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Magyarországnak és -az egész 
magyar nemlétnek eljövendő sorsa 
döl él abban-a' gigászi küzdelem-
'ben, amely az európai harcmezőkön, 
de különösképen ezeréves ország
halárainkön "belül is düi. 

A civilizáció fejlődésével a bru^ 
talitás is," a hadi echnika legújabb 
eszközeinek hatcbavetésével olyan 
óriás' méretben nőtt, ami ma már 
nem csupán a harcoló katonát, ha
nem az ártatlan polgári lakosságot, 
isegyaránt érintií . 

A sebek gyógyítása, a fájdalmak1 

cc-bitéseVaz. értékes magyar életek 
megmentése az első arcvonaltól a 
hátország legtávolabbi és legeldugot
tabb falváig a Magyar Vöröskeresztre 
hárul. / . 

A fájdalom,, a kétségbeesés, az 
életért való aggodalom halasztást 
nem " t ű r Gyorsan és hathatósan 
kell segíteni," bogy legnagyobb kin
csünket, a jnagy .r éledét megment
sük a jövő számára. Eihez a segítő 
munkához óriási felkészültségre, 
segítő eszközök és any.igok hatalmas 
mennyiségének.tárolására és a had-
egészségügyi, intézmények egész 
sorának felállításra van szükség. 

Sietnünk kell hogy bármi yen 
esemény teljesen felkészülten érjen 
bennünket, ezért a Magyar Vörös

kereszt újból az ország hazafias 
társadalmának áldozatkészségéhez 
fordul. Október hó 1-én és~2 án az 
egész országban "Vöröskeresztes 
Napok1"-at rendez," amelyeken Ón-: 

kántes. adományokat gyűjtenek; á 
Magyar Vöröskereszt részére. -
""^z adományok .nagyságától függ 
most is az, hogy a harctér. és a 
hátország hőseinek milyen mérték
ben tud a Vöröskereszt segítséget 
nyújtani. Boldog é*.nagy-Magyart 

. ország csak akkor: remélhető, ha 
' minden hazafias érzésű magyar te-
i* helségéhez mérten vesz' részt az 
; áldozatkészségben. Rendületlenül 
, bízunk benne, hogy a helyi hazafias 

közönség ez alkalommal is megér
téssel fogja fogadni kérelmünket és 
anyagi áldozatokkal siet alátámasz
tani a Magyar Vöröskeresztnek a-
s'zebb magyar jövendő érdekében 
kifejtett törekvéseit-; _-- -

Községünkben a gyűjtést az idén 
is-, a mnlt évihez .-hasonlóan, a le
venték végzik, akik házról-házra 
járva mindenkit fjtkeresnek a gy*j-
.öivckkel. A gyfijtöjyre az adomá
nyozónak sajátkezűiig kell olvas* 
hatóan'a nevít és áz adomány ősz-
szegét feljegyezni. A.gyüjWivek a 
Celldömölki Levente Egyestitet .bé
lyegzőjével vannak ellátva. ' s — 

Lsvsnls Parancsnok8áp, 

jos polg. ísk. tanár, 
Bárd. ísk. tanító, 
községi jegyző. 
. Leventécsapat részérőlÍ Gersev 
Kálmán, Gosztonyi Miklós, Németh 
János, Szabó Jenő, Vajda János és 
Vajda József leventék. 

Póttagok: Hal mos i János, Hor
váth Sándor, Balogh István leventék. 

-Míg három levente ifjuvezető j 
meghívta -a közgyűlésre a újonnan 
megválasztott elnököt, Gádoros M i 
hály százados, -Járási levente pa
rancsnok szólt pár szóval a jelen
lévő leventékhez. Kérte ' őket, hogy 
a megválasztott tisztikar munkáját 
mindenben a legnagyobb odaadással 
támogassák és legyenek rajta, hogy 
á " levente egyesületi életet minéi 
jobban ki lehessen fejleszteni. Ez
után felsorolta ennék módozatait: 
nemzeti ünnepek .rendezése, „társa-

-Halmi megmozdulásokban való rész
vétel, a különböző szakosztályok, 
sportágak, zenekar, stb. fejlesztése. 

