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Élet, vagy halál. 
Ezeréves nemzetünket — mint 
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á próba talán legnagyobb és legsú
lyosabb, amit a történelmi idők 
folyamán valaha is megértünk. Or
szágunk, szabadságunk és életünk 
védelmére ismét fegyvert kellett ra
gadnunk, mert a világot őt éve ren
gető és pusztító szörnyű vihar már 
egészen hazánk határaihoz érkezett. 

AzJJt.éve dühöngő háború min
den, kegyetlenségével és borzalmá
val a döntő szakaszába érkezett. 
Ebben a pokoli viharban számunkra 
is elérkezett a történelmi óra, ami
kor választani kell: élet és halál 
kőzött. . 

Most minden magyarnak tisztán 
kell látnia és éreznie. a jhelyze£jtö£ 
molyságát. Minden magyarnak tud
nia kell és meg kell értenie, hogy a 
sok megpróbáltatáson átment nem
zetünk életéről, vagy haláláról van 
szó. Minden magyarnak — még 
ebben a zűrzavaros, lázas állapotban 
is — látnia és éreznie kell, hogy a 
történelmi vihar, által örvény szélére 
sodort sorsunkról és jövendőnkről 
van szó. Tehát ehhez a végzetes és 
sors*Jntő^.ténések^z-mérjükJaJta-
ratunkat, elszántságunkat, erőnkét, 
kötelességünket és minden szellemi 
és testi cselekedetünket. 

Ne legyünk közömbösek, ne nyu
godjunk bele- a 'minden sorssal 
megalkuvó, tunya ember állításába, 
hogy majd csak lesz valahogy, mert 
Agy még nem volt, hogy valahogyan 
ne lett volna. 

De csodavárók se legyünk. Ne 
várjuk, hogy a győzelem sült ga
lamb módján a szánkba repül. Ne 
állassuk magunkat azzal, hogy 
ezeréves történelmünk folyamán túl
éltük Mohipusztát Mohácsot és Tr i 
anont, majd csak átvészeljük a most 
dúló háborút is valahogy. Ne rin
gassuk magunkat abian a balga 
hitben, hogy a háború kedvező, 
vagy kedvezőtlen kimenetele nem 
tőlünk kis néptől, hanem a nagy 

Igenis, minden tőlünk függ 1 Saját 
ügyünket és bajunkat csak magunk, 
oldhatjuk meg. Magyar ember ke
resztény ^ondoHtodással azt mondja: 
Segíts magadon, az Islen is meg
segít. És ez ' fellebbezhetetlenül igy 
van. Isten segítségéhez pedig saját 
akarásunk is szükséges, még pedig 
az adott súlyos, helyzetben á legtel
jesebb mértékben. Döbbenjen rá 
minden magyar ember'a történelmi 

, Óra sorsunkat eldöntő jelentőségére, 
..' . it .', , 

Az egyetem óvóhelyén vagyunk. 
A hűvös pince az elsó pillanatokban 
szinte-jór nemcsak' a föhevOh^tter* 
vezérnek, hanem a felajzott idegzet
nek is. A kornyék lakói is sürgősen 
húznak a megszámozott óvóhelyek 

••felé. - - *—-— * —. - ' -V 

Szegedi felvételek. 

s Az óvóhely termeiben 
kevé», de a hideg levegő is forró 
kezd lenni a halál közelségének 
tudatától. , „ 

Az arcokat nézem. 
... Minden arcon ott lebeg egy is
meretlenül is ismerős vonása a ha
lálfélelemnek. Valami benső -szá
mottevés és a jövő kétes bizonyta
lansága keveredik ilyenkor a sima 
és gyűrött ábrázatokon. Az emberi 
törékenység hullámzik az elmúlás. 
Iiullámvefésén. - • 

A szomszéd pincehelyiségben elég 
sokan vannak. A mi termünk pa
rancsnoki, itt kevesebb a menekült. 
A fal mellett a rádió a megszokott-
szólamot mondja: Budapest Szolnok 
vigyázz stb. -' • - ~j 

Egy egyetemista a • rádió mellett 
szorgalmasan jegyzi az ellenséges 
gépek útját egy kis térképen. 

A teremben csend lelt Egy-két 
egyetemi tanár, néhány idegen vá
rakozik velem együtt és a rektor 
intézkedik. 

— Tessék a . terembe bevonulni, 
mert az ajtókat becsukjuk I — 
hangzik egy erélyes- férfihang a 
folyosón és hatalmas robajjal be
csukják a kijáratot elzáró vastag, 
vasbeton ajtót. 

Olyaa kellemetlen a fülnek, hogy 
szinte bomba becsapódásnak vélné 
az ember, ha nem hallotta volna a 
figyelmeztető igéket 

A percek kezdenek hosszúak 'és 
kínosak lenni. Az arcokon a figye
lem és a "halálvárás némasága, va
lami mondhatatlan fájdalmat borzol, 
mintha mindenki sajnálná .itthagyni 
az életet, hisz eddig csak remény
kedett, de élni még nem ért rá. 

Amint jobban körülnézek az óvó
helyen, a felnőttek között 
inasgyeréket látók, amint feketére 
barnult, mezítelen karjaival egy 
üres üveget szorongat. Vékony, sor 
vány teremtés, szinte első pillanatra 
a jegyrendszer jut eszembe, de el
hessegetem magamtól ezt a gondo
latot é s nézem a kis magyar Ijedt 
diószemét,' mélyben ott ég a jövő 
bizonytalanságának.. szomorú hideg
sége. Felső testén nincs más ruha, 
mint egy barna mellény, amit talán 
Valami jobb időket, latolt ismerőse 
ajándékozott neki.. A júliusi nap
fényben alkalmas ültőzet, dé itt, 
kissé veszedelmes, áz én kis ina-
som hangtalanul magábagörnyedve 
várja a fejleményeket Nem a fal 
mellé ül, mint a többi menekült, 
hanem a terem közepére 

Egy pillanatig elgondolkozva 
nézem. 
' —— Istenem, ezt is valami sürgős 
munka elvégzése elől parancsolta 
ide a végzet .Az. az üres üveg va
lami fontos megbízatás tárgyát ké
pezi Az egy szál mellény a nyárra 
emlékeztet s most velünk együtt itt 
várakozik áz esetleges halálra, pe
dig a bársonyos arc azt hirdeti, 
hogy ő még nehTTs élt, még csak 
szeretne élni, ha lehet, ha szabad 

Az arcok elfehérednek, mert' az 
ellenséges gépek tompa moraja a. 
fejünk lelett hallatszik. Kifejezhetet
len szorongás telepedik a lelkekre. 
Mindenki .érzi, hogy a döntő pilla-, 
natok most következnek. 

