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meg magyanm. 
' ' 'I^Í^^^^^^^JS Onnepe év--

IsTván0 Sorsunk s ^ ^ g i W n ^ S r 
' niegnehezU Itében, történetünk folya

mán sokszor szólogattuk, sokszor 
szállott feléje foltászunk:. Hol vagy 
István kiráfy-? 

Talán sohasem korszerűbben, 
"- mint napjainkban, immár egy em

beröltő óta küzdés a nappalunk, 
gond a párnánk, áldozat áz életünk. 
Nem .mintha máskor is ilyen nem 
lenne az ember.élete; Manap szőtt- J 
bár; olyan veszedelmek felhói tor
nyosulnak az'ország egén, amelyek 
nemcsak katonáinkban tesznek kárt, 
hanem tűzhelyeinket, családunkat, 
apáinkai, anyáinkat és gyermekein-

. ket fenyegebk testi-lelki végromlással. 
Nem romantikus vágyakozás, sem' 

szalmaláng lelkesedés, hanem a se
gítségre szorulás, a veszedelemnek 

\ mély átérzése és az erósebb hata
lomban való bizalom adja szánkba 

: a fohászt: Téged magyar kivan, 
gyászos öltözetben teelőtted sírván I 
Tudjuk- pedig, hogy az ő élele a 
történelemé, lelke a mennyeké, teste 

7e^éren szerzett'föidé, jótékonysága 
' a hazáé . . . csak példája és szelle

me a mienk, a nemzeté. 
És ime^jna-ez^a szellem lép elénk-

és halkan" csendesen szólal meg 
szava: 

Hallgassátok meg magyarim, amit 
beszélek. 

Zavaros, nehézen vajúdó időkben 
nagy munka várt reám, súlyos fel
adatok megoldása. Büszke népet 
kellélt a keresztény alázat igájába 
hajtanom. A természet szilaj fiait 
csendes templomokba és a titkos 
mély Szentség - imádásJra vezetnem. 
Harcos népet, melynek erénye a harc 
s főszenvedélye a viadal, az evan
géliumi szeretet és béke igájába 
szoktatnom. Val ásra térítenem, amely 

toknak békés elviselése. Neked 
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séges dolgokrótt 

Hallgassátok meg magyarim, amit 
beszélek: . -

Harcoinom kellett nemi* külső 
ellenséggel, nem is közrendé em-' 
berek ellen, hanem főrendnek, roko
naim, édes véreim ellen, akik elle> 
nem támadtak. Szörnyű volt a próba 
s fájdalmáé lelki tusák lángján át 
kellett mennem meggyőződésemmel, 

^vem-vonzalma kért meghallgatást 
saját vérem kiáltott fel hozzám s 
mégsem tántorodtam meg tiszta 
meggyőződésemben. •*. ff-. 

Te is harcban állsz, magyarom, 
mégpedig uralkodó rossz szokásod, 
gonosz szenvedélyeid ellen Ezek a 
te pogányaíd. Káromkodásaid, trá
gár beszédeid, lestvéreid lenézése, 
öntésed, erkölcstelen életed, kapzsi
ságod, csélcsap mulatozásod s a 
lemondás hiánya, a haza keresztjé
nek türelmetlen hordozása* minden
nel és mindenkivel való elégedetlen
ség. De hol vannak dárdáid, kele-
vézeid: a szívből, 'akadt alázatos 
imádságaid? Hol van sisakod, pán
célod: az fgaz hit, az élő hit? Hol 
vannak nehéz—fegyvereid: a szent
ségben malasztok? Bizony, bizony 
arról sem vagy igazán meggyőződve, 
hogy szenvedélyeid valóban gono
szok-e? LegfŐlebb természetszerű s 
ennélfogva nem önmagunkban vét
kes, csak káros hajlamoknak tartod 
őket s mindig tudod legyézgetni, 
mentegetni még rendezetlen, heróde-
sí házasságaidat s egyéb kicsapon-
gásaidat is, melyek romlásba dön
tik a családokat és a nemzetet. Pe
dig tudod és szavalod is, hogy 
minden ország támasza és talpköve 
a tiszta erkölcs! Te is elhagyod 

ingadozása. A* S H B P eiftapr 
aggodalmak közt és tétovázva keres
gélik az ezerjőfüvet, mellyel sej t 
hetnének a járesdalom bajain. 

végcélok gyanánt 
rlás erő 

szeható 
pillanatnyi önfenntai 
szerepelnek. Kültérink vlztgélc^rralt 
— úgymond**-: a sopánkodás és 
ijesztgetés helyett a történeti példák 
lényeivel kellene mutogatnia, hogy 
az emberiségnek sugalmazó fejekre 
van mindig szüksége, akik eszméi'-

irinyát megszab
ják mégpedig az abszolút értékekbe 
veteti Ű Wé, • é r t e i ' a bét a hál' 
túra forrítí. melyet rendszerint a 

m*—vwvarfviro r v i tailMRigNlf-| 
ttrtuau*kes> hogy, kitKéra «*af ott 
van/ ahol hit van. - Azt Is meg kell 

abszolút értékek 
lesz égbollunte 

rokonaidat, sőt gyakran rokonaid 
. Hitét is, de Krisztusért-e? Te is á l -

ellenségei vallása, kiket gyűlöltek és I dozatul hozod szivedet, de Krisztus
akikkel már annyi harcot vívtak. 

És mindezt véghez vittem. Mert 
'élt lelkemben a lángnak tisztasága-, 
val a hit s a rendíthetetlen meggyő

z ő d é s , melyből • óriási munkámhoz 
„-••""bátorságot, bizalmat meritettem. Ezt 

a lánglelktt hitet és meggyőződést 
kívánom tőled magyarom, kinek lel
ke csontjaiból már-már kiaszott a 
kegyelem .velője; akinek nagy mun
ka az egyház - szertartásainak gya
korlása ; akinek nagy munka az 
isteni tisztelet télekemeló szent cse
lekményeiben való; részvétel; akinek 
nagy mnnka a megtérés, bűntisztu
lás édességeinek ízielése; akinek 
nagy munka egyházának, szolgáinak 
megbecsülése, a honnak engedelmes 
szolgálata s az érte hozott áldozá-

nak és a hazádnak-e? Mondd meg 
magyarom, meg vagy-e győződve 
saját hited becséről, . a hazának 
mindenelóit valóságáról? A férfi 
becsét meggyőződése teszi. És sok
kal becsülendőbb az az ellenfél, ha 
meggyőződésből az, mint az az elv
telen, aki talán abban sem bizonyos, 
s azzal sincs tisztában, kell-e egy-' 
általában félni és -imádni' Istent s 
szeretni a hazát.é* hogyan?" f 

Szi-llemi életűnk egyik kiváló tu
dósa nemrég megjelent könyvében 
szeges figyelemmel s a nála meg
szokott nagy elmélyedéssel végig 
kiséri az emberi társadalom fejlö-
lödését a legrégibb időktől napjain
kig. Megállapítja, hogy korunk jel
lemző vonásai az elvek és erkölcsök 

Celldömölk társadalma a sebesült htmvédekórt 
u t » i i * t i t « u m v M & j i m w m m s r 

hoz megyünk látogatóba, kötelessé
günknek érezzük, hogy . vigyünk 
magunkkal valamit, ami kifejezésre 
juttatná együttérzésünket é s némileg 
enyhítené a szenvedést é s a megy 
próbáitatást. Még nagyobb arányok
ban megmutatkozik a ' résztvevő 
szeretet akkor, ha a bajba jutott' 
embertársunkhoz 'J hála kötelékei 
firznek beitnOTtket.' 