Eközben megérkezett Paár József, 
az egyesület tij elnöke és a tisztikar 
több tagja. Lajtai Tivadar vezető-
jegyző közli az elnökkel megválasz
tását, a jó Isten áldását kéri mun
kájára és áladja a közgyűlés vezetését 

Az új elnök megköszöni a maga 
és a tisztikar nevében az előlegezett 

Leventeegyesületi közgyűlés. 
Mint mát előző számainkban je

leztük,- a-Celldömölki Levente. Egye* 
sülét az elmúlt vasárnap tartotta 
ezévi közgyű ésé t A közgyűlés le
folyásáról a következőkben számo
lunk be olvasóinknak :-

Mivel a Levente Egyesület a 
közelmúltban -Celldömölkön nem 
működött, a járási. levente parancs
nokság Lajtai Tivadar vezétöjegyzot 
kérte fel a közgyűlés levezetésére. 
A "közgyűlés megnyitása után a 
vez^őjegyző felolvasta az egyesület 
vezetésére felkért személyek neveit. 
A jelenlevő választásra jogosult le
venték a jelölteket egyhangúlag vá
lasztották meg, Igy a Celldömölki 
L-evente Egyesület—vezetői .a követe 
kezök lettek: • ./-. '• . - N -

Diszelnökök: "Jándr Bernardin 
apátú'r, Molilórisz Járms esperes, dr. 
Nemes VézùrptebanoT' 

Ügyvezető elnök: faár József 
bankigazgató. i~ * -

Társelnökök^-Lúdván Sándor ev. 
igazgató-tanító, Uhlár Gyula, r, kat. 
igazgató-tanító. 

Titkár: Horváth Lajos tanitó„_— 
Jegyző: Kovács Géza községi Írnok. 
Pénztáros: Berkes Jenő Hangya 

üzletvezető." 
.^Ellenőr: Szalay Ferenc állampénz-
tári tanácsos, adóhivalali főnök. 

Gazda : Rózsavölgyi Sándor ejpő-
keréskedö. . 
- Könyviáros: Birkás Jenő varme
gyei iroda s. tiszt:, k. 

Könyvtáros-helyettes: Vajda János 
levente.1 _ , , -, 1 , . 

| Orvosa dr. Seregély Pál községi 
orvos. - ' ' . ' "" : - - - : 

Ügyész: dr. Szabó Kálmán ügyvéd. 
A választmány tagjai: 

qsapatparancsnokok: Németh La-

bizalmat. Beszédében kihangsúlyoz- j felezve, . eset! 

za, hogy programmja egy: a leven
teintézmény örök eszménye: békében 
jó honpolgár, háborúban jó katona 
legyen minden levente. Egyedülálló 
kis nép vagyunk, amelyet ezeréves 

" | történelmének folyamán — mint 
most is — sokszor fenyegetett kö
zelről a háború veszedelme. Ezért 
szívvel-lélekkel ragaszkodnunk kell 
hozzá és küzdenünk kell érte." 

Ezután dr. Szabó Kálmán, az 
egyesület új ügyésze 
szólásra. 'A- ma élő egyik legna 
gyobb magyar :Jjtöltö: Mécs László 
egyik költeményét idézte-:' .Ember 
lenni az emberekkel". A vándorma
darak a jó idő elmúltával itthagynak 
bennünket A tél viharait már nem 
várják meg itt. Csak.tavasszal jön
nek vissza, A mi sorsunk, embereké, 
nem ilyen, mi nem szánhatunk el 
egyik tavaszból a másikba, nekünk 
a zord időben is helyt kell.állni,.ki 
kell várni, mig tavaszodik. E gyö
nyörű hasontat után még a levente 
egyesületek célkitűzéséről és a le
venteintézmény nagy szerepéről be
szélt. Végül kitartásra, munkára 
hívta fel a leventéket, mert csak Igy 
lesz meg valóban az, amit a leven
ték köszöntése kivan: Szebb lövőt-

A gyűlés befejezése előtt a tisz-
tikar•• még megegyezett- abban, hogy 
az első választmányi gyűlést, friély-

Lnek a szákosztályok megalakítása 
lesz á-tárgya, szept. 25-én, : hétfőn 
este tartják. . L 

Egymásért. 
Rideg valóság, hogy az ellenség 

elérte országunk határait és néhány 
helyen — ha ideig .óráig is —• rá
lépett a megszentelt magyar földre. 

Rideg valóság az is, — ahogy a 
hivatalos jelentésekből is kitűnik — 
bogy székely testvéreink otthonát, a 
nekünk is oly drága Székelyföldet 
átmenetileg kiürítettük és az'" ottani 
lakosságot az' ország szivébe helye
zik á t V -. '••:•.-

Nemzetünk a történelem folyamán 
tatán ma éli át a legnehezebb idő
ket, de ennek tudata nem ok arra, 
bem'elkeseredjünk. 