Szinte tiallani a szivek ijedt kala
pálását, amikor egyik egyetemi ta
nár, szó nélkül feláll, leveti hófehér 
előadói köpenyét és egy könnyed, 
de mégis előkelő mozdulattal a kis 
inasgyerekre teríti, t 
. Elfelejtettem, hogy a halálgépek 

a fejem felett muzsikálnak, csak a 
kis inas boldog arcát néztem. Ott 
hálaimádság sugárzott, hihetetlenség 
tükröződött, csodálat mosolygott. 

Ne csak írjuk és szavaljuk a meg
bonthatatlan egységet, a becsületes 
munkavégzést kötelességteljesllést, 
rendet és fegyelmet, amelyre feltét
len szükség varr, hanem azt- a 
győzelem érdekében teljesen vállal
juk és híven teljesítsük is. . 
..Ma minden ember, aki magyarul 

érez és gondolkodik, aki szereti e 
vérrel szerzett hazát és sokat szen
vedett népét, aki becsüli a nemzeti 
hagyományokat és a dicsőséges 

| multat, aki szereti- a keresztény és 
független magyar életet és áhitja a 
szebb jövőt, annak most csak egy. 
kötelessége lehet: megalkuvás és 
kitérés nélkül szembeszállni a ránk 
törő vészes ellenséggél, mely ezer 
éves nemzeti létünket és krisztusi 
hittlüket elpusztítással és megsem
misítéssel fenyegeti. 

Kajdi iaaus. 

Nem országot *rengelS esemény, 
nem riport-csemege, csupán egy 
magyar emberben mozdult meg a 
kísmagyart. szerető jóságos sziv és 
utánozhatatlan lelki előkelőséggel 

lelki meígségTlThabfehéT^dói 
köpenyben. 
\ Felemelő cselekedet volt és örök
éin! eri. Ezért tetszett olyan nagyon. 

A köpenyátadás után a kis ónk
at inasgyerek szeme etflzyotoeoefatl, 
ügyetlen kis köszönöm forma kanig 
buggyant ki megrándult száján s 
amint az üres üveget félve letette, 
a szive körül ünnepi dallam mu
zsikált, mert érezte; hogy a illái 
naptóHogvírö is ember és magyar, 
akit nemcsak ütnek, küldenek, szid
nak, hanem akit szerebiek és félte
nek is, mert négy nemzet jövójéaefc-
virágos Ígérete/ ~ 

; .. ' : . Marton 

Menet díj
k e d v e z m é n y e k 

k o r l á t o z á s a . 
Az Államvasutak igazgatósága 

l közji^ hogy augusztus I B f c B5fc 
ve szombaton 0 óra és vasárnap 
12 óra között á Budapestről induló, 
vasárnap 12 óra és hétfőn 24 óra 
között pedig Budapestre érkező 
egyes viszonylatokban közlekedő 
távolsági- szetné'vszállitó-vonatokon 
az egy útra szóló szabadjegyek, 
oz egy aba szóló ifazolváwWab-
ján váltható féláru menetjegyek, to
vábbá .. 

az ugyancsak égy útra szóid, iga
zolvány alapján váltható alacsonyabb 
kocsiosztályu egész, illetőleg féláru 
menetjegyek, 

a tényleges vasúti alkalmazottak 
családjainak, továbbá a nyugdíjas 
vasutasoknak és ezek családtagjai
nak betét-lapjai alapján váltható 
önköltségi, valamint arcképes iga
zolvány alapján váltható alacso
nyabb kocsiosztályu leijegyek, végül 

. tényleges közhivatalnokok család
tagjainak, továbbá nyugdíjas köz
hivatalnokok és ezek családtagjai
nak köztisztviselői arcképes igazol
vány álapján vállható. féláru menet
jegyek érvénytelenek. 

A tekintetbejövő távolsági személy-
szálHtó vonatokra vonatkozólag az 
állomások nyújtanak kellő tájékoz
tatást ahol a korlátozásokra vonat
kozóan bővebb felvilágosítás nyer
hető. 
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• Sehonnai bitang ember, 
Ki most - ha kell -
S o M 

Ha a lánglelkfi kOltő ma élne, 
bizonyara igy vélekedne ina nem
csak a 'halni nem merök"-ről, ha
nem az élni félőkről is. Azokról, 
akik nem mernek élni a Hazaéri, 
vagy kényelmesebbnek tartják visz-
szahuzódni, mondván: Mit jelent az 
i n munkám, hiszen én csak egy 
paránya vagyok a társadalomnak! 

Mit jelent é ln i? Felületesen igy 
felelhetünk: akkor élünk, amikor 
eszünk, iszunk, alszunk, szórako
zunk. A munka — az nem életi Az 
csak robot. Pedig, ha csak az előbb 
felsorolt 'jókat* cselekedjük, meny
nyivel vagyunk többek az ég ma
darainál, - a kicsiny bogárnál? K i 
elégíti az eszem, iszom, mulatok az 
ember-lelkét, jobbik én-jét? Vagy 

t CSU[ _ 
: azt tesszük, amire a minden

napi megélhetés kényszerit,' amire 
a szabályok, rendeletek, törvények 
hajtanak? Beszélhetünk, e hősiesség
ről, nagylelkűségről, ha csupán 
annyit teszünk, amennyi szorosan- j -nak, 
vett kötelességünk? Lenne-e Zrínyi 
Ilonánk, Szilányi Erzsébetünk, Szent 
Margitunk, Szent Erzsébetünk, Do-

_bó Katicánk? Hol lennének a név
telenül is hős magyar édesanyák?... 

talanjait, kitakarítják elhanyagolt 
lakásukat, "kismamái* lesznek a 
gügyögő csöppségeknek, amig ap
juk a harcteret, anyjuk a szántóföl
det járja. Hogy mindezeket meg
tanulják, tanfolyamokat rendeznek 
részükre a vezetők, foglalkozási 
órákon nevelik, tanítják' a leányokat 
ismereteiket fejlesztik, bövitik a 
gyakorlatokkal megtanítják őket 
arra, hogyan legyenek a MA har
cosi küzdő - és győző l e á n y a i . — 

Ez a célkitűzése a Celldömölkön 
1944, június hó 11-én megalakult 
leventeleány csapatnak is. Kezdetben 
mindjárt nem vihetnek végbe világ
rengető megmozdulásokat, nem je
lenhettek meg formaruhába-öltözöt-
ten, zeneszóval az utcákon, de élnek 
és Isten Segítségével meg is fognak 
izmosodni és akkor majd belekap
csolódnak a község társadalom-se
gítő munkájába is — minden téren. 

