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Mohács évfordulója. 
_ ^ Az auguszlusvégi napokon gyak 

ran gondolunk a~négyszáztizeTTrryottr+guiiki 
év előtti augusztus eseményeire, 
különösen most, hogy egy-két nap 
múlva - Keresztelő János fővétele 
nepján újból évfordulóhoz érkeznek 
a mohácsi események. 

Még a legegyszerűbb magyar em -
ber előtt is ismeretesek az 1526: év 
augusztus 29. napjának eseményei. 
Több mint négyszáz év távlatából 
vizsgálva -az eseményeket, néni any-
nyira arra emlékezünk, hogy ezen a 
napon bukott el a magyarok Állama, 
vesztette védelmi szervezetét a nem
zet és indult- meg a-török korszak 
század JS kálváriájának utján, hanem 
azokra az előzményekre, amelyek- á 
magyar nemzetet erre az útra) á 
végzett Útjára sudortaií és azokra a 
kezekre, amelyek segítettek itantpl-
ni a nemzet nagy temetőjében. 

Em'ékezünk az évtizedekre, sőt 
századokra visszamenő viszálykodá-
sokra; emlékezünk a csak jogokat 
követelő, de kötelességeket nem 
ismerő rendekre és emlékezürk 
azokra, akik a nemzet jövőjével 
még tizedrésznyit sem. törődtek, 
mint egyéni boldogulásukkal, 

Emlékezünk a gyenge vezetésre 
és emlékezünk a rövidlátásra, amely 
nem engedte, hogy egyesek a leg
nagyobb veszélyek idejében meg 
lássák a kivezető utat.és idejében 
észretérítsék a kábultakat. 

Emlékezünk mindenre és minden
kire, ami és aki elősegítette, az ese
ményeket a nemzet nagy temetőjé
hez. • 

De emlékezünk azoi ra is, akik a 
végzetes órákban meglátták a ve
szélyeket és hivatásszerűen állottak 
od£ az élre, mejrt tudták, hogy a 
vészes'órákban a közösség ügye az 
első és vallották, hogy a veszedel
meket csak úgy lehet átvészelni, ha 
minden magyar egyet akar. 

Egyet kellet volna akarni Mohács 
előtt is és akkor Mohácsból nem 
lehetett volna a nemzet temetője, 
de egyet kell akarnia m£ is minden 
jó magyarnak, hogy a mostari vé
szek idején a nehéz küzdelmeket 
átélve, a megpróbáltatások végén 
felragyogjon i magyarság napja. f 

Igy kapcsolódik össze- Mohácf a 
mái eseményeitkei és így gondolunk 
arra, hogy milyen égetően szüksé-

-ges ma a-magyarok összetartása. 
Az összetartásról ma nem beszél

ni kell,"de úgy kell élni, hogy 
minden megnyilvánulásunk a közös 

' célokat s.u!gá*t. E célok szolgála

tába kell állítani minden tehelsé-

A történelem "folyamán sok csa
pást, Sók megpróbáltatást mért már 
a Gondviselés hazánkra. Csodálatos 
képen mindig akadtak kivezetők 

a nehéz helyzetekből. Minden vészen 
minden viharon győzedelmeskedett 
az erős'akarat. 

iUs_ez kelh.erós akará t_ to-
vábbépiteni az örök magyar törté-
nelmet. Erős akarattal, egyéni célok 
felretevésével egyet akarni: a magyar 
győzelmet. 

Neveljünk együtt. 
Hogyan támogathatja a csalid az iskola munkáját. 

• Most, hogy ismét mégcsapta ar
cunkat az iskola levegője, időszerű a 
nevelésről beszélni. Annál is: szük
ségesebb ez, .mert' valamennyien 
tudjuk, hogy az iskola eső és fö 
célja nem. a tudás közlése, a tanítás, 
hanem a nevelés. 

Mit tesz nevelni ? Tatán legjobban 
úgy felelhetünk erre a kérdésre, ha 
a nevelés céljáról beszélünk. 

A nevelés célja az, hogy a ránk 
— szülőkre, tanítókra, tanárokra — 
bizott emberpalántákat több-embe
rekké jobb embereiké, Istenhez ha
sonlóbbakká legyük és arra segítsük, 
hogy később, amikor kikerülnek a 
szülői ház és az iskola falai közül, 
önmaguk képesek legyenek folytatni 
természetűk ferde hajtásainak nye-
segéfését, jellemük fejlesztését, lel
kük szépitését, amelynek alapját az 
otthon és az iskola már megvetette. 

,'Ebből a célkitűzésből önként 
következik az, hogy az alapvetés 
nagy munkáját valóban együtt vé
gezze a család és az iskola. 

szik mosakodni, mert nyolcra jár az 
idő, gyereknek ágyban a helye. 
Talán rug-kapál, ordít a .kedves", 
de az okos szülő ilyenkor mégis 
csak a saját akaratát érvényesiti, 
hogy öntudatlanul is tanulja meg a 
gyerek a maga akaratát alárendelni. 

Kezdődik a közös munka. 
Három esztendős'korában óvodá

ba viszi .anyuka". a gyereket. Itt 
kezdődik aztán az édesanyák mun
ka- és felelősség megosztása: már 
nem egyedül nevel; segítőtáras az 
óvónő, majd a tanító, tanítónő, ké-
sőljj) a tanárok. - ' • 

Mivel ezentúl már a féltett kin
cset nemcsak a család gondozza, 
neveli, hanem az iskola is, misem 
természetesebb, hogy e k é t legfon
tosabb nevelőszerv szoros együtt
működéssel végezze feladatát. Tud
jon a szülő arról, mit kivan a ne
velő, a tanítók kisérjék figyelemmel 
a család szellemét, nevelési eszkö
zeit. Itt domborodik ki az iskolák
ban a tanítási év folyamán többször 

Az Isten a öldrekuldölt picinyke I „ £ ^ 0 , , , . s z alöi értekezletek jelen-
emberbimból iegelőször_az édesanya 
szivére, karjára teszi. Ő a gyermek 
legelső gondozója és nevelője. Meg
tanítja nemcsak imádkozni, hanem 
a legelső illemszabályokra is: evés. 
előtt megmozni a kezecskéjét, étke
zés után megtörölni a száját, meg
köszönni,^ amit kapott,- stb., stb., 
mindn\egaojjyj,Jkésőbbi jólneveltség-
és társadalmi íilendőségforma. De 
részt kérnek a nevelésből, — ha
csak apró szórakozás,- pihenés ked
véért is — az édesapák is. A reg
geli tornára legtöbbször az édesapa 
szoktatta a picikét, hintál, falovat, 
vonatot, meg egyéb sok mozgást 
igénylő játékot rendszerint az édes
apa készit, öragy szerez be a fejlődő 
tyermek részére. Ta'án nem is gon-
uoiúnk rá, hogy ezek legelső sorban 
nem csupán játékok, hanem nevelő 
eszközök. Mennyi akaratfékezés-kcll-j 
pl., hogy amikor a gyermek legjob
ban „benne van".a játékban, elvi

tősége, a heti fogadó-órák fontossá 
ga.' Vannak szülök, — főként édes
apák, — akik akkor látják az iskola 
belsejét esetleg] amikor a gyereket 
beíratják, megaztán néha egy-egy 
ünnepségre, talán.elmennek. 