Mig a fegyverbe szólított derék 
magyarok keményen állnak a vártán, 
lehetetlen, hogy idehaza mind töb
ben és többen 1 
nyflket vesztettek és azok, akik nem 
látnak már kiutat a mostani hely
zetből. De lehetetlen az is, hogy a 
háború hatodik esztendejében egye
seknek az legyen a legnagyobb 
gondjuk, bogy életűk kényelméről 
minden körülmények között és a 
egnagyobb eréllyel gondoskodjanak: 

Ma arról van szó, hogy hajlék
talanokat juttassunk otthonhoz, ha 
máskép nem, hát a sajátonkatizneg-

mindenüket elvesztett magyar test
véreinket kell küzdőképessé tennünk, 
nekik a magunkénak megfelelő éle
tet biztosítani, hogy érezzék ők is 
együvétartozandóságunkat, Jtadják 
meg azt, hogy jó testvérek vagyunk. 

Ma nem lehet senkinek sem 
probléma, hogy miképen tegye la
kását kedvesebbé, mert az a lényeg, 
hogy egyáltalán lakás legyen.. . 

Epen. azért tonik furcsának az, 
emelkedett +hogy egyeseknek szónycjkérdéseffc 

és képgbndjaik vannak, mikor a 
józanul gondolkozók minden érté
küket aránylag biztos helyre akar
ják elhelyezni. 

Főképen azért hat furcsán mind
ez, mert olyanok ..részéről kell ta
pasztalni, akiknek elsősorban kelle
ne lenni a példaadásban. ' - .. 
' Nem szolgálják közösségünk ér
dekeit sem á kishitűek, sem az 
igényeskedők. Nincs ma helye az 
ilyesminek. A lemondás . most m in 
denkire egyformán kötelező. Es eb-, 
ben nincs kivétel magyar és magyar 
között, tartozzék bármelyik társa
dalmi osztályhoz is az illető. Nin
csenek különleges jogai egyeflen-egy 
rétegnek sem." '•>-., - . 

Meg kell. ezt érteni mindenkinek, 
mett csak így felelhetünk meg kül
detésünknek, igy szóigáljuk ^-IcözOsr 
ségunlréraWeiir ami mostani hely
zetünkben legelső kötelességünk. 

A lemondással véghezvitt segítés, 
feltétlenül erősít bennünket " 



Megyéspüspökünk b e f e j e z t e 
k e m e n e s a l j a i bérmaköi útját 

Kovács Sándor szom bathelyi me* 
gyéspüspOk hétfőn reggel ismét Ke
menesaljára érkezett bérmálni. Kör
útjának ezen harmadik szakaszáról 
a kővetkezőkben számolunk be: 

Hétfőn Sttkéa bérmált a főpásztor. 
Ide dr. Szakos Gyula pOspöki titkár 

'kíséretében érkezett meg. A község 
határában a kerékpáros levente dísz
század élén dr. Ajkai Béla, a sár-

*vári járás fószolgablrája üdvözölte. 
A virágfüzéres diszkapunál Babos 
Lajos főjegyző üdvözölfe a föpásztort, 
s egy magyarruhás kisleány pedig 
köszöntő vers keretében csokrot 
nyújtott á t Az ünneplő falu öröm
teljes sorfala között vonult fel fő-
pásztorunk Kemenesalja legszebb 
templomába, ahol a bőkezű kegyúr, 
felsőbüki Nagy György földbirtokos. 
Tamás Imre plébános és a környék
ből „összejött papság fogadta. A 

^-fölemelő Jszentmise után 230-an ré-
szesültek a bérmálás szentségében. 
A szertartás befejeztével az elemi 
iskola termeiben ünnepélyes fogad
tatás volt Az egyházközség nevében 
íd. Kiss László gazda köszöntötte a 
püspököt s kedves közvetlenséggel 
számolt be az egyházközség életé
ről és karitotiv tevékenységéről. 
Gasparey Ferenc a leventék, Vas 
József a helybeli JKalot, Vadászi 
István a nagysimonyi-Kalot, i d Poós 
Dénesné a Skapulare Egylet, Pén-

_ jKsJsJyánné j i z OJtáregylet nevében 
köszöntötte aJTÖpásztort A tantes
tület élén Werner Lajos "igazgató-
tanító üdvözölte, Faragó Sándor az 
iskolások, Oszr -Fereftc'a ff* Sziv-
gárda, Palkovics. Margit a leány 
Szívgárda, Samu Imre a sitkei.Tóth 
Magdolna a nagysimonyi bérmáltak 
nevében mondtak üdvözlő verseket. 
A KALÁbZ nevében Pogány .Elvira 
és Pénzes Ilona, köszöntötték. Majd 
a Főpásztor kíséretével a kegyúr 
felsőbOki Nagy György földbirtokosr 
nál tett látogatást, felkereste- Fulter 
Béla uradalmi kasznárt is, a hely-
beli egyházközség buzgó elnökét 
Délután a kisgyermekek megáldása 
val ért véget Nagysitke, Kissitke és 
Nagysimonyi ünnepe. 