Az elmúlt héten Celldömölk tár
sadálma felejthetetlen, szép példá
ban mutatla meg a résztvevő sze
retetet. Ugy éreztük, hogy kinyílt 
Celldömölk szive és mindenki meg
láthatta benne az áldozatos szere
tetnek elfojthataflan, tiszta lobogás
sal égő lángját. Mi adott alkalmat 
érré a szép élményre? Erről szeret
nénk beszámolni olvasóinknak azi 
alábbi sorokban.-

A szombathelyi hadikórháznak 
nagyszerűen működő.Bajtársi Szol
gálata azzal a kéréssel f o r d u l t a 
celldömölki Bajtársi Szolgálat veze
tőjéhez, Kfrdmer Elek Tg* főmír-
nökhöz, hogy a celldömölki Bajtársi 
Szolgálat segítő szeretetfél 'támogas
sa a hadi kórház vezetőségét és 
juttasson el Szombathelyre -a sebe-' 
sült honvédek részere kb. 120 kg. 
könnyű süteményt. Eddig ugyanis » 
környékbeli falvak népe szokta el
halmozni a hoii»édeá»»t*a*tiuiiiii)!el)i 
de most a nyári munkák idején en
nem várhatják a vasi magyar - faluk 
nagy munkában levő derék népétől. 
Kírchnei Elek a kérést tovébrjftotla 
a celldömölki katolikus és evangélr-
kus nőegyesületek vezetőihez és ál
taluk kérte Celldömölk társadal 
nak áldozatos segítő munkáját. 
-" A nőegyesületek lelkes vezetői 

azonnal elkezdték .a szervezés mun
káját. A katolikus egyesületek veze
tői a Katolikus Kör tevékeny elnök-

nélkül példás módon 
a segítésben és az 
ban. Az áldozathozatal 
gyát iriOfatU' **' a körülmény, hogy 
a mai jegy rendszeres világ ban, a' 
mikor* háziasszonyoknak eslnyjén 
m^m^^i^mms cdtorni? 
a celldömölki hazla.szonyok a kért 
mennyiségnek a háromszoroséi a-
jánWták fel. i Nem volt különbség 
egyszerű munkáscsalád és vezető 
állásban levő között. Míndeúki ipar-

™.. 5.ott>el az adakozás ellen • ke-

n Iparkodott kívenrti a maga 

"tj ai miiim aáhi in 

hangutaM volt a 
Tt szerdán (tét-r~ 
mindenfelől ö-

rrmilőt-prosodó' arcú asszonyok, 
leányok-vitték a kész süteményeket 
a gyfljlöhelyre, a Katolikus i Házba. 
Boldog volt az, aki adhatott bol-
d ó n ^ o l i a r , aki dolgozhatott- a 
közért. Ujtai Tivadarné- vezetésével 
ügyes háziasszonyok nagy szakérte-
\mmtm **uiiuiWiilulUÉt.':w*yeiaaWéil 

ták a jobbrtál -jobb téaztékat- Tizen
egy ládát töltott-meg a tatohkus-
társadatom adománya, amelynek 
bmttó>súlya 374 kilogramm volt « 
vasúti feladáskor. Ehhez járult még 
kézikosárban szállilott többszáz 
tójáé, külön csomagolt két hatalmas 
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torta Szloboda Ferenc cukrászdájá
ból, azonkívül 1500 darab cigaretta, 
jónéhány szivar és doh*«yMlev-^ -

Augusztus 17-én, csütörtökön 
reggel a katolikus nöegyesületek 
részéről lelkes küldöttség utazott el 
Szombathelyre hogy jelen legyen 
a sütemények átadásánál A küldött
ség tagjai voltak: Lajtai Tivadarné 
a Hölgybizottság elnöknője, Csányi 
Lászlóné, Cziráky Mária, Eredics 
Gyuláné, Homolya Gyuláné, Németh 
Imréné, Somorjai Istvánné, Sziget
vari Ignácné, Szloboda Annus és 
Reményi Maria. (Az evangélikus 
nőegylet küldöttsége szerdán vitte 
el Szombathelyre közel 2 . mázsa 
súlyú adományát) • 

Amikor a kicsomagolással végez
tek, a vezetőség átvette a küldeményt. 

• g Aadráskal 
irai Sznteá-

34 gzim. 

küldöttség tagjai 

lat vezetőjének kedves irányítása 
mellett végigjárták a kórtermeket é s 
kiosztották á szeretetcsomagokat. 
Három nagy láda tartalma jutott igy 
mindjárt rendeltetési helyére, 

t beszélget 
a sebesült hl 

Megkérdeztem tőlük; hova valók? 
hói sebesültek meg? mi újság ott
hon? kapnak-e levelet a családtól? 
Kemény magyar férfiak lelke rezdül 
felém a válaszukban. Az ország min
den tájékáról valók élnék itt testvé
ries együttesben és várják a teljes 
felgyógyulást. Ung, Bereg, Márama-
ros, Csík, Háromszék, Zala, Sop
ron stb. fiainak békés tekintetéből 
a magyar meggyőződés fénye villan 
felém: megcseiekedtük azt, amit 

megkövetelt a haza. Az egyikük 
' még a Dón partján sebesült meg 

18 hónappal ezelőtt. Sokan közülük 
Kolomea vidékéről hozták maguk
kal alattomos szilánkdarabokat. Má
sok egészségét a légnyomás törte 
meg. Akadnak közöttük csonkák, bé
nák./ Az ember itt látja meg igazán, 
mit jelent áldozatot hozni a hazáért!? 
És mégui most,- amikor elvittük hoz
zájuk a társadalom hálás szereteté-
nak jeleit, ők mondanak köszönetet 
meghatódott lélekkel... 