; i c v t n f e ^ ^ r v é ^ 
tanulják, aztán majd következnek a 

gyulladt. Azt lökték ki . Arra vártunk! 
— Es ezt az utazó közönség 

megnyugtatására csak most tudja 
közölni a Máv.? A kereskedelmi 
miniszter jó barátom majd a figyel
mébe ' ajánlom — méltatlankodott a 
köpcös úr libegve. 

• • 
Hasonló jelenetek napirenden 

vannak! 
Tanulság:' Ne izguljunk utazások 

alkalmával sem. Főleg pedig tegyünk 
kosarat a szánkra! Egy magáról 
megfeledkező, ideges, fejvesztett em
ber elegendő ahhoz, hogy ember
társai nyugalmát megzavarja, páni
kot idézzen elő' és szerencsétlensé
gek okozója legyen. Itt van. a helye 

az erélyes fellépésnek azok részéről 
akik higgadtan tudnak szembe néz' 
ni még a veszedelemmel is E » 
erélyes közbelépés megállítja a & 
tört hisztériát, lecsilapitja a kedélye
ket és megnyugtatja az idegeskedő 
ket. ; - : — - - - - - . — -

Utazások alkalmával sem kell 
nyugtalankodni, mert mind a Máv 
mind a többi vállalatok fel vannak 
készülve arra, hogy az utazó közön-
séget m é r - idejében biztonságos 
helyzetbehozzák. . T 5 " 5 

~ n g y e k e ö u n i r léhát mindenkor és 
mindenütt nyugalmunkat megtartani. 

JNe Jégy ptokofco2ó( " ' 

r Törseok Károly 

A beszolgáltatási rendszernek a termelési 

tájak szerint való megváltoztatása. 

M i sem könnyebb az ifjúságnak, 
mint . rózsapiros arccal lelkesedni, 
nagy nekilendüléssel valamit meg
kezdeni. Ezt a ragyogóarcú lelkese
dést akarja értékesíteni a Haza, 
amikor az ifjúságot levente-szerve
zetekbe tömöríti. De nemcsak a 
fiukat, hanem a leányokat is. Bár 

á z idevonatkozó törvényjavaslat még 
nincs szentesítve, mégis országszerte 

télnek, vagyis dolgoznak szívvel lé
lekkel a levenfeleányok, amint helyi 
körülményeik, adottságaik megen
gedik. -

Vannajt leventeleány csapatok, 
amelyeknek tagjai napközi-otthonok
ban, egyészségházakban segédkez
nek, leendő kis magyaroknak "staf-
firungot" készítenek, üdülő katonák
nak kukoricaháncsból papucsot fon 

gyakorlati próbák, amelyek megmu
tatják, hogy igazán méltó követói-e 
Zrínyi Ilonának vagy Dobó Katica-

akinek névét a csapat — ha
jóváhagyással — viseli. A 

próbák tulajdonképen már megkez
dődtek azzal, hogy az augusztusbán 
szünetelő foglalkoztatások helyett 
kivehessek részüket a felszaporodott 
mező- é s kertgazdasági . munkából, 
irodában, üzletekben s egyéb mun
kahelyükön egész lélekkel t-ijesit-
hessék kötelességeiket és a végzett 
munkáról — mint próbákról — a 
szeptemberben újra meginduló fog
lalkoztatások óráibart számotadhas
sanak. A téli hosszabb estéken az
tán folytatják a munkát s kelleme
sen szórakozva végzik majd el a 
munkatöbbletet a helyi tádsadalom 
javára. , •' . -," 

| Azok, akik nem .törveny-ostort"-
i váró picinyke lelkek, azok kényszer 
' né lkü l is tudják mi a kötelességük, 

azok' a hívószóra megint itt lesznek 
a foglalkoztatásra, mert tudják azt, 
hogy a Hazának szüksége van min
den leányára, tudják, jiogy minden 
munka — legyen az bármi szürke 

I héthöznapi is — a .Szebb jövöl" 

megbízta á kerületi Mezőgazdái 
Kamarákat, hogy a mai beszolgál
tatási rendszer egyes csoportjainak 
egymáshoz való aránya szempont
jából a termelési tájak figyelembe
vételével való megváltoztatásra rész
letes tervezetet dolgozzanak ki . A 
Kamarák ezl a munkát megkezdték 
és remélik, hogy ennek alapján a 

Inéví n ^ u » i i i v b e ^ r ^ i T M B j ~ - j 
rendszer már az egyes termelési " 
tájaknak megfelelően fog alakulni, 
vagyis minden termelési tájban a 
gazdák olyan termékek, állatok és 
állati-termékek ' beszolgáltatására 
lesznek kötelezve, amelyek az illető 
termelési táj adottságainak megfele
lőek, ott gazdaságosan termelhetek, 
illetve előállíthatók. 

Amikor még magyar zarándokok 
jártak Normandiában. 

Normandiai utazás Lisieuxba: Szent Terézke városába. 

nak, felkeresik a község gyámot- I szolgálja. (E n.y~ 

Ne légy pánik-okozó! 
Az egyik sebesvonaton történt. 

*••'•.Száguld a sebes, midőn egy. ka-
- nyárnál hirtelen fékez és megáll. 

— jaj, mi történt? Miért áll a 
'••:• vonat? Biztosan riadó van 1 Jaj, 

Istenem, hol vagyunk? 
— Kalauz, kalauz, miért állt meg 

a vonat? Ugy-e riadó van ! — k i 
áltják egyesek. 

- — M i n d e n k i a folyosóra rohan. Majd 
le a lépcsőn. a töltésre. Néznek 
jobbra, balra, majd a levegőbe. 

. — Kalauz, kalauz! Ügye riadó 
van? Miért állunk, kalauz ú r ? 

— Nem tudom, ; kérem ! Csak 
menjenek vissza a kocsiba, mindjárt 
meg fogúm tudni. 

Előre sietett a paklikocsihoz. 
— Egész biztosan riadó van! 

kiáltja egy köpcös úr, hiszen sza
badra áll a szemafor! Hozom a cso
magjaimat, biztos riadó! 

Ene mindenki visszatódult a 
kocsikba, hozta poggyászát és pilla
natok alatt leugrálva a kocsikról, 
megindultak a mezőre I 

— Már ott jönnek a gépekl Jaj 
Istenem, fussunk jól be a vetésbe! 
— í - Beszállni, beszarni! Indulunk! 
- ' -kiáll ják a futó utasok felé a ka
lauzok. Beszállni! Indulunk! 