Sőmjéamihályfa kedden fogadta a 
föpásztort HetthéssyJenő főszolgabíró 
vezetésével. A díszkapunál Berkes-Já
nos -körjegyző' mondott beszédet 

" Molnár Ilonka pedig szavalt. A püs
pöki .szentmise és szentbeszéd után 
56. bérmákozó részesült a bérmálás 
kegyelmeiben. A megyéspüspök meg i^ 
áldotta az egyházközség új tanítói 
lakását és meghallgatta a jelentést az 

.'. egyházközség életéről, majd látogatást 
tett Minnich ' Oszkár ny. vezérkari 
ezredesnél és Berkes János körjegy
zőnél. 

Ostffysaszonyfa községben Ko
vács Sándor megyéspüspök szerdán 
osztotta ki a bérmálás szentségéi 
124 jelentkezőnek. Dr. Hetthfssy 
Jenő járási főszolgabíró kerékpáros 
leventék élén kísérte a föpásztort a 
diszkapuhoz. Itt Fehér Ernő kör
jegyző és Fehér Gábor biró szere-

. peltek a fogadtatásnál. A templom\ 
előtt Szaffnauer László és Pálvölgyi 

. Piroska tolmácsolták az ostffyasz-' 
szonyfai és csöngei bérmálkozók 
hódolatát. Bérmálás után az egyház
község a plébánia udvarán tisztel
gett a főpásztor e lőt t Mézes Mihály 

yógyszérész az ostffyasszonyíai 

ÍTakács László pedig a csöngei 
egyházközség működéséről számolt 
be. Az ostffvasszonyfai evangélikus 
gyülekezet küldöttségét Nagy István 
lelkész vezetette/ A főpásztor ezután 
meglátogatta a szombathelyi kórház
ban betegen- fekvő Osttfy Lajos ny. 
főispán családját, - Ajkay Zoltán ny. 
orvostábornokot, Ajkay Zoltánná 
családját Nagy István ev. lelkészt, 
Erdéii András földbirtokost, Vörös 
Kálmán kisgazdát, az egyházközség 
elnökeit és a tantestület tagjatt, 

Voaöckőa kettős űnns&iét ünne
peltek csütörtökön , Ekkor volt a 
bérmálás és ekkor áldotta meg a 
főpásztor a vönöcki híveknek sok 
áldozatos hozzájárulásával., felépített 
templomát. Horváth József jegvző 
köszöntötte " a községbe érkező 
Apostol-utódot. Csordás Etuska a 
vönöcki gyermekek háláját tolmá
csolta: Kovács Sándor az Üdvözlésre 
adott válaszában - Örömének adott 
kifejezést, hogy mint püspök,, a 
szombathelyi egyházmegyében elő
ször Vöriöckön szentelhet templomot-
Mindjárt el is.végezte a . templom
szentelési. Majd elmondta az első 
szentmisét a templomban. Az újon
nan megszentelt templomban 120 
bérmálkozónak osztotta ki a bérmá
lás szentségét. Az egyházközség ne-
véoen dr. Spissich László egyház
községi elnök mondott köszönetet a 
fópásztornak. Székely 'Norbert igaz
gató a vönöcki. Rácz Béla igazgató 
pedig a kemenesmagasi egyházköz
ség életéről számolt be. Az evangé
likus gyülekezet tisztelgő küldöttsé
gét dr. Berzsenyi Ádám földbirtokos 
vezette a főpásztor elé, aki igaz 
magyar Sziwel válaszolt a köszön
tésre. Kovács Sándor a Milián Nő
véreknek személyesen köszönte meg 
templomépí ő buzgóságukst. Meglá
togatta még Kiss Gyula evangélikus 
lelkészt, dr. Spissich László" föld-
fa rtokqst. Székely Norbert igazgatót 
és Horváth József jegyzőt. 