Amint visszaérkezünk a vezetőség 
Irodájába, jelentik, hogy a kórház 
parancsnoka személyesen akarja 
megköszönni Celldömölk áldozatos 
adományát Néhány perc múlva va
lóban, megjelenik vitéz Akay vezér
őrnagy úr és .meleghangú szavakkal 
méltatja a celldömölkiek teljesítmé
nyét. «Plébános úr, büszke lehet a 
celldömölkiekrel» — hangzik a tá
bornok úr katonás kijelentése. Kü
lön köszönetet mond a kórház pa
rancsnoka a küldöttség tagjainak 
és általuk a celldömölki társadalom
nak. •'* - - - ' -": 
- Celldömölk társadalma a r első 
kérő szóra megnyitotta szivét Akik 
beleláttak ennek a szívnek a kamrá
iba meglátták benne a sok jóságot. 
Bódogok lehetnek, akik másnak 
boldogságot és tiszta örömet sze
reztek jóságos szivükkel. Bárcsak 
mindig ennyi jóságot találna Cell
dömölk társadalmának szivében az 
ö rök Isten, aki á jóságot és az 
őszinte részvétet törvényként beleír
ta az ember szivébe. 

Dr. Nemes Vazul. 

„ M a g y a r nőnek l e n n i 
n a g y ós szép g o n d o l a t ! " 

Búcsúztam és vonatra szálltam. 
Útközben elvonult ablakom előtt az 
áldott magyar föld.. A megsárgult 
búzatáblákon folyt az aratás. Min
denütt sok asszony, leány, kérés 
férfi. S ekkor eggyé forrt e'őttem a 
dicső mult a küzdelmes jelennel.... 
Íme, az én örök büszkeségem! Már-
tirsorsú glóriás magyar asszonyok 
és késő unokáik... fiakat nevelni, s 
ha azok a munka szerszámát kard
dal cserélik fel, odaállni a helyükre 
erősen, bátran, égrenézőn, bizakodón! 
— És folyt a veritek és csengett a 
dal, és keresztekbe gyűlt az újélet , 
mert erős -karral, de mégerősebb 
szívvel-lélekkel helytál anak a „kis" 
nép gyengének nevezett asszonyai, 

Állomáshoz értünk. Bevonuló ka
tonák szálltak vonatunkba. Édes
anyák, feleségek, gyermekek búcsúz
kodtak tőlük csendesen, komolyán. 

— Vigyázz ám mindenre, Erzsi
kém! : 

— Nem találsz sehol hibát mert 
helyetted is dolgozom és imádko-
kozom — felelt az asszonyka. 

Elmenlek, akik legdrágábbak a 
női szívnek, de én biztosan meg
éreztem és tudom, hogy akik állva, 
integetve ottmaradtak a ginek men
tén, megteszik, amit megfogadtak: 
hogy nem marad neveletlen egyet
len Irismagyar, megmüveletlen sem 
lesz talpalattnyi föld; szaporodik a 
gazdaság és mennek a' megnyugta-
tó tábori lapok. Ne aggódj, itthon 
minden rendben. 
'"TAzután elvonult lelki szemeim 
előtt sok-sok ezer dolgozó nő*. Hi 
vatalok, gyárak, iskolák, kórházak, 
üzletek és bennük sápadt, robotos, 
a szabadabb és gondtalanabb 

Budapesten jártam. ízlésesen szí
nes, nemesen egyszerű, ősi, magyar 

. parasztruhában. Rég nem látott 
iskolatársam alig ismert ram. 

— Mit küIöncködöI? — mondta — 
Mit akarsz ebben a ráncos karton
ban? . / 

— Ez magyar ruha! — bizony
kodtam. ... ! 

— No és... Hányan hordjátok 
még itt? Tudod, én nem szeretem 
a feltűnést! Kicsi nép vagyunk, húz
zuk meg magunkat csak szép csen
desen és tanuljunk a ..nagyoktól*, 
a nyugati műveltektől! 

' - ^ i * Hát igen — csendeskedtem — 
de azért mégis büszkén hordom ezt 
a ruhátl 

— Jó eset, ha valaki a kicsiségére 
is büszkéi — sértegette önérzetemet 
a barátnőm. 

De erre mér bennem is meg
mozdult valami Lenn, nagyon mé
lyen, a lelkem legbenxejében, r ég 
porladó ősanyáim drága emléke 
pillanatok alatt életrekelt. 

—Tudd meg, a kicsiség nem je
lent alacsonyabbrendűséget, te ér
téktelenséget! Dicsőséges ezeréves 
multunk szebb, mint a .nagyoké*! 
Akik ezt a ruhát hordták, ezer éven 
át hősök légióját szülték, nevelték, 
az ő dicső seregük védte Kelet 
ellen a .nagyokat*, hogy izmosod
hassanak, művelődhessenek! Szentek, 
művészek, tudósok és névtelen, 
egyszerű katonák ' és munkások 
milliói nőttek azokon a drága, régen 
porrá vált térdeken, amelyeket „csak* 
ilyen egyszerű kartonszoknya takart 
egy küzdelmes életen át! Ezért hor
dom én büszkén, és többre becsü
löm mindenféle nemzetközi divat
nál! - ;-s- . . 

életről csak álmodó édesanyák, 
lányok... Akik kenyeret keresnek 
egy családnak, a munka hősei... 
Dolgoznak kétszeresen, sokszor ta
lán kevés fizetésért, de lelkesíti őket 
az a gondolat: háború van, és csak 
egy a fontos: a győzelem,—a- m i 
győzeianmkl — 

Szemben vejem a vonatülésen 
egyszerű édesanya ült. A~ mély 
anyai szeretet csendes,' finom szív
hangján mesélt két kisgyermekének 
Apukáról, aki valahol a nagy .he
gyek alján őrt áll, hogy ide. ne 
jöhessen a csúnya e l lenség. Mögötte 
mintha láttam volna a mai magyar 
édesanyáit ezreit Otthonokat, me
lyekben ők a melegítő; jóságos sziv, 
és a világító, éltető lélek... Beoszt
ják a kevés jövedelmet, nem zúgo
lódnak a nélkülözésben, tízféle 
húspótlót- is tudnak sfltni-főzhi, hogy 
hústalan napokon is megelégedett 
legyen a • család. — Mosolyogva 
viselik a régiekből alakitolt-stoppolt 
ruhát és százszor is meg javít ják-
foltozzák vidáman az ingecskét, ka
bátot. Ime, ŐK az é n büszkeségeimi 
mert étetté-váltjálr a-Jröitő-szavét-i 
.Magyar nőnék lenni nagy .és szép 
gondolat!* — Ugy váltják életre, 
hogt tőlük tanulhatnak hitet a kis-
lelkúek, erősséget a gyengék, é t 
bizalmat a csüggedök. Ómiattuk 
hordom büszkén a magyar ruhát I 
Bennük bízunk, hogy erősen tart
ják a .belső frontot*! Drága 
magyar asszonyok, lányok! Gyenge 
női kezetek fogjon össze minden 
magyar kezet munkára és imádságra! 

Hagy Irén. 

aUtoMkitg a g y t ó l élet. 

Szaat István Király ünnepén, au
gusztus 20-án délelőtt 9 órakor lesz 
az apátsági templomban az ünnepi 
szentmise. Erre a hatóságokat és 
hivatalokat ezúton is tisztelettel meg
hívja a plébánia hivatal. 

Nagyboldogaizoty ünnepe Celldö
mölkön. Augusztus 15-én az apátsá
gi templom búcsúünnepén Jándi.Ber-
nardin dömölki apátur rendtársainak 
segédle'ével ünnepi szentmisét mu
tatott be. .A szentbeszédet Poroszlai 
Valérián segédlelkész mondta. Szlo
boda Feréne és Nagy Béla külön 
énekkel szerepeltek. 

Lelkigyakorlat t zárdában. Az 
Isteni Szeretet Leányainak zárdájá
ban a héten tartották a lelkigyakor
latokat P. Czirfusz Viktorin szom
bathelyi ferences vikárius vezetésével. 

Pannonhalma üzen . . . A ma
gyar Rádió Szent Isjván király ün
nepén Budinszky Sándor vezetésivel 
este 6 érakor Pannonhalmáról, Szent 
István király ősi kolostorából közve
tít műsorszámot Az ősmagyar ha
lom üzenetére felhívjuk olvasóink f i 
gyelmét 

Jó f o g á s ! 
A napokban jó fogást, 

csinált a celldömölki éa a sárvári 
csendőrőrs. Sulyok János' sitkei 
születésű, celldömölki lakos, Máv 
munkás személyében elfogták a 
celldömölki és a sárvári kerékpárok 
tolvaját. . 

Eddigi beismerése szerint 8—10 
kerékpárlopás terheli lelkiismeretét. 

Az ellopott kerékpárok egy része 
már meg is került Ezek között van 
Egetvári Gyula celldömölki vendég
lős kerékpárja, amit a községháza 
csarnokából lopott -el, továbbá 
Bártfay Miklósné celldömölki és 
Kovács Gyula sömjémnihályfai lakos 
gépje. . , — 

Palásti Özséb bencés tatár tát 
bitoktató é t segédlelkész! bénáztam, 
ban működött Ctlldéntökön az au 
mait Iskolaévben, augusztus »1». 
jén elfjglalta új állatát kőszenén 
Kelemen Krlzosztom pannnnhalai 
fóapát tanárnak éa templomgoadstk. 
nak küldte öt Kőszegre. Paláit) 
Özséb távozásával iámét egy igazan ' I 
hivatásának élő ta szeretetreméltó I 
ember költözött al Celldömölkről ] 
A fiatal paptanár meleg szívvel éi 
lobogó lelkesedéssel foglalkozott i 
polgári fiúiskola ifjúságával rest 
bet mint blttaaar, részben miit 

pcserkészparaactnok. Nagy adaadét-
tal tanította az iparát tanoncokat 
At egyesületi életben megmutatta 
gazdag darus lelkét mint a Dolgozó 
Leányok egyet ületének egyházi ve- • 
zetöje. Mindig készségesen állt t 1 
hívek szolgálatára az iroda! mát
kákban pedig fáradhatatlan ea min
denben megbízható munkatársa 
volt .plébánosának, öyönyörtan 
bontakozó tehetsége megmutatkezott 
a .Kemenesalja, hasábjain ís. Több
ször kaptunk tó i t értéket vezér
cikket és kellemesen c tavt .ö stí
lusban megírt ismeretterjesztő cik
keket. Ab aa a remény ban búcsú
zunk Palásti öztébtél, hagy t 
• Kemenesalja« hasábbjain a jövő 
ben It többtzör ta'álkozunk majd. 
— Utóda Besenyői Zoltán betett 
tanár szintén augusztus altját 
foglalta t l allatát a celldiMikt 
plébánián. - > 

*-** - * « 

Nagy örömet jelent a nagyszülők 
részére az első unoka megérkezést. 
Ritkább de még nagyobb boldog
ság, ha az öreg szülök egészségben 
megérik a dédunoka születését Csak 
nagyon kevesen érnek azután olyan 
szép időt, hogy ükanyai, vagy üka
pa! örömöket élvezzenek. 

Ilyén ritka Őrömben van most ré- ' 
sze R'tzinger Ignácnénak, a Celldö
mölkön élő nyugalmazott iskolai-
gazgató feleségének. Nemrég szüle
tett ugyanis rokonságában egy kis
lány, akinek 6 Okanyja. Szerepel 
ebben a ritka szép családi üröme
seményben Dr. Székely Lajosné, le
ánykori nevén: Bálint Szilvia, akit 
a celldömölkiek jól ismernek korább- -
ról, mint a szalonzenekar lelkes ét 
tehetséges tagját. Ő ugyanis a kit 
csöppség édesanyja. A következő-
szereplők: Bálint Károly né nagysi
monyi körjegyző neje, mint nagya
nya, azután özv. Cser Lajosné mint 
dédanya és Ritzinger Ignácné, mint 
ükanya. — > 

Midőn e ritka eseményt Nap
lónkban feljegyezzük azt kívánjuk, 
hogy a szereplő személyek az 
anyaság- rendfokozataiban sokáig 
tudjanak örülni á legkisebbek érkezé
sének.. '. • ; 

i ) . - (• — - -
Somogyvári Imre Máv. üzletigaz

gató csütörtökön délután tisztelgő 
látogatást tett jándi Bernardin dö
mölki apátnál. -

K ö s z ö n e t n y i l v á n í t á s . 

Mindazoknak, akik . . . . . . -

T A R R J Ó Z S E F 
temetésén resztvettek, ravatalára ko
szorút, vagy csokrot helyeztek, úgy
szintén a Vasutas Temetkezési Egylet 
zászló alatt megjelent küldöttségnek 
hálás lélekkel mondunk köszönetet. 
Özv. TARR JÓZSEFNÉ és gyermekei. 
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HETI KRÓNIKA. 
• K ü l f 8 I d l :. • , 
Nem járt végleges eredménnyel 

Míkolajczyk moszkvai útja, amint 
Londonban' mondjak.-y^r 

A Frttt és a Visztula; közölt a 
Szovjet több támadása meghiúsult. 

'Az elkövetkező időkbén súlyos 
áldozatokat kell követelni a német 
néptől mondotta Qöbbels a német 
parasztokkal folytatott megbeszété-
sen. . _ - : • _ 

Pótolhatatlan veszteség a strass-
burgi székesegyház elpusztítása. 

Varaótól a pszkovi tóig elkesere
dett harcok dúlnak.. » , ' 

A szovjetcsapatok súlyos veszte
ségeket szenvedtek a Tatár-hágó 
előtérében.' - > ' V \ ~ -

A német csapatok 72 óra alatt 

Felvétel a celldömölki téli 

gaz 
A Celldömölki m. kir. téli gazda-

, ságHskolába felvételért ez év ok
tóber l- ig lehet folyamodni. 

• Áz iskola célja a körzetünkbe 
tartozó községek kisgazdáinak és 
kisbérlőinek gyermekeit hazafias, 

i valláserkölcsös nevelésben részesíte
ni. 

i iskolába. 
kérni: Ekkor a születési anyakönyvi 
kivonatot, az utoljára elvégzett isko-
évről szóló bizonyítványt, • valamint 
a községi vagyoni bizonyítványt be 
kell mutatni.. 

A fdvétei iránt jelentkezőket fel
vételükről az iskola igazgatósága 

M r o a * * á z . - ^ c > l * z ^ 
u .» . . . t . MÍ. " - ^ \ sapf,^ vagy szülőik gazdaságában pusztítottak é t . 

Az angolszászok partraszálltak a 
dél-francia partvidék egyes pont
jain. . '•• " . J-.-Í'.': ' .". 

Nagy mozgóharcok folynak az 
inváziós hadszintéren. • •• ->".-''- ~ 

A dél-francia partvidéken heves 
harcok folynak a partraszállt ellen
séggel, amelynek sikerült Cannest 
e.loglalni. 

A Visztula hajlá'sban, Észtország
ban és- Lettországban tat t a kemény 
küzdelem-

Németországba kizárólag a harc
téren keresztül vezet az út — írja 
C-öbbeis a Das Reich legújabb szá
mában. ' • ' . .. J... .^.:„,J.-1.-L_^... 

A Parisért folyó csata a géresi-
tett alakulatok mozgóháborúja. 

Nincs vá'tozás Németország és 
Finnország viszonyában. 

Nagy megszorítások lépték éleibe 
Németországban a művészeti élet 
-letérj: : . . . . • ] ' ." - •---;••::-'. 

Az Egyesüli Államokban 900 
kommunista jutott be latsanként a 
különböző minisztériumokba és ha
tóságokhoz. 

B e 1 4 ö l d 1 

kéthetes Stójay ' miniszterelnök 
betegszabadságra ment ; 

A magyar hadijelentés a honvéd
csapatok jelentós sikeréről számol 
be. .. '-•/' 

Kovács Sándor megyéspüspök 
keresztelte meg Kiss István szom
bathelyi Már. raktári munkás tizen
harmadik gyermekét 

Szeptember 15-től csak igazol
vánnyal lehet taxit és bérautót hasz
nálni. '-• ' •' ' . ••-',;', 

Elmarad a Szent István-napi kör
menet Budapesten, . 

A kormány tagjai csütörtökön 
délelőtt minisztertanácsot tartottak 
melyen időszerű kormányzati kérdé
seket tárgyaltak, meg. 

Augusztus 20-tól megszűnik a 
házi nasztószolgálat. 

.A Magyar NemzetiszocÖttlta Párt 
Palffy Fidélt jelölte a naéylélat ke
rület képviselőjéül. . "-'. ^ 

A Kormányzó Úr az Országos 
Hadigondozó Hatóság elnöki leen
dőinek ellátásával Kádár Levente 
államtitkárt bízta meg. 

a korszerű gazdálkodásra kiké- október végéig Írásban értesiti 

S ' s z S h S J Ü 2 t a A U n i t á 6 A tanulók tt> 

lésére fordíthassák és igy a környe- I \ n z e m e * . / - . • 
zetük, falujuk, gazdasági szinvona- - . A tanulókat megbízható magán-
Iának emelésében jó példával jár- házakban helyezzük el. 
janak elöl. ] Szegényebb sorsú, támogatásra 

A tanulmányt idő két tanév, mely . érdemes tanulók, a vármegyék és a 
két elméleti és két gyakorlati félév-;' községek által rendelkezésre bocsá-
re oszlik. Az elméleti félév alatt — tott s az előirt ellátási dij egész, 
november elejétől március középé- vagy bizonyos részösszegek megfe-
íg — a tanulók az iskolában el- felö összegű tanulmányi segélyben 
méleti oktatásban részesülnek, A részesíthetők. ~ 

munkálkodnak és ez idő alatt az 
iskola tanárai otthonukban részesi
tik őket gyakorlati oktatásban: 

A felvétel kellékei: 
1. földmíves-gazdáikod 5 család

ból való származás, '_•'« ^ 
2. betöltött 15 éves életkor, 
3. legalább az elemi népiskola 1V-. 

osztályának elvégzése .és 
. 4. fertőző betegségekföl mentes 
egészséges állapot. •" 

A .felvételnél előnyben- részesül
nek: 

1 a magasabb élőképzettségüek, 
2. a hadiárvák, vitézek, hadirok

kantak, hadiözvegyek, tűzharcosok 
és a sokgyermekes szülök gyerme
kei, valamint ; . 

3: akik kedvezőbb előzetes ta
nulmányi eredményeket igazolnak, / 

A felvételt a lakóhehv szerint i l 
letékes község elöljárósága utján, 
vagy közvetlenül 

, , • , , . i tesi anyakönyvi kivon atát és újra-

a m. Itir. téTgaz-
1 iskola igazgatóságánál — I iskola igazgatósága, 

személyesen vagy levélben — kell I tájékoztatja. 

a téli gazdasági iskola 
gához kell fordulni. . - - - - ^ 

Az előirt tankönyvek, füzetek, Író
szerek, formasapka árát, valamint 
az ifjúsági gazdakör tagsági diját 
minden tanuló a sajátjából köteles 
viselni. Ezek a költségek ezidősze-
rint áz egész tanévre mintegy 
40-»50 P-t tesznek k>. 

Az iskolába Vasúton bejáró tanu
lók kedvezményes tanulói havi bér
letjegy váltására.jogosultak. Az is
kola minden havi bérletjegy árát 
megtéríti. •-"^ . 

Az iskolát síkeresen végzett tanu
lók bizonyítványt nyernek és az 
.aranykalász* jelvény viselésére, 
valamint- az .Aranykalászos gazda, 
cím használatára jogosultak. Az 
.Aranykalászos gazdák* a m. kir. 
mezőgazbasági szakiskolák I I . év
folyamára iratkozhatnak be. 

Az érdeklődőket a részletekre vo
natkozóan a m. kir. téli gazdasági 

Celldömölk, 

H l R E K 
A Bajtárai Szolgálat oelldoaaOlki 
Brvezete csütörtökön tartott, gyü-

a» aaauastoi havi senéij eket 
osztották k i . *"""" 

Athelyeiéaek. Kovács Sándor 
megyéspüspök Horváth Imre káplánt 
Kemeneshőgyészről Körmendre he
lyezte. Helyébe Kemeneshőgyészre 
Sinkovich Nándor ujmisést küldte a 
főpásztor. Németh Lajos alsósági 
káplán Kámonba került káplánnak. 

Sporthír. A szombathelyi Bőrgyár 
labdarugó ás asztali taulst csapata 
vasárnap Jáaosházán vendégr-zerepel. 

Iskolai hír.-A celldömölki áll. polg. 
f óljkolábau az 1944/4*h tanhási " f S T 
re as első osztályba b a i r t t k o e ó t a 
notok uülei augusztus, hó a l t o t 
2ö-íg délelőttönként 10 U óráig 
adják Bt as igazgatói irodában gjer 
mekaik eí. népisk. legutóbbi bizonyil-
fánját (értesítő könjvecckét), ezOle-

lő pontos lakáscímét ís. Ugyan is 
az elaő oazl'álj ba W i e v t a M TánalQr' 
kat esek alapjau tesstuk előjegyzés 
f t , A beiralkcaát határnapját • lap 
jövő hrti szamában közli az iskola 

be a.dohanyuemüek igazságos elosz
tássá és a zuspíac letörése érdeké
ben Ungvár törvényhatósági jogú vá
ros főispánja, mint korellátási kor
mánybiztos. Minden 18. életévét be
töltő ungvári férfi igénylő. 20 fillér 
ellenében dohányjegyet kap éa ezzel 
heti 100 drb. cigarettát, vagy 80 
szivart, esetleg 200 gramm pipado
hányt vásárolhat Kat a példát nem 
ártana máshol ia követni. 

Gazdák figyelmébe! 

Mindenfajta gabonát a 
legmagasabb megállapí
tott árban veszek cell
dömölki, nagysimonyi, ba
bai r»WaT*wiba.— ; 

Vagóntételt bármely va
sútállomáshoz, vagy a , 
celldömölki gőzmalomba 
szállítva átveszem. 
A jelentett és l ésöbb szállí
tandó gabonára 70 százalék 
Z előleget adok. 

D o r c s i Józse f 
gabonakereskedő, Celldömölk. 

Eladó ingatlanok 
Celldömölkön! 

m \ 
házak, házhelyek, továbbá 
• I á d é egy ujabban 
épült kettőszobás kő, 
tégla, cseréppel fedett 
biz lebontásra. 

Csoknyay József. 

KEMENESALJA 
Megjelenik minden szombaton este. 
Kiadja: a Celldömölki Katolikus Kör. 
A kiadásért felel: Dínkgreve Nándor. 

J Előfizetési díj: Egész évre 10 pengő, 
félévre 5 pengő, negyedévre 2-50 P. 

Csekkszám: 26.070 
A hirdetéseket csütörtökön estig kell 

a szerkesztőséghez beadni. 
Hirdetések díja előre fizetendő. 

IKészült: Dínkgreve Nándor könyv-
nyomdájában Celldömölkön. 

r 

Az alaótági zárda ÚJ főnöknője. 
A Miasszonyunkról nevezett kalocsai 
iskolanővérek rendi elöljárósága 
Kisabohyí Mária Jolán nővért ne-' 
vezte ki az alsótági zárda főnöknő
jévé. Az éj főnöknő "eddig Kecelen 
működött - - - - • 

Vonathat túlt el • • • a i r i i ü ' 
puska. Héttőn dtlotán szerencsés 
kimenetelű baleset történt a oelldö
mölki állomásra bejáró tatktsltbér-

I vári személyvonat egyig kunijában. 
Molnár István OTI tanácsos 12 ts; 
madaráazó-puskája a csomagok le
szedése közben at állvánvról leesett 
és a beotlelejtett UMttOf felrobbant 
A sörétek a bal kesét át as arcát 

wg. A mentők a cell-
kórhátba szállítottak. Érte-

afliésOnk azerint állapota javulóban 
van ét rövideseo elhagyhatja a kór
házat. ;_. .. 

népe a vasi fold védelmében hősi 
balált hF.lt Molnár Láazló repaló-
hadnagytól, akinek holttestét a káldi 
erdőben találták meg é t onnan 
szállították a napokban Sopronba, 
ahol aa evangélikus temetőben te
mették el. 

Vttati áthelyezés. 7igb Sándor 
napibéres Máv. kalauzt Cel dömölk-
ról Szombathelyre helyezték át. 

Helytttttltél. Vat vármegye alis
pánja t katonai szolgálatot ' teljesítő 
Magyart Já to t oelldömölki jegyző 
helyettesítésére Mogyorósy Sándor 
nagysimonyi jegyzőt rendelte ki, 
hetenkéot két napon, kedden éa szbr 
dán teljesít szolgálatot a celldömöl
ki községháza 5. ts. szobájában. 

Beiratáa a r é m k a t h . népiskolák
ba. As Egyházi főhatóság reodelke-
zése szerint á szombathelyi egyház
megye területéhez tartozó isko'ákban 
Is' megkezdődik a tanítás. Szeptember 
1 én és másodikán Itat t beiratás 
8 órától 12 óráig. 8 án Veni Sau
lé, 4 én rendes tanítáa. A jelzett 
napokon mindeaki köteles iskolakö
teles gyermekét beíratni as iskolába. 

KHüttttS megbízat. Az Országos 
Katolikus Kántorszövetség elnöksége 
a szombathelyi egyházmegye terüle
tére, a kán torválasztásokkal kapcso
latosan működő minöshö bizottság 
tagjává uhlár Gyula celldömölki i -

kánlortaoitót nevezte ki, 

http://hF.lt
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indulás előtt. 
iülflif i i ••• Illán(ÉÉMl f -

Méltányos meitanyiast. 
Utat latsa rétes • CVSK csapata • 

bajnokság 10. helyén végzett és így 
s í érvényben lérö kiesééi rend sze 
rint s ll.beljetelt Sárrárrsl és » 
sereghajtó Tspoloáral kiestek as el-
ső osztályból és helyett adlak a 
másodosztálya bajnokság három 
csoportjának, első helyezettjeinek: 
a; Mara SE 1L csapatának,;* Csor
nai Kat Utáoyeaylei btapatának és 
a pápai Peruit IL-nek. 

it lenne, mert et 
t terméstetes jutalma mind • má
sodik osztály bsjnokaioak, mind pe
dig at első osttály kiesőinek. 

, gjtel tTIMltrlf n f w r f rfl*f ettntaere 
at Ogj. A mult héten, mikor isme
retessé vált a Nemzeti Bajnokság, 
11 és ÜL osztályának egyesitése, a 
gjöri kertiéinél is Aj beosztást ké
szítettek. Ennél a beosztásnál nem 
esak a pályán elért eredmények szá
mítottak, hanem más okokat is 
figyelembe Tett as elnökség a csa
patok beosztásánál. KOIOnfete mél-
Uuylási stempcutokaz rigyelembe 
Tóre, a gyűri, illetve á stékéslehér-
Tári csoport egj-egj est palát, á 
gyűri DAC ot, illette a páti KSE-t, 
melytk ugyanúgy kiestek as elsó 
óstuljból, mint a oelli csapat, ójra 
lelteitek as elaó osztályba. Másik 
két csapatot pedig, a szombathelyi 
Bőrgyárat és a Peremarlout pedig 
mint a másodosztályú csoportok 
második helyezettjeit osztották be 
at első osztályba. 

Mint már a aaultheü számunkban 
is megírtuk, méltánylalauuak tartják 
at ilyen méltánylásokat, mert úgy 
ahogy a DAC-ot éa a péti KSE-t 
beosztották a győri, illetre a sté-
kesfehérrán első osztályú csoportba, 
ugyanúgy a CVSE. csapatát is be 
kállait tolna osztani as első osztály 
ttom halhelyi csoportjába.— — 

Szériáinakaa a oyea.iaazaA*^ 

ar** ú m tatsá -KimiBSw a jovore. 

Egy másik igazság az, hogy ha a 
CVSK vezetősége oem tesz, vagj 
nem tud hatásos lépést Unni a eaa
pat erdekében, hogy a kerület mél-
tányosau méltányoljon, igen szomorú 
mezőnyben kell a CVS-nek szere
pelni a másodotttaljú bajnokságban. 
Ba a tavalyi kis csoportokat hapiak 
meg, akkor alig néhány esapat less 
oaak a kerületi másodosttályú baj-
nokság pápai csoportjában. A Kini
zsi 11, a Zalastentgróti Levente, a 
Tapolcai Vasntas, a Sárvári Levente 
éa a CVSK Ugyanis Jánosháza nem 
szerepel, a Perutz II, pedig az első-
oattályba jutott. Ez a négy-öt csa
pat és a közlflk rendezendő mérkő-
tések oem elégítik ki a celldömölki 
sporUözöoBéget és ez a helyzet esak 
további hanyatlásnak lesz a megin
dítója. A CVSK vezetőségén áll. vagy 
bakik a celldömölki lahdsragáti 
Legalábbis egyenlőre ss a helyzet, 
mart nincs más csapat Celldömölkön. 

Világos, hogy a mai viszonyok 
kötött nem rózsás a helyzete a 
CVSE vezetőségéuek sem, da ugyan 
azok a nehézségek, melyek a CVSE 
sportéletének zavartalanságát akadá
lyozzák, más városokban éa más 
egyesületeknél is fennállnak. Azon-, 
ban, ha mindig esak a nehézségeket 

és nem a lehetőségtket, ak

kor semmi esetre sem TI 
előbbre a celldömölki sportot. • 

I Tagadhatatlan, hogy a tavalyi 
bajnoki, évben és előzőleg is voltak 

'olyan hibák a vezetésben, amelyek 
okozói voltak á. mostani helyzet 
kialakulásának. Épeo ezért kell a 
régi hibákon okolva, Aj életet te 
remteoi az új bajnokság indulásakor. 

Ha mar minden körűlméoyek kö 
tött a második osztályban kell a 
csapatnak szerepelnie, matassa meg, 
bogy jobb sorsra érdemes, bogy van 
ereje a felemelkedésre és minden 
tőle telhetőt meg is tesz, és a 
hullámvölgyből minél előbb és minél 
biztosabban megindul a felemelkedés 
•ttján. } . . .. 

Celldömölkön olyan anyaga van a 
Ubafrinaáenik, hogy ez 

alapot ad arra, bogy. i° esapat éa jó 
eredmények' alakuljanak ki. H* ab
ból az anyagból — a mult hibáiból 
okulva — sémalakul ki a Tátva
várt jó csapat, akkor oagy hibának 
kell lenni. í 

A sportközöoség óhaja és ebben-
az esetben minden anyagi és erköl
csi segítséget megad.: lendületes ve
zetés, jó csapat és sókkal jobb sze
replés. -. •"• " . ; ,' ' j . 

- Ez legtöbbet a vezetőségtől kivan. 
De at áldotatos, szívvel-lélekkel 
végzett mnoka gyümölcsét is ők 
élvezik elsősorban. •• 

Ezt a beérést szeretnénk hamaro-. 

(tha) 

közleményei: 
Tájékoztatás az árpavásárlási 

eugedélyek kérdéséről. 

1. Gazdakönyvvel ellátott gazdái-
kodó oyilvántattó aa tósága utján a 
közellátási kormánybiztostól árpa 
vásárlásra - rs+rbeszolgaltatási kö 
telességének megfelelő emelé=e mel 
lett — vásárlási engedélyt kérheL 

2. Gszdaköoyvvel el nem látott 
olyan személy, aki lakóhelyen (ud-
varábtn) sertést tarthat s akinek 
hizlalható sertése van, Zfírszükaég 
létének sertéshizlslas utján vslő 
frdízése céljából a háztarlásáhoi 
tartotö minden személy alán egy 
i n a m árpa vásárlásara jogosító 
engedélyt kérhet as illetékes kötségi 
elöljáróságtól. As engedélyt kérő 
köteles aa emiitelt személyek zsír-
jegyjogceullságáról, illetőleg a haté
sági téfrellátasbau való részesedésé
ről a sertés levágását követő hónap 
első napjától számított egj évre 
lemondani. — — 
I A vásárlási engedély as 
ljest arra jogotitjs, hogy annak a 
községnek határától számított 30 
kilométeres körteiben, amelynek 
területen gazdasága — lakóhelye — 
van, a vásárlási engedélyen feltűnte 
tett átpameooykéget a kiállítástól 
számított 45 nap alatt gazdálkodó
tól megváfároljs éa tengelyen állan
dó lakhelyére szállítás, 
f. Az engedélyt az előző bekezdésben 
meghatározott területre (30 km-ea 
körzet) adja ki a kötségi elöljáróság, 
illetőleg a közellátási hivatal. Ezért 
a vásárlási engedély a 30 km-es 
körzeten belül más közellátási kor
mánybiztos (más vármegye) hatosa-
gánsk területén is érvénjes. 

A , vásárjáéi engedély ellenébea 
eladott árpa aa eladó zSfrbeazolgál-
tatáai kötelességének teljesítésébe 
beszámít. A t engedélyes a megvá
sárolt árpa átvételekor köteles az 
átvételt a vásárlási engedélyeo alá
írásával igazolni, a vásárlási eoge 
dély egy .példányát az eladónak át
adni és végűi a vásárlást aa eladó 
gazdakönyvében is igazolni As eladó 
az átvett vásárlási engedély alapján 
kérheti a nyilvántartó hatóságától 
az eladott árpának a zsírbeszolgál-
látási kötelességének teljesítésébe 
v? ló be számítását. 

A fent! rsndelketésssl kapcsolat
ban a következőket tközli a köteilá 
tási hivatal a lakossággal: 

Aa árpavásáriási engedélyek kia
dását hétfőn (folyó hó 21-én) kezdi 
meg a hivatal. A vásárlási engedé
lyek kérésekor a sertés járlatlevele 
felmutatandó. Gazdakönyvvel rendel
kezők árpavásáriási engedélyt nem 
kaphatnak. Eteknek, mint az első 
bekezdésben közöltük, a közellátási 
kormánybiztostól, illetőleg at alispán
tól kell a vásárlási' engedélyt kérni 
Kérvény-űrlapot szintén hétfőtől 
kezdve lehet kapni a közellátási hi-

A szarvasmaNiabeszolgáltatás 
új határideje. -

Ismeretes, hogy a szarvasmarba-
betzolgáltstásról szóló korábbi ren
delkezés értelmében a gazdálkodónak 
legelőlerülete után megállapított 
szarvasmarha és juhbeazolgáltatási 
kötelességét jú'ias 1-tól kezdídöeo 
november hó 1 lg havonkint négy 
egyenlő részletben kellelt teljesíteni. 
. A közellátásügyi miniszter most 

kiadott rendeletében előbbi rendele
tét megváltoztatta és pedig olyképeu, 
bogy a gazdálkodó legelőterülete után 
előirt szarvasmarha és jabbeazolgál-
tatisi kötelességét jülius 1-től U t ó -
b e r h ó l- ig terjedő időben köteles 
teljesíteni.' As eddigi négy bóospos 
határidő helyett tehát az újabb 
rendelet három hónap alatti beszol
gáltatást ir elő. 

Módosítást tartalmaz a rendelet a 
beszolgáltatás módjára ~ vonatkozóan 
is, m m előírj a.hogyaz új ha tár időn 
belől a közellátásügyi mlniszttr ren
delkezése alapján t z Állatforgalmi 
Központ illetékes kirendeltsége álla
pítja meg az egyes községekre a 
beszolgáltatás Időpontját Továbbra 
is érvényben marad az a rendelke
zés, mely szerint, a gazdálkodó 
vágóállat beszolgáltatást kötelesség 
teljesítése céljából több ' gazdálkodó
val együttesen is beszolgáltathat egy 
vágóállatot. Ebb-a az esetben a ke
reskedőnek a Tételi jegyet annak a 
gazdálkodónak a nevére kell kiállí
tania, akinek tulajdonából az állat 
beszolgáltatásra keiül. Az ilyen vé 
fali jegyhez a kereskedőnek kimata
tást kell csatolnia, amely fel Hinteti a 
gazdálkodók nesét és gaidakönyv-
Tflk számát, továbbá a beszolgál látá
si kötelességük teljesítésébe egyen
kint beszámítandó búzaegységek 
számát. A kimutatást at azon fel-: 

sorolt gazdálkodóknak alá kell i r o i o k 

— áV kereskedőnek a M n a á t a S S 
vételi jegy egy" példányával a nitt. 
vántsrtó hatósághoz kell küldenie, 

Kenyérgabona kiutalás 
mezőgazdasági munkáscsaládok 

részére. 

Közhírré teszi a kózrItatási hírt 
tal, hogy a közellátási kormaoybnh, 
a közellátásügyi mioiszter - reudrlw, 
szerint annak á mezőgazdaság 
munkáscsaládnak . a részére, anett 
kenyérgibonastOzaégletét ígazuitas 
azért nenl ludta biztosítani, mert > 
Családfő a jelenlegi háború torta, 
mint katona hősi halált halt, , 
harctéren eltűnt, vagy rokkanná 
vált, továbbá ha a családfő katonai 
szolgálatot vagy közérdekű mátka 
szolgalatot" teljesít, kenyérgabonát 
utal k i 

Ezért felhívja a hivatal at igény-
jogosultakat, hogy összeírás vétatá 
aag. 28-ig jslentkeszenek a közelit. 

A celldömölki járás lötzolgábuája. 
3615/1944. szám. 

Tárgy : Aa. egy háta tátsz ói kör
jegyzőségnél megüresedett 0, M 
dijnoki állás betöltése. 

Pályázati hirdetmény. 
As egyházaskeszői körjegyzőségnél 

is mondás folytán megüresedett O.M. 
dijnoki állásra pályazatot hirdetek. 

At állás . javadalmazása i 
62.000/1926. B. M. szá iu rendeké-
ben megállapított illetmény. . 

Felhívom mindszokat, akik etes 
állást elnyerői óhajtjak, bogy képe-
Éltesüket, (IV. középiskola) eddigi 
alkalmaztatásukat, erkölcsi és pofi. 
tikai magatartásukat igazoló biro-
nyifványokkaf, valamint at 1989 
IV. tc. 5. § a értelmében megkíván! 
keresztény származásukat uazeló 
okmányokkal felszerelt "kérvényöket 
hozzám folyó évi szeptember 30in 
déli 12 óráig nyújtsák be. As elkésve 
értéseit pályázátr kérehaeket fhrrt-
lembe nem vettetn. Az sfUIsJas* 
tatás felfogtdás utján fog történni. 

Celldömölk, 1944. angnsztos 12. 

Dr. HETTHÉSSY ak. 
* - •' • lűszolgabír*. ^ _ 

N E M Z E T I M 0 Z 6 Ó 

19- én, szombaton fél 6 és fél 8-kor. 
20- án, vasárnap fél 2, fél 4, fél 6 és 
fél 8 órákor. — Rendes helyárai. 

K E T T É S B E H 
v Magyar világhiradó. 

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

T—Mérséke l t helyárak. — -

B Ű N Ö S V A e y u t -
ü h vilaghirn*; 

•«6-áft, szombaton fél 6, fél 8-kor, 
27-én, vasárnap fél 2, fél 4, fél % 
fél 8-kor, 28-án, hétfőn fél 6 és Ki 
8 órakor. — Rendes helyárak, -

Csak 16 éven felülieknek. 

A R A H Y P A V A 
-Magya r világhiradó. 


