
40. évfolyam.'36. szám 

Párt és nemzet. 
-A kormány a mult bálén kiadott 
egyik rendeletével félesztathr az~ 
összes "politikai párto't. A néhány 
nyumiatott sorból éllé rendkívüli 
intézkedést minden nyilatkozat és. 
indokolás nélkül adta ki a kormány. 
De a; újságok, amelyek közölték a 
nagy horderejű rendeletet, az Dk. sem 
fűztek hozzá semmiféle megjegyzést, 
vagy magyarázatot 

' De erre nincs is 'szűkség. 
Ezekben a sorsdöntő napokban a 

kormány is, a nemzet is tudja és 
érzi egyaránt, hogy most nem egy
más ellen harcoló pártokra, pártve
zérekre, hanem egységes nemzetre 
és áldozatos munkára van szükség. 
•-• Béke idejében . megengedhette a 
nemzet magáriak azt a fényűzést, 
hogy különféle pártok, különféle 
pártvezérek, különféle eszmékkel és 
népszerű jelszavakkal szervezték a 
népet Ma azonban ételünkről vagy 
halálunkról van- szó ; az egymás 
ellen harcoló ét egymást gyűlölő 
pártok csak ártalmára, és végzetes 
szerencsétlenségére -lehelnek a nem
zetnek. . 

Ma egész Európa lángokbán áll. 
Pusztító tüze és lángja nem tudjuk 
melyik órában-csap át hozzánk. A 
levegő telítve van pusztító eröíkéT 
Ebben a nyomasztó légkörben, eb
ben a világotrengető viharban ki 

"kell józanodnunk és föléje kell 
emelkednünk a pártvíszályoknak, 
bogy tisztán léthassuk a ránk zúdu
ló eseményeket. Itt a történelmi 
pillanat, amikor minden pártpoliti
kát abba kell hagynunk, minden 
pártviszályt meg kell szüntetnünk-. 
Ha akadnak is belső ügyeink, baja-' 
ink, amiket elintézni és rendezni 
kellene, most tegyük félre nyugal
masabb és tisztultabb időre. A fe
nyegető veszélyben- halljuk és értsük 
meg a történelem szavát, amely 
most .nem egymás, ellen, harcoló, 
nemzetet gyöngítő • pártökaPfl 
hanem az ország érdekét szolgáló 
egységes és erős összefogást követel 
tőlünk, 

Jaj nekünk, ha nem halljuk..é> 
értjük meg a történelem parancs
szavát! A. szörnyű történelmi csa
pások, amelyek Mohácsnál és Tria
nonban sújtották nemzetünket, olyan 
időkben és akkor következtek be, 
amikor előzőleg a pártpskodás 
széjjeltépte a magyarságot. 
. Ha nem akarjuk, hogy ' ebből a 

világkatasztrófából ismét nyomorú
ság szakadjon ránk,/akkor ezekben 

_a súlyos órákban*' kovácsolódjunk 
S ŝsze, hogy bizalommal nézhessünk 
a^övóbe. ' 

Kajii János. 

UJ ALAKULT. 
Lakatos Géza 

Vitéz Sztójay Döme minisztereltiak kedden délelőtt oenyúftirtta a tcorrrrány 
A Kormányzó Ur a lemondást etfogadla. Vitéz 8ztójay Döme imaiszterelnök, mint lemondólevelében 
hangsúlyozta - Lelkiismeretbeii kötelességének tartotta megroitiiált egészségi-állapotára Mi i 
tettel benyújtsa a maga és kormánya lemondását * , 

e" : A kormány tagjai kedden délután 2 érakor minisztertanácilt tartottak, 
mm vették vitéz Sztójay Döme miniszterelnök elhatározssit es aláírlak íJJr-jjjJÉat A Kormányzó 
Ur Őfőméltósága vitéz Lakatos Géza vezérezredest bizta meg a a»imja)atattitáliaj, 

. Az új kormány tápjai a következők: rntniszterelrrök vitéz Lakaim fiéza titkos tanácsot, 
szolgálatonkivüli vezérezredes, vallás- és közoktatásUjyi miniszter Rakevtzky Iván titkos tanactos, 
fgaztágttgymjnitzter Vladir Gábor titkos tanácsos, pénziliyminitztsr rtemenyt-Schneaer Ujes titkos 

— n . , . = _ = . , . ^ . . ^ . | - '^/jgmkfQ ^ - f i j - - vezérezredes, löldauvelésiigyi 
minszter Jurcsek Béla, belügyminiszter vitéz Dlf*1t#4illdö>, Mr10jjyaals«aiter vttéz lleomyey tzasatfv 
szolgálatonkivüli altábernagy. kei-*at*edeM aMMMP ftarket Olraér # , ipertfjri mMt-rfarvitt* 
Gyulay Tibor dr. A Kormányzó Úr a közellátási mMlttieri teendők ellátáeivai a 
minisztert bizta meg. . . * 

Az új kormány tagjai kedden ette 10 órakor letették a Kormányzó Úr kezébe a hivatali 
esküt. ":• '- • '' '"' .'' ' . ' . - • 

A Celldömölki H a n g y a 
' ' 2 5 . óvi közgyűlése. 

A Celldömölk és Vidéke Hangya 
fogy. szövetkezet a mult vasárnap 
tartotta meg 1943 évi rendes köz
gyűlését, a délelőtti riadó miatt du.! 
4 órakor a községháza tanácstermé
ben. Szabó Károly elnök megnyitó-j 
jában bejelenti, hogy ez a közgyű
lés a Hangya 95-ifc közgyűlése, te-j 

| ^ ^ ~ : » e g y e d * z á z a d a t ranoakr- -hogy^ 
Celldömölk polgársága a mull há-i 
ború utáni árúuzsorá megfékezésére 
és letörésére, gazdasági szempont-j 
ból megalapította. 