Pápóc péntekén kerüli Sorra. 
kemenesaljai bérmáuinak ez volt az 
utolsó állomása. De'csak időrend 
ben. Meri a lelki felkészültség 

^szempontjából fl.vendctes ité'p tárult 
az : egyházmegye főpásztórá eíé £ 

A kerékpáros, egyenfühás' reíétiték 
szakasza dr. He.rl)éssy*Jéaö foszága-
bÍróval á község- határában fogadta 
a megyéspüspököt. Á kő/sédben < 
diadalkapunál Benkó üyula -körjegy-
z ő , lelkes köszöniői- mondott. A 
bérmá kozók csengőh'arfgu-lus követe 
Császár Angelá volt. Sz í :har . írtcaii 
bérirrálkozlak meg. A megyéspüspök 
apóstolivtűzzel prédikált. Beszédei 
végén nérrfet.'. nyélven. SztTeietiel 
szólt a jelenleríi -német katonákhoz. 
A küldöttségek tisztelgése a bérmá
lás után a pléh.inja udvarán történt. 
Gál Gyula az egyházközség Horváth 
István a tantestület, Élő Mária és 
Pap Lenite,az iskolások,. Sjnberkl 
Román a Credo Egyesület; Nemes 
Anna a Kalász, Lukács József pedig 
a leventék hódolatát ; fejezték ki: A 
német katonai alakulatv parancsnoka 
is -tisztelgett a főpásztor előtt. A 
megyéspüspök. ezután látogatást tett 
Benkő Gyula körjegyzőnél és meg
látogatta a tantestület tagjait Ebé
den a megyéspBspököt névrokona, a 
betegségéből most lábadozó Kovács 
Sándor pápóci plébános látta ven
dégül . v ; 

A bérrhakörut befejezése alkalmá

nak a bérmakörut alkalmából-tanú
sított fáradozásaiért és elisrférését 
fejezte ki T-anay Ferenc alsósági es
peresnek a példás felügyeletért 

A hivek magatartása gyö-
mtottt bizonyságtétel volt arról, hogy 
Kemenesalja népe megérezte, hogy 

megyéspüspökében az 
Utódját, a Szentlélek követóf'Toeati* 
hattá é s köszönthette. Keménesaiü 
népe végtelenül hálás azért, h J . 
itt járt Itözöttflnk a Lélek Embe
re és az eljövendő küzdelmekre m« 
erősítette a lelkeket! 8 ' 

éöreös Sándorné pedig a csöngei • ból Koráes Sándor; megyéspüspök 
egyházközség nevében tisztelgett. | meleghangú köszönetet raorldott dr. 
Ambrus Irma. az ostffyasszonyíai, I Hetthéssy Jenő járási főszolgabíró-

Választmányi 
a L e v e n t e 

A Levente Egyesület választmá
nya hétfőn este á községháza ta
nácstermében tartóttá első gyűlését 
A gyűlésen — melynek tárgya a 
szakosztályok megalakítása volt — 
a választmány valamennyi tagja 
megjelent. \ - - • -

A választmány" mindenekelőtt a 
levente otthonnal, a papírhulladék 
elszállításával és a levente könyv
tárral kapcsolatos sürgős ügyeket 
tárgyalta meg, majd dr. Szabó Kál
mán-ügyvéd, az egyesület ügyésze 
ismertette a különböző szakosztá
lyok működését, jogait és feladatait. 

Egyelőre csak a labdarugó szak
osztályt, az atlétikai szakosztályt és 
a gazdasági bizottságot- alakították 
meg. : - / ' ; - :-'-•'" 
- A labdarugó. szákosztály vezetői 

és tagjai a következők lettek: Nagy 
István máv. oszlá !y mérnökségí tiszt-: 
viselő.- Kovács Géza községi irnok. 
Sík Jenő állampénztárt főtiszt, M ó 
ricz Károly dohányárüs,' Bognár Bér-' 
la cipész, Kovács József cipész. -

Az atlétikai: szakosztály vezetői és 
tagjai ~a—kővetkezők:~ Rózsavölgyi 
Sándor cipőkereskedő, Sik Jenő ál
lampénztari főtiszt, Garray Rezső 

gyűlés 
Egyesületben. 
Ipartestületi jegyző, Marton József 
gazd. iskolai tanitó, Tóth Ignác saz-
dasági tanár és Móricz Károfy do
hányárüs. "rl'-y- • • .. 

A gazdaságHtízottság tagjai: az 
egyesület elnöke, titkára, pénztáro-
sa, ellenőre, ezenkívül: ifj. Korányi 
Kálmán kereskedő, Rács Reich im-
re iparművész, Berecz-Endre keres
kedő, Varga József kereskedő, Var
ga József máv. főpályamester. 