Erre a sok száz utas rohant visz-
sza a kocsikba, egymást lökve, ta
posva. Többen elestek á nagy síé-

I tésbenl Lihegve, izzadtan, kábultan i pánafc aranyrózsája 
| ültek vissza helyükre. . - ' 

— Hála Istennek, csakhogy nincs 
riadói Borzasztóan kifulladtam! Ki 
csinálta ezt a pánikot, meg kellene 
az illetőt lincselni! Ez csak a Máv-
nál fordulhat elő. Mi volt, kalauz 
úr, mondja? ; ^ 

• — .Semmi, kérem! Az elöltünk 
lévő állomáson egy hosszú szerel
vény egyik kocsijának csapágya k i -

; ^ (Folytatás.) 
' - Liseux városának a hivatalos k i 

mutatása szerint 16.000 lakosa volt. 
; Az embernek néhány órai megfigye
lés után az az érzése, hogy a vá
ros hatalmas fejlődésnek indult. A 
második világháború előtti években 
egyre nagyobb méreteket öltött a 
zarándoklás. Több százezer ember 
zarándokolt el évente Normandiának 

, ebbe a hangulatosan szép, ódon-
szinezetü városába, hogy legalább 

' szemével láthassa azt a helyet, ahol 
. a mai kor legnépszerűbb szentjének 
i sirja domborul. 
I valósággal hullámzott az ember

tömeg a sir körül, amikor ott jár
tunk 1937. augusztusában: Minden -

1 ki szeretett volna legalább közel 
• jutni a kápolnához, ahol a kis fehér 

Virág pihen. Üvegkoporsóban fek
szik testének művészi kezektől al-

, kotott mása A művészi ravatal a 
; megszólalásig hű módon ábrázolja 
. az első valódi ravatalt. Igy feküdt 

ravatalán a korán letört fehér virág 
1897. szeptember 30-án. Rózsaszi-

. rom teste itt a kápolna .alatt pihen 
, kettős rózsafaládában, ez a .tetem a 

valónak csak művészi mása. Leha-
! nyalló feje a látogató felé fordul, 
; jobb kézé bágyadtan lehulló jobb-

kezének ujjai között XL.föusz Pá-
*úgárz3tft, bal 

kezével pedig le nem lohadó,-; tiszta 
jegyesi szerelemmel öleli szíveié az 
üdvösség drága jelét, a széni kflreszr 
let. Rózsák özöne " borul a Sifta. A 
zarándok, aki megpiheffiiet -tlehány 
percre a kicsi -fehér VJrág sírjánál, 
boldog örömmel viszi el emlékül a 
sírról összegyűjtött rózsaszirmokat. 

A hullámzó embertömegben ismé
telten visszasodródok a sírhoz, ahol 
olyan mélységes áhítattal imádkoznak 

az emberek. Eszembe jut, hogy 
mennyire igaz az a megállapítás, 
amelyet régebben egy zarándok
könyvben olvastam: Usieux csodája 
nem legenda! Lisieux csodáját nem 
a legehdák szivárvány hidja hozza 
felénk. Lisieux csodája élő valóság. 
Még élnek, akik látták és .személye
sen ismerték Terézke nővért. Ok ta
núskodhatnak róla a legmeggyőzőb
ben. Az élő tanúságtétel! a kolostor 
előcsarnokának emléktárgyai szinte 
kézzelfoghatóvá teszik, áz előcsar
nok valóságos kiállítási csarnokká 
vált. Itt őrzik és mutogatják az ér
deklődő hatalmas tömegnek Szent 
Terézke emléktárgyait. Amint néze
getjük a bársony alapon nyugvó 
emléktárgyakat, úgy érezzük, hogy 
megelevenedik előttünk a kis fehér 
Virág mosolygós éleié.. Különleges 
szépség sugárzik most is képeiről 
és szobrairól: Szent Terézke felni-
nőén szép volt a valóságban is. 
Hosszú, aranyfényű futját jevágták, 
amikor a Karmelbe lépett. A család
nak féltett öröksége lehetett az em
lékül kapott méternyi hosszúsága 
hajfonat Amig a Karmelben élt el
rejtve a kis fehér Virág, addig a 
szülői ház őrizhette a gyönyörű 
hajfonatot. Armióta Terézke befejezte 
földi pályafutását, azóta a földi 
szépség hirdetője visszavándorolt az 
ősi kolostor előcsarnokába. És most 
ott hirdeti a csodálatára járó - em
bereknek,, hogy alig ötven évvel 
ezelőtt a Ltsieuxi Karmelbe rejtőz
ködött el egy csodálatosan szép 
tizénhatéves leány, akinek a szivé
ben az Isten szeretetének mindent 
felperzselő vágya lobogott, mint a 
mennyei hárfák zengésének titokza
tos visszhangja. 

, Dr. Rémes Vazul 
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TOLLHEGGYEL Kisregény. 

Panaszkodnak a dobányosok. Ke
vés dohányt, cigarettát, és szivart 
kannak. Közelharcot•- vívnak igen 
sokszor, hogy füstölnivalóhoz jussa
nak. Különösen szombat délutánon
ként rajzanak sűrfi sorokban a tra
fikok felé Sokszor még az úttestre 
is kiér a várakozók tömege. Nem 
csak férfiak, de asszonyok is vannak 
köztük. Ök még' nyugtalanabbak és 
hangósabbak.Szidják a frankosokat, 
hogy kivételeznek, egyiknek-adnak, 

- másiknak nem. Tény, hogy sok. az 
igazságtalanság e téren i«, de nem 
-csak itt van a hiba: Figyelemmel 
kísértünk egyeseket, hogy mennek 
egyik helyről -» -másikra és mir t 
zsebélik itt is ott is á dohányt és 
még nekik van a legnagyobb hang
juk. Feketézők is akadnak. A leg
utóbb például egy koldulásáról is 
jói ismert, munkakeresőnek egyálta
lán nem-mondhátó valakit figyeltünk 
meg, mint kínálja feketén a pipa
dohányt az egyik cigánynak. 

Valóban -nem ártaná valami rentP 
szert bevezetni, a dohányelosztas 
terén ÍS> »: 

' Az árveréseken legtöbbször ma
gával ragadja valami az embereket 
és útvesztőbe viszi, hogy ne lássa
nak tisztán, veszítsék el ítélőképes
ségüket és olyan árakat .Ígérjenek, 
amit az árverésre kerülő ingatlan 
vagy ingóság semmiképen sem ér 
meg, sőt a tárgyilagos in bíráló sze
mében egészén nevetségesen magas. 
Csak azok szoktak bizonyos halárnál 
megállni, akik már előre megálla
pítják magukban, hogy ez, vagy az 
a tárgy mennyit él nekik és akik 
nem érvényesítik a csak azért is 
elvet. Természetesen ide nagy nyu
godtság kell. ' ' 

Valószínű azonban, hogy a maga
san árveiezöknek, még azt a legma
gasabb árat is megérte, a megvett 
tárgy,, mert máskép nem vették volna 
meg. Vagy nem? . 

