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Történelmi 
hul lámverés. 

• A "tenger TnTndTg gyönyÖrkooTO 
az embert, rja szélcsend van tükör
sima a felszíne és a magasságos ég 
kéklő kárpitját tükrözteti' vissza. 
Nincs megnyugtatóbb látvány a 
végtelen vizek zavartalan nyugalmá
nál. De még lényflgözőbb a tenger 
akkor, ha a szélvihar megzavarja 

• nyugalmát, ilyenkor feltarajosodnak 
... hullámat és zúgó morajlássar. höm

pölyögnek a partok felé, mintha 
bosszút akarnának állni mindenen 
és .-mindenkin. Félelmetes és az em
berek szemében értelmetlen játékot 

. űznek jlyenkor-a-hullámok egymás
sal. Egyik hullám- a másik után dü
höngve csáp' a part felé,. hogy az
után sz in fé jwr rá zúzódva hulljon 
vissza, a közös hullámsírba. Akár 

. csendes a tenger, akár viharos, so
hasem unalmas az ember előtt. 

- Az emberi, élet eseményei is 
sokszor hasonlítanak a nagy vizek 

- játékához. Egyszer csendben pereg
nek az évek** mindén különösebb 
zavaró körülmény nélkül,; máskor 
pedig förgetegek és viharok kavar
jak össze az élet eseményeit. Akár 
béke honol a földön, akár háborúk 
szélé süvölt, az.élet mindig magán 

- viseli az örök emberi bélyeget. 
Annyira feltűnő jellemző sajátság 
ez, hogy az oknyomozó történetírás 
atyja, Thukydides már Kr. sz. előtt 
az V. században tételként hangoz
tatta, hogy a z emberi élei eseményei 
évszázadok múlva ugyanúgy vagy 
hasonló módon fognak megismét
lődni. Há igaz az ókori legkiválóbb 
görög történetirónak ez a megálla
pítása, akkor valóban úgy kell for
gatnunk a történelem lapjait, hogy 
előre tanuljunk a régmúlt esemé-

. nyeiből. . 
. Magyar vonatkozásban az évszá

zadok gyürüzése az idén egy szo
morú, de nagyon tanulságos ese
ményt hoz felszínre. Kilencszáz esz
tendő eseményei zúgtak már el az 
idö parttalan Óceánján azóta, hogy 
gyászos véget ért. Aba Sámuel, az 
első magyar trónbitorló király. Úgy 
érezzük* hogy még kell emlékez
nünk az ö halálának 900. évfqrdu^ 

'"lójáról. Életének .meddő küzdelme, 
ugyanis többször vont már hasonló 
hullámverést a magyar tö.rténelem-

' ben, egyénisége és cselekvésmódja 
pedig sokszor megmutatkozik^ 
magyar életbén. 

Aba Sámuel nádoríspán sógora 
és legbizalmasabb embere volt Szent 
István királynőik. Szent István halá
la után részbén áz Arpád-ivadékok 
mellőzésének, részben pedig az 

özvegy Gizella királyné javainak 
visszaszerzésének ürügyével szembe
fordult királyi sógorának végső a-
karatáyal: kijelöli utódát elűzte és 
cngcylcihetetteTrj;^ 
kettffi régF-baráfaiváf' Jogcíme n e m * 
volt az uralkodásra, hanem csak 
személyes barátai erőszakolták. M 
királlyá választását. .Háromévig tár
ló uralkodása alatt vért" vérre, bűnt 
bűnre halmozott és — a krónikás 
megjegyzése szerint .kegyetlenül 
dühöngött a magyarok ellen", míg 
1044: július 5-én a győrmegyei 
Ménfő mellett elvesztett csata meg 
nem pecsételte sorsát. ' - - - • - — 

A történelem hüírámverése sok-' 
szór felkavarja a magyar életben az 
Oktalan'nagyravágyásl és a féktelen 

szenvedélyt, amelynek következtében 
kegyetlenül dühöng magyar a ma
gyar ellen, Aba Sámuel halálának 
kilenc-évszázados fordulója . f i-_ 

| ^ ' ™ " ' ' - c « » n 'mímTrn igáim* m i -
gyaruf érző embert atra, .hogy ke
rüljük az irigy nagyravágyásnak 
minden olyan rut' megnyilatkozását, 
amely gyűlöletet szit magyar embe
rek között Most a Beszkideknél és 
a Tatár hágónál rohamoz az ellen
ség. Végzetes dolog lenne, ha es
zekben a súlyos időkben nem érte
nénk meg a történelem hullámveré
séi és abasámueli lelkülettel kegyet
lenül dühöngene magyar a magyar 
ellen, (dnv.) .".'"'. . „ , _ : 

Egy hatalmas új szervezet a magyar 
ipari munkások részére. 

A hivatalos lap egyik - legutóbbi 
száma rendeletet közöl, amely egy
séges szervezet l é t e s í t é s é t írja elő a 
magyar ipariul! dolgozó szellemi és 
testi munkások részére. A Magyar 
Ipari Munkások Országos Szövet
sége elnevezéssel megalakuló .szer
vezet célja a magyar ipari munkások 
nemzeti és keresztény szellemben 
való összefogása jogos érdekeik 
megvédése érdekében. A Budapes
tén felállítandó központon kivül.. a 
helyi körzetekben az ipari munkások 
részére helyi egyesületeket kell ala
kítani. A szervezet politikai műkö
dést nem fejthet ki, azonban a 
munkásokat politikai jogaik gyakor
lásában nem korlátozhatja — a 
szervezeten' kivül. Az új szervezetben 
a tagság kötelező. A rendelet hatály
balépésével ' a. jelenleg működő 
munkásszervezetek a Magyar Ipari 
Munkások Országos Szövetségének 
tagjaivá válnak, azonban működésü
ket egyelőre folytathatják. 

Ennyi a száraz tény. 
Ha azonban egy kicsit mélyebben 

nézünk a rendelet száraz paragrafu
sai mögé,, joggal megállapíthatjuk, 
hogy ezen rendelet az ország egyik 
leghatalmasabb szervezetét van hi
vatva életre hívni. Egy olyan mun-
kásszervezetet, amelynek nemcsak a 
testi munkások a tagjai, hanem 
mindenki, aki az. -iparban bérért 
akár testi, akár szelleinj munkát 
végez. Vagyis egyenlő jogú'tag lesz 
az új hatalmas szervezetben a st* 
gédmunkás ép ú g y m i n t á cégve
zető, vagy igazgató. Ezen körülményt 

annyival is inkább, örömmel kell 
üdvözölnünk, mert ez is egy lépést 
jelenít annak a beláthatatlan Válasz
tófaltfák megszüntetése "felé, amely 
olyan élesen elválasztotta eddig a 
testi és-szellemi munkások tömegeit. 
Az egyflttmunkálkodás -aztán, szük
ségszerűen kell, hogy rádöbbentse 
mindkét táborba tartozó munkássá
got, hogy a termelés szempontjáből 
egyik sem nélkülözhető, s mindkét 
félnek szüksége van a másik fél 
segítségére, munkájára. Ha pedig ez 
bekövetkezik, s a munkásság két 
hatalmas táborban egymásra találva, 
egymás kezét szorosan markolva 
szolgálja az általános munkásérde
keket, az eredmény nem maradhat 
el. " • ' - ' • 