Ezekután a választmány a kultu
rális szakosztály vezetésére Uhlár 
Gyula és Ludván 5ándor céiemi is
kolai igazgatókát az egyesület társ
elnökeit kérte fel. " 

- .Értesítés. A celldömölki m. kir. 
téli gazdasági iskola igazgatósága 
értesíti í felső évfolyamos tanulókat 
hogy az; október 15-ére. tervezett 
termelési versenykiállítás a földről-' 
velétügyi jniniszter -úr rendelete 
érteimébén* elmarad: Terményeiket 
nem kell beszállítani. A végbizo
nyítvány átvétele végett--Október 15-
én reggel 8 órára jelenjenek meg 
az iskolában. Alsó éves növendékek 
megjelenése nem kötelező. 

. kiábrándulás. 
I r t a : Martos iozsef. 

A kis város olcsó h irha rangjai, 
akik mindenről alaposan és rész
letesen tudtak, már régen suttogták, 
hogy Tihamér nősülni készül. 

A kíváncsiak meghallgatták a 
hírt, de nem - tulajdonítottak neki 

| semmi komoly jelentőséget, mert a 
városban senki sem_ akadt, aki 
Tihamért növel- látta vélnaV Éppen 

imü volt 6 nevezetes, hogy minden-
HiTve' kedyes volt, de csak nem 
akart már egyszer egy kiválasztott 
nővel komolyan foglalkozni. -- ; _ 

Biztos állása és tiszta múltja lé-
vért,-"ha valaki megkérdezte, hogy 
koma, mikor nősülsz — általános 
felelet volt: öregem, kis türelem. 
Rövidesen!! Az évek rohantak, a 
türelem fogyott, ét -Tihmér, csak 
nem-akart a nős emberek becsüle
tes táborába oevonuini. . T 

. — Nincs valami-titkol'betegsége? 
r-_ suttogtak a kiváncsjasv'..*. -3 

— Talán igen. válogatós," '"vágy. 
nagyon gazdagot keres, - vágy talán 
csalódott? Érdekes és Titokzatos 
ember,, pedig, de kiváló férj anyag 
jegyezték meg, 'akik égyTclcsit kö
zelebbről ismerték. - - - - i 

'Egyik nap futótűzként terjedt el a 
t»r. hogy Tihamér nősül. Mindenki 
a menyasszonyra volt kíváncsi, mert 
a mindenttudók szerint, nagyon csí
nos és tipp-topp leány a jelölt. 

Július volt. A kis utcát megülte 
a, nehéz hársillat Szinte vágni le
hetett a finom illatot úgy terjengett 

levegőben, mint valami nehéz 
perzsaszőjiye,,',' amikor egy kis taxi. 
ál|t meg Tihamérék lakása előtt. 
Mindenki kíváncsi szemmel nézett 

lakás, de különösen a kiszálló 
utasok felé, mert valahogy meg
érezték^ hogy itt a sokat emlegetett 

'- :**\-'_'N 

menyasszonyjelölt. 
Valóban az volt, de nem igen 

láthatták, mert hamar eltürft a kí
váncsiskodók szeme elől. Annyit 
azonban ' megállapítottak a -szom
szédok, hogy nagyon csinos: . 

— Na, végre valami mégis csak 
lesz! — vigasztalták -egymást és 
beballagtak. Valami általános öröm 
ömlött rajtuk végig, mert úgy goa-^ 
dolták, hogy Tihamér igazán meg
érdemelne, egy kifogástalan feleséget. 

— Ha ez lesz "a félesége, hát a 
legszebb "asszony lakik a mi utcánk
ban! — mondogatták egyesek meg
felelő fejbólintással' •-. ;*' 

Multak' a napok, de semmi új 
hir. A vőlegény-jelölt egy idő óta 
mintha még komolyabb jeti volna, 
mint máskor és nagyon- hallgatott a 
társaságban. Megértő mosolygással 
néztek rá "barátai, mert tudták, hogy 
Timi most érik a házasságra és 
azt is tudták, hogy ö mindenben 
nagyon,ralapos, és körültekintő. -

Voltak.azonban, akik nem birták 
níár tűrelenímet es egyik megkockáz
tatta az ügyet előhozni. ' „ • 
-Timi, mi lesz mára karikagyurfivel?-
szegezte neki a kérdést -
. —Uem esszük a levest se olyan • 
forrón, ahogyan tálalják,felelt moso
lyogva, de,a szeme mintha kissé 
megfényesedett volna. 

— Kár a házasságot hallogatni. 
Jobb azt előbb, mint utóbb. Csak 
szemlélődsz az idő pedig eljár a fe
jed felett, hangzottak a jótanácsok. 

— Lehet- felelt vontatottan és e-
komolyodott, mintha azt mondta vol
na ezt nekem ti ne mondjátok, mert 
ezt én érzem, ti pedig,, csak tudja- -
tok. 

Már v ai őszirózsa levele is lehullott, 
de Tihamér* csak nem jelentkezett 
a gyűrűvel. • • ' . ' « ' " 

XFoiytatjuk^-

»1 _ 



A sündisznó 
közismert állat. Ha, valahol^meg-

pillantjuk, feje, lába, egész tette 
látható. De alig hogy észreveszi 
közeledésünket, tüstént gömbbé hú
zódik össze, Akármerröl közeledünk 
feléje, csak felénkmeredő tüskéit lát
hatjuk. . . . : 

Az emberek között is elég sokan 
vannak sün-termés,zetÜek, Ma- kü
lönösen könnyen blilk^zhaj»nlr..ye-
jük. • Hogy miröTjehef tnegjs'mefhi.': 
őket? Hát leginkább arról, hogy' 
másként festenek, amikor véletlenül 
megpillantjuk őket, *es másként, ha 
„hivatalosan**' kerülnek a szemünk 
elé. . . 

Ragadjunk csak ki egy-két kirí
vó esetet! 

X urnák minden tekintetben ki 
fogástalan a politakai állásfoglalása. 
Ha valaki csak egy~kis ellenvetés
sel próbálkozna, kész az illetőt 
akár haazárulónak bélyegezni. Va
gyis; szaval, lelkesít, ledorongolj 
mindenki elé szúr, mint a sündisz
nó —ha van .nézőközönség" vagy 
észreveszi, hogy figyelik. 

Bezzeg, ' ha biztonságban érezte 
magát! Ilyenkor .Budapest l l l ' -a t 
hallgat, bizalmasa előtt adja a „jól-
értesültet", más-.irányban" is igyek
szik tájékozódni, niert -mint füledbe 
súgja: „mit lehet tudni'l 

Y úr sem 'marad el X;úr "mögött 
"Csak inas díszlettel játszik. -

Egységet, társadalmi összefogást 
'hirdet, úton-útfélen hirdeti, hogy le 
kell vetnünk a. turáni átkot." 

De ha Y úr magánéletébe .tehe
tünk "észrevétlen" bepillantást', el
kerekedik a csodálkozástól a sze
münk. A nagy összefogó naponkint 
összeveszik a feleségével, haragban 
van.'sz • egész- rokonsággal, szóba 
sem áll az "összeférhetetlen" szom
szédokkal. A munkahelyén abban 
leli örömét, hogy munkatársait egy; 
mással összeveszítse, másokat min-
d i g ' f u t " másokon mindig farag. 

Z úr meg azt fedezte fél, hogy 
ma divatos áldozatról, áldozatkész
ségről beszélni. - • • 

Aztátt-a nagy áldozathozatali erő
feszítésben ugyan ki venné észre, 
hogy^gyedül Z úr nem hoz semmi 
áldozatot, hogy a háb >rú hatodik 
esztendejében- még mindig babkávét 
iszik," az Orosz tea mellől nem hi-
ányozhatik a vajaskenyér és hogy a 
cipőjére is dupla talpat veret, mert 
hisz pénze bőségesen vagyon és 
mit lehet tudni, hogy meddig tart 
még a háború. Tul korán ugyanis 
nem jó elkezdeni azt a bizonyos 
áldozathozatalt. 

X, Y, Z, — és a még föl nem 
emiitett A, B, C stb — urak, f i 
gyelem! A sündisznómese folytatódik. 

A gyerekek rátaláltak á sündisznóra. 
Nem elégedtek meg a tüskés taka
róval, hanem a .belsejét, .is meg 
akarták nézni. Először csak piszkál
ták, később már lökdöstek. Mikor 
azonban semmire sem mentek vele, 
mert mindig" úgy gurult hogy csak 
tüskéit láthatták, egyik gyerek felvett 
egy jókora botot, és néhány ütéssel 
agyonütötte a :sündfsznót. ; ' . . .* 

Könnyen lehet, hogy a politikai 
és• társadalmi élet sündisznói is 
ráakadnak valakire, aki nem elég
szik meg a körülnézéssel, akit nem 
vakít el néhány ügyes szólam, ha
nem bepillant a kulisszák mögé is. 
Sőt nem csak bepillant, hanem' k i -
larja az érdeklődők számára, az 
eletük belső oldalát is. 