— Minek zargassam én örökké 
azt a tanítót! Az ö mestersége a 
tanítás, csinálja! -

Mások éppen az ellenkező vég-
letbei esnek. Hazamegy a Jancsi az
zal, hogy kitöiött a ceruzája hegye, 
merthogy a [óska meglökte, amikor 
a „bö" betűt irta. Erre aztán.az 
édesanya fut az iskolába, hogy' mi
ért is nem vigyáz a tanító úr a 
Jancsi plajbászára. hiszen — annyi 
ceruza kell a gyereknek! Tartsuk 
meg a mérsékelt középutat! Havon
ta, — ha a gyerek' csintalanabb, 
vagy lustább — kéthetenként, a 
meghatározott fogadó-órában láto
gassuk meg a tarjilőt s beszéljük 

meg véle tapasztalatainkat, haligás
suk meg az;ö véleményét, azután 
egyeztessük a kettőt, hiszen jót akar 
a tanító, mégha tálán keményebben 
ítéli is meg'a nebulót, igen fontos 
az; hogy.az iskola ismerje a szülői 
ház körülményeit, a gyerek hibáit _ 
és jótulajdonságaiL Ezért ne akarják 
az édesanyák az ő gyerekeiket a 
legjobbnak, legszelídebbnek, legszor-
galmasabbnak feltüntetni és ne vél
jék azt, hogy a tanító „pikkel" az 
ő gyerekükre, ha elmondja, hogy 
Mariska olvasás 'helyett az asztal 
alatt babrál, Iluskám a dolgozatait 
a szomszédéról másolja lé . . . De 
ne is pocskondiázzák az édesanyák 
a tanító elölt gyermekeikét Ennek 
sokszor egy kis - rejtegetett hiúság 
az oka. A tanító t. i . ilyen esetek- -
ben - enyhíteni igyekszik az „elkese
redett" mama vádjait és kedvezőb
ben nyilatkozik Pistáról. Milyen jól 
esik ez az anyai szívnek l 

Kikor kell kezdeni a nevelést ? 

Mielőtt rátérnénk a nevelés esz
közeinek közelebbi megbeszélésére, 
még egy kérdésre kell felelnünk. 

Mikor kezdődjék meg a gyermek 
nevelése? • 

Egy sok tapasztalattal rendelkező, 
gyermekorvoshoz fiatal mama ko
pogtat be: 

— Az iránt szeretnék érdeklődni 
doktor űr, mikor kezdjem el a Pubi 
nevelését m 

— Mennyi idős a Pubi? 
— Egy éves. 
— Jaj nagyságos asszonyom, már 

elkésett I — A gyermek nevelését 
születése előtt legalább húsz eszten
dővel kell elkezdeni! 

Az alma nem esik messze a fájá
tól. Ha tehát engedelmes, szorgal
mas, hűséges, munkás gyermeket 
akar a szülő, nevelje önmagában 
ezeket az erényeket, mert olyan lesz 
az Ó lelkéből-lelkedzett gyönyörű 
magzata is. ( E B . ) 

"-- (Folytatjuk.) 

Az újromán kormány hadi
állapotban lévőnek tekinti 
magát Németországgal. 

A brassói rádió hullámhosszán a 
Mihály király által kinevezett román 
kormány kiáltványt közölt, melyben 
bejelentette, hogy szándékában áll 
a német kapcsolatok felszámolása, 
továbbá hadiállapotban lévőnek te
kinti magát Némcto: szaggal. '.. 
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A magyar társadalom értékes rétegének 
jnegszégyenitó jelzője. , 

*lrta-. RABA TIVADAR aranykalászos gazda . 

t Az utóbbi-id,őkben igen divatossá 
vált — különösen az fl»t játszani 
akaró egyének között a *buta pa
raszt' kifejezés. Az ilyen magukról 
nagyot képzelt egyének hamar el
mondják ezt a pár szót, ha va'akire, 
szavakkal akarnak lesújtani. 

Vajon- miért éppen a földmives-
néppel kapcsolatban emlegettek 
ilyen lealacsonyító jelzőket. Vizsgál
juk meg szégyen-e parasztnak len
ni? ., ; : "... 

A tiroli főnemesi érmék közt van 
egy régies, veretű, történelmi tekin
télyben álló titulus: *Herr und 
Landmann zu Tirol" azaz Tiroli úr 

- és paraszt* A büszke és szabadság
szerető tiroli nép fülében és értel
mezésében a 'paraszt" szó nem el
lentété, lekicsinylése volt az "úr" 
szónak, hanem -megtoldotta, meg
erősítette az . t ó " dm tekintélyét. 
Szinte azt fejezi ki: nem csupán úr 
az illető, hanem ^ezenfelül paraszt is. 
Manapság, különösen nálunk, úr 
mindenki lehet; akinek pénze van, 
bármi ufón jutott is hozzá, vagy 
aki ügyes csepürángóként játszani 
tudja az urat, — pénz nélkül, eset
leg a becsapottak pénzéből. • 

De parasztnak lenni nem ilyen 
egyszerű!- EhhézTtéiT "Magyarország 
szent testéből egy darabka föld és 
minél kisebb ez a földecske annál 
több józan parasztész kell még hoz
zá. S amelyik parasztnak meggyen
gül a kitartó . ereje, vagy a józan-| 
parasztesze, az alól kicsúszik a 
magyar rög. . .. l . 

Ki a paraszt? 
Egy szürke névtelen ember, aki 

reggeltől késő esjig, á-szorgalmas 
hangya módjára . gyűjt, dolgozik és 
verejtékezik. Termel és küzd, hogy 
ezekben a -nehéz időkben, egyetlen 
magyar család asztaláról se hiányoz
zék a mindennapi kenyér. Élete ne
héz munkában telik el. . * ^ 

Azt hiszem Paraszt :7Testvérem 
neked a legnagyobb örömöd nem 
a szórakozás, hanem az, ha állsz a 
természet szent templomában levett 
kalappal, verőfényes őszi nap. Vé
gignézel az elmunkált földön. -Nem 
azt nézed, hogy ezt mindébe kellett 
járnod, hanem azon gondolkodói, 
hogy egy életet indítottál el, egy 
életefTamiből, ha Isten megadja az 
áldást, Termén lesz: Ez a Te 1 leg
nagyobb élvezeted és örömed, hogy 
részese Miéisz a Teremtő terveinek. 

Minden évben osztod embertársaid 
között verejtékes munkád gyümöl
csét.— amit a jó Isten áldott meg 
— a mindennapi kenyeret. És na-
gyon-sokszor a köszönet az, hogy a 
hátad mögött, de nagyon sokszor a 
szemedbe is mondják ,te buta pa-
rarzt" -. 