A másik nagy lépés, amelyet a 
rendelet jelent: megszünteti a mun
kásság kiszolgáltatottságai a nagy
tőkével szemben, mert mindenütt és 
mindenkor egységesen tud vele 
szemben fellépni, ha -érdekei megvé
désé úgy "kívánja. Valljuk be magyar 
becsületességgel, h o g y a z eddigi 
mühkásszervezetek hiányával voltak' 
ennek a. munkás szempontjából oly 
fontos egységnek, s ha itt-ott-tudtak 
is valami eredményt elérni, az az 
egyetemes munkásság szempontjából 
igen csekélynek mondható. A régi 
mühkásszervezetek legtöbbnyirertpóv 
litikai alapon "voltak szervezve, s igy 
nemcsak az erősebb tőke, de egy
más ellen is hadakoztak, sőt nem 
egyszer késhegyig menő harcot vív
tak. Az új szervezet eleve kizárja 
kebeléből a politikát, s nem engedi 

meg, hogy a munkástömegeket kü
lönféle politikai pártok a munkás-
szervezeteken keresztül próbálják a 
napi politika sekélyes és nem i 

Mindnyájan emlékszünk még arra, 
amikor egyes szocdetn és kommu
nista munkásszervezetek néhány vé
resszájú agitátor — legtöbbször zsi
dó — politikai érvényesülésének 
ugródeszkáivá válltak, anélkül, hogy 
a magyar munkástömegeknek ebből 
a legcsekélyebb hasznuk lett volna. 
Természetes azonban, hogy a tilalom 
csak az új szervezeten belől érvé
nyesülhet, s azon kivül minden 
munkás, szabadon élhet politikai 
jogaival. • 

A rendelet, egyébként mint 'akt 
.Szász Lajos iparügyi miniszter nyi
latkozatában kifejezte: ..nagy lépest 
jelent nemzetgazdasági életünk és 
társadalmunk önkormányzati alapon 
való megszervezése irányában, azzal 
a végső -céllal, hogy a gazdasági 
élet igazgatását a nemzetgazdaság 
autonóm szervei végezzék és az ál
lam csak a legfelsőbb irányítás, va
lamint az összhangbahozatal felada
tát lássa el, amivel a nemzet Összes 
egyéni kezdeményező erejének moz
gósításán kivül a túlterheitdllamí 
adminisztráció könnyítését és ezzel 
az igazgatás gyorsítását és hatásfo
kának megjavítását is elérjük. Ennek 
a fejlődésnek a rendelet egyik leg
fontosabb láncszeme, mert. az új, 
egyetemes munkásszervezet révén a . 
magyar életnek eddig nem értékelt 
hatalmas tényezőjét Intézményesen 
beilleszti a magyar élet kereteibe, 
ahol munkásságunk, az öt megillető 
fontos helyen 'gyümölcsöztetheti 
mérhetetlen energiáját és már a 
múltban is sokszot_megnyitvánult 
kitűnő képességeit, ősereiü tehetse
gét a saját, a családja és az egész 
nemzeti közösség javára, a haza 
üdvére. . - . . / ' • - . 

A kommunizmus és a katolikus 
felfogás összeegyezhetetlen. 
A Vatikán lapja a közelmúltban 

Cikket közölt Mariano Cordovani -
tollából. .Katolikus kommunisták" 
cikkébén rámutat arra, hogy a meg-
szállt Olaszországban a megszállók 
részéről .katolikus kommanisfa pár
tot" hívtak életre, mely fiatalkoru-
akból alakult E párt tagjai állítólag 
szociális reformra törekednek, ugyan
akkor azonban katolikusok akarnak 
maradni. . A katolikus dogmának 
megvan á .maga erkOlckeS-?'-- í j a 
Cordovani. — „A katolikus erkölcs
tant a kommunizmus háttérbe szo
rítaná. Ha—ezek a csoportok nem 
változtatják meg magatartásunkat, 
kockára teszik katolikus hitüketi*-
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Amikor még magyar zarándokok 
jártak Normandiában. 

Normandiai utazás Lisieuxba: Szent Terézke varosába. 

Két hónap óta gigászi küzdelmek 
színhelye . le l t ' Franciaországnak 
északnyugati tartománya: Normandia. 
Az angol-amerikai csapatok ezt a 
területet választották ki a szovjet 
által régóta sürgetett támadásnak: 
az úgynevezett inváziónak lebonyo
lítására. Amióta folyik az elkesere
dett küzdelem a táraadó angol-ame
rikai csapatok ellen, igen sokan ag
godalommal gondolnak Normandiá
nak egyik gyönyörű, ódon kis Vá
rosára, Lisieuxra, amelyet korunknak 
legnépszerűbb szentje, a kisded j é 
zusról nevezett Terézke tett világ
hírűvé., , • _; 1 ' 

A MlwrúTtiTÖrése előtt évenkint 
közel félmillió zarándok kereste fel 

karmelita kolostort, hogy 
könnyes áhítattal végigjárja vagy 
legalább röpke tekintettel megszem
lélje azokat_* helyeket, ahol virág
illatként suhant el a virágsziromlelkü 
apácának, Terézkének alig 84 évre 
terjedő, arasztnyi rövid élete. Akik 
valamikor életük legszebb emlékei 
kOzé sorolták a lisieuxi zarándoklást, 
a normandiai angol-amerikai táma
dás kezdetén mély megdöbbenéssel 
hallották a világgá röpített hírt, 
hogy az angolszász' bombák a földig 
leromboltak azt a hatalmas bazilikát, 
amelynek páratlan szépségű alsó 
templomát XI. Piusz Pápának bíbo
ros államtitkára, Pacelli Jenő, a 
mostani Pápa szentelte fel 1937-ben. 
Az ördögi sugallatra működő hadi 
taktika mindössze 7 évre terjedő 
életkort engedélyezett a világ egyik 
legszebb és legmodernebb templo
mának. -. . ' • • 

A pusztító támadásnak bire a v i 
lág minden táján sok embernek lel
kében ébresztgeti fel a lisieuxi fe
lejthetetlen emlékeket E sorok írója 
is lélekben felhúzza az emlékezés 
zsilipjeit, hegy azokon keresztül 
follyon a soha el nem halványuló 
élményeknek halkan susogó, nyu
godt sodrású folyama. Hét tavasz 
elmultával is' visszavisznek az em
lékek Szent Terézke városába és a 
magyar zarándokok lelkében új élet
re keltik mindazt, amit az angol-
amerikai bombázók soha de soha 
nem tudnak Lísieuxböl elpusztítani. 