A hiszékeny szemlélő pedig cso
dáikózva szól majd: Nahát sohse 
hittem volna... 1 — 

' - - ' (Pb) 

IlWalacok okszerű ápolása és takarmányozása, f f J R 
I Irta: Hajós István, a celldömölki m. kir. téli gazdasági iskola igazgatója. J — — — — 

* . Oldal. 

A szopós malacok átlagos'takar-
mányfogyasztását és súlygyampddá 
sáli ar-alábbi kimutatás tünteti fel: 

A MALAC 

. kara. [sáiys 

s -4» ,W 6.2tg 
-í-s-v ' 

8-7 \ 
T - « . 
8 - 9 . 
9 - 1 0 . 

8 . ^ 
105', 
I S . 5 , 
16.5, 

1245, 

Egy malac tskarminy-
fogyastttsa nzponkint 

1 dl f.lej éslOdkgárpad. 
2 . . »7. . 

6 2 » V 
n . 
no. . 
100 

6 . 
1 HL 
1-6 . ' 
2 . 
2 5 . . 

Malaconkinti takarmányfogyasztás 
a.10 hét alatt 30.68 kg. dara és 58 
liter fölözött tej, ezenkívül 4-5 kg: 
sárgarépa. A 10 hetes választási 
malacok között nem ritkaság a 
30-32 Ag. súlyú Átlagos választási 
súly y22-25 kg. A fenti adat no
vember végű ellesi malacok íejlődé-
sét mutatja, a tavaszí ellésüek 15-
25 százalékkal jobbak. 

Nagyontöntos ; i iogyl i 3 hétnél 
idősebb : malacok kocáit naponta 
1*3, az-öthetesekét pedig 2x3 órát 
jártassuk, vagy legeltessük/" mert el
lenkező 'esetben, ha' a kocaiái lan dó -
an a malacai között marad, úgy az 
előbb feltűntetett takarmánymenny i -
séget azok nem tudják elfogyasztani, 
mivel állandóan anyjukat szopva 
uem éhesek és Igy hosszabb időt 
vési igénybe á darához-váló szok
tatás. Fontos még az is, hogy az 
"iípadára mindig gyengén nedvesí
tett legyen. Á da. . etetése élőit 
itassuk a malacokat,! mert.a víznek 
mechanikai hatása -van, ami abban 
rejlik, hogy a-nyelés által a folya
dék lökőhatásf vált kr az előtte fek
vő takarmányra és igy á még meg 
nem emésztett dara a vastagbelekbe 

leiben csak a cellulózé, és a nyers-
rost emésztődik meg, a fontos táp
anyagok pedig emésztetlenül hagy
ják el az^llat gyomrát 
- Annak megállapítására, hogy az 
egyes matáéok. a szoptatási idő 
alatt kielégítő credaénnyeanejlődnek, 
vagy- sem könnyen ellenőrizhetjük. 
Több ellenőrző mérésekből- arra a 
megállapításra jutottam, hogy az 
egynapos malac súlyát .8 nap alatt 
megkétszerezi,- a 8 napos malac 
súlyát 12 nap alatt ismét megdup
lázza. A közetkezö sulyismétlések a 
20. és a reá következő 30. napra 
állnak'elő. Nézzük most már az 
egy kg. súlyú malacok . fejlődését 
Az 1 kg., súlyú malac 8 napos ko
rában 2 kg. -0 napos korában 
(8-12 nap) 4 kg. 40 napos korában 
(20-20 nap) 8 kg. 70 napos korá
ban pedig (40-30 :tap> 16 kg. sú
lyú lesz. A másfél kg-os ellesi sú
lyú pedig70 haposkorában 24 kg-os 
lesz. "•-' ". '"':,.'-"': •'.'» . " 

Itt tűnik ki az el delelésnek óriási 
jelentősége'— előételes alatt azt 
értjük, bai/a,' kocát yemhesség 3. 

I_ hónapjától napi 2—2 l/ligr^i-
rakeverékke elő eleijük az alaptakar
mányon fel ilí. A darakeverék árpa; 
olajospógácsa, és kukoricából álljon 
— mert-̂ az elöetetett kocák malacai 
súlyosabbak, mint az elő nem ete
tett kocáké. Minél életerősebb, ne
hezebb-áz egy napos malac, annál 
nagyobb lesz a választási súlya.-
A közölt ellenőrzés csak abban az 
esetben helytálló, ha mind a koca 
-kát, mind a malacokat helyