatur*— 

nem bánhatunk jobban, mint 
magyar testvéreinkkel. A cikkből 
az esetről tudomást szerzett dr. 
W a 11 n e r Emil korházigizgató-
föorvos, aki — V . H . szerdai 

' számiban közölt nyilatkozat sze-
• i . 1 "r** r _ I — i » i » «*;..a#.z_ 

lat alán az esetet tudomására 
hozta az alkalmazásban levő 
látogató illetékes hatóságnak., 

Amint értesülünk a rendőr
kapitányság S z a p p e r Honit 
— ez a pitótalátogstó hölgy 
n e v e _1 nemzetvédelmi okokból 
internálta. 

időt keU elpazarolniuk, ha beteg 
van a családjukban. 

Én azt gondolom, hogy ez nem
csak nekünk jánosháziaknak fontos 
kérdés, hanem nemzeti közösségünk 
szompontjából sem lehet közömbös 
az' az időveszteség, amivel a mi 
utazgatásunk jár. 

Mennyi munkaidő vesz Így kárba, 
amit a mezőgazdasági munkák leg
szorgosabb idején sókkal haszno
sabban lehetne értékesíteni.' Persze 
mi minden áldozatra készek vagyunk, 
mert hozzátartozóink egészségéről, 
életéről van szó, csak ismételten 
felvetődik a kérdés, hogy nem le
hetne-e itt valami megoldást találni: 

A korábbi zsidó gyógyszertáros 
jogosítványa függetlenül a zsidók 
gettózásátóf, úgyis megszűnt már. 
A pályázatot is kurták a -gyógyszer
tárra. Ha pályázó nem volt rá, még 
akkor is kell valami módot találni 
arra, hogy ekkora község és ilyen 
nagy vidék, a Jegfontosabb gazda
sági munkák, áratáVés cséplés ide
jében ne álljon itt gyógyszertár 
nélkül és ne kelljen hosszú utat 
megtenni, hogy gyógyszerhez jussunk. 

Semmi nehézség sem származna 
abból, ha- a nagyobb városókban 
eggyel kevesebb lenne.a gyógysze
rész. 

rínt - a^ogaratositott vizsga- I j £ £ s l j v e s k ö z I W t m e f . k o s z 0 n v e 

maradtam tisztelettel: Aláírás. 

, Jégverés ' pusztította a Kemeasa-
magási ' ba tá r t A mait vasárnap 
délután hatalmas vihar vonult á t 
Kemenesalján és itt-ott jégverés 
pusztítatta a batárt. Különösen Ke-
meneamagssi határa szenvedett sokat." 

K a i f f i di •' 
Stockholmi lapjelentea aseriot/ Lon

don ainiliBsérs áeafiaot koiimvonatot 
állítottak be.. '" 
r' Oleazországbania tergerpan meu 
lén támadnak a t aegi leaáátuk. ~ 

londoni Albert- csarnok hirea 
a V. 1. hatására vató 

tekintettel megszüntették. -
Vilna éa Onnaborg térségében sok 

bolsevista támadást vertek viasta a 
németek. 

A. némát ősapátok hősiesen állják 
az invázióé erők ismételt támadásait. 

Az Egyesült Államok elismeri 4a 
Gaulle bizottságát a megszállt fran
cia területek kormányának. _ 

.Normandiában éa keletin teljes 
elhárító sikert értek el a nemelek. 

A brit hírszolgálat szerint az In 
váaios harcokban 14 angolai 
badovztaly kfizd f " _ . J . " 1 

Szovjet vélemény azeiiot elérk.zett 
az.ideje, hogy a ?zOvetségesek lőe
rőiket harcbaveasék. 

A németet ói hditőpályákat hasz
nainak a repü'.V oiubak ,-zamara. •'•_ 
— A japánok az utóbbi- évek legnt 
gjobb támadását kesdték Kínában.. 
5*1 Rlvidesen oémet keres<edelmí 
bizottság érkezik a svéd (óvárosba, 
hogy tárgyalásokat -folytasson á 
Démet-tvéd árucsere forgalmat ille
tően. . " -

Berliaben nem meglepetés Roose
velt újabb elnökjelöltsége. 

Silyoa veszteségeket okozva meg-
lörlek mioden támadást \ a 

Tcvább lolyoak a szovjet csapat-
erflslté.ek a szovjet vonalakbau. 

A műemlékek tömege rongálódott 
"még a müncheni légitámadás alkal 
mával. 

3:0 ezer németet telepitettek visz-
saa az anyaországba a Feketaleogsr 
mellől. 

B a l f ö l d i 
15 Bqpapeitró! elköltöztetik a 

évesnél fiatalal-b gyermekeket 
A vármegyeháza óvóhelyen fejez

tek be a szombathelyi népmfvetési 
előadóképzö tanfolyamot. 

Több milliónyi értéket rejtegettek 
a soproni zsidók. 

Vitéz Imrédy Béla közgazdasági 
miniszter két nagy beszédet mondott 
Pécsett, melyekben a magyar nem 
set háborús feladatairól beszélt. 

Újból egy építési vállalkozót éa 
képviselőjét ítélték halaira, 
ellopták egy.vidéken épülő repOIŐlér 
oementanyagának jelentős részét, 
több mint 20 vágón oementet. 

, Z sidószökteté sért internáltak Kai la y 
Kázmér terménykereskedőt. 

A ténylegesen szolgáló bombaká
rosult tiszteknek és lege.jységi sze
mélyeknek a honvédelmi miniszter 
a vezérkar Ionokéval egyetértésben 
szabadsagot engedélyez. A szabadság 
tartama a károsodás mérvéhez ka
pást 14, illetve 28 nap Aa 
Úgy'a hátországban, mint a hadmf-
veletí területen szolgálatot teljesítő 
hivatásos es nemhivatásoa tisztek éa 
legénységi személyek ' 
dtljezhető. 

V—-
<r ——*• 
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B I S E K 
Jiráii tiszti értekezlet A celido-

rrölt¡ jarás jegyzői kar i folyó ' bó 
15-én értekezletet tartott dr. Helt-
héssy J a n ó főszolgabíró einűklete 

-mellett, GelldOfflOlkOo a községháza 
tanácstermében. A l értekezleten el
sősorban a járás zsirazükséglelének 
biztosításáról tárgyaltak, valamint 
néhány időszerű kérdést beszéltek 
aség meg. 

Esküvő. Ifja Hammermüller Nán
dor Máv. segédtiszt jelölt f. bó 18-
áo, vasárnap délután 5 órakor vése
ti oltárhoz a celldömölki apátsági 
templomban menyasszonyát, Homo-
lyn Donát 

Üzen a front. Tungli Orbán sza-
kaszvezefő as L 637. -sz. - tábori pos
táról Oseni Izsákiéra íeleségének kis-

. lányának, az összes - rokonságnak, 
bogy. nagjon jól van, kéri hogy ne-
aggódjanak értejtszerelő csókjait kOl-

- dl, 
roly honvéd a K. 511. sz. tábori pos
táról üzen 'Alsóságra szőleinek, ro
konainak, ismerőseinek, jól van, ne 
aggódjanak érte, és kéri a kemenea-

~ ai jaí ' lányokat Írjanak sok levelet 
óiméra, mert kevés postát kap hasairól. 

Esküvő^-Farsas Lajos Máv. "tiszt
viselő kedJen délben vezette oltár
hoz az apátsági templomban meny
asszonyát, Klalfl Mária Magdolnát. 
As eaketési szertartást Palásti Özséb 
biloktbto, segédlelkész végezte. 

A Vármseysi Aliatieny észt fik 
egyesülete celldömölki szervezetének 
elnökévé Hokhold István köcségbirót 
alelnökké pedig Varga Jóssel főpálya-
mestert és Dezső Lajos ny. adéOgyi 
jegyzőt választották meg. A sömjen-
miháljíaí tagozat elnöke Mesterházy 
Sándor, alelnökök pedig Ősze András 
éa Patyi István. Ojtlfyasszonyfáu Fe
hér Gábor as elnök, Samu Dénes és 
Fehér Dénes as alelnökök. Kemenes-
magaaiban Smidéliéss János sz el
nök, Molnár Ernő éa Tiborc Gyula 
az alelnökök. 

Evangélikus Egyházmegyei köz
gyűlés. A Kemenesaljái evangéli
kus egyházmegye 1944. jdü.ns 21-
én délután három órakor Celldömöl
kön tartja évi rendes közgyűlését, a-
melyre az egyházmegye hivatalos és 
választott tagjait tisztelettel meghívja 
as eloökség. Tárgy: 1.) Elnöki meg
nyitó. 8.) Esperes jelentése. 3.)Szám 
vevőszék jelentése. 4 ) Gyámintézet 
jelentése. 5.J LelkéssegyesOlet jelen
tése. tV.) Tanítóegyesület jelentése. 
7.) Egyházkerületi közgyűlésre kikül-
dendők megválasztása. 

Kinevezések. Halmos György oell 
dOmOlki járs hirésaajj.itodsajgédtiis t 

tet irodatisztté, Farkas Jenő celldö
mölki járásbirósági elsóósstályu -al
tisztet szakallisztlé nevezte ki ,az i -
gazságOgymíniszter. 

Cim én jellegadományozás. A 
Kormányzó Ur aZigazságBgyimiuísz 
ter előterjesztésére Gélin Iránná cell
dömölki járásbírósági irodatisztnek 
aa irodslötiszli címet és jelleget a-
dományozta. 

Leesett az állványról. Sole József 
alsósági kertész 65 éves felesége 
gyümölcsszedés közben leesett sz 
állván)rol. Csipőznzódással két hétg 
ápolták a lakásán,' majd beszállítot
tak a celldömölki korházba, ahol 
kezelés alá vették. Állapota ja való
ban van. -• ••• . í- ••' 

HalMe* asersszayeszsdée. Kacter-
-gályüsjLaJos alsósági lakos oseVesz-
nyeszedés közben olyan szerencaét-
lenül esett le a fáról, hogy koponya, 
alapi törést'szenvedett, minek követ
keztében azonnal meghalt." _ ' 

Belefulladt á Mamiba, Udonyi 
László karakói napezámos 14 éves 
Kálmán nevB fia a mult vasárnap 
ebéd után fürödni ment a Marcal fo
lyó hidjánot, ahol elég nagy »ik van. 
Fürdés közben nagy haneurozás 
folyt a gyerekek kOzOit és igy csak 
későn vették észre, bogy Ládonyi 
Kálmán elmerült a vízben. Mire se
gítségére siettek és kihúzták a víz
ből arra már halott volt. 

Holtan találták a szülőben Svedics 
latvan 61 éves rábakseskédi közsé
gi szegényt Rábakecskéd balárában 
közel a községhez as egyik szőlőben 
holtan találták meg. a szőlőmunká
sok héttőn délután 3 órakor. A vizs
gálat megállapította, hogy Svedics 
szirszélhüdésbeo halt meg. A ható
ság megadta az engedélyt a teme-

gatósága Hetényi Ferenc főtisztet 
állomásfőnöki megbízással Zalalörőre 
helyezte. — Nógrádi István főtisztet 
Zslalövőrfll (>iláömölkxB helyezték. 

Befőzési cukor igénylése A köz
ellátási miniszter rendelete értelmé
ben as 1938. évi június 80" napja 
után született gyermekek fél kg cu
kor vásárlásra jogosító sbefőzéíi 
cnkorvásárlási engedély« I kaphatnak 
Ezzel kapcsolatban közli a közellátá
si hivatal : a lakosság, al, hogy az 
igényjogosultaknak a hivatal a törzs: 
lapok alapján fogja aá engedélyeket 
kiállítani, és B Z I külön igényelni nem 
kell. Az engedélyek kiosztásának idő
pontját később közli a hivatal a le
gény élhető belőzési cukor igénylésé
vel kapcsolatos tudnivalókat is ké
sőbb közli a hivatal a lakossággal. 

Ujabb szentmise. A közelmúlt ta
pasztalata azt. mutatja, hogy a légi
riadónak, légiveszélynek, zavaróre-
pülésnek még a délelőtt folyamát, 
vége lehel: Ezért felhívtuk kedves 
híveink figyelmét arra, hogy ha a 
légiriadónak, légiveszélyaek vagy 
zavarórepülésnek legkésőbb déli 18 
óráig, vége van, akkor a lefújás után 
vagy a zavarás, illetve légi veszély 
elmúlása után léi úréval- szentmisét 
kezdüuk. A szentmise kezdetét ba-
rangozaesal ia jelezzük. Fel egy után 
azonban már nem kezdünk szent
misét tehát ha 12 óráig nincs vége 
a riadónak, aavardrepOlésoek ragy 
légiveszélynek, akkor már csak es
te bét órakor lesz szentmise. 
Ba azonban a 9 órai szentmise el
maradt, nemcsak fél órával légiveszély 
elmultával, hanem este hét órakor 
bt lesz szentmise. Arra is felhívjak 
kedves híveink figyelmét, hogy hs 

a fél 11 órai szentmise marad 

A Közellátási H i v a t a l 
köz leményei : 

Kézipoggyászként bárki a vásárlási engedélyről . 
^ - tudrri keti. . [ 

Gazdakönyvvel ellátott gazdálkodó k é t ragy egy daVab po'lykái Tlc, 
nyilvántartó hatósága utján a közel ' 

vagy postai s z á l l í t á s r a 
darab ftákol vagy négy owa 

ssentmiseáldozatot Viszont ba nincs 
légiriadó, de zavarórepülés vagy 
légi veszély és e miatt marad el a 
9 és fél 11 órai szentmise, akkor is 
mondunk este .hét órakor csendes 
szentmisét 

Nyilt-lér* 
A Kemenesalja f. évi 28. számá

ban Halász Gyula részéről megjelent 
nyilatkozat miatt szolgaiad utón a 
feljelentést megtettem. 

>=Mfaa Béla 
oki. gépésfcmérn. 
köztisztviselő.. 

• E rovatban közöltekért nem vállal 
felelősséget a szerkesztővel. 

a 
látási kormánybiztostól árpa és ka-
korina vásárlásra vásárlási engedélyt 
kérhet Természetesen amennyiben a 
vásárlási engedély alapján vásárlást 
eszközölt, ennek megfelelően emelik 
zsírbeszolgáltatásí kötelességét is. 

A vásárlási engedély alapján el
adott árpa és kukorica az eladó 
gezdálkodó zsirbeszolgáltatási köte
lessége teljesítésébe beszámít Az 
engedélyes a megvásárolt termény 
átvételekor köteles az átvételt a 
vásárlási engedélyen elismerni, az 
engedélyt az eladónak átadni és a 
vásárlást az eladó gazdikőoyvében 
aláírásával igazolni. Az eladó as. át
vett vásárlási engedély alpján igé
nyelheti nyilvántartó hatóságától aa 

kötelessége teljesítésébe való beszá
mítását 

Amennyiben engedélyes vásárlási 
engedélyét nem használta fel, akkor 
azt felhasználatlanul viasza.kell ad
ni a kiállító hatósápnak, mert egyéb 
ként az engedély kiadásakor bejegy
zett zsírbeszolgáltatásí köteiesssége 
továbbra ís fennáll. 

, A gazdakönyv adatai ellen 
. fellebbezés. : ; 

A gazdakönyv adatai ellen a gaz
dakönyv kézhezvételétől számított 
15 napon belül a közellátási kor
mánybiztoshoz lehet helyesbítés cél
jából fellebbezni. 

Gyermekek kenyérpótfejadagja, 
A közellátási miniszter rendelete 

értelmében a gyermekek tizenkette
dik életevük betöltését követő hónap 
elsejétől kezdve annak az évnek a 
végéig, melyben tizennyolcadik élet
é v ü k e t betöltik, tesümuukás pótje
gyet kapnak. 

Ezeket a rendes jegykiosztás al
kalmával nyomtatvány hiányában 
aem kézbesítette ki a közellatasi 
hivatal aa igényjogosultaknak. Ezért 
lobbek érdeklődésére közli a hivatal 
hogy az igényjogosultak a keoyer-
pótjegyeket — azok - megérkezése 
után — a hivatal által közzéteendő 
időben haphatják meg,...' 

A baromfi és a tojás 
forgalmának szabályozása. 

Tavaszi keltetéaO libát és kaesát a 
keltetés évének szeptember 15-ig 
forgalombahozni uem szabad. Eddig 

időpontig még a kényszervágásra 
•ét, "atkor liste near -flratatur» 1 W foéWffm»at,--vagy iiust~~~mm**WBPT. 

bad forgalombahotni. 
Baromfit éa tojást as ország egész 

területén egyik községből a másikba 
szállítani csak szállítási igazolvánnyal 
szabad. A szállítási igazolványt a gaz
dálkodó részére a községi elöljáróság 
állit]* ki, azoban csakis abban aze-
Setbeo lehet kiadni szállítási igazol
ványt, amennyiben á gazdákodó be-
szolgáltatási kötelességének teljesíté
sét biztosítva látja a hatóság. . 

Szállítási igazolványt csakis saját 
tenyésztésű baromfira kivéve a hí
zott libát, vagy kacsát — éa tojásra 
a fogyasztók részére nyílt piacon tör
ténő árusítás oéjából 80 km-es 
körzetben való szállításra lehet kiad
ni. Hízott libára vagy kacsára szállí
tási igazolványt kiadni-nem lehet 

Ielölt állapotban, vagy két ki 
tojást Gazdálkodó a gaz4uk*| 
nevelt libát, vagy k a c a á t ^ j J t T " I 
tartásának szOkségletéreja beat 
tatási kötelesség tejesítésébe^ 
beszámítás nélkül lakóhelyére ia 
ja. Ebben az esetben . as, áS__ 
községi elöljáróság állítja k t s ^ S á 
tási igazoványt, mely t napig énauw 

A gazdálkodó közvetlenül 4 ? 
tok részere hízott libáL v » « " 
nem adhat el. • 

A gabona fdhasznáJáia. 
A gazdálkodó a kenjérgaboojt, u 

árpát, a zabot és a kukoricát ? £ 
szolgáltatási kötelességének jjttS 
sere beszolgáltatandó meaiui«w! 
IelOl háztartasi és gazdasági 

=* 
tashoz. t a r t ozón 
jogosult személy mán 1 q. ro, 
más gazdálkodó 1 q. bonjával 
cserélheti. KenyérgaOonát (a H a 
csak.vásárlásra jogosított ka 

| uek, aa arpat es kukoricát pedig ,1 
Vásárlásra jogosított kereskedőim I 
vagy'' vásárlási engedéllyel ettvatl 
személynek lehet eladni. 

A gazdálkodónak 
kötelessége ntan fennmaradó £ | 
menyéből elsősorban 
ségletét kell biztosítania, liceri 14.1 
menyt vetésre alkalmas ugyauoiju I 
terményért el ia lehet cseréim. ; | 
cseréhez az engedélyt a 
elöljáróság adja meg. 

A gnrdálkndó a 
kötelesség teljesítése ntan Irat 
radú gabonájából természetbeni a 
kabér címen olyan mezogazduiz| 
munkásnak, vagy ramOtleaitji 
kisiparosnak is kiszolgáltathat, 
részére a kiszolgaltatok keoj6rgii».-| 
na a beszolgaitatasi kötelesség kél 
jesitésébe nem számitható ba, Nif I 
számos részére természetbeni a » | 
kabér címén csak annyi 1 
bunat lehet kiadni, mini 1 
munkateljesítménye után járó I 
ságilsg megállapított 
pénzériékének megfelel. 

N E M Z E T I HOZfiJI 

15-én, szombaton fél 8-kof, IP 
vasárnap fél 2, fél 4, fél 6 és fel W»| 
A sárga csikó. 

19-én, szerdán fél 6 és fél 8 ontol 
20-án. csütörtökön fél 8 4 n * | 

— Mérsékelt helyáfaÍT — 
K i i é r t é i . 

KEMENESALJA 
Megjelenik minden szombaton e 
Kiadja: a Celldömölki Katoiu 
A kiadásért felel: Dinkgreve Nasa»| 

Előfizetési dlj: Egész évre W 
félévre 5 pengő, negyedévre W « / | 

_ Csekkszám.- 26.070 

Á hirdetéseket csütörtökön estií^l 
a- szerkesztőséghez beadni 

. Hirdetések dija előre f ú r t a * I 
Kes i tWfDúia í reve Nándor W T | 
- nyomdájában aildömölWn. • 