A távolság Paris és Lisieux között 
190 kilóméter. Az express vonat 
megállás nélkül, szinte .egy szuszra 
megtette azt az utat Észrevétlenül 
átsuhant a nagyobb városok állomá
sain, bogy 2 órai száguldás után 
megpihenjen a Lisieuxi állomáson. 
Amikor Lisieuxban kiszálltunk a vo
nalból, akkor még figyelemre sem 
méltattam azt a körülményi, ' hogy 
Lisieuxtől 42 kilóméterrel nyugatabb
ra Cean városa található.'.; 

Szent Terézke sírjánál. 
" Lisieuxban az első pillanatban 
megára vonta a figyelmünket az 
épülőfélben levő hatalmas bazilika 
melyet a város legkedvesebb leánya-

tettek. Akkor még csatra mozal 
szes alsétemplom készült el. Az 
egész épületnek hatalmas falai tető 
zet nélkül meredeztek az ég felé. 
Hét tavasz és hét nyár elmultával 
azonban hírek szerint most már ezek 
sincsenek meg. 

De nem is az uj templom érde
kelt bennünk a legjobban. Az ősi 
karmelita kolostorba, siettünk a csip
kés oromzatú és fafaragású lisieuxi 
házak között. A karmelita kolostor
ban élt 8 évig Terézke nővér, a kis 

fehér virág. Mindössze 24 évet élt 
és ebből a 24 évből 8 esztendőt itt 
töltött a karmelita kolostor csendjé
ben. Ez a kolostorba rejtett élet 
nem dicsekedik nagy alkotással, 
elbűvölő sikerrel és a világ szemé
ben irigy lésremél tó csúcsteljesítmé
nyekkel. Annál több volt benne az 
apró áldozat az elrejtett szenvedés 
és az engesztelő Önmegtagadás. Az 
d nem kiabált szenvedések és a 
szív titkos kamráiban elrejtett meny 
nyei örömök töltötték ki Terézke 
életét. Akik közeiebről megismerték 
lelkivilágát azok azt mondják róla, 
hogy olyan volt, mint .égy földre 
szállott mennyei mosolygás. A rövid 
24 esztendő is elég volt neki arra, 
hogy áz embereket megtanítsa az 
Isten szeretetének kis ösvényére. 
Halálos ágyán megígérte, hogy ha
lála után az lesz a foglalkozása, 
hogy rózsaesőt hint a tikkadt földre, 
a jajjal-bajjal küzdő emberekre. : 

Liliomszál teste ott pihen az ősi 
karmelita templom '.mellékhajójában. 
Rózsaszirmok özöne borltja a sir 
környékét EtfeleitheteUe*—élmény-

irányú célsportolással lehel elém 
A tanfolyamon hallgatók a i e i w 
legügyesebb sporlJíképzésben 
sültek, egy kiváló tehetségű testi 
velési tanár által, aki nagyszerűen' 
bevezette a hallgatóságot a ' 
velés, közelebbről a sportok 
léstanába is. neve

lelt lévő oltárnál misézhettem.- Az 
oltárnál megértettem, hogy Szent 
Terézke nemcsak a franciáké, hanem 
mindenkié. Es a legjobban megle 
pett az, hogy az oltárok mellett 
minden tenyérnyi helyet emléktáblák 
borítanak. Kivétel nélkül a világ
háborút végigküzdött katonák hála-
nyilatkozatai Kis Terézke közbenjá
rásáért. 

(Folytatjuk.) 
: — ' Dr. Nemes Vaznl 

Levente tanfolyamok az ifjúság 
~ nevelésének szolgálatában. 

Útban Lisieux felé. 
1937 nyarán, a párizsi világkiállí

tás idején a világ minden tája felöl 
a Szajna-parti. Bábelba tódultak az 
emberek, hogy megismerjék és 
megbecsüljék az egyes népek érté
kes alkotásait A hullámzó, tarka
barka emberrengetegben jő néhány 
magyar ember is résztvett. E sorok 
írója is velük együtt rótta a Troca-
déro kornyékén keletkezett eszményi 
miniatűr új világvárosoknak sikáto
rait Az érzésünk azt súgta, hogy 
néni kell restelkednünk a népek 
nagy versenyében, mert az egyik 
legcsinosabb pavillon éppen a ma
gyaroké volt. Ezzel a jóleső, büszke 
érzéssel jártuk Paris negyedeit és 
szemléltük a világkiállítás csodáit 
De azért egyhetes párisi tartózko
dásunkból szívesen feláldoztunk egy 
napot, hogy elzarándokoljunk Nor
mandia patinás városába, Lisieuxba, 
amely a kicsi fehér Virág édes em
lékétől illatos. 1937 augusztus 26-
án 35 magyar- zarándok indult a 
párisi Szent Lázár pályaudvarról a 
reggeli éxpxess-vonattal Lisieuxba. 

Mióta a Levente-törvény életbe 
lépett .és a Levente Munka minden 
magyar ifjú számára kötelező lelt, a 
Levente Mozgalom évről-évre na
gyot fejlődött Szinte ugrásszerűen 
bontakozott ki a rendszer, a szerve
zet, fölhasználva az eddigi, más 
ifjúsági mozgalmaknál szerzett 
hasznos tapasztalatokat. A számban 
és terjedelemben megnövekedett, 
igazán és tisztán magyar jellegű 
ifjúsági mozgalmunk azonban na
gyon is érzi még sok helyen a k i 
váló vezetők hiányát, amit még 

I jelenleg az a körülmény is erősen 
I befolyásol, hogy a hivatott vezetők 

közül sokan a fronton teljesitik ha
zájuk jrántí szent kötelességüket A 
megüresedett vezetők helyét újakkal 
kell betölteni, de az új fejlődés, a 
háborús tapasztalatok azt is megkí
vánják, hogy a vezetők évente leg
alább közös megbeszélés, és. gya
korlati bemutatások alapján kiegé
szítsék eddigi tudásukat Az egymás 
között lefolyt beszélgetések, eseten
kénti tapasztalatok leszűrése sok 
vitás kérdést tisztáz, sok kétes dol
got megold. E. szükségletek és 
problémák megoldására rendeznek 
már néhány ^éV" óla rendszeresen 
országszerte leventeparancsnoki-, le-
venteifjuvezetői- és leventeszaktan
folyamokat. Az idén a legtöbb és 
legjobban sikerűit leventetanfolyam 
Magyarország legszentebb, legma
gyarabb .helyén, a magyar kultúra 
bölcsőjénél Pannonhalmán folyt le. 
A pannonhalmi főapát rendelkezésre 
bocsájtotta a 'hatalmas pannonha'mi 
parkot a tanfolyamok megrendezé
sére, a ' résztvevők elszállásolására 
pedig az új pannonhalmi gimnázium 
és nevelőotthon. termei szolgáltak. 

Már maga a .genius Loci" elősegí
tette azt, hogy a tanfolyamok lélek
ben, magyarságukban megerősödött 
ifjakat és vezetőket küldjenek az 
életbe. 