Az pedig természetes, hogy ma
gas árat csak az igér, akinek meg
van hozzá a pénze.. 

Ezek szerint árverésre csak az 
menjen, akinek pénze van, meg jó 
igérő is._:.~J:~——:—1 -; -•-

A kócsag visszatér. ; 
. A magyar nádasoknak dísze, 
büszkesége, a gyönyörű, — dréga-
kö értékével vetekedő — tGiíazatú 
kócsag, költöző madár. Tavasszal, 
nyáron, csodálatos tollazatával, mint 
király uralkodik a vizek madársere-
,gén, de mikor jön az ősz, rőt szín
ben lángol a nád, akkor elfogja a 
költözök örök, nyugtalan vágya, 
megindul a tűnő-fogyó meleg után. 
Idegen világok tava, mocsara, béka-
muzsikája suttog fülébe csalfa me
séket, hogy mikor -már mindezt 
megunta, útra keljen a tavaszi szel
lővel az elhagyott tájak felé, s 
megnyugodjék újra a magyar vizeken 
ringó, régi fészek peremén. 

É nemes, kiveszőfélben lévő ma
dárhoz hasonlítja Kilián Zoltán kis 
regényének hősnőjét, Zanaty Zsófiát, 

-akiben annak a. manapság szintén 
kiveszőfélben lévő leánynak típusát 
rajzolja meg, akit nem tud elragad
ni a lény, a pompa, a ragyogás 

H Í R E K HETI KRÓNIKA, 
' " í r 

KEMENESALJA 
Megjelenik minden szombaton este. 
Kiadja: a Celldömölki Katolikus Kör. 
A kiadásért felel: Dinkgreve Nándor. 
Előfizetési dij. Egész évre 10 pengő, 
félévre 5 pengő, negyedévre 2-50 P. 

Csekkszám- 26.070 * 
A -hirdetéseket csütörtökön estig kell 

a szerkesztőséghez beadni. 
Hirdetések dija előre fizetendő 

Készült: Dinkgreve Nándor könyv
nyomdájában Celldömölkön. 

ványban, mocsárban tenyésző hínár 
mélybe húzó karjai .közül futva, de 
győztesen menekül a becsület virágzó 
mezejére. .-. T 

A szép Zsófia a királyi udvarban 
titokban Mátyásért, a magyarok máig 
is rajongással emlegetett, ledendás 
királyáért epekedik. 

Beatrix, a féltékeny királyné ész
reveszi a leány néna vonzalmát, 
hogy az udvarból feltűnés nélkül' 
eltávolithássa, kitüntetésképen Fémá
rába küldi az ottani udvari szokások 
elsajátítása céljából.' . , ' 

S a síép magyar kócsag elindul 
a messzeségből sokaligéröen .csille-' 
gó pompa/ragyogás, az idegenség 
megvesztegetően vonzó titokzatossága 

l-felé. 
Az akkori, fényűző, élvezeteket 

hajszoló olasz ferrari udvar cstilogó 
élete, káprázatos külsőségéi sötét 
bűnökéi, cselszövést, rontást, árulást, 
gyilkosokat takar. A tapasztalatlan, 
tiszta lelkű, becsületben nevelt ma
gyar leányka megborzad é hazug 
élet bűnös mélységei láttára, s mi
kor felismeri a hízelgő, rajongás 
köntösébe rejtőzködő, s lelkét elra-, 
gadni készülő Kísértőt, futva mene
kül a könnyelműen elhagyott, meg
vetett, egyszerű,, tiszta hazai földre. 

A kócsag összekuszált tollakkal 
visszatér . . . 

De a nagy kiábrándulás után 
lélekben megnyugodva felismeri 
életútját, s boldogan, békésen, meg
elégedetten építi fel" régi otthonában 
kicsi magyar fészkét 

. -~ • —re— 

és meg-
celldö-

Klaevozéa. A villás- e» kosok ta-
ta_-0í»i miniszter Huszár Jenő ke-
mene-pallai r. k. igaagató-tanilót jú
lius 1-í httálljal a V1L fizetési 
osztályba netezték U 

A celldömölki lavants blzottaá| 
9yülése. A Celldömölki Ievente bi
zottság a mnll szombaton délelőtt 
Rli est nriott a közaégháian. A 
ii)úle=BD leveuta élettel kapcsolatos 
ügyekkel Í J idősaerá kérdésekkel 
luglilkosiak. A bizottság elhatározta 
hogy mozgalmat indít, hogy Celldö
mölkön a Levente egyesületi élet 
minél mozgalmasabb legyen 
felelő otthonhoz jussinak a 
mölki leventék. 

Kiaevszés Veszprém vármegye k V 
i-pmja Dr. Somogyi Ernő kemenee-
magasi aeiídjcgyzöt tözigazgatáaí 
gyakornok ka nevezte ki. ? 

Járási tiszti ártaksztet. A celldö
mölki járás jegyzői kara dr.Hettyéaay 
JeuíHőszoigá bíró elnökletével tiszti 

áo, szerdán detetött "' 
megtárgyalták a honvédség 
történő szénibeszolgáhatáa 
és a,já-ás jövö. évi zairellátásának 4 
kérdését ' - " — ! , * 

ÜJ közigazgatási gyakornok. Vas 
vármegye főispánja dr. Ajkay Abdáit 
közigazgzfási gyakornokká nevezte ki 
és szolgálattételre a celldömölki fő 
szolgabírói hivatalba osztotta be. 

A celldömölki r. k a i vagyaakar 
bálija, A celldömölki -r. tat Vegyes-
kár gyönjötü síremléket állított ki
váló énekesének, Pető Annusnak sir-
halmára. A hála hasonló jelével a-
dózDak id. Smedák Ferenc ie, aki 
hosszú időn át buzgó tagja volt • 
Vegyeskarnak. 

Szabad a kerékpározás a Kossuth 
Ujoa- utcában. Celloomoik nsgy-
hdaaég elöljáróságának rendelkezése 
alapján a Koaanth Lajos utca tan 
ezentúl a nap minden órájában sza
bad a kerékpározás. Csupán a te 
herfovarozáe marad továbbra is 
tiltva. "'. 

Tüzifakiutalát. A közellátási hi
vatal felhívja mindazok figyelmét. 

K • I f « I 

afrikai 
cseréltek ki »3« brit állampolgárt, 

ötven angolszász hadosztály har-
| 4 S ! l J l J W ^ 

.kiknek bosaáurmeój. t l ^ ^ L ^ ^ ^ 
frobtszplgálatot teljesít, hogy tűzifa. | 0 1 0 1 K M a m ******* a nyomást. 

Eladó ingatlanok 
Celldömölkön! J - ^ 1 8 ^ 

2 s z o b á s jól épült, jobb ' 
utcában levő c s a l á d i b a * . 
Többlakásos bérház. Elsőrendű 
építőanyagból, legújabb stílus
ban, nemrégen épült 2 szobás 
családiház l e b o n t á s r a . 
Kisebb-nagyobb házhely, 

belsőség eladó,. 

Csoknyay József. 

T á b o r i p o s t a . 
Tölh Ferenc honvéd as A. 60 9ta-

bori póslaszamról üzeni szüleinek és 
testvéreinek Celldömölkre, bogy jól 
van, és kéri hogy ne aggódjanak 
érte. Sz-retrt c-ókjait küldi. Üdvözli 
a celldömölki kislányokat is és kéri 
őket, bogy ack levelet Írjanak címére. 

Ugyancsak as A. 609. Ubori pós*' 
taszamrol üzeD Vajda Károly honvéd, 
szüleinek és Testvéreinek—ROeskre. 
' j ó i r^n , soka: gondol övéire, ne ag
gódjanak érte, mert baj nem érheti, 
mint írja. Üdvözli a rokonokat és a 
kCc-ki aranyifjnságot. 

Halálozás. Celldömölk iparos 
társadalmának köztiszteletben álló 
tagja, Rosta János kötélgyártó- mes 
ter hosszastszenvedés után 83 éves 
korában meghalt. Csütörtökön dél
után-temették el a családi házból 

*nagy részvét mellett' ' 

utalásra X hó 14 én, hétfőn délelőtt 
jelenjenek mes. a hivatalban. Sassal 
Iyenként egy és feimáaaa lOzilát kap
nak. Ezért ennek eUaálitáeáhoa exok 
Bégea eszközt és megfelelő pénzt 
boaaaoak magákkal. A hadiözvegyek 
hadirokkantak, hadiárvák és más 
városokból hatóságilag kitelepítettek 
részére I . hó. 16 án, szerdán törté
nik • kiutalás. Esek személyenként 
egy mázsa tűzifát kapnak. -

Haláloa vaauti baleset. Parádl 
János 28 éves celldömölki Máv. 
vonatfékező szerdán délután a Za
laegerszegről Celldömölkre jövő te
hervonat utolsó kocsijának féltjéről 
— Zalaegerszeg állpmás és a Zala 
folyó hídja között — a vonat kere
kei alá esett, úgyhogy a vonat ha
lálra gázolta Holttestét Celldömöl
kön temették el, nagy részvéltei. 

Nyugati irányban 
inváziós csapatok, mert Paris felé 
nem sikerült előretörni. 

Firenzét feladták a 
megkíméljék a ml 
történetim varost a 

i s 
A német lőszergyártás vezetőjét a 

Führer különleges hatalommal ru
házta fe£ 

— k ..„_jt.,_4—Z____i, 
UOVCXasCKCSCX 

tesége 117.000 fő. 
A Szajna-öbölben 

el. 
es a páncélosok 

Felakasztották a Führer 
lőít a néptörvényszék ítélete i 

Finnország 
függ az észtországi harcok ( 

áz oiasz arcvonalon újabb part
raszállásra számít a német hadve-

A japán miniszterelnök nyilatko-
zata szerint elérkezett aa az idő, 
amikor a japán haderő megkezdi 
katonai hadműveleteit 

kijáratai 
• 0UL~ 

vezértábornok vezetése 
alatt a keleti arcvonal középső sza
kaszán bekerítettek egy szovjet pán
célos hadtestet. « - r — -

Hungangot, az amerikai légihaderő 
kínai amasTpontját elfoglalták a ja-

Továbbre is tart a 
inváziós hadszíntéren 

A bolsevisták a Kárpáti 

Ellen-partizánok zavarják a szov-
jel-utánpótlást 

, K S u B n e t n y i l v A n l t á a i . 
. Mindazoknak, alak elhunyt édesapánk 

R O S T A J A H O S 
- •' latátegplHá laaaéci 

temetésén resztvettek, ravatalára ko
szorút, vagy csokrai helyeztek, vagy 
fájdalmunkat bármi módon enyhítettek, 
ezúton mondunk hálás köszoaetet 

A celldömölki Ipartestületnek külön 
iS köszönjük, hogy a temetési 
alatt vett részt -

Gyászoló-család 

A magyar csapatok vitézül helyt
állnak a Kárpátokban és Kelet-Len
gyelországban. 

A tábori postaküldemények kéz
besítését átmeneti nehézségek hát-
ráltatják. 

As Imrédy-párt miniszterei: vitéz 
imrédy Béla, Kunder Antal és vitéz 
Jaross Andor kivonultak a kor
mányból. 

A Kormányzó Ur Bonén* Miklós 
államtitkárt nevezte ki belügyminisz
terré, mis a kereskedelem és közle
kedésügyi minisztérium vezetésével 
Szász Lajos iparügyi minisztert 
bízta meg ideiglenesen. . 

Szombathely környékét bombázlak 
hétfőről keddre virradó éjjel az an
golszász terrorgépek. 

A Győri Nemzeti Hírlap tudósítása 
szerint a harmadik bombatámadást 
to erős lélekkel élte át Győr. 