MegfapodTa" lituIúsTraiöktól, akik 
szintén ebből a néprétegböl kerül
tek k i , de hűtlenek lettek a földhöz 
és meggyalázzák magyarságokat az
zal, hogy „butának" nevezi.lazt a 
népréteget amely legkevésbbé szol
gál rá. . • : 

Nincs szégyél.ti valónk! A magyar 
paraszt mindig megállta helyét a 
történelemben. _ 

Sokszor hallottunk arról,, hogy a 
pénz,-vagy főbb megélhetés gyakran 
legjobbjainkta is . megingatta,'(el
tántorította az örök magyar céltól. 

Csak egy réteg állt a történelem 
folyamán mindig szilárdan, rendít-

hetenenul az ősi ugaron s ez a 
paraszt volt. . O mindig egy v o l t á 
föld naptól barnított fia és magyar! 

A magyar agrárréteg ezer éven 
keresztül hordta alfSKToltárára az 
adót pénzben; vérben és verítékben. 
Ha csapás" érte a nemzétet. ő szen
vedett a legtöbbet, ha öröme- volt a 
nemzetnek, neki jüfött-a legkevesebb. 

ö teritett dúsan a nemzet aszta
lára s neki a ig jutott gyakran szá- ' 
raz kenyér. . | 

És most is amig ebben a szörnyű 
háborúban a magyar paraszt szuro
nya a Kárpátok bércein csillog, a 
többi magyar testvérével, njfugodtan 
alhatik a magyar, hazája biztonság- 1 

ban van. • - . j 

: Az itthonmaradt föídmives meg-
feszített izommal dolgozik tovább, 1 

mert ő minden áldozatra 7 kész, ha
zájáért és * a boldogabb magyar 
jövőért. 

Fél f i l l l e l 

Szent István alakja 
az irodalomban. 

A magyar- nép kegyelete Szent 
István ünnepén a múltbi néz. Mirit 
a Tátra csúcsa, úgy emelkedik lei a 
magyar nép múltjából az ősz király 
alakja. Emlékezetünkbén az 0 sze
mélyéhez fűződik a haza megalapí
tásának - fogalma. Időszerű," hogy 
emlékezetünkbe idézzük magyar írók LjJram 
szavait az első Szent Királyról. 

íróink közül Prohászká Ottokár 
tudott a legihletetrebb lélekkel köze
ledni a Szent Király emlékéhez. 
Prohászká írásaiban olvassuk' a kö -
vetkező patinás sorokat: ; 

. A Szent Király libái* mellett ül 
a nemzet géniusza s pajzsára írja a 
hármas_begyets föléjük a keresztet: 
a Szent Király kiterjeszti kezeit s 
belefoglalja a Szent Korona abron
csába a hazát, a nemzetet. Ez az 
aranyfoglalat, melybe bele van fog
lalva a népnek alkotmánya s Olda
laira rá van zománcozva a történe
lem "minden.nevezetes eseménye". 

Ujabb regényíróink meleg érdek-, 
lödésset rajzolják meg Szent István 
életét. Különös gonddal .időznek el 
az országépttés küzdelmes munkája 
mellett és rajongó tiszteletté' örökítik 
meg^ az el nem porladó kezű Király 
jótéteményeit. ' Kós Károlynak .Az 
országépitő" című regényét ismeri 
minden könyvolvasó ember. Gömbös 
Gyula miniszterelnök, korában egyik 
beszédében megemlítette, hogy ked
velt olvasmánya Kós Károly regé
nye. A protestáns regényíró gyö
nyörű munkájából idézzük a Szent 
Király haláláról való megemlékezést: 

. . . •-. Akkor az érsek körülpillant 
összevont szemekkel: 
, — Csendben legyetek urak. S ne 
háborgassátok a királyt. 

A sugdosás és mörmolás meg
csendesedik és elhal,, s áll mindenki 
megint mozgás nélkül s némán. S 
ime egyszerre döbbenve látják mind 
az emberek, hogy kinyílik a király 
szeme s riéz"ide-oda, s akire rápil
lant, annak megsápad— az-orcájar 
mert idegen szem az, aki most a 
király orcájából néz s a halál pil
lantása. • • " 

Aztán nyílik a király szája és 
mindenki megsápad most, mert ide
gen a hang, aki a ' király szájából 
szól most.suttogva:.. <- —r-

— Hallok, s látok mindent és 
nehéz megnyugodnom . . . .Pedig 
megfáradtam, mert nehéz volt az 
építés, akit reám parancsoltál Uram, 
s iszonyú . . . ' . ' 

A kereső szemek -megállapodnak 
és meredten néz a király most előre 
s a hangja .erősödik j " 

— Véres építést parancsolta^ ne
kem, Úristen, s én nem irgalmaz
hattam, s Te sem • irgalmaztál ne
kem, Istenem... Koppánynak halni 
kellett. . . s Ajtonynak . . . Tomu-
zobának is . . . az utolsó Vazul 
volt . . . és ez volt a legnehezebb, 

' Kiabált már a király és ült ágyá
ban és irtózva hallgatta-mthdenki a 
nehéz szókat:"'--" •.' ^ 

— De én gyermekeket adtam . . 
s" Imre volt" az utolsó . . .. S az volt' 
a legnehezebb terű Uram, amit re
ám teltél S mindent Te pa
rancsoltál és ezért nem lehet igaz
sága Csanádnak, s én - hiszek N i 
kéd-. . . - S irgalmazzál nekem. 
Istenem. . . . ~ 

Mintha most megpattant .volna 
valami, egyszerre elhallgatott a sza
va .és hátraesett ültében a király. 
De a szeme nyitva maradt és a 
szája is nyitva. És azután nem 
moccant többet és semmi nenr 
moccanl, de minden minlha meg
meredt volna 

S a dermedt csendet az orvosba
rát szava^ törte meg: 

István király meghalt 

U. E 

Katolikus egyházi élei. 

Szeptember elsn pénteké elsején 
lesz. Előtte csütörtükön délután 4 
órakor kezdődik az iskolások gyón
tatása, 5 órakor a felnőttek gyónta-, 
tása. este 7 órakor" kongresszusi 
emléklitáriia. Pénteken, reggel 6 órá
tól gyóntatás, negyed 8 órakor 
szentséges nag'ymíse az Oltáregye-
süle té lő és meghalt tagjaiért. Pén
teken délután félhatkor a szivgárdis-
fSk "fóglaikozásaj a zárdában. 

Szentkereszt ájtatosság. Erdélyi 
József építész a Pozsony-utcai épí
tések során önzetlen vállalkozással 
helyreállította á 'Pozsony-utcai ke
reszt környékét. A megújított kereszt
nél a szentkereszt -ünnepével kap
csolatban Sjtatosságot tartanak. Az 
ájtatosság időpontját legközelebb 
közöljük. 

Az őszi búcsújárás felé nagy 
gonddal, tekintünk. A plébánia már 
előre kéri a kedves hiveket, hogy 
az idén különös szeretetlel fogadják 
a szállást kereső zarándokokat. 