A tanfolyamok irányítása és ren
dezése, a m. kir. I I . hadtest levente 
parancsnokság kezébe összpontosult. 
A parancsnokság rendkívül nagy 
érdeme, hogv minden tanfolyamra a 
legkiválóbb tisztjeit küldte el kikép
zőknek. Igazán- mintaszerű volt a 
kiképzés, amiről az ellenőrző má-
gasrangu szemlélő tisztek is több
ször kifejezték legnagyobb elisme
résüket. A kiképzés két irányú volt: 
elméleti es gyakorlati. Mind az el
méleti, mind pedidg a gyakorlati 
kiképzés terén nagyon hangsúlyozták 
a neveléstan elveit A ma katonájá
nak nagyon, sok tudásra, találékony
ságra, öntevékenységre van szüksé
ge. Ezt a találékony, "öntevékeny 
szellemet csak ügyes neveléssel le
het elérni vagy fokozni ifjainkbán. 
A- ma arcvonala sok-sok kisebb 
egységre tagozott' arcvonal, ahol a 
kis egység parancsnokának legtöbb
ször öntevékenyen, önállóan kell 
súlyos feladatokat megoldania. Az 
eddigi gyakorlatban sokszor kifogá-

mederbe kell terein,, s csakis ott | I < u , Í , , 0 m f c h 0 2 i ^ 8 
szabad megtűrni, ahol feltétlenül 
szükséges. Sokoldalú, általános ka
tonai és helyenkínt polgári művelt
séget akar adni a má Levente Moz
galma. « . . . 

A gyakorlati kiképzésben a levente 
„ujoncérctté* tételén van a hang
súly. Nem a csúcsteljesítmények a 
fontosak, hanem a testi fejlődés 
sokoldalú előmozdítása, hajlékonnyá 
és ügyessé tétele. t»zt pedig sok 

A résztvevők többféle és egészen 
különböző társaadalmi osztályokból 
valók voltak: papok, szerzetesek 
tanárok, tanítók, jegyzők, vaftS . 
vezetők, vállalati tisztviselők, iparo
sok, gyárimunlclsok, bányászok És 
ebben a sokrétű egyOttesben m». 
történt rövid három hétre az új idők 
új csodája. A leventeruha alatt ej-
tünlek a régi társadalmi: osztálykü
lönbségek, feloldódott a feszessé? 
az osztálygőg, csak bájtárs átkát 
egymás mellett, az új magyar társa
dalom új szellemű nevelői. A részt
vevők érezték, hogy ez volt a tan
folyam egyilr' legkimagaslóbb t-
redménye. • z ,. - , 

Besenyői Zoltán. 

Az 01 tár egyleti imaórát az apu-
tagi templomban augusztus e l iővi - . 
sáruapján este Tórakor tártját át 
imaóra után a tagok a aekrastréb.n 
átveszik aa augusztusi íma.-zándékot. ' 

A Katolikus Kór Hölgyblzottiáit 
a tSrsegyesOlétrk vezetőivel karflltra 
hétfőn e-.: 6 órakor ta'rtja tanács
kozásai á Katolikus Házban. A tárgy 
fontosságára való tekintettsl inai 
pontos megjelenést kér az előttiét. 

Közeledik a bérmálás. Koráa 
Sándor megyéspüspök urunk első bér-
mékörutjat az ősszel Kemenesaljáé 
végzi: a jánosházai és a kt-mene sal
jai erp.sresi kerület plébániáin. Nini 
ax iskolai előkészületekre a . körO.'-
mények miatt legfeljebb csak igen 
keres idő jut, azért lootos, bogy a 
szOök készítsék elő a bérmál kozokat 
telkipásztor irányítása szerint Első 
sorban kellő időben jelentsék be a 
bér maik oz ókat a plébánián. Cell
dömölkön a jelentkezés határideje 
szeptemberi. •' ~ -

A nemeskocs-bobat plébánia hí
vei OsskO Emil plébános irányításá
val 306 pengőt adományoztuk i . 
bombakaroso'tak javára. Köztudomá
sú, bogy a plébánia hívei.85 száza-
jékban egyszerű munkás emberek., 
Éppen ezért mindenképen dicséretei 
méltó sz áldozatkészségük. 

Gazdák figyelmébe]! 

Mindenfajta gabonát 
legmagasabb megállapí
tott árban veszek cell
dömölki, nagysi mony i, tu
bái raktáramba. 

celldömölki gőzmalomba 
szállítva átveszeiL 
A jelentett- és később szállí
tandó gabonára 70 százalék 

előleget adok. 

Don e s i József 
{gabonakereskedő, Celldömölk. 
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Ég és « i d között. | HETI KRÓNIKA H I R E K 
istentiszteletek _ ősi; áhítatra 

hangoló kísérője, az orgona eget-föl
det láró hangorkánja magyar mes
terének, Ahgsfer Józsefnek állított 
művészi emléket Dénes Gizella vas
kos regényében. 

A vézna, sápadt kis Józefit a 
' Szíléziából magyar tűidre vándoiolt 
angsterek legifjabb hajtását első 

. munkája a garávla (a drávamenti fal
vak egyszerű, húros hangszere) 
hangja nem hagyja nyugton, s áz 
asztalos mesterség kitanulása után 
addig kutat, fór-farag mig tökélete
sen el nem "'sajátítja az orgonaépi 
tés ' tudományát.——. . . . . • ' 

Még mielőtt kitűzött célját eléri 
az akkori iparoslegények ősi szoká
saként vándorútra indul tapasztalás 
tanulás, világlátás céljából." Bejárja 
Német- Franciaország, Svájc kisebb 
nagyobb városait, mindenütt az or
gonaépi tés titkait" kutatva, lesve 
hogy 'készítésének művészetét önma-

I gában a legmagasabb fokban ki-

K B I f ö l d i 

A sok viszontagság, kísértés, ka 
land között, a hatalmas dómok, eme—f 
letesorgonáinak egetverő dübörgé
sén, a kis városi templomok: egy-

. szerű, alázatos orgonáinak bugásán, 
a csöndes, falusi kápolnák hanno-
niumainak halk muzsikáján keresz
tül lelkében, mint állandó alaphang 
ott rezeg a gyermekkori garávla pri
mitív pengése — a vox humana, s 
a felejthetetlen játszótárs a kicsi 
Katrina hangjának égből is vissz
hangzó szárnyaló zengése — vox 
coelestis E két hang lenyugvó ere
je húzza- vonzza az otthoni tájak 
felé, S mint külföldön is elismert, 
híres mester hazajön, Pécs városá
ban megteremti egyszerű műhelyé
ben a messze földön dicsőséget 
szerzett magyai orgonaépítés művé
szi hajtékát 

A szülőföld emlékeihez hűséges 
tiszta férfiúi lélek, a . becsületes 
munkában kiteljesedett művészi al
kotó- mester képét megelevenítő 
regényben bepillanthatunk a közel
múlt iparos inasainak, legényeinek 
mestereinek, műhelyeinek életébe. 
Megismerhetjük_á. különféle váro
sok, országok, tájak, népek jellemző 
sajátságait, melyek színes rajzban 

- vonulnak előttünk a vándorlások-ka
landos éveinek tükrében. 