A Hangya azőta évtői-évre-W? 
veri teljesíti hivatását, forgal
ma, tagjainak száma és yevő-j 
köre évről-évre gyaradod k és a 
mai háborúban is mindent elkövet 
hogy tagjait a" régi szellemben, a. 
körülményekhez képest kielégítően 
lássa el árúval. Sajnos a mai hely
zet nem alkalmas arra, hogy ezen' 
nevezetes dátumot jelentőségéhez 
mérten ünnepeljük meg, majd a 
most elmulasztottakat a jobb idők 
beálltával lesz időnk'pótölni. Beje
lenteti, hogy a szövetkezet a mult 

lapra 200 P. összeget "juttat Az 
igazgatósági tagok közül Dr. Por
koláb János és Kotz István míg a 
felfigyelő bizottsági tagok közül Dr. 
Baráth Lajos, Qréczí Ferenc és 
Koltai János mandátuma lejárt, 

évben 1.23W45 P. összegű i o ^ - L f " | f f L t " * " i 0 0 1 r n e * v á -
mat bonyolított le, áruban: 9472-74 | m m l aTözgyules. 
P. üzletrészben pedig 107.808 P 
összeget juttatott viasza a .tagol 
visszatérítés címén. A szövetki 
a mult évben 45*0 P. összegű jó
tékonycélú adományt adott 4tí kü
lönböző egyesületeknek, testülerek-

T^oiá^b ' jénéis . alelnök ia Hgazfí*.' 
tóság, Fülöp József felügyelő bizott
sági atelnük a feltlgyeőlbizottság 
jelentését olvasta fel, majd Ihász 
Antal ügyvezető a mérleg és üzlet
eredmény számla adatait ismer
tette. • 

A mérleg szerint kimutatott" 16.000 
P. összegű tisztanyereséget a követ
kezőkép osztotta fel a közgyűlés: 
tarialéklapra 4016 P , a befizetett 
üzletrésztőke 5 százalékos osztalék
ra 8984 P. alkalmazottak segélya
lapjára 2600 P., a .Czubor László-
Ma ngya központi és ragszövetkezetí 
alkalmazottak jóléti és közművelő
dési | egyesületének 300 P. A Gr. 
Károlyi Sándor fele szőv. segélya-

Az indítványok során Oaál Sán
dor igazgató-lanl tó szóváteszi, 
hogy . 'a lezárt zsidóüzletekben 
levő árukat az egerek ésa-molyok 

"" fel ahelyett, hogy gyors intés
sel a közönség részére forga- . 

az elnökséget, nogy hasson oda . 
illetékes helyen, hogy ezen romlan
dó árukat a nemzet részére meg-

Szabó Károly elnök igére
le l lesz, hogy a felszólamlásról fel
vett jegyzőkönyvi kivonatot a főis
pán urnák át fogja adni, és megké
ri , kogy azt illetékes helyre továb
bítsa. 

Az elnök ezek után Isten ál
dását kérte .minden tagra, mind a 
szövetkezet munkásságára, és ezzel 
a közgyűlés véget ért. 
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Neveljünk együtt! 
Hogyan támogathatja a család az iskola munkáját? 

.Kinek mije nincs, azt nem is ad
hat Ha tehát azt akarjuk, hogy 
lelkiismeretes, szorgalmas, becsüle
tes, vallásos ember váljék a Józsiká
ból, lluskából, legelőször magunk
ban kell ezeket az erényeket nevel
nünk. Milyen fájő az, amfkot-a 
serdülő leány rászól az édesanyjára: 

Ugyan, mama, hagyja ezt, nem 
ért maga már ehhez ! 

Vájjon annak idején nem igy beszél
tünk-e mi is édesanyánkal?! Sokszor 
bele kell néznünk saját lelkünkbe, 
ott kutassuk; legelőször is a hibákat, 
amelyeket gyermekeinken tapaszta
lunk, ott kutassuk az erényeket, 
amelyeket szívesen látnánk gyerme
keink lelkében. * 

A boldog élet egyik igen lénye
ges kelléke van Szent Pál apostol 
intelmében: • Egymás terhét viseljé
tek!" A családi élet meg minden 
egyéb életmód is tele van alkal
makkal arra, hogy ezt a szép erényt 
gyakorolhassuk. Az ifjú házastársak 
még rózsaszínben látják a világot, 
egymásról -csak szépet, jót tudnak 
mondám, ahányszor egymásra néz
nek: csak mosolyogni tudnak. Ha
nem amint múlik az idő, az állandó 
együttlét letörli az idealizmus hím
porát, előtűnnek a hibák, a gyarló
ságok is. Már nem röstellenek egy
más előtt lelkileg pongyolában meg
jelenni. Busszusan, kedvetlenül jön 
a férj haza a napi munkája után, 
türelmetlen, ha a leves nincs azon
nal az asztalon, a feleség pityereg, 
mert nem elég divatos a ruhája, stb. 

Aztán jönnek a gyerekek, szapo
rodnak a gondok, az ősz hajszálak. 
0 mennyi alkalom egymás terhének 
viselésére! De hány kísértés is, bogy 
az édesanya kedvezőtlenül nyilatkoz
zék a gyermek előtt az édesapa 
gyarlóságairól és viszont 

Föltétlenül rzükséges a nevelés
ben az okosság erénye. Nem a 
tanultságot, képzettséget jelenti az 
okosság erénye, hanem azt a bizo
nyos "Hatodik érzéket*, amely arra 
segít, hogy adandó alkalommal 
mindig eltaláljuk a helyes szót, amit 
mondanunk kell, a helyes cselekvési 
módot, sót megérezzük azt az al
kalmat is, amikor hallgatnunk keli. 
Hogy az okosság erényét elsajátít

suk, tanulmányoznunk kell a saját 
és embertársaink szivét Soha ne 
elégedjünk meg azzal, bogy csak az 
"orrunkig látunk", Foerster, korunk 
egyik legnagyobb nevelője azt taná-

. csolja, "nézzünk az arcok mögé". 

í~TJeTet 
. a munka s család feje siet haza 

elkölteni az ebédet Igenám, de még 
j nincs befőzve a leves; féligfőtt a 
• bab a fazékban. Milyen könnyű 
| ilyenkor elmordulni:. 

— Hát azért van az asszony 
egész délelőtt itthoni Éti szakadtig 
dolgozhatom s. még ebédet sem 
kapok idejére!... 