T -

• « 
Nem-régen Szombathelyre uh, 

tam Történetesen ünnep volt £ 
kivételesen nem volt annyi ui , . 
mint mostanában. EeV eiéonvrt, -' 
kocsiba szál fám A icocsi e^f£ 
kaszában senE sem tartózkodó 

lezték, hogy az előttem UteuA 
közül valaki szerette a r ó z s á t m £ 
a szirmokból nekünk is hagyott óí 

Kényelmesen beültem egyikVéok 
ba és egy képes folyóirat olvaUsT 
ba kezdtem. 

Mielőtt a vonat "elindult, két n« 
lépett a szakaszba, o£gyik szőke volt 
a. másik barna. A szőke kissé ina-
lett és alacsonyabb, a barna kissé 
nyúlánkabb és kevésbbé kövér. 

Hangos tere-fere keletkezett a két 
fiatalnak látszó lány között és ter
mészetes, hogy az .udvarlók se 
maradtak ki a beszélgetésből. Ej 
továbbra, is a fo yóirat vidám elbe
szélését élveztem, dé a-hölgyekét is 
úgy fél. szemmel- és'fét füllel szá/ 
montartottam. Nem érdekelt a lénia, 
mert a fiatal, vágy annak látszó 
nők témáit nem nehéz kitalálni s 
ezek a témák nem mindig hálásak 
de egyik mondatnál felvettem a 
fejemet. . ' • : • • - • • 

— Udvarol még a G^bor? -
érdeklődik a szőke." . . ' . ', 
.-_ — Régen nem láttam, de úgy 
érzem, hogy szeret, legalábbis i 
nekem küldött levelet arról tanús- • 
kodnak — hangzik a határozóit, de 
kissé álmodozó felelet. 

— Pedig Gábor komoly fiú, én 
érdemesnek tartanám vele fenntarta
ni a barátságot — magyaráz aszó
ké, felnőt es gesztussal. 

v - Én is úgy gondolom, hogy-
Gábor a hallgatag, de mélyen érző 
férfiak ama ritka táborába tartozik, 
akik úgy nem tudják árul .i az ér
zéseiket, de értékesek, talán éppen 
ezért ő űgy gondolom ne a szerel
mes, he.em talán szeret engem, 
-vagy legalábbis szeretett. 

A barna lány hirtelen a csomag
jához nyúlt és kivett—belőle -egy 
hatoldalas levelet. 

— Különben én nem szólok sem
mit . Olvasd el ez' á levelet és-mend— 
meg az őszit.te véleményedet — . 
csendül a biztatás. 

A szőke hangtalanul elolvassál 
hosszú levelet és a vonat kei ekei
nek ütemes csattogása közö't kriti
kát mond. . 

— T u d o d kedvesent, ez egy reiK 
det fiú, aki téged nagyon, őszintén 
és mélyen szeret. Ilyen .gyerekei ér-̂ -
demes megbecsülni. NekeftfNkadna 
ilyen; majd én tudnám, hogy ho
gyan kell Vele bánni. 

Csend támadt s a barna lány, 
szó nélkül eltette a va'lomást tar
talmazó levelet. 

— Istenem, ha tudná, hogy mi
lyen szélhámos lettem azóta — só
hajtott fel a barna és hosszan nézett 
a szakasz üres. sarkába. 

Erre az utolsó mondatra lettem 
figyelmes és kaptam fel a fejemet, 
mert éreztem, hogy ezek a szavak 
a lélek. mélyérői jöttek és fájdal
masan Őszinték voltak. 

Egy csinos, fiatal lány, aki ludja 
hogy "valaki halá'osan szereti, ko
moly fiú, megírja neki hatoldalas 
levélben és 6 önmagát vádolva 
kénytelen beva Imi , 1 o y- utmhmf .f 

lettem.. - •• : 
Nem írja meg neki, hogy én már 

nem a régi vagyok, hanem a ko
moly fiú legszentebb érzéseivel, hit' 
vány üzleti csere-berét folytat, 
helyeit, hogy a maga ürességé' 
tiszteletreméltó őszinteséggel feltárná, 

iái 
to
rit-

» 

;ét 
iá. 



86. oldal. • 
' Egy leánytipus a sok közül, aki 
szeretné, ha a régi lehetne, de nem 
tud azzá lenni a mostani értéktelen
ségét pedig nem meri elárulni az 
előtt a férfi jelött, -aki benne még 
mindig a régit, az értékesel szereti. 

Nem boncolgatom, csak a hosz-
szú leveleket iró fiúk figvelmét hí
vom fel, hogy- vigyázat: a cégér a 
régi, de a bor már ecetes. . 

:. Marton Józssf 

Hévíz Nimfájának levele 
Tihany elnémult 

E k h ó j á h o z . 

Kelt levelem anno Domini 
- ' Id44. kánikula havában. 

Szereímetös, édös Véröm ! 
Egynémelly esztendőkkel érinek 

előtte megindult levélváltásunk foly
tatása képen írom ezen csekéiyke 
soraimat. 

Sokat törtem •a^fejem.Jfirgattam 
eszméletömet azon, miként lőhetett 
hogy ezeknek elölte én Ekhó húgom 
olly igen ékösen és hivségösen 
szólla, most pediglen- illyen igen 
e'némula. Haliam ugyan, hogy egy-
r.émelly előre tolakodó építmények 

' lennének énnek az okai, én azonban 
úgy vélekednék, válamellyes emberi 
átváltozások-iSTokozhalák^szavadnak 
elcsöndesedésél . . .—^rrr™ 

Métthogy változik i világ kőr-
hyös-körül előttünk Csekél eszten
dőkkel ennek éröfle veresre, rozsda-
szinűré, meg egyéb rikoltó szinre 
kikenekedett némberek, hajlottorrú, 
fürtösfejü, különleges-illalú' uraságok 
hüsölkódének, ringatózának és 
enyelgenek gyógyító hullámaimban. 
Sokszor pironkodék szórakozásuk, 
viselkedésük rhián és vágyva-vágyék 

.csendesebb, halkabb szavú, emberek 
után. 

Az Urnák ezen esztendejében, 
amikor megindula a fürdőzéseknek 
évadja, csakugyan más emberek je
lentek meg. erőtadó forrásomnak 
vizében. Fáradt, béna emberek, ko
pott, gyűrött katonaruhában, mankó 
a hónuk alatti bot-támaszték a ke
zükben :^ , Tnelfy örömmel bocsáj-
totlam útnak habjaimat, hogy gyó
gyulást vinnének az hősök erejibe, 
hogy fennék— őketr megint épekké, 
dali vitézekké f " -

De érkezének egyéb népek, as
szonyi türdözök is. Ünnepek nap
ján, hét végeken megtellik vizem 
vidám em bőrök kel, csaknem úgy, 
mint ennekelőtte való esztendőben. 
Malkszavúbb, csendesebb ...ez a mos
tani. nép, ha niikör meg némely 
furcsa jelek hangzanak fel és meg
jelennek a játszi felhők felelt a 
vádmadarak, behúzódnak az épületek 
kűsdek kamráiba, valamint, az erdők 
zeg-zúgos árkaiba, míglen elhúzódik 
a veszödelöm fejüknek felette. 

A nyugodt napokban ellepik ta
vamnak vizét," tenyérnyi ruhácská-
ban, fekete pápaszemmel védve 
szemöknek világát. Igaz, ezt legin
kább a férfinemzetség viseli, a 
Ivánkák jobbára csak rózsaszínű 
szemüvegen átal nézik a világot! Az 
üdősebb dámák meg kocsikerék 
nagyságú szalmakalapot illesztenek 

•fejüknek tetejére, hahqgy a napsu
gara ki ne színá őszülő hajzatuk 
színét. A fijatalabbja, embör, ném-
bör vegyest, minekutánna kiáztatná 
magát a vizben, kifekszik a bódé 
elejbe, éppúgy, mint annak előtte 
az a másik fajta. Tánhogy tőlük 
tanulák módit, de én éppúgy szé-
gyönközhetem ezöknek miatta, minF 
amazokén. A ruházkodásuk, meg-

hogy az asszonnépe is csakúgy 
1 erögeti a füstöt a szájábu, mint a 
| rerhnemzetség, csepöet se máskép 
| formázik, mint amazuké I — só-

hajlozék magamban. 
„ S é t a l n i Játék nőszemélyükeL 
Egyiken vasalt nadrág bokáig, a 
másikon alig arasznyi kis ruhadarab. 
Ugy haliam, „sorr-nák nevezek. 
Lárh-e, mennyire nem igaz magyar 
viselet ez! Hiszen short az ánglius 
nemzetnek a nyelvin van. Rövidet 

jelent. Hát, igaz a'neve. "'Ha rövi-
I debb lenne, a cígánygyermekecskék 

innept ruhájával vetekednék. Haliám, 
amint valaki nekibátorodva megkér-' 
dezé a IsortoS dámát, hogy. millyén 
valláson' volna. • S a felelet után 
haliam a szót: 0, engedelmet kér
nék, azt hivém valami ittfelejtett 
Abrahám-ivadék! " . - . - ^ 

Én-édös Véröm, zárom levelemet. 
Ha megírnád, nem illyeník látása 
rtémitott-e meg tégödet ? 

Ölel 
Nimfád. 

LEVENTE ÉLIT 

A leventék szakasz
parancsnoki tábora 

Celldömölkön. 
Augusztus. 21-én kezdődött meg 

Celldömölkön a leventék szakaszpa
rancsnoki táborában a kiképzés. 

A tábor'széptember 9-ig ! tart és 
az acélja, hogy-a leventeifjúság á 
maga köréből nevéljen^ktTfezetőket, 

Ubogy azok szerepet, kapva a kikép-
i zésben, lendülettel és rátermettséggel 
l vigyék előbbre az ifjúság Ügyét. 
! A tábor résztvevői nemcsak a 
i celldömölki járásból, hanem az 

egész vármegye'területéről jöttek 
össze. - . ' 

i Gádoros Mihály százados, járási 
leventeparancsnok, a tábor parancs
noka érdeklődésünkre közölté, hogy 
vasárnap délelölt a 9 órai mise után 

I a "tábor tiszteleg a hősök emlékénél, 
I majd este fc~órairbr, — ha a körül-
| menyek engedik^- tábortüzet ren-
• deznek a sportpályán. A tábortűzre 

külön meghívót nem bocsátanak ki, 
de szívesen látják mindazokat, akik 
az ifjúság munkája iráni érdeklőd
nek és szivükön viselik az ifjúság 
ügyét. . 

ISKOLAI HÍREK. I T T I R E K 

M E G H Í V Ó . 
A Celldömölk és Vidéke „Hangya" 
fogy. és ért: szövetkezet f. hó 27- én, 
vasárnap d. e. fél 12 órakór - tartja 
1943. évi r.ndes közgyűlését a köz
ségháza tanácstermeben, - amelyre $ 
tagak áz alapszabályok 24. §-a-ér
telmében meghívatnak. Ha a köz
gyűlés a megjelent tagok csekély 
száma miatt határozatkép'elen lenne 
úgy az 1944. szeptember 3-án 
ugyanazon helyén és időben • fog : 

megtartatni, amely tekintet nélkül rá 
tagok számára határozatképes lesz. 
Napirend 1. A'múlt évi Ozletered-
ményről szóló jelenlések tárgyalása 
2. Zárszámadások. 3. Mérleg. 4. 
Tiszta jövedelemről rendelkezés. 5. 
Az igazgatóság kiegészítése. .,6. Fel-
ügyelőbizottság választása, 7. Az 
igazgatósági tagok illetményeinek 
megállapítása. 8 Indítványok. 1943. 
évi december 31-én a tagok száma 

! 2560, üzletrészeinek száma 89840 
' volt. Az év folyamán belépett 80 
1 $g 54 068 üzletrésszel, kilépett 16 

tag 20; üzletrésszel A-felügyelöbi-
ü v i . - . " ' ' - '.-

N e m z e t i H o z g é 

Augusztán 26 , 27 és 28-án szombat, va
sárnap éa Hétfő- Csak fel netteknek. 

I A R A N Y P A V A , -

A celldömölki áll. polg. fiúi.kolá-
oia a beiratkozások sorrendje az 
1944—45. tanévre a következő: 
szept 6-án (szerda) délután 2 - 4 
óráig a IV. o^ba 4—6 óráig a I I I . 
0- ba, szept. 7-én (csütörtökön) dé
lután 2—4 óráig a I I . o-ba 4—6 
az I . o-ba, szept 9-én (szombat) 
délután 2 ^ 4 óráig pótló beírások, 
szept. 10-én (vasárnap) Veni-Sancte 
és órarend has, szept l t -én (hétfő) 
a rendes tanítás kezdete. A fizeten
dő díjakról tájékoztatót: az iskola 
hirdető tábláján közöl az igazgatóság. 

A janoahazi m. kir. állami polgá
ri flu- ás leányiskola 1944—45. 
tanévi, javltóvizsgála'ti, belratási és 
magánvizsgáíáti rendje: Szept. -1-én 
(pénteken): reggel t> órakor a nyil
vános tanulók javitóviz'sgálata. Szept. 
2-án ("szombaton): délelőtt 8-tól 
12-ig az 1. fiú- és f. leányosztályos 
tanulók bei ratása. Szept. 4-én (hét
főn): reggel 7 órai kezdettel á ma-

I gántanulók és" felvételi vizsgázók 
r írásbeli vizsgálata. — 8 órától 12 

Óráig a II . é s IV. osztályos tanu
lók beiratása. Szept. 5-én (kedden) 
reggel 8 órától 12 óráig a I I I . fiú-
és a I I I . leányosztályos tanulók be-
íratása. Szept. 6-án (szerdán): reg
gel 7 órakor kezdődik a magánta
nulók és felvételi, vizsgálatot tevő 
tanulók szóbeli vizsgálata. Szept. 
7-én (csütörtökön): reggel 8 órai 
kezdettel . a. magántanulók javító-
vizsgálatit t ártjuk meg. Szept. 8-án 
(pénteken): reggel 8 órakor tanév
nyitó istentiszteletre vonul a tanuló
ifjúság. Diáksapka tollal kötelezői 
Szept. 9-én (szombaton): reggel 8 
órakor kezdődik a rendes tanítás. 
Felhívom az érdekelt vidéki tanulók 
szülőinek figyelmét, hogy gyermeke
ik részére helybeli szállásról (légó 
elhelyezésről) gondoskodjanak.. és 
azt az első tanítási napon a tanu
lók osztályfőnöküknek Írásban je
lentsék be. Ha a tanév megkezdé
sében, vagy á vizsgálatok rendjében 
esetleg, változás történne, arról a \ 
tanulók az iskola kapuján . kifüg
gesztett hirdetés révén széiezhetnek 
tudomást Az igazgatóság. 