Beláthatunk a kommunista- szo
cialista romboló törekvések megin
dulásának földalatti szervezeteibe, 
az elégedetlen, munkakerölő, osz
tályharcot szitó, iszákos, mesterle
gények Herbergjeinek életébe, ellen
tétben a szerétetet hirdető, -suszter
legényből ' lett Kolping atya, a Le
gényegyletek megteremtője által lé
tesített munkás otthonok tiszta le
vegőjébe, ahol az elhagyatott, ott
hontalan, vándorló fiatalság, a tá
volság ködébe vesző szülői ház me
legét pótló, megértő, védő oltalmat 
élvezhet. ' 

Angster József életregényét min
den iparostanonc és legény, sőt 
mester szívbeli gyönyörűséggel- és 
nagy lelki haszonnal olvashatná, 
megtanulván belőle az igazi embe
ri nagyság, az önképzés, önfegyel
mezés, a" tisztalelkfi, hitéhez, ősi 
vallásához hűséges iparosifjú, mes
ter és családatya eszményének ön
magában való kialakítását 

Előléptetés. A vallás és kötotta-. 
tási miniszter Szabó József jánoshásai 
Polgári iskolai igazgatót, a V i l i Tize-
Wíi osztályba léptette elő. 

Vatikáni hivatalos hirszolgilai kö
zölte, hogy XII. Pius, pápa távirat-

fejezte ki szerencsekivánaUit bán 
Hitlernek a gyilkos merényletből 
való szerencsés megmenekülése al
kalmából. - í r - v - ••—*-' - . 

Az Olasz Bonomi-kormány bejjt 
zete megingott, mert nem sikérült 
Londonnal és Washingtonnal vég-, 
legesen békét kötnie. Olaszország
ban az egyes politikai csoportok 
között egyreTtő az ellentét. _ - • 

A szovjet-gépek az elmúlt hét 
majdnem minden napján megje éntek 
Magyarország légtérében. A bere
pülés zavaró jellegű volt. 

Az USA hadügyminisztériuma 
kénytelen erélyes rendszabályokkal 
élni a helyüket tömegesen elhagyó 
hadiüzemi munkásokkal szemben. 
^Londoni- illetékes helyen napi 

I2Cwa becsülik á London területét 
érő szárnyas' bombák számát. A V - . 
1. London egyetlen városrészét-sernJ 
kíméli. Az angol kormány.több tagja 
London teljes kiürítését kívánja. De 
Chur'cbi|l ezt ellenzi. 

Az amerikai katonák Rómában 
benyomultak á római japán nagy
követ lakásába és jogszerűtlen bá
násmódban részesítették. 

-•A pisai történelmi nevezetességű 
ferde tornyot, amelynek környékén 
nincsen semmifélé katonai berende
zési megrongálta az ellenség. . 

Churchill bejelentette alsóházi 
beszédében, hogy a V. I . eddig 
17.000 házal rombolt össze és 800 
ezer házat rongált meg. 

zében lehessen Osszpontosi'ani. 

Törökország szerződésszegést kö
vetett el Néme'országgal szemben. 
Ez végzetes hiba a török politika', 
ellen, mert előkésziti az utat ahhoz; 
hogy a bolsevisták megszerezzék a' 
Földközi-tenger keleti részét és a 
Dardanellákat 

Honvédeink hősi harcokban tar
toztatják fel a Kárpátok hágói felé 
vonuló szovjet csapatokat. A Visz
tulától északkeletre a bolsevisták 
számos támadása veszteségteljesen 
összeomlott. 

B e l f ö l d i 
A vasúti utazásokhoz ezidöszerint 

nincs semmiféle engedélyre szükség. 
De újra figyelmeztetik a közönséget, 
hogy ha a vonatok túlzsúfoltsága 
nem szűnik meg, illetékes tényezők 
kénytelen lesznek az- utazási enge
dély bevezetését elrendelni. 

. A .Budapesti * Közlöny aüg. 4-iki 
száma •közti a minisztérinm rende
letét, mely, szerint Munkács és Ung
vár város területére, valamint Bereg, 
Ugocsa és Máramaros vármegyék 
területére 1944. aug. 5-töl 20-ig a 
beutazás tilos. Egy korábbi rendelet 
alapján kiállított, utazási ígazolváf 
nyok ez alatt az idő alatt érvény
telenek. 

Halálozás. Dr. - Dlmer Agoatoo 
ny. H<t. taoáescs eletének 7 2 év.-, 
ben aug. X á 0 hajnalbau GelMömOl-
mölköo rövid tteuvedéa' utau meg 
halt T e m e t é s e ma délután 4 teakor 
leaz a Szabó c-alad temetői fcapol 
oajabói a rom kau vallás taar tar tá-
sa ez rint. ^—-

Ezü itmeny ejzd. Eodrődi (Fafha) 
Jauus s z u m b a t h e i ) . Mav. ellenőr éa. 
felt lége. Johann Katalin aug. 2 án 
ü n n e p e l t é k háiaeaaguk huszonötödik 

Anyakönyvi hírek 
július hónapban a celldömölki 

anyakönyvi hivatalban a 
bejegyzések történtek. 

következő 

Születés i 

Ryli Rislo finn köztársasági elnök 
lemondott elnöki méltóságárúi, hogy 
mind a katonai, mind a politikai t T a f f j r ^ i . M f r i i j j i g í ' i hlitáatiaii 
hatalmat Mannerheim tábornagy ke- jgT^MH« étlaapoiiiot a leglelkiiant-

évfordnlójut. Az ezűstmenyegzős há-
rarpárt bigysttmú n,sorság jelenlé
tében áldotta mag a celldömölki 
apátsági templomban Jándi Beroar-
d.n ap.itur. tlndröilí Jáooi évbta, 
de-kkel ezelőtt Celldömölkön taljaai 
t-tt szolgálatot Aa alyalíságoa szálak 
füsík Virga József Máv föpátyaraes-
ter esalédiáhot, - _ . 

lelenlkerzenek a 12-16 éves diá
kok nazőgtzdaságl munkára Buda-
pestről jale-atik: A Budapesti értesítő 
jelenti; A mezőgaedaeagbau elvég- | 
trodcT munkai közölt vannak.' ahot 
sokeaer IS—14 éves diák tudna' e» 
g.leoi. A földmivelesngji miniszteri 
t a t Di ak káplár SzöveJaéghet for
dolt amellyel közölte, hoty azonnal 
todot foglalkortati.i 8600 vagy 8000 
diákot 2 5 öt ét százas exportokban 
A tanulok útiköltséget • es ellátását 
vtlaaiot elhelyetéaet a logialkottató 
uradalom viteii. fitettaok pedig havi 
1 . 0 — 1 6 0 kilogramm buta él 26— 
4b pengő. A Horthy István Diákkap-
tve Szövetség kéri a szülőket, küld
jek el 12—10 éves fiaikat. é t l«á-
uyaikat Jelentkezni t i iskola igaz
gatóságánál, vagy a kaptár -fe.ügyelő 
tanárénál lehet. • 

Miact tzükség <anyakönyvi ktretz-
téayskrstl Esztergomból leleotik: A 
hercegprímás irodája közli: A uja 
kori mgekeretztelkedéti kívánságok 
kai ktposoialban illetéket egyheti 
helyről etalon i t figyelmeztetika 

Felemelték a hadbavonultak hoz
zátartozóinak hadisegély összegét, a 
hadirokkantak, hadiözvegyek-és más I bejelentett igénylések nem 
hadigondozottak járadékait. I figyelembe. 

reiesebben köteletek megtarttoi. Kel 
ló óvttostággal jtrjtnak el tehát ét 
»z oktatásra szánt időt rt várják ki. 

-N-oes tiOktég i t úgynevezett anya-
köi.yzi keresztényekre, akik Krisztus 
egyházával utm akarnak: közottégrt 
val'alni. 

Vealtokat támadtak az elleastees 
repülőgépsk Augusztus 2-án d. u. 
5 óra előtt megszólaltak a szirénák. 
A légoltalmi parancsnokság közlése 
alapján megtudtuk, hogy négy angol
amerikai repülőgép nagy magas
ságban . berepült légiierünkbe és 
vasúti szerelvényeket támadlak meg. 
Az egyik vonat mozdonyát alacsony-
repüléssel géppuskatűz alá vették. 
A támadás következtében Rácz 
István celldömölki mozdonyvezető 
súlyosan és Vajda József fűtő köny-
nyebben megsebesült Sebesült föl
djeinket a szombathelyi kórházban 
ápolják. 

1144. évi Aazl minőségű vetőmig 
akció Az 1944. évi őszi minőségű 
vetőmag akciót a Földmivelésügyi 
Miniszter Ur ezid'én is megrendezi 
A Vármegyei Felügyelőség á celldö
mölki járás részére 600 q. buzi és 
200 q rozs minőségi vetőmagot bo
csátott rendelkezésre. A minőségi 
buza és rozs ára a megállapított ár 
és 8. P. felár, amelyből az állam 
2. R.-ÖI vállal magára. , 

Ezzel, kapcsolatban felhívja a 
közellátási hivatal azokat a gazdál
kodókat, akiknek ilyen vetőmagra 
szükségük van, hogy igényűket je
lentsék be folyó hó 8-ig. A később 

vehetők 

Kiniczky Lajos r k. lakat" 
ter és Kovács Irma ev. leánya: Te
rézia, Írnia rk. — Karács Szóka gö
rög kat. mezőgazd. munkásnö fia: 
Milán görög kat. (Kenyéri.) — Uj-
váry Kálmán'. ref. m. kir. hadnagy 
és Kirchlechner Jolán ev.- leánya: 
Katalin, Éva év. — D r . Döbrönte 
József körorvos ev. és Varga Ilona 
ref. fia: Zoltán, József ev. (Kerté) 
— Patai József Máv. nb. mozdony
vezető ref. és Szarka Sarolta Aran
ka ev. fia: Béla ref. — Ti már György 
műszaki tisztviselő r. kat. és Hol-
pert Edit r. kat leánya: Edit, Mária 
Margit (Budapest) — újlaki Utassy 
Lóránd m. kir.'ezredes- r. kat. - és 
gyomoréi és teölvári Gyomoréi Bor
bála T. kat. fia: Béla, György, Antal 
Mária. (Budapest) — Benkö János 

és Horváth Teréz r. kat. 

műszaki tiszt r, k. és Klemm Klára 
r. kat leánya: Klára, Zsuzsanna 
— Móritz Béla Máv. fókocsivizsgáló 
ev. és Klímics Mária r. kat leánya: 
Edit, Anna r. kat — Drákulics Hí
ja földműves napsz. é s Badícs Mil i -
ca görögkeleti leánya:.- Mária, Hona 
görögkeleti. — Balatoni Géza Máv. 
fűtő r. kat és Goda Rozália r. kat. 
fia Miklós. — Kántor Antal tanító 
képezdei .tanár ref. és. Horváth G i 
zella r. kat fia: Atilla, Antal r. kat • 
(Budapest) — Balogh István föld
műves, napszámos ev. és Vámos Ju
lianna r. kat fia: Ferenc ev. (Cson
gé) — Horváth Béla könyv, és 
papírkereskedő r. kat. és Kovács 
Mária r. kat. leánya: Mária, Viola. 

^ . T á n c z o s Imre Máv. ob. fékező r 
kat és Pós Erzsébet r. kat. fia: Im
re. — Bella János Máv. kocsirende
ső és Szabolcsi Erzsébet r. kat fia: 
Atilla, István. 

Házaaaágkötós i 
Farkas Lajos Máv. napidíjas tiszt

viselő és Klaffl Mária Magdolna r. 
kat — Hammermüller Nándor Máv 
pályamester gyakornok r. kat é t 
Homolya Ilona községi tisztviselő r. 
kat — Horváth Gyula M. Kir. 
pénzügyőri fővigyázó r. kat ét 
Czupor Gizella r. kat — Erdő Bé
la M Kir honvéd őrmester r. kat 
és Nagy Anna r kat — Bukovits 
Béla, József M. kir tart. tizedes, ma
gántisztviselő és Fürdős Magdolna 
rőm. kat 

Halálozások i 
Kamondi Ferenc adóügyi jegyző 

r. kat 42 évet átfúródott gyomor
fekély. (Gérce) - Szűcs Jánosné 
sz. Szűcs Rozália r. kat 50 éves 
szívizom elfajulás. (Jánosháza) 
— Kalmár Imre r. kat tanuló 13 
éves, ellenséges repülőgép robbaná
sától égés. (Kőlsővat) Páli Imre 
r. kat. földműves, napszámos 56 
éves tüdőtályog. (Boba) — Hahót 
Róza ev, 54 éves, szívizom elfajulás 
(Alsóság) — Pap Lenke ev. 11 éves 
tetanuszmérgezés. (Vönöckjif—"Nér"-
meth Béla ev. 9 éves gümös agy
hártyagyulladás. (Duka) —' Horvát 

Íózsefné sz. Nagy Anna r. kat 46 
ves . - csigolyacsontvelőgyulladás. 

(Kispirit) — Jakus István téglagyári 
munkás r kat 75 éyejs végelgyengü
lés — Mesterház^ józsefoé sz. 
Juszth Józefin, ev. 70 éves. zugor-
vese. — Sárközy József földműves, 
napszámos r. kat. 70 éves végel
gyengülés. — Jakab Sándor, László 
r. itat. 6 hetes vérmérgezes. 
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A széna é« szalma 

A Közellátási H i v a t a l 

I gom, Gömör, Kishont, Hajdú, Jasz 
Nagy Kun-Szolnok, Komárom, Nóg
rád, Pest-Pilis-Solt Kiskun, Szabolcs, 
Ogocsa, Ong, Vas, Veszprém, Zala 
vármegyék; terOlelén kataszteri hol
danként 100 kg. szalmát beszolgál
tatni. - -

A bnsbészolgáltatási kötelesség tél 
jesitésére kötelezően beszolgáltatandó 
szénát, Talamint a fent meghatáro
zott' mennyiségtl szalmát : a gazdál
kodó a jogosított. kereskedőn klrfll 
kőzvetlenfll a honvédségnek is elad
hatja. A honvédség a megvásárolt 
széna és szalma átvételét a gazdál
kodó gazdák önyvébe bejegyzi, vala
mint részére vételi jegyet állit ki. 

„ A z atajos és egyéb magvak 
• beszolgáltatásst 

A gazdálkodó a rétje alán megál 
lapított hasbeszolgátatási kötelességé
nek teljesítésére szánt szénát, takar
mány, vagy alomszalmát a vásárlás
ra jogosított kereskedőnek köteles 
vételre felajánlani A kötelezően be
szolgáltatandó teljes szénamenjiségét 
köteles a kereskedőnek átadni. A 
vásárlási napokat á községi elöljáró
ság a jogosított kereskedő értesítése 
alapján legalább két héttel köteles 
közhírré tenni. Amenyiben azonban 
a meghirdetett napon esős időjárás 
volna, -a. vásárlási nap elmarad, és 
helyette a községi elöljáróság oj vá
sárlási napot hirdet. An átvétel helyé
ül a kereskedő vagy a legközelebb 
eső vasatállomást, vagy préselési és 
gynjtőtalepet jelölheti meg. A kötule-
iflini liiiiiniiHiniiün •MiMTHfiemIn | 

-101 besaoIgálUtni kívánt- szénát és 
szalmát a gazdálkodó bármilyen idő-

- pontban felajánlhatja a kereskedőnek 
megvételre 

A gazdálkodó köteles a beszolgál-' , 
tatást ^mtgí^0ssi^me^p^^^^^i 
szénát és szalmát az átadásig meg-
őrizui és romlástól megóvni, valamint 
átadáskor az átvétel helyére szállita 
ni. A vételárat az átvételkor- teljes 
egészében*ki kell fizetni. . 

A széna helyett beszolgáltatni ki 
ránt 'zabot a zabvásárlásra jogosított 
kereskedőnek kell vételre felajánlani. 
Ebben az esetben az sladó gáxdaköny-
vébe bejegyzik, hogy az eladás széna 
beszolgáltatás helyett történt. 

aAmenyiben a gazdálkodó 
beszolgaitatasi kötelességének a 
tartott vásárlási napon nem tett eleget 
árnyilvántartó hatóság felssolitja, hogy 
záros határidőn belül ajánlja fel 
megvételre.a szénát és az eladást a 
vételijeggyel igazolja. A jogosított 
kereskedő köteles a gazdálkodó gaa 
da könyvébe bejegyezni és arról véte-
hgyet kiállítani A véteHjegyen fel
tüntetik a megvásárolt széna vagy-
szalma menyieégét fajtáját éa minősé-
ségét. 

A rendelet intézkedett arról is. hoi 

A gazdálkodó a bészolgáltataido 
olajos magvakat — kivéve a vad
repce, tök éa dohánymagot.— vala
mint a lucerna, beró és bflkköuy-
magvakat, baltacím, nyntszapuka, 

har, szudánira, á zöldborsó fajták re-
tőmagvait, a szerződés alapján ter
melt borsók és babok vetőmagvaít, 
az őszi és homokiborsó, a rolden 
fog) ásatott babfajták vetőmsgvaít, 
eokorasrck, majoranna, köménymag, 
mustár és ánizsmagvakat, ha csak 
jogszabály termelési szerződés, vagy 
más magánjogi megállapodás as át
adásra korábbi időpontot bem álla 
pit meg, december hó 81-ig kötetes 
vahmetyik vásárlásra jogositptt ke
reskedőnek vételre felajánlani. A 
gyépvetőmagrakat és a takarmány
répa magot 1046. február hó 28-ig, 
vadrepoemagot, tökmagot éa dohány
magot pedig 1945. március 31-ig 
keit valamelyik vásárlásra jogosított 
kereskedőnek Tételre (elajánlani. A 
termelési szerződés alapján termelt 
cukorrépamagot szerződéi szerint 
azonban legkésőbb 1946. március bó 
l-ig kell a jogosított vevőnek vételre 
felajánlani. 

A fenti batáridőkön tál megvételre 
A renoetei intezseaett arról is. hogy I felajánlott magvakat a beszolgaitatasi 

azok részére, akiket a közellátásügyi j kötelesség teljesítésébe nem lehet 
miniszter központilag ellálandóknak 
jelolt ki, a Szálastakarmány, és 
Szalmaforgalmi Központ .által kiadott 
vásárolni,aki a kötelezően élőin széna 
beszolgaitatasi kötelességét már tel
jesítette. Az eladó gazda a vásárlási 
engedély felmutatása alapján nyilván
tartó hatóságánál igényelheti as ela
dott szénának, vsgy szármának '' be-
szolgáltatási kötelességébe való be
számítását. A vásárlási engedéllyel 
rendelkező verő a megvásárolt szé
nát és szalmát az engedély alapján 
lakóhelyére szállíthatja. 

Szalma, beszolgáltatása .. 
honvédelmi célokra. | 

. A honvédelmi szükségletek fedezé
se céljából az a gazdálkodó, akinek 
szántóterülete a 20 kataszteri holdét 
méghaladja, a srántőterülete ntán 
megállapított hasbeszolgáltatási kö
telességének teljesítésére köteles as 
1944. érben learatott kenyérgabona 
vetésterülete ntán Baranya, Bsrs és 
Hont, Bács-Bodrog, Békés, Csanád, 
Arad-éeToroutál, Fejér, Győr, Hb 
son éa Pozsony, Nyifra, Somcgj, 
Sopron, Tolna, Zemplén vármegyék 
területén kataszteri holdanként 120 

beszámítani, kivéve ha indokolt eset
ben a beszámításra a Közellátási 
Hivatal, vagy as illetékes Áruforgal
mi Központ engedélyt ad. A kötelező 
olajcsmag beszolgáltatás teljesítését 
a nyilvántartási, hatóság ellenőrzi. 

Ha n nyilrántartó hatóság megál
lapítása szerint a gazdálkodó bessol-
gáltatasi kötelességének előrelátható
lag csak úgy Ind eleget tenni, bogy 
a gyepvetőmegvakból éa egyéb mag-
Takból is beszolgáltat s ha a gaz
dálkodónak ezen magvak vslamelyi-
kéböl készlete Van, a nyilvántartó 
hatóság felszólíthatja a megfelelő 
mennyiségű ilyen mag 8 napon belül 
történő beszolgáltatásra. 

A jogosított kereskedő/ vásárlási 
körzetén belül köteles a megvételre 
felajánlott magvakat a megállapított 
hatósági áron megvásárolni. Ha a 
megvásárolt olajosmag mennyisége 
a 16 mázsát nem haladja meg, azt 
a kereskedő kötetes a gazda kíván
ságára azonnal átvenni és kiűzetni. 
Ha a megvásárolt olajosmag meny-' 
nylsége a 16 mázsát meghaladja és 
a gazdálkodónak megtelelő ráktára 
nincs, akkor a kereskedő a megvá-, 
Sarolt olajosmagot 15 nap alatt 
kötéléi átvenni: Ha azonban a gaa 

dálkodónak ilyen esetben megfelelő 
raktározó helyisége van, kötelezhetik, 
hogy a megvett olajosmagot a vétel
től számított lefeljebb hat hónapon 
át megőrizze, szakszerűen kezelje és 
tOzkár esetére biztosítsa. Ebben as 
esetben a vételárat a kereskedő a 
vételtől ^sámttott 15 nap alatt töte-
les kifizetni és intézkedni, bogy a 
gazdálkodó szerződésileg megállapított 
olajospogácsa járandósága a veu-ii-
jegy kiállításától számított legfeljebb 
Ofl D B pon bélOl kifizettessél. A 
gyepvetőmagvakat és egyéb magva
kat a kereskedő — amennyiben an
nak mennyisége 30 métermázsánál 
kevesebb — a .kereskedő, köteles 
azonnal . átvenni, ennél nagyobb 
mennyiséget pedig 16 napon belől 

(.átvenni és s vételárat az átvételkor 
kifizetni. • . - . • ." 

A vételt a kereskedő az eladó 
gazdakönyvébe bejegyzi és árról vé
telijegyet állít ki . Ha a beszolgálta
tásra nem köteks személy napra
forgómagot vagy tökmagot szolgáltat 
ne, a kereskedő köteles sz eladó ki 
vánságara a Tételt as eladó beszol
gáltatást; iapjára följegyezni és a 
TétBlíjegyet á községi elöljáróságnak 
megküldeoi. ffem szerződéses terme • 
lésből származó napraforgó vetőmag 
nak vagy tökmagnak 50—100 kg. 
mennyiségben történő vásárlása ese
tén a kereskedő vételijegy helyett 
árnbélyeget is adhat az eladónak. 
60 kg.-oál kisebb tételű .napraforgó 
és tökmag eladásénál a kereskedő 
árnbélyeget köteles adni. A gazdái 
kodó az összegyűjtött árubólyeggel 
havonként egyszer, jeleni kei hetik a 
nyilvántartó hatóságnál az eladások 
nak gazdakönyvében való jórá :rása 
vénáit ; ">••'• j. - . ^ i i X 

A cukorrépamag vásárlására jogo
sított vevő a gazdálkodótól mégvá 
sárolt cukorrópamagrót- kimutatást 
készít és ezt kWdi el 1945,. március 
15 ig a gazdálkodó nyilváutartó har 
lóságához. A megvásárolt cukorrépa-
magról a vevó rételijegyet nem ál
líthat ki. A vevő . gazdakönyvében a 
jóváírást a kimutatás alapján végzi 
el a nyilvántartó hatóság. 

Olajosmagvakat csakis az O ajoe-
magforgalmi 'Központ által kiállított 
szállítási igazolvánnyal szabad szál
lítani. A vámütésre jogosult gazda
ságából a vámtttésbe szállított olajos
magnál a szállítási igazolványt a 
vámfltésí igazolvány pótolja. Lucerna 
és heremagiakat, ősziborsó és ho 
rrokiborsómsgot, valamint a bük
könyfélék magvait 10 kg-nál na
gyobb mennyiségben esak a Vető-
magforgaimi Központ szállítási iga
zolványa alapján szabad szállítani. 
Ha a gazdálkodó saját termésű 
magrakat tisztítás céljából tisztító
telepre szállítja, azokról a - községi 
elöljáróság ad ki szállítási igazol
ványt. 

készítenie zs lrszükiégle ,é?ö^*I 
ja a közellátási hivatal a i V k " - l 
figyelmét, hogy a m. kb k a ^ l 
miniszter ur elrecdelte ftns^H 
a zsírellátás szempontjából »VM5* 
leső adatszolgáltatását. Az a ^ ' 
gáltaiás csalédofként tertár. 
hozza szOkségej arUpokst ni 
család a közellátási K r a l a l r ^ I * 
hatja meg. . - ^ ^ • R " ! « J T . 

Vonatbeszuatstések a Stt, 
Sopron-ebenfurti vasat vttyLt 

Győr—sopron—ebeiúuití^?! 
igazgatóságától nyert értesítés a » , 
a Celldömölkről 8 óra 40 j B 
induló es Sopronba 11 óra 
kor érkező 212., továbbá a SaW 
ból 12 óra 05 perckor indnlót 
Celldömölkre 14 óra 34 perekeV. 
kező 216., végOl a celldömölki e l 
vásárok napjain Celldömölkről j> 
érakor induló . és Eszterhárín \\ 
óra 45 perekor érkező 214 5- , 
motorvonatok közlekedését t U t ^ l 
anyaghiány miatt f.hó jdlus 30-in I 
beszüntette. '•,._ • ' 

Aug.5-én, Szombaton fél 6, tél fa* 
6-án, vasárnap fél 2, fél 4, fél 
és fél 8 órakor. ' . 5 

— Rendes helyárak. — ;-• ; 

r 2 ^ . ' A 28-AS — 
' ' Magyar világhiradó. 

9-én, szerdán fél 6 és fél 8 ónto 
10-én, csütörtökön fél 8 órakor 

' ^MérsékeH Beiyárak. — "" 

Eladó lányok 
: _ ' . ; . ' Ufa világhiradó. 

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

Házassággal kezdődik 
_. , Magyar világhíradó. 

KEMENESALJA 
Megjelenik minden szombaton este 
Kiadja.- a Celldömölki Katolikus Kb. 
Á -kiadásért felel: Dinkgreve Nándor 
Előfizetési díj.. Egész évre l ő peti| 
félévre 5 pengő, negyedévre 250 

- Csekkszám: 26.070 
A hirdetéseket csütörtökön estig kel: 

•, a szerkesztőséghez beadni 
Hirdetések díja-előre f i z e t e n d ő ^ 

Készült: Dinkgreve Nándor könyv-
nyomdájában Celldömölkön. 

Vacuti menetrend 
Érvénye* 1944. július ta-tól. 

Celldömölkre érkezik : 
"' ' / ' 

Celldömölkről indul : 

Szentgotthárd felől 
Győr 
Páps 
Sopron • 
VeszprJm külső pu. 
Győr 
Dtk - ; ; . --. .' 
Szombathely -
Szombathely 
Okk 
Székesfehérrár 

. Sopron (vegyes) * *: 

Szombathely , 
Győr 

1-48 
8 3 0 
662 
719 
727 
8 34 

I O - I O 
1014 
1436 
1708 
17-26 
19-15 
20 25 
20.36 

B pest keleti pu. leié 
Szentgotthárd 

' Veszprém kőlső pH. 
Sopron (regyes) 
Győr 
Szombathely 
Sopron (vásárkor) 
-Székesfehérvár 
Győr Budapest 
Okk. - ' - : 

i Szombathely 
Sopron 
Zalaegerszeg ' ~ 
Pápa 

2 « 
346 

.4-08 
iüO 
5'17 
0-15 

13- 00 
14- 48 
1450 
1458 
1741 
1803 
2048 
21.00 
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