Pedig az asszony el készítette a 
reggelit mielőtt a férj és a gyermek 

telkeit, elmosta a reggeli edényt, 
kitakarított, piacra ment, elkészítette 
az ebédet. Közben mennyi apró 
kellemetlenség érte: szeles az idő, 
nem gyullad meg a tűz. Siet a ba
bot tisztitani, bevágja az ujját. Ezt 
most be kell kötözni, ahhoz egy kis 
puha rongyot kell keresnie. Így mú
lik az idő s étért nincs készen az 
ebéd. Dehát nem nézünk az "arca 
mögé", nem; látjuk a sok kellemet 
fenséget, bosszúságot, ámít szegény 
asszony a délelőtt folyamán lenyeli 
csak azt Játjuk, bogy nagyon forró 
a leves, mért éppen most vette le a 
tűzről. Aztán ahelyett, hogy egy 
résztvevő jószót kapna, égy köszö
nömöt az egész délelőtt fáradságá
ért, összeráncolt homlokot, barátság
talan arcot kell látnia egész ebéd 
alatt — ha ugyan csak ennyi volna.. 

De aztán az ért térelemért ne i t 
álljunk bosszút azonnal. . 

Beütötte • kisgyermek a fejét az 
asztal sarkába. 

— Ne sírj, angyalom! Gyere, ver
jük meg azt a csúnya asztalt! Dá, 
dá, te csúnya asztalt Megütötted 
Lajcsikát! 

Vigyázat! Legközelebb Lajcsika 
valami rossz fát tesz a tűzre, anyuka 
elpacskolja. Perszehogy ez faj a 
gyönyörűnek. De íme, Lajcsika 
megfordul, aztán: dá, dá, anyuka, 
megütötted Lajcsikéi!... Vajon kitől 
tanul'ta ezt ez a haszontalan ? I . . . 

(Folytatjuk.) 
( t • ) 

Bérmálás! naptár. 
Jánosházán kezdi a formálást -

Kovács Sándor megyéspüspök. 

Kovács Sándor megyéspüspök 
szeptember folyamán a kemenesaljai 
és a jánosházi esperest' kerületben 
szolgáltatja ki a bérmálás szentségét 

A bérmálás sorrendje a következő: 
Szeptember 6-án Jdnoahdza, 
szeptember 7-én Hosszúpertszleg, 
szeptember 8-án Egyhdzasketge, 
szeptember 9-éh Karakó, 
szeptember 10-én Zalaerdőd, 
szeptember l l-én Őérte, 

-szeptember 12-én Kúti, 
" szeptember 13-án Vdsdroemiske, 

• szeptember 14-én Vashowúfalu, 
szeptember 16-án dlsöeág, 
szeptember 17-én Qtüdömóik, 

szeptember lS-án It*4kfa,(\\\ bér-
málkoznak a Nemeskocs-bobai hí
vek is), 

szeptember 19-éh KtmmtehS-

szeptember 20-án Kemenetment-
wm 

szeptember 21-én Kenyéri, 
szeptember 23-án Pdpöc. 
szeptember 24-én Kőszeg, 
szeptember 25-én Nagptiüce, 
szeptember 26-án Sőm/énmihdly-

fa (ide jönnek a vonódd lelkészség 
hívei is), 

szeptember 27-én Oeifff<ummyfa. 

Emberek é r t é k e l é s e 
m á s o k becsülése*. 

Annyira megszokott dolog nálunk, 
hogy a társadalmi állás és az iskolai 

' elválasztják az embereket 
„, hogy fel. sem tűnik so
milyen káros ez a jelenség 

_ l . ' — . I Á V . A I 

A kötelesség, amit az élet reánk 
ró, a munka, amit végzünk, a be
csületesség, amellyel megálljuk he
lyünkét munkaterületünkön, nem 
függvényei sem- -származásunknak, 
sem iskolai végzettségünknek, sem 
a különféle módszerekkel kivívott, 
sokszor kitiprott helyzetünknek. 

Istenadta tehetségünk, kemény ön
neveléssel elért becsületességünk és 
helytállásunk sokkal inkább megad
ják -ar alapot megbecsülésünkre, 
mintha csak az előbb említettek 
vannak birtokunkban. 

Ebből már az is következik, hogy 
értékmérésürtknél nem maradhat 
figyelmen kívül sem az iskolái vég
zettség, sem a becsületes munkával 
kiérdemelt, sok más adottság sem. 

Az emberek beskatulyázása sem
mi esetre sem visz közelebb ben
nünket egymáshoz, legfeljebb csak 
arra jó, hogy még jobban elválaszt 
egyes, rétegeket egymástól. 

Sokat beszélnek" erről manapság, 
sokat is irtak már róla, de közéle
tünkben - mégis azt tapasztaljuk, 
hogy minden csak.falra hányt bor
só, ha a gyakorlatban nem történik 
semmi sem az eddjgi értékelés \ 
megváltoztatására. r-i 

Értékelni az embereket-értékeik 
szerint! " •'. -í — 

Ez fenne a feladatunk, de nem 
csak egyeseknek, hanem minden 
jóérzésű, fajtáját szerető magyar 
embernek, legyen az önálló,, vagy 
alkalmazott, hivatalffnök, vagy be
osztott. 

Persze az értékelés és más meg
becsülése nemcsak alulról felfelé, 
vagy megfordítva kötelező, hanem 
kölcsönösen. 

Seríki sem kívánhatja, h gy a ' 
munkaadó puszi pajtásának fogadja 
minden alkalmazottját, azt sem, hogy 
a hivatalfőnök szórakozótársának 
válassza altisztjét, de igen is meg
kívánja a magyar élet, hogy meg
lássák bennük a dolgozó, becsületes 
magyart és a munkahelyen, a hiva
tali érintkezésen kivfll, mint jól ér
tékelttel, mint megbecsülttel hídjának 
elbeszélgetni, ha kell még szórakoz
ni, esetleg fehér asztal mellé leülni 
is. ••-

Nem érdemel meg vezetőszerepet 
ma az a munkaadó, hivatalfönOk, 
vagy elöljáró, aki a beosztottjait 
nem azzal a mértékkel méri, ame
lyikkel kell. 

Hallottunk olyan esetről, hogy a 
különböző iskolai végzettségű be
osztottak felettesüket köszöntötfék 
névnapján. — Természetesen még a 
jobb időkben. — Megvolt a szép 
beszéd és az ajándék átadása. Kö
vetkezett az üdvözlés m gköszönése. 
Ez í i r még jelen voltak mind az 
alkalmazottak. Most következett az, 
ami, illetve aki szélválasztotta a 
.beosztottakat, egymástól is, meg a 
hivatalfőnöktöl is. Ugyanis fehér 
asztal mellett is emlékezetessé IST 
vánván tenni a napot, iskolai véj*?^ 
zettség alapján kiválasztotta, illetőleg 
szétválasztotta őket Voltak tehát 
méltók, akikkel a fehér asztal mellé I 

i t leült a felettes é* voltak nem 
méltók, akik méltatlanok voltakar 
ra, hogy egy Klórácskát a nevezek* 
napon barátságosan köztük töltsön 

Hát ez megjárta régen, de nu 
ilyen értékeléssel sokkal I ^ M . -

RL .-4I1£1* — L . . iubhan 
szétkuszálják az embereket, mig. 
gondolnák. 

Megtörtént az is, hogy közös 
szolgálatot teljesítő beosztottak közti 
azért helyeztek el valakit m?s vá
rosba, mért ő szo'gálal után .fehér 
asztal - mellé merészkedett ülni az 
alacsonyabbrendű skatulyába helyt-
zett beosztottal. 

Minden esetben az volt a hiba 
hogy az értékmérés nem az ériékrk' 
szerint történt 

Ha helyesen alkalmazzuk a mér
téket az emberek értékelésénél, több 
embert fogunk bécsülni megérde
melten, de sokkal többen lesznek 
azok is, akik ő s z i n t é i 
minden külső kényszer és • ráhatás 
nélkül becsülnek és tisztelnek ben
nünket: elsősorban az embert és 
nem a feletlest. . (Um) 

Papi, recolléctlo Celldömölk:!. 
Kovács. Sándor szombathelyi me 
gyéspűspök elrendelte,, hogy a lel-
készkedö papság minden hónapban 
recollectíon vegyen részt. Celldö
mölkön hétfőn délután 8 órakor 
kezdődik az apátsági templomban 
a környékbeli papság lelki recottec. 
tiója jándi Bernardin apátúr veze
tésével. 

Esti szentmisék az apátsági temp
lomban. A háborús riasztások miatt 
szükségessé vált, hogy vasár- 'él 
ünnepnapon a szentmiséket a ko
rai órákban mutassák be a templo
mokban. Ennek következiében az 
apátsági templomban szeptember 
elsejétől fogva elmarad a délelőtt 
féltizcnegyi szentmise. Helyette az 
egyházmegyei főhatóság külön en
gedélye alapján a jelen háború, ol
talma alatt a parancsolt ünnepékei 
az'esti órákban lesz szentmise te
kintet nélkül arra, hogy a délelőtt 
folyamán volt-e légi veszély, vagy 
légi riadó. Szeptemberben a vasár
é t ünnepnapi esti szentmiséket 7 
órakor mutatják be. A miserend 
egyéb változásait szeptember köze
pén közli a plébánia hivatal. . ' 

A K a t o i k u s K ő r Hölgybizottiiii 
a nóegyesü'etek vezetőségi tagjaival 
együtt hétfőn este 6 órakor tanao
kozást tart a Katolikus Házban. A 
tanácskozás tárgya: a sebesült hon
védek részére sütemény készítése. 

A visvári búcsúsok nyitják BM 
az őszi buci új árast. Vasvár népe 
régi fogadalom alapján minden ér
ben szeptember első vasárnapján 
elzarándokol Celldömölkre. Az idén 
is teljesitik fogadalmukat. Ma este 
mintegy 100 zarándok érkezik Vas
várról Celldömölkre. Ok nyitják mej 
a hagyományos őszi búcsújárást 

Oltáregyleti imaóra holnap vasár
nap este a 7 órai szentmisével kap
csolatban lesz az apátsági templom
ban. 

A Katolikus Kör választmiiye 
szeptember 8-án este'o órakor ülést 
tart a Katolikus Házbán, A választ
mány tagjaít-tiszteletfel meghívja » 
elnökség. 



KEMBCESALJA 8. oldal. 

TOLLHEGGYEL 
Minden szó nélkül, a legnagyobb 

megértéssel és odaadással veszi ki 
részit a celldömölki társadalom 
minden igénybevett tagja a légó 
műnkéből. Fiatal munkáslányok és 
vezető emberek feleségei épugy, 
mint az idősebb urak és az ifjú 
leventék. 

—Termésr r te* is PZ, hlsrr sr itthon-, 
maradottaktól ez a legkevesebb, amit 
megkövetelhet a közösség.' Hatórás 
szolgálat a figyelóhelyen nem olyan 
megterhelő, hogy három-nég)heten
ként ne lehetne szívesen és Öröm
mel vállalni. 

Visszataszító azonban, hogy akadt 
Celldömölkön néhány úr, akik fittyet 

-hányva a törvényes igénybevételre, 
mit. sem törődve a közösséggel, 
melynek mégis csak tagjai, megta
gadták a szolgálatot, melyet joggal 
elvárhatnak tőlük. 

Mint értesültünk, ezt a néhány 
urat hiába hívták ismételten a szol
gálattal kapcsolatos tanfolyamokra, 
sorozatosan és tüntetően távolma
radtak^. A 
, A megtorlás az illetékes hatóságé. 

Reméljük nem is marad el a méltó 
büntetés. 

A magunk részéről- örülünk.an
nak, hogy ilyen kevesen vannak az 
11 let - k, de örömmel fogjuk leközölni 
azok névsorát, akiket az illetékes 

" hatóság ebben az ügyben — remél
jük rövidesen — elmarasztal. 

Készülés az őszi 
búcsújárásra. 

Elérkezett az őszi búcsújárások 
ideje. Ezzel kapcsolatban a plébánia 
a következő szövegű hirdetményt 
küldte szét a vidéki plébániákra: ' 

A. magyar bencések ösi kegyhe
lyén Celldömölkön, a Szüzanya hí
res, kiscelli templomában az idén 
is megrendezzük a hagyományos' 
őszi bucsujarasL Törhetetlen magyar 
lélekkel, egetostromló hittel, és bűn
bánó vezekléssel könyörgünk Bol
dogasszony Anyánkhoz,- régi nagy 
Patronánkhoz, hogy . ne feledkezzen 
el a szegény magyarokról. -

Az 1944. őszi búcsújárás sorrend
ié: : -

Szeptember 7-én, csütörtökön 
este 6 őrakor bevezető szentbeszéd 
és litánia 

Szeptember 8-án a Boldogságos 
Szűz születésnapján: reggel 6, 7 és 
8 órakor áldoztató szentmisék; dél
előtt 9 órakor jándi Bernardin dö-
mölki apátúr főpapi miséje. Délután 
2 órakor a kegytárgyak megáldása 
és a zarándokok búcsúztatása. 

Szeptember 10-én vasárnap ünne
peljük az Jdé r t -Szűz Mária neve
napját! Ez a kegy hely legfőbb bú
csúja Az ájtatpsságok. sorrendje: 

Szeptember 9-én szombaton este 
6 órakor szentbeszédet, majd főpa
pi litániát mond Kovács Sándor 
szombathelyi .megyéspüspök úf. L i 
tánia után alkalmas időben könyör
gő körmenet " ' ~ : . 

Szeptember. 10-én vasárnap: reg
gel 6, 7 és 8- órakor áldoztató 
szentmisék, délelőtt 9 órakor Jándi 
Bernardin dömölki apátúr főpapi 
miséje, délután 3 órakor litánia, a 
kegytárgyak megáldása és a zarán
dokok búcsúztatása. • m i > 

Magyar Mária-Cell búcsú-ünne
peire magyar szeretettel várjuk a 
kedves zarándokokat! 

Celldömölk,' 1944. augusztus. . 
A bencés apátsági plébánia. 

B E E 

Szomorú 
1rs. őrmester 
_|yáai 
utalna 

Anyakönyvi hírek 
hónapban a celldömölki 
hivatal ban a következő 

SzOleté* • 
Leffter Gábor r. k. kalapos-mester 

és Túri Mária r. k. leánya: Mária, 
Angyal — Horváth János r. k. Öve
ges és Polgár Valéria r. k fia: Já
nos (Jánosháza) — Horváth Brigitta 
r. k. leánya: Julianna (Nemesszalók) 
Székely Lajos r k. kertész cs Tóth 

Nap-nap után halljuk, hogy a vá
sárlók hol ezt, hol azt a kereskedőt 
szidják az udvariatlan kiszolgálásért, 
de az sem ritkaság', hogy a keres
kedők nincsenek megelégedve a 
vásárló közönséggel. Hallgasd, meg 
egyiket, feltétlenül nem lesz igaza 
a másiknak. Tedd ezt megfordítva, 
nem.tudod-a végén melyiknek van 
igaza. ; . . 

Tény az, hogy még ma is igen sokan 
vannak olyanok, akik nem akarják ész
revenni, hogy a háború hatodik 

..esztendejébe léptünk és bizony sok 
minden nem úgy van mint máskor, 
de azt is kellene tudni, hogy még 
sok minden sokkal jobban van, 
mint ahogyan lehetne és ahogyan 
máshol van. '*'?"•• 

Elégedetlenkedő vevők, akik a ke
reskedő, idegeit hangszernek nézik 
és azon játszanak. 

Visszataszító ez is, de az sem sziv-
vidító ám, amikor egyes kereskedők, 
főként az ellenőrzés fogyatékossága 
miatt és tág lelkiismeretük birtoká
ban olyan anyagi előnyökre-tettek 
szert, hogy nem tudják, hogy 
viselkedjenek új helyzetükben. 
Sokszor valósággal élvezik a hely
zeteket Még hallani sem jó hogyan 
utasítják el az üzletükbe betévedt 
jámbor és félékeny érdeklődőket. 
Mert ilyenek is vannak. Alázatosan 
kérnek, és udvariatlanul elutasítják 
őket. Pedig még az árúhiány mel
lett is lehetne udvariasnak lenni, 

.mint -ahogyan az is a legtöbb be
csületes magyar kereskedő. 

Kielégíthetetlen vásárlók: "Alább 
az igényékkel! Gondoljunk arra, 
hogy a kereskedőnek is vannak 
idegei. - " 

,-' Elbizakodutt néhány kereskedő: 
Becsüljük meg az árúhiány mellett 
ís a vásárolni akarókat. Gondoljunk 
arra, hogy lesznek még rakott üzle
tek is. 

harctérrel: 
t l evnnoéllkus • 

Magdolna r. k leánya: Éva (Buda
pest) — Nagy Imre ev. földbirtokos 
és Dezső Katalin ev. fia: Eőrs, Bőd , 
László — Dél Ferenc r. k. napszá
mos és Somogyi Irén ev. leánya: 
Irén ev. — Sóvári Józset_Máv. 
mozdonyvezető r. k és Dogmonics 
Anna r. k. halvaszületett fiú és 
halvaszületett leány — nemes nagy-
alásonyi Barcza Jenő ev. ny. csend-, 
őr alezredes és Porkoláb Mária ev. 
leánya: Zsófia, Katalin, Erzsébet — 
Szabadi József ev. Máv. fűtő és 
Csuka Ida ev. leánya: Margit — 
Horváth Ernő r. k. Máv. fűtő és 

körjegyzőinek rész vételévei egy üt- Helner fcén-r. kv fia:- Ernő, Imre — 
tiszti értekezletettartottakTzer- Varga Károly r. k. borbély és Ocr-

sei Ilona r. k. leánya: Mária Hona 
— Faragó József re.', gazdasági cse
léd és Pelhö Rozália ev. fia: Ferenc 
— Horváth Imre r. k. gazd. lak. 
altiszt és Vég Rozália r. k fia: László 
György — Török Ilona ev. leánya: 
Edit (Alsóság) — Varga Géza ev. 
üzemellenőr és Balázs Rozália ev, 
leánya: Rózsa, Mária (Budapest) — ' 
Le-kai István r." k. bazaltbányai 
mozdonyvezető és Horváth Gizella 
leánya: Mária, Magdolna, Terézia 
— Rába Ferenc r. k. Máv. s. tiszt 
és Murai Erzsébet leánya: Éva, Er-

Tábori posta. Œ 

tortanlto augusztus 
tilsa viselt keresztsshsdjáratban, 
hazája védelmében 29 é v e s karéban 
hősi halált ha l t 

Áthelyezés. Tóth Ignác m. kir. gaz
dasági tanárt a kasnál gazdasági 
középfokú tanintézettől a celldömöl
ki féli mezőgazdasági iskolához he
lyezte ái felelettes hatósága. 

Közellátási értakezlst. Dr. Mester-
bázy Ferenc- főispán, mint közel
látási kormánybiztos elnökletével a 
celldömölki _és sárvári járás községi 

tes 
dán délelőtt Sárváron a községháza 
tanácstermében. Az értekezleten 
résztvettek dr. Hetthéssy Jenő cell
dömölki és dr. Ajkav Béla sárvári 
főszolgabirák, továbbá dr. Kiss i 
Gyula vármegyei másodfőjegyző, a 
vármegyei közellátási hivatal v. zető- , 
je és dr. Szüls Zoltán főispáni bt- ' 
kár ís. | 

Kinevezés. Dr. Somogyi Ernő 
közigazgatási gyakornokot volt ke-
menesmagasi segédjegyzőt tisztelet
beli szolgabíróvá nevezték ki. i 

Értesí tés . A jánosházi m. kir. 
álami polgári fíu-és leányiskola i -
gazgatósága értesíti az érdekelteket 
hogy lapunk multbeti számában kö
zölt vizsgálati rendben a bérmálás 
miatt változás történt, A szeptember 
6-ra hirdetett magánvizsgálatok 7-én • 
reggel 7 órakor kezdődnek. Egyben 1 
értesiti a vidéki tanulók szüleit hogy 
a jelenlegi vonafkozlekedés miau 
vonattal bejáró tanulókat nem ve
het fel. 

Venl Sancte a népiskolában. A 
celldömölki r. k. népiskola tanulói 

— 

m 

zsebet, Viktória. 
"**. HázaeaágkStée i 

Horváth Lajos ev. ny. Máv. altiszt 
ét Bobros JrVrfH ev. háztartásbeli 
házasságot kötöttek. ~\ 1 . 

Novak Béla honvéd az A. 6097 
tábori postaszemről üzen Rábakecs
kédre testvéreinek, rokonainak és 
ismerőseinek, hogy jól érzi magát, 
egészséges és kéri, hogy címére 
sok levelet írjanak. Csókjait és üd
vözletét küldi. 

Eredics Sándor őrvezető a Z. 
855. tábori postaszemről üzeni Cell
dömölkre feleségének, édesanyjának 
és testvéreinek, hogy egészséges, jól 
érzi magát Jó érzéssel irja, hogy 
több celldömölki bajtárssal Utálko
zott az idegen földön, akiket név-
szerint is felsorol lapján. Kéri, hogy 
gyakran írjanak hazulról is levelet. 

Z-édenyf Synlá őrvezető és Kiss 
Ernő honvéd az M. 195. tábori pos
taszemről küldik üzenetüket Versbe 
foglalják mondanivalójukat Tudatják 
hogy jól vannak, sémi bajuk sincs, 
kérik hogy ne aggódjanak csak 
imádkozzanak értük, mert az anyai 
imát * jó Isten meghallgatja 

Kevtházy József őrvezető a B. 453. 
tábori póstászámról lapunk hasáb
jain kéri a kemenesaljaí lányokat, 
hogy szeretne velük levelezni. Aki 
szívesen lé?elez, irjon címére. 
- ' > ' . • - • 1 ' 

Tábortűz. A mult vásárnap este 
8 órakor jól sikerült tábortűzet ren
deztek a sportpályán a jelenleg 
Celldömölkön folyó levente szakasz
parancsnoki tanfolyam résztvevői. 

Nemes Káldos Béla ev. ny. Máv. 
s. tiszt 67 éves tüdőasztma, dülmi-
rigytultengés (Sömjénmlhályfa) — 
dr. Ulmer Ágoston r. k. ny. Máv. 
tanácsos- 71 eves szivkoszorú érel
meszedés (Budapest) — Rosta János 
r. k. kötélgyártó 88 éves végeigyen -

tolna?, szepteeiber 3-án. I gaiés — CryOrki Marton r. k. ko-
•< vasárnap reggel T ó r a k o r lesz a 

I tanévnyitó Veni Sancte áz apátsági 
I templomban. • 
, Első rdomány a Vssvármegyei 

Bajtarai Szeiflálatnak. A Sárvárt 
Ruhagyár R. T. nevében, Mészáros 

I László vezérigazgató a hadbavonul-
\ tak iskolásgyermekeinek támogatá

sára 1000 pengős adományt jutta
tott el a Vasvármegyei Bajtársi Szol
gálathoz Saját nevében külön 600 
pengővel toldta meg a nemes ado
mányt, egy hadbavonult fiúgyerme
kének taníttatására. * 

A celldömölki iparostanoiciskolá-
baa leánytanulók szept 4-én dél
után 2—3 óráig, az újonnan szer

z ő d ö t t fiútanulók pedig < - v 
óráig iratkoznak be. A már itt járt 
fiútanulók szept 5-én délután 4—7 
őréig iratkoznak be. Az új 
szerződésű tanulók tanonc-szerző
désüket, a már itt járt tanulók 
előSŐ évi ellenőrző-könyvüket hoz
zák magukkal. Beiratkozáskor 6 P 
fizetendő. 

K 5 s z 6 n e t n « i l « á n ( t á n . 
Mindszotaisk, akik szeréten |ó fiam, 

Illetve testvérttnk 
P A R A D I J A N O S 

temetésén resztvettek, ravatalára ko
szorúi, vagy virágot helyeztek, és 
részvéteket bánni módon kifejezték, 
ezúton mondunk bálás köszönetet. 
Ozv. PRAUDA G Yl iL ANÊ és (ryer m eke I. 

müvet segéd 48 éves szivbénulás 
(Alsóság) — Saródi Terézia - r. k. 
28 éves hashártyagyulladás (Keme-
nesszentpéter) — Tarr József r. k. 
ács-segéd 60 éves gyomorrák, sziv
bénulás (Budapest) — Németh Jó
zsef r. k. ny. Máv. altiszt 36 éves 
tüdő vész — Böcskei Mária ev. 1 
éves bélbelüremkedés (Alsóság) — 
Szarka Imre ev. ny. Máv. s. tiszt 
69 éves végbélrák. 

Vendéglős 
t a n o n c o t 

f e I v s s r í k. 

C e l l d i a l l k i s 
. a 

GRIFF SZÁLLODÁBA 

Geller József. 

Köi/önrt A szombathelyi hadikór- -. 
ház Bajtársi Szolgálatának vezetője a 
következő köszönő levelet küldte a 
celldömölki katolikus nőegyesflletek-
nek : .Nagy őrömet szereztek sebe
sültjeinknek, amikor áldozatkészsé
gükkel róluk ily gyönyörűen gondos
kodtak. Hálásan köszönjük nemes-
szivO- ajándékukat s nagyon köszön
jük sebesültjeink ily bőkezű megven-
dégelését ' 



HETI KRÓNIKA. 
K G I f 9/. d i 

A német csapatok Romániában 
helyreállították összeköttetéseiket -

Romániában a helyzet még tisz
tázatlan. Egyes csapatok letették a 
fegyvert és megütköztek a németek
kel, más román csapatok: tovább 
harcolnak a szovjet ellen. -

Moszkva szovjetköztársaságot akar 
létesíteni Romániában. 

Nincs ellentét a Szovjet é s az 
angolszászok balkáni tervei között. 

Mégmentettek egy szerb várost az 
ostromló kommunistáktól. 

Bulgária ismét elismeri a zsidókat 
és szervezi a kommunista páitot. 

A szovjet elszállítja a román csa
patokat. 

Állandó lengyel-szovjet együttmű
ködést javasol a háború utánra is a 
lengyet menekült kormány. 

Egymillió házát pusztított el 
augusztus 2-ig a V. 1. Londonban. 

Berlini nyilatkozat szerint az el
lenség hamarosan felismeri, hogy a 
háború sem szeptemberben, sem 
októberben nem. ér véget • 

Megkezdték az új fegyverek be
vetését. . 

Parisban nagy a zűrzavar és éh-

A Közellátási H i v a t a l 

Paris és Rheims között a németek 
megállították- az erős amerikai kö
telékeket. 

A Szovjet' nem fogadta el Bulgá
ria semlegességi nyilatkozatát -

Német csapatok vonultak be 
Szlovákiába, hogy leküzdjék a par
tizánokat. -

Romániában fokozódott az ellen
ség'nyomása Ploesti irányában. 

Hona Sima, a vasgárda vezére 
felhívást intézett a román véd erőhöz: 
"A bolsevizmus elleni harc a román 
hadsereg feladata.* 

Román csapatok megszállták a 
bukaresti német követséget 

Szlovákiában különböző helyeken 
felkelésekre kerüli 

A bulgár kormány visszahívta 
kövelét Vichyből 

. A köztársasági gárda megszállta 
Parisban a képviselőházat. 

A Rhone völgye a délfranciaor
szági harcok közppontja. 

B e l f ö l d i 

Nem sikerűit a bolsevistáknak 
betörni Magyarországra. Német és 
magyar csapatok megsemmisítették 
az egyik hágón átszivárgott szovjet 
lovas egységeket. 

Hétfőn cl enséges repülőgépek 
terrortámadást intéztek egyes váro
sok ellen a Dunántúlon és a Duna-
Tisza közén. 

A kultuszkormány nagyszabású 
tervezetet dolgozott ki művészi éle
tűnk átalakítására. 

A székely határoknál ejtőernyő
sökkel akarták elfoglalni a szorost a 
vörösök, megsemmisítették őket. 

Kedden több mint félezer ellen
séges gép bombázott szórványosan 
az országban. 

A 4 f e d r j g y a i z & \ t i & a Migaera 
kerülő 70 kiloframm élősúlyt elérő, 
vagy meghaladó sertés-bőrét le kell 

ni Közfogyasztás alatt a magán
én kivül, külön fizetés 

ellenében, a járandóság , 
szolgáltatott hús fogyasztását kell 
cncTn. 

Kötő a 
a községi zzirjegy 85 Os és 36-ös 
számú Bzetvényerre a Hangya F6-
üzletben szelvényenként 10 dkg 
margarint szolgáltatnak k i . - Ezekre 
a szelvényekre a húsiparosok zsírt 
nem 

-kötelesség telje
vöröshagymát és fok-

1945. március 3t-ig, a 
•^eiHg -január 3f- ig kell 

• ' - ^ r t t e lSkHEöesBl i 
k vételre felajánlani, 

k i - ] Vételre csak első és másodrendű 
minőségfi vöröshagymát, első, közép 
és másodrendű minőségű fokhagy
mát, továbbá elsőrendű hosszúkás 
és elsőrendű gömbölyű B I K f t o f t 
továbbtermesztésre alkalmas dog-
íiajgymát lehet felajánlani. - •*;\ 

bur-

UWaWralWeTUl 

Felsőbb utasitás alapján mármost 
felhívja a t o s d l á t á s i hivatal a lakos
ság figyelmét, hogy burgonyaszük-
ség 'tét kellő időben vásárlás utján 
igyjkezzék biztosítani, mert a 
tási nehézségek, továbbá a szállítási 
eszközök elégtelen volta és főképpen 
pedig a honvédség és a hadiüzemek 
nagy szükségletére való tekintettel 
hatósági kiutalásra nem, vagy -csak 
korlátolt mértékben tehet számí
tani. . 

Új zsirgyfJjti kijeKHese. 

Rozii a WtVJHasI hivatal alakos-
sággal, hogy a m. kir. közeli, fel
ügyelőség Meiszner Gyula helybeli 

^húsiparost községi zsirgyűjtővé k i 
jelölte. ~ ~ 

Ezután tehát Németh Ottó községi 
zsirgyüjtön kívül Meiszner Gyula 
húsiparos i t jogosult a köz- és ma
gánfogyasztásra levágott sertések 
után beszolgáltatandó zsír és szalon
namennyiség, valamint a beszolgál
tatás! kötelesség teljesítésére szánt 
zsiradék (sertészsír, szalonna,barom-
fízsir) átvételére. 

Hegyei árpa beszolgáltatása. 

Közli a közellátási hivatal, hogy 
Celldömölkön a megyei árpa meg-f 
vásárlására egyedül Dorcsi József 
gabonakereskedő jogosult 

•PJStJJf-

A termelési szerződés alapján a 
Magyar Konzervgyárak Országos 
Szövetsége részére termelt paradicso
mot és pardicsompaprikát a termelési 
szerződés szerint kell a gazdálkodó
nak átadni. A termeltető nyilvántar
tást vezet a termeld gazdákról, a-
melyet a gazdák nyilvántartó" ható
ságának küld meg. . 

Fejeskáposztát, vöröshagymát és 
fokhagymát a vásárlásra jogosított 
kereskedőkön kívül közvetlen a fo
gyasztók részire eladás céljából 
a termelőtől kiskereskedő is 
vásárolhat. A kiskereskedő által 
megvásárolt fejeskáposzta, vörös
hagyma és fokhagyma a termelők 
beszolgáltatás! kötelességének telje-
sité-ébe,-azonban nem számit be 
és igy a vételt a gazdálkodó gazda- I 
könyvében nem lehet bejegyezni, 
továbbá arról metéli jegyet kiáTliiani : 
nem Szabad. Dughagymát a terme-

A Jánosházi Levente 
Egyesület szombathelyi 

vendégszereplése. 
A mult vasárnap, mint már előre 

jeleztük, a jánosházi leventék asztali 
tenisz csapata Szombathelyen ven
dégszerepelt a Bőrgyár kultúrtermé
ben, ahol barátságos mérkőzést ví
vott a Bőrgyár asztali-tenisz csapa
tával. A mérkőzés visszavágó jellegű 
volt, mert előző vasárnap a szom-~ 
bathelyiek szerepeltek Jánosházán. 

Nagy küzdelem után a szombat
helyi csapat szerezte meg a győzel
met a lelkes jánosháziak ellen 9:5 
arányban. A Bőrgyár részétől Gás
pár 4, Horváth 2, Fiiszár 2 és Gál 
1 győzelmet szerzett Jáno-,házt 
győzelmeit Zsankó 3, Farkú ét 
Mészáros szerezték. 

Ugyancsak Szombathelyen szere
pelt a jánosházi labdarugó c 
is és a Ha ladás -SzFC ran 
eÚM a megerösltelt Bőrgyár i 
osztályú csapatával döntetlen ered
ményt é r t el. Az első félidőben t 
vendégek szerezték meg a vezetést 
é s a Bőrgyár csak a második fél
időben tudott kiegyenlíteni. Így 1:1 
arányban döntetlenül végződött a 
mérkőzés. 

Hadiba jnoksága 
győr i kerü le tben 

lőtől, a dughagyma vételére és ela
dására jogosító iparigazolvárnryal 
rendelkező kereskedő is vásárolhat 
forgalombahozatal -céljából. termé
szetesen beszámítás nélkül. 

Hagymát tengelyen 30 kilóméter
nél nem szabad nagyobb, távolság
ra szállítani. Minden más esetben 
10 kilogrammnál nagyobb mennyi
ségű htgyma szállításához a szö
vetkezet által kiállított szállítási iga-

Zöldségfélék 
;.. bályoiása. 

- Kápésila. 
A nyers fejeskáposztát, amelyet 

a gazeálkodó beszolgátatási köteles
ségének tejesítésére taván beszolgál
tatni, 1944. december 31.-ig kell a 

vásárlásra jogositqtt kereskedőnek 
vagy ipari üzemnek felajánlani és 
legkésőbb 1945. április -̂ O-ig telje-
sitendő szállításra lekötni. A vásár

lásra jogosított kereskedő a felaján
lott egészséges nyers fejeskásosztát 

I köteles a hatóság által megállapított 
áron megvásárolni, ha a felajánlott 
mennyiség az 1 q-t meghaladja. A 
vétett a -kereskedőnek t e kell je
gyeznie a gazdálkodó gazdakönyvé
be ezenkívül vételi jegyet kel! kiál
lítani. 

2- án, szombaton -fél 6, fél 8-kor, I 
3- án, vasárnap fél 2, fel 4, fél 6, 
"fél 8-kor, 4-én, héttőn fél '6 és fél 
8 órakor. — Rendes helyárak. — 

A • £ N E D E K H Á Z 
Magyar világhiradó. 

6-án, szerdán fél f i és fél 8 órakor. 
. ^^é i tóké t t l he lyá rak . — 

PÉír o u c K I S A s s z ew v 
Ofa világhiradó. 

8-án Kisasszony napján fél 6 «8 fél 
* órakor. - Rendes helyárak. — 

A győri kerület vezetősége az 
egybeolvasztott NB I I . és NB. Hl. 
mintájára a kerületen belül is agy-
nevezett körzeti bajnokságot létesí
tett. '-Bx azt jelenti, hogy a most 
kezdődő bajnoki évben nem tat 
kerületi I . osztály és I I . osztály, 
hanem kilenc csoportban bonyolítják 
te az egységes bajnokságot. 

A kerületi hadibaj-tokság sorsolási 
már «1 is készült és ennék értelmé
ben a bajnokság szeptember 10-én 

4 kezdődik és november 26-án BsfcL. 
jeződik. 

Az új •beosztás szerint a CVSE 
csapata VIII. csoportban szerepel, 
amelynek rajta kívül a Kinizsi, a 
Papai SC I I . , Alsólendva, Dose, 
Tapolca, Move ZSE I I . és Zalt-
szentgrót a résztvevői. 

Háborús körülmények között he
lyeselni kell a területnek azt a tö
rekvését, hogy kisebb csoportokat 
akart felállítani, de ha a celldömölki, 
vagy még inkább a pápai csapatok 
helyzetét vizsgáljuk, azt kell meg
állapítanunk, hogy utazási nehézsé
gek miatt nehéz lesz ebben a cso
portban a bajnokságot lebonyolítani. 

€~R D É L Y I * A 8 T É t Y 
, „ 'Magyar világhiradó. 
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KEMENESALJA - i 
Megjelenik mindén szombaton este. 
rfadjá.^<^döttc^-Kaieif|>m Kör. 1 

'A'tóáfilsMIefel: DlWfereVe'Nártdor. 
f-tófizetési dlj. Egész évre tO peiigó, 
félévre 5 pengő, negyedévre #50*P. 

Csekkszám: 26:070 
A hirdetéseket ömörtökön estig kell 

. • ^ ! ' i 1 i í i t e > l B t e l g 1 l u t é a ^ ~ 
Hirdetések d l j t előre fizetendő. 

Készült: Dinkgreve Nándor könyv
nyomdájában Celldömölkön. 

A CVSE bajnoki 
m é r k ő z é s e i at 
ős*i idényben. 

Szeptember ÍO-én CVSE-Tapok* 
. 17-én CVSE - Páptt 

SC I I . 
Szeptember 24-én Move Alsólend

va—CVSE. 
Október 8-án CVSE—DOSE. 
Október 15-én Zalaszenlgróti LE 

—CVSE. 
Október 28-én Kinissi-CVSE 
November 5-én CV5E - More 

ZSE I I . 