A celldömölki r. kát . polgári le
ányiskolában, az lí 44—45.: iskolai 
év megnyitásának rendje a követ
kező: szeptember 2-án, réggel 8 óra-! 
kor javítóvizsgáját, 4-én a helybeli 
tanulók beírása, 5-én a vidéki ta
nulok beírása, 6-án és 7-én magán
vizsgálat, 8-án *Veni Sancte* és 

I évnyitó, 9-én osztályrendezés, 11-én 
rendes tanítás. Ha a jelzett napo
kon délelőtt riasztás lenne, mind a 
beírást, mind a vizsgálatokat, riasz
tás után d . u. fél 3-kor folytatjuk. 
Ha közben más hatósági rendelke
zés lesz, akkor aszerint fogunk in
tézkedni. 

Beírás a celldömölki rém. kat. 
fiú ás Isáay népiskolákban. A hely
beli r. k. fiúiskolába szeptember 
1- én és 2,án délután 3-6 óráig 
lesz a beiratás az iskola irodájában. 
Ugyancsak, ebben az időpontban 
lesz a leányiskola beiratása is a 
zárdában. Szeptember 3-án "Veni 
Sancte*, 4-én rendes tanítás. 

i zoliság által megvizsgált mérleg és 
üzleteredmény számla az üzletben 

| 8 napon közszemlén volt 
t Légiriadó esetén á közgyűlés dél

után 4 órakor lesz. -

A HAZAÉRTI 

Péter Jáios celldömölki illetőes-
| ü m. kir. honvédzáazloa, aki már 
előzőleg Is több mint agy esztendőt 
töltött az orosz fronton, néhány 
héttel ezelőtt újból kikerült a harc
térre. Mást érkezett mag özvegy 
édesanyjához, a hír. hogy agyatlan 
gyermeke a Haza védelmében vívjtt 
harcban, életének 24. évében a ka-
lett fronton hősi halált halt. 

Kovács Sáodor szombathelyi ms-
gyésBüspök a katonalelkészi szolgá
latot vteijeaiifl Nagy P. renc káplán 
hHvébe"T»káos Lajos újmiaést helyez
te Jáuojkázára kapani minőségbeo. 

rtelyetesités. A katonai szolgála
tot teljesítő dr. Mandeville Ferenc 
járási "állatorvost dr. Nusser István 
kőszegi járási és városi állatorvos 
helyettesíti. 
" s Eljegyzéi. Somogyi Lajos m. klr. 
zászlós eljegyezte Úti Mihály épitö-
SÉffiLtei in^CliaíaiVi .;. '.". r r ^ ~ ~ ~ 

Kinevezéa. Hírt adtunk már róla.hogy 
Veszpram megye főispánja dr: Somo-
aji Értő ken-enesmagasi tégédjegy-
iflt kőiigasgátáai gjaku:nokka uevez-
ta t i . Most arról érteaöirink hogy aa 
új közigazgatáfi gyakornokot a dere-
e>S i főazolpabír i hivatalhoz oszol
tak ba szolgálattételre, i — i 

Eljegyzés. HegedO* Mária nrleány 
,CiHdOmOU) é s . Tóth Zoltán cuk
ra rsegéd (Debrecen) aut. 20- án 
tartc ttak' eljegyzésükei (MldCmölkOn 
(Minden ka fin ertesilés helyett.) 

Kcrjegyzői kinevezéa A m. kir. 
bilógvmtuiszter Kias Géaa nyOgéri 
segédji-iyzót köoaki körjegyzővé ne
vezte ki az Olböi körjegyzőség 'élére 
"áll.e'yezett dr. Simon Ferenc körjegy
ző helyébe. -

Légoltalmi jelvény adományozása. 
A honvédelmi miniszter által ado
mányozón díszes légoltalmi jelvényt 
a Máv. üzlelvezetőség dísztermében 
augusztus 20-án Somogyváry Imre 
üzletigazgató ünnepélyes keretek 
között nyújtotta át négy Máv. tiszt
viselőnek. A kitüntetettek közt van 
Gruber László főtiszt, Celldömölk 
állomás légoltalmi tisztje is. 

Adományok. A Hangya együttes-
gyűlése a bombakárosultaknak 
I0-.0 P-őt, a Levente és a vasutas 
sportrepülőknek 100 P-őt adomá
nyozott i 

A vadászati tilalmi Idők meiáll-
lapltáva. A Tö'.dmival*.üzyi miniszter 
moal kiadott rendelete újból azabá-
lyozta a vadászati tilalmi időkét. E 
szerint nyúlra már október 1-én le 
het vadáazni, mert a tilalmi idő zak 
mezi njúluál január 16-tói.október 
l- ig tart. 

Ingyenes mozibímutstó. A Han
gya f. hó 2 1 - én megtartott egy-
gyüttesgyűlése elhatározta, hogy a 
.Szól a kakás...* című közgazdasági 
tárgyú, szemléltető filmet, amely az 
okszerű tojástermeléssel és baromfi
tenyésztéssel foglalkozik érdekes 
mese keretében, lehozatja, és a jö
vő hónapban, az iskolaév megkez
dése után, Ingyen előadásban fogja 
tagjainak és mind a környékbeli 
mind a he'ybeli tanuló ifjaknak 
bemutatni, . . . T., 

KS.zBnetnyMwánítáa. 
Mindazoknak, akik aseratett jé flan, 

illetve testvérünk 
P A R A D I J A N O S 

temetésén réiztv<ttek, ravatalára ko-
siorá', vagy virágot helyeitek, és 
részvétüket bárai módon kifejezték, 
ezúton mondunk hálás köszönetet. 
Ozv. PRAUDA OYULáNÉ és gyermekei. 



4. otdml rmrafKSAUA 

HETI KRÓNIKA. 
K ü l f ö l d i 

Churchill a Balkánon .nem adja 
fel Anglia érdekeit.' 

A visszavonuló német kötelékek 
nagy harcokat vivnak Észak-Franci
aországban : ~ ' — — 

Olaszországban az angolszászok 
új támadást ' kezdtek az adriai par
ton. . - -:T'~- • •••'•• 

A Fűhrer kitűntette fvjannerheim 
tábornagyot és a finn vez'érlcar'fcV 
nőkét. . v " - - •.•'-"•. .; / 

Elbocsátották a ̂ lefegyverzett Olasz 
katonákat a németországi internáló
táborokból. . • . ' - r . 

Chartres-nál nem tudtak további 
előrehaladást nyerni az angolszá
szok. " - --

•A angolszászok-ejtőernyős .és lé
gi uton szállított: csapatokat tettek 

. földre ..á Szajnától ^keletre és azok 
Védelmére páncélosokat szállítottak át 
a folyón. > _ 7 • •• • 

Megerősödött a néniét arcvonal 
a Balti államokban és Varsó kör
nyékén.- -

Hasztalan erőlködik a 8. angol 
hadsereg Olaszországban. 

Az angolszászok . kórházakat tá
madnak meg Firenzénél. 

Péter király kormánya elismerte 
Titót vezérének, ^ — ~ - -

Milánóból érkezett hirek szerint 
Maglioni biboros államtitkár meg
halt. -.-

Romániában puccskormány ala
kult amely fegyverszünetet kért a 
Szovjetuniótól, Angliától és az Egye
sült Államoktól. 

Észak-Frarciaországban a. néme
tek megállították az ellenséget. 

Németországban szeptember l - ig 
bezárják a színházakat, varietéket 
és kabarékat. : 

Prút- alsó- folyása mentén tovább 
•dúlnak a Tiarcok. a németek Szeret
nél is tartják az arcvonalat 

A Közellátási H i v a t a l 
közleményei : 

B e l f ö l d 

Budapesten szeptember 11-én 
kezdődik a tanítás. 

A Kormányzó Ur a honvédelem 
érdekében kiváló buzgalommá! és 
áldozatkészséggel teljesített munkás
ságukért több vasmegyei ipari veze
tőnek és munkásnak adományozta a 
polgári honvédelem bronz- érdem
keresztjét. 

A Kormányzó Ur Szent István 
' napján avatta hadnaggyá a kassai 

'"Horthy Miklós- Repülőakadémia, a 
Ludevika Akadémia és a Bolyai 
MúSzaki Akadémia végzett növen
dékeit. 

Ezentúl csak mérnökkamarai ta
gok folytathatnak mérnöki; gyakor
latot. - '-":. ' . ' ; : - v [ f f ] 

Nagykovácsi Milenkó ismert bu
dapesti nagykereskedő -félmillió pen
gő értékű régi és jóminöségü árú-
ké-zletet ajánlott fel a fővárosi és 
vidéki bombakárosultaknak. 

A szerdai minisztertanács Arkor-.-l 
mánybiztosság felállítását határozta 
eL ' ' . ' . ; 

. "Essö'Sándor dr.-t egyhangúlag 
választot-ák meg a szombathelyi 
Ogyvédi kamara elnökévé. 

Kenyérgabona kiutalás mezőgaz
dasági munkáscsaládok részére 

Közhírré tes*i a közellátási hiva
tal, hogy a körel'átáaí kormánybíz-
tos a közel'átési miniszter .rendel
kezése szerint annak a mezőgazda
sági munkáscsaládnak a részére, a-

| mely kenjérgabonaszükségletét iga
zoltan azért nem tudta biztosítani, 
mert a családfő a jelenlegi háború 
során mint katcoa hősihatált balt, 
harctéren, eltűnt vagy rokkanttá *^SSS£Z 

-továbbá ha a családfő katonai saol- 1 

falatot, vagy közérdekű innckaszol-
gálatot teljesít, kenyérgabonát utal 
ri. - . • 

Ezért felhívja a hivatal at igény 
jogosultakat, hogy Ossteiiás végélt 
f. hó 28-ig jelentkezzenek a közel
látási hivatalban. — --.:Z.1 • ¿ 2 , 

Tudnivalók a sertésforgalom 
1 " szabályozásáról. 

A haszonbérlő, ha a haszonbér
leli szerződésnél fogva a bérbeadó 
restére ztir, ^szalonna, vtgy hízott-
sertés ' kiszolgálására van. kötelezve 
a köttégi elöljáróság igazolása elle
nében a bérbeadj kívánságára leg
feljebb annti zsírt, vagy szalonnát 
köteles kiszolgáltatni, amennyi a 
haszonbérbeadó háztartásához tar
tozókat a helyi ellátási viszonyok 
ügyelem be vételével megilleti, vagy 
pedig a haszonbérbeadó háztartásá
hoz tartozó mipden négy 1 éven 
felüli személyre számítva egy bizott 
sertést Amennyiben a háztartáshoz 
tartozók száma néggyel maradék 
nélkül nem osztható, a fennmaradó 
személyek részére is kistolgáltatható 
egy bizott ter t ís . 

A bérbeadórak a haszonbérlőtől 
átvenni kiránt zsfr, szaloQca, vagy 
sertésmennyiséget a községi elöljá
róságnak kell bejelenteni, s ugyan
akkor le kell mnodania a háztirtá 
sához tartozók ^gy-*ri^tair iegyjo-
gosultságáról is. A községi elöljáró
ság a bejelentésről igazolást állit ki, 
amely magában foglalja a tsirellá 
tatról lemondottak számát, továbbá 
feltűnteti al t a tsir, vtgy hizottser-
téa mennyiséget is, amelyet a ha
szonbérlő a bérbeadónak kiszolgál
tathat. A községi elöljáróság aa iga 
tolást csak olyan hasionbérbeadó 
restére alíthatja ki, aki beszolgál
tatás! .. kötelességével - megterhelve 
nincs. ' 

A haszenbérbeadónak az igátolást 
a seri és, z-ir, vagy szalonna átvétele-

<-r átt kell adni a hastoebérlőnek, 
azzal "nyilvt 

jelentkezik. A nyilvántartó hatóság 
aa igazolást bemutatási zradekkal 
látja el és sertés kiszolgáltatása-ese 
téo az igazoláson feltüntetett mfndeu 
szentély után 100 buzaegységet, 
zsír, vagy szalonna kiszolgáltatási 
esetében pegig* a kiszokhatott 
mennyiségnek megfelelő idza'-gysé-
get a haszonbérlő zsirbészolgáltalási 
kötelességének teljesítésébe beszámít' 
bitje. J - - . ' . ; , > • * - . .-

Felhívjak á gazdák ligye'mét arra 
bogy a hatósági rendeletre leőit, va
lamint a hatótág által elrende t vé
dőoltás következtében elhullóit ser 
tés után, amennyiben a hatóság 
kártalanítást állapított meg, a kár 
talinitáti összeg minden penrője 
után, 1 búzaegységet a zsír. 1 búza-
egységet pedig a' húsbeszo'gállatjjj 

.kötelesség teljesítésébe be kiII szemí-

I 
tani. A gazdálkodónak a kártalanítási 
összes kiutalásáról szóló postautal
vány szelvényével kéli jeleulkezni 
beszámítás végett nyilvántartó ható- \ 
eágánál. .'. ',• i 

-A sertés szállítása. 

40 kg oo aluli sertést igazo'.vány 
nélkül szabad szállítani. Ennél ne
hezebb élősertést csak tz Állat f o r 

galmi Központ bélyegzőjével' ellátott 
fuvarlevéllel fogadhat el a vasút 

Egyik községből a másik
ba történő szállításhoz és hajtásloz 
amennyiben a sertés 100 kg- n»l 
nehetebb az Állatforgalmi-Központ-
által kiállított szállítási igazolvány-4 a-»nosháziak nem tudtákTriensá-
ha pedig a sertés 40 kg oo' f ü i 
de 100 kg nál nem nehetebb úvu 
a tulajdonos lakóhelye, szerint i l - ié-
kes községi előljárcság által kiállított 
szállítási igazolvány szükséges. '•• 

Korpaigénylés gazdakönywel 
rendelkezők résiére. 

Felhívja t közellátási hivalel m i n 
dazokat a gazdálkodókat, akik gáz-
dakönyvvel rendelkeznek, hog; ser
téseik restére szeptember hó 10 ig 
korpát igényelhetnek. Gazda k ö n y v 
vé nem rendelkezők most korpát i era 
igényelhetnek. A kiutalásban részesü
lök beo.-zolgál tatán kötelességét I 
IV. szabadvá.'asztásu csoportban a 
kiutalt korpának megfelelő hizaegy. 
léggel leleinelik. 

Az anyakocák részére havi 10 kg. 
süldők részére (35.kg oo alnliak 
részére i.-) havi 3 kg ko pa igényel-, 
belő. A t igénylés augusztus hó 1 tői 
decemebr bó 31-ig terjedő öt hóoep-
ra történhetik. Igy tehát az anyako
cák restére összesen- 50 kg. a tö 1 -
dők rétlére 15- kg. korpa'.igényeltté; 
tő drb-ként Aki szeptember 10-eu-
táu íg> nyel. otttrotTvember és decem
ber hónapra kaphat korpát. 

A korpa kiutalása ét megérkezése 
után t i érdekeltekéi dobszó • s t 
helyi lapok utján értesíti t közellátá
si hivatal. 

Befőzési cukorvásárlási engedé
lyek beváltása. 

Felhívja a közellátási hivatal az 
érdekeltek figyelmét, hogy a 12 éven 
aluli gyermekek részére kiadott 1 2 
kg os és a gyümölcstermelők részé
re kiadott 6 kg os befőzési cukorrá 
sarláei engedélyek augusztus hó 31.-
utáo már nem válthatok be. 

-k'uiaJisJ! éjrert 
aluli gyermekek részére.*"^ 

Közli a közellátási hivatal at ér
dekéitekkel, hogy a 2 éven alóli gyer
mekek 'részére szeptember és októ
ber hóra 1 drb. bibastáppao vásár 
lására jógiiMtó utalványt kaphatnak. 

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

Csekkszám: 26.070 
A hirdetéseket csütörtökön estig kell 

a szerkesztőséghez beadni.-
Hirdelések dija előre fizetendő. 

Készült: Dinkgreve Nándor köhyv-
nyo-ndájában CeilJOmÖlkön. 

Szombathelyi Bőrgyár 
S. E Járioóházán. 

Augusztus 20-án, Szent Isiváa 
napján a Szombathelyi Bőrért, 
asztali-tenisz, és labdarugó csamE 
jánosházán vendégszerepelt. 

Az asztali-tenisz verseny délelőtt' 
a-Korona emeleti nagyierrnébett volt 
A szombathelyi- aszhii-teniszezók 
Horváth, "Gáspár, Fiiszár és (£2 
összeállításban állták ki, a jánoshá
ziak csapatában gulay,- Farion" 
?sankó és Mészáros szerepellek 

A szombathelyiek közül^üiönöseo 
kitűnt Gáspár és Horváth volt vidétj 
ifjúsági bajnokok, akiknek technikáját 

lyoznFTgy az egyéni és csapatver
senyt a szombathelyiek 9:3 arány
bán nyerték, mig a páros-versenyén 
a jánosháziak 2 : 1 arányban gyrj. 
zedelmeskedfekr " : ' ^Tő, 
' Délután 2 órai kezdettel került 

sor a labdarugó mérkőzésre. A mér
kőzés tikkasztó---hőségben folyt le. 
3 : 3-as félidő után Jánosháza csa
pata D : 3-ra győzött A bőrgyártü 
nem mutattak meggyőző játékot, 
igaz ugyan, hogy hátrányukra szol
gált az - egyenetlen talajú falusi 
pálya. — 

A visszavágó mérkőzések vasár
nap I . sznek Szombathelyen. Keík> 
mellen, hogy a jánosháziáknak haj
nali 4 órakor Kaidra, vagy. Celldö
mölkre kell átkocsizniok, különben 
jegy'nap alatt nem tudnák megtenni 
az utat. . . . " ' . • T- -. 

M E G H Í V Ó , f 

A Celldömölki Hitelszövetkezet, 
mint az Országos Központi Hitetito-
velkezet tagja 1044. éri stépletaser 
3 án délelőtt fél 11 ónkor, Irtáro--
?.all<ptelenség esetén 1944.évi szep-
tember hő 17-én délelőtt fél I l e n 
kor a szövetkezet heljiségébeu 

r t a i M kt t in l l é io t 
tartja, melyre t tagokat at altptta-
bályok 37. § a értelmében megbivji. 

Tárgysorozat: 
I. A mult évi Ozleteredroéojrfjl 

szóló jelenlétek tárgyalása. 2 A zár
számadások - megvittálása és a let 
méntvény magadéra, 3. A mérleg 
megálltpiáai. 4 A tiszta jövedeltar 
ről való reudtliezés. 5. At iutgv 
tóság 4 tagjának választása. 6 Ha
tározathozatal a Kemeneabűgyéai 
Hitelszövetkezet, mint t i 0. E. B, 
tag]a felszámo ás alatt kemenesbé-
gyésti cég beolvasztása tárgyihaa 
í. Igazgatósági-Tiápidtt, jelínjítidllét-
felOgyelöbitottság viz-gálati dijának 
megállapítása. 8 Esetleges iDd.tvánvok 

1943. évi január hó 1 én a Matt 
s t ámt 1382, üz'etréazének sttsa 
pedig 3234 veit, aa év folyamán be
lépett 88 tag, 583 üzletrésszel, M l 
petl 22 tar^77 ozletreasie^ Ittál 
maradt 1943. év végén 1448 ISf. 
3740 Uzletrétszel. ' } ' 

1914 j tnuár hó 1-től pedig i * * 
gyűlést megelőző jűiiói hó végeit 
beléptstt — tag — rtletrésszel, kilé
pett — tag T= üzletrésszel, Bírt* 
1448 t tg 874Ó nxlstréssvel. 

A Iclügyelőbitottság által megviB' 
gáH 1943. évi mérleget a szövattf 
zet helyiseiben kifüggesztettük éian 
mindenki megtekintheti. , 
. (>IJdilmolk, 1944. július hó 25-éo. 

~ ' • - -Az Igszgatosaf 