A minisztertanács a hősi balált 
halt, háborúban eltűnt, vagy fog
ságba esett közalkalmazottak kedvez
ményes nyugellátásáról tárgyalt, 



33 

Különös mé 
Az MLSí országos tanácsülésén 

elhatározták, hogy az NB I. 16-os 
léUzámát továbbra ií fenntartják, 
ellenben tekiotettel a háboros hely 
iBtre, a rendkívüli nehéa olaiási le, 
hetőségekre, kimor dUk az Nfi 0. é* 
NBJH. átnuneti egieaitéaót, bogy 
eziltal földrajzilag kisebb csoporto
kat tndjanak alakitani. Az egyesitetl 
NB II . és m. 16 csoportra osslik. 
ifegemHfjek, hogy az Eezakdooánhili 
csoportban, melynek" ügyvezetése 
Győrött lear, á következő ősapátok 
foglalnak helyet: Haladia, Sz?C, ETO 
U. ker^ GyAG, SVSK, SKAC, Komé 
romi FC, Perotz, Tatabánya, More 
ZSE, Hon, K Oh ne,. Komárom AC 
Létszámok l á csapat 

A Kemzeti Bajnokság áj beosztásá
val kapcsolatban ierméezeteaen új 

H Közellátási H i v a t a l 
közleményei s 

A bércséolósi rész 
pitása. 

n i 

Közlöny augusztus 1. 
közli fed ss. kUv közellátásü-

miniszter 703.900/1944. K. M. 
rendeletét, « • bércséplési rész 

megállapítása tárgyában.. 
: ;A rendelet értelmében b csépi és i 
rész magánjáró gépnél ba az özem-
anyagot (tflzelflt, vizhordást) a csé 

| peltetfl gazda adja; 6 szásalék: ha 
az' üzemanyagról a cséplfigéptolaj 

is készítette az áj beosztást Ka sze 
rint a kerületi elsfl bajnokságot há
rom csoportban bonyolítják le. A 
győri ás szombathelyi csoportban 
12—12 csapat szerepel, mig a 
i l n a n i l i i i I É I I anpt ithan 1 3 . Van 
nak olyan csapatok, melyek az el
nökség különös mérlegelése alánén 
kerültek be az első osztályo csopor-

. tokba- Igy két kiesd: s DAC és a 
Péti KSE csapata. A szombathelyi 
Bőrgyár és Pere marton caapata csak 
kOiöuos méltánylás folytan kertnek 
be as ek* oattfyba, ' 
' Az első osztály s:ombathe!ji Cso
portjában az őszi idénybin a követ
kező, csapatok saasepasaak : Selyem 
ipar, Haladás IL, Kapevár, Körmend, 
SVS£ K, Háv. ^ á s s i r SZPC IL, 
ZUE, Pápsi I L . Mura SE IL, 
Csornai KLE, azombalhelií Bőrgyár. 

' Amint látjuk a CVSE csapata még 
külöoöa méltánylás folytan sem ma
radt bent as első osataljban, pedig 
ha a éSSpM képességei talán nem is, 
de a celldömölki labdarúgás múltja 
és a selldömölki aaortpártolO közön
ség talán megérdemelték volna 
ugyanogy aa első osztályú osapatot, 
mint más Tarosok és községek, ahol 
a ősapátok csak különös méltany-
láseet maradtak bent, vsgj kerültek 
fel as első osztályba. • 

Ene csak szett gondoltnnk, mert 
hallottunk a különös, méltánylásokról. 

Egyébként a zöld gyepen elért 
wwknanjeb alapján kislak olt helye

ié* beosztásnak vagyook bivei. 

M E I Z E T I M O Z f i ó I 

l í -én , szombaton fél 6 és fél 8-kor. 
13-án, vasárnap fél 2,fél4,fé»fi és 
fél 8 órakor. — Rendes helyárak. 

kezdftdik 
Magyar vifághiradó. 

15-én, kedden fél 2, fél 4, fél 6 és 
fél 8 órakor 

— Rendes helyárak. - j -

t É R r i H ö s £ ; 6 

Ufa világhiradó, 

donos (bénsédlő) 
százalék. 

gondoskodik: 6 

Nem magánjáró (huiatóa) gépnél 
ha ás üzemanyagot a caépeltető ad-

voutatásrőJ is ő - gondosko 
'5 százalék: ha az üzemanya 

lőgéptulajdonos adja. de a 

Dl U U 
ja és a 
dik: 4 5 
gót a os 

ba pedig a 
is a géptniajdoDos gondoskodik 
Százalék. "- . •%;;.;•'..• 

Innét kevesebb bércséplési részt 
adni és .ennél többet-követelni nem 
szabad. 

Zab eséplésekoi az idén sem sza
bad természetben kiadni a eséplési 
részt, hanem pénzben kell kifizetni 
s megfelelő mennyiségű zab árát 

Ha a géptulajdonos szalroafelvonot 
alralmsz, a • fentiek ben k őrölt részen 
felül fél százalétot számíthat lel. 

Ahol a gazdálkodás tanyarendszer
ben történik, totébbá a rendeletben 
felsorolt azokban a megyékben, ahol 
a vontatás nehezebb, a ssolgabiró, 
illetve városokban a, polgármester 
írásos engedélye alapján 0 6 száza
lékkal több számítható fel. ' 

As etetők, gépess é» f«:ő fizetése 
bércséplés esetén e bércséplési rész 
bői lizetendő. A géphez szerződtetett 
mankások részbértl azonban a bér-
oeéplö buesé—émilhilja a bércsép-

A burgonya ára. -

A - BctlfO di Bargonyakeresk edeimi 
Egyeseiét augusztus 1-tői kezdve to
vábbi intézkedésig s termelőnek bo 
dapeali paritásban az 1944 évi ter
mésű nyári rozsa é s . Gülbaba mo
satlan ujborgonyaért p-kent 30, El

l a ' é r sárga ojbergonyáett 9-fcént 
£6 pang őt fizet, feladóállomáson, 
vagonba vagy hajóbarakva. A fenti 
megállapított árból Budapest és be-
rakóállomás közötti . távolságnak 
megfelelően a vasnti szállításoknál a 
15/c kocsiosztály fovardija, hajófuva-
rozásoál pedig a tényleges szállítási 
költség vonbatO le. 

Vágóállatok- ara. 

ökör és növendékmarha: I . ő s i t 

kicsontozni való 1.50 P. 
Bikát L 0, 2 15 P, IL o. 1.95 III . 

o. 1.75 P, c o n t o s n i v a l ó 1.45 P, 
Tehén: I o. 2.16 P, IL a 1-90 P, 

III. 0 . 160 P. csontozni való 1.40P. 
Bivaly ökör és növendék bivaly: L 

és I I . o. 1.76 P, I I I . 0 . 1.65 P, cson
tozni v a l ó 140 P. , 

Bivalybika-. I . és I I 0 . 1.70 P, HL 
0. 160 P, csontosoivsló 1.38 P. 

Bivalytehén: I . és IL 0. 1.65 P, I I I . 
o. 1.65 P, ciootusoívalö 130*' P. 

Vágöboijő: L 0 . 2.40 P, I I . 0 . és 
bivalyborjú 2.10 P. 
Váeójuh: 1.50. P, vágóbnrány 1.60 P 

16-án, szerdán fél 6 és fél 8 órakor. 
17-én, csütörtökön fél 8 órakor. 
- Mérsékelt helyárak. — 

" Takarmányt kapnak a tojás 
beszolgáltatok. 

- A kCzellátáaügyi miniszter S to-
jáagyöjtés fokozása érdekében a (o 
fást beszolgáltató termálok részére 
takarmányt kivan biitcítani. Ebből 
a célból augusztus 1 tói december 
31-ig a termelők minden beszolgál
tatott kilogramm tojásért 1 kiló 
gramm árpát' kapnak. Az árpa vá 
karfásra jogosító és a belyi gabona 
kereskedőknél beváltható atalványo 
kai beszolgáltatás esetén a baromfi 
és tojásforgalmi központ helyi ke 
reskedöí adják á t á termelőknek.. 

A szinntez á l t . 

. A színméz legmagasabb árát a 
közellátásügyi miniszter á mult év
ben kiadott 36.800 számú rendele
tében állapította meg. Ezsseriot a 
fogyasztói ár Budapesten kg-ként 6 
pengő, az Ország egyéb területein 
pedig kg kint 640 pengő. A kiada 
golt méz legmagasabb fogyasztói 
ára a kOvatketC ártöbblettel maga 
ssbb. Egy kg-oa Ovaabes kg-kint tO 
fél kg-oe ovegbea kg krot 12, ne
gyed kg 09 üvegben kg-kint24, nyol
cad kg-os üvegben kg-klnt 40 fillér. 
Ehhez as ártobblethes még külön 
hozzászámítható az Ovegbelé: Osvce 
ge, amely- áz öveg beszerzési árámt-
nal legfeljebb 80 százalékkal lenét 

Az Uö baromfi és a tojás 
termelőt ára: . 

A hivatalos lap já'ins 3Ű.-Í száma 
közölte a közellátásügyi miniszter 
705. 400/1944 K. kt. sz. rendeletét 
as élő baromfi, valamint a friss, hű
tőházi és meszes lyóknjáa árának 
asegállapitása tárgyában. 

Az egészséges, Oresbegyű, élő ba
romfi termelői ára az-ország egész 
területén, nyílt piacon vagy házhoz 
szállítva: hízott liba kg.-ként 4.50, 
sovány liba kg.-ként 400 P, hí
zott kacsa kg. • ként 4.70 P, sovány 
kacsa 4 P. csirle kg kínt 4.40 P, tyúk 
kg ként 8.60 P, poljka kg - ként 
480 P, gyöngyös kg.ként 4.40 P. 

A friss tyúktojás legmagasabb ter
melői ára az ország egész területén 
420 pengő kilogrammonként 

Gazdák figyelmébe! 

Mindenfajta gabonái ; 
legmagasabb -megállapí 
tott árban veszek coll 
dömölki, nagysimonyi, bo-
bai raktáramba. 

Vagóntételt bármely va
sútállomáshoz, vagy a 
celldömölki gőzmalomba 
szállítva átveszem. 

jeicmcii es kesODD szattl-
tandó gabonára 70 százalék 

előleget adok. _ 

D o r c s i J ó z s e f 
gabonakereskedő, Celldömölk. 

Mákgubót gyűjtenek a leventék, 
250 vagont gyűjtöttek tavaly , 

leventék. 

A háború következtében a mati 
ómra éa kodeinre nagyobb m«n»,w 

ségben van szükség. E gvó .ys iaJ i . . 
és ezek nyersanyagát a múltban iak. 
bére külföldről hozták be-

íe j r magyar gyógyszerész I 
kutató munkával a morfium 4a.jw 
dein előélUtasára kitűnő nyeraany,. 
got fedezett fel: a mákgubót,. ( j L 
mákfej töreket) Igas, hogy l)? 
gyógyszer előállításához 50qmaklej 
torokra van szűkség, de eredméoui 
gjijtóa esetén teljes Ezüksógletllnkii 
fedezni tndjuk. 

körében megszervezték a 
gyűjtést és mintegy 

16.00 levente munkájával 

mákgubó 

6.000. 

gyBjteni és á ' gyogyszenpseaiP 
átadni Ez a mennyiség megtelel 
mntegy 240-260 tehervagoo, 

•vegyis 5 tehervonat teljes ra-
• t 1 ^ — ^ - 7 kományának, 

A mákgubó gyűjtését étidén V 
megszervezík. A gj fi j lés 
ez idén szinte kizárólag a leventéknek 
kell elvégezui, mert akik tavaly i 
gyűjtést végezték, DHgyobb 
katonai szolgalatot teljesít'nek. 

Ma mindenkinek többet keli dol
goznia, est elsö3orban a lefenték 
tndják és dolgoznak is szívesen, hagy 
az összegyűjtött mákgubókból UssW 
gyógyszerkkel sebesült,-beteg hoott-
deink fájdalmait enyhítsék, gyógfo. 
lásukatsegitsék. 
- A leven lék minden mennyiséghez 
átvesznek teljesen száraz, peaétt 
homok"-, és levél:őrek mentes mik 
gubótűreket. A férges mákgubó b 
megfelel. A Közellátási Miniszter 118 
1943 k. m. ss. rendelete erteimébni 
a makgubótörekért «- ként 30 boa-
egységet számítanak ba a beszolgál
tatási kötelezettség teljesítésébe. 

Szoptam bor 6—10-ig i 
meg az idei X. jubiláris balato-
• ni sporthetet. 

Sokezer levente-sportoló, levente-
tr ü vészek és leven tel ányok szere-

pelnek a Sportbét misorán. 

«A sport mindig honvédelemé jel
szava sohasem volt annyira v a l a 
mint éppen a mai időkben, áz . 
ság honvédelmi nevelésének és i 
testnevelésnek - országos vezetője 
kői ön gondol lord t arra, hogy as if
júság sportkiképtésében f nnakadsl 
ne legyen. 

Ez a meggondolás irányítja ar-ille
tékeseket, amit-or elhatározták, notf 
as X Balaiorl Sporthetet etidM 
szeptember 6—IC között a oeba 
körülmények ellenére is megreoat-
t ik . Már a tavalyi sporthetei is t 
leventeifjnság nsgyszámn szerep" 
tése tette 'tomeg-eportesemér 
Idén est még fokozzák a S'p 
hagyományos műsorszámai 
a versenynapok programját s lene
tek szereplése tölti k i . 

Siófokon, Balatonfüreden, Bsl«t» 
földváron és Baláionboglárou letto* 
a Sporthét legnagyobb eseiirtor*, 
de minden egyes- legkisebb. Balitoj-
menti községben versenyek és mi-
vészi műsorszámok tetszik oevss*-
tessé a jubiláris Sporlhetel. S«if 
pelubk aSporthétej a leventeláoyokis. 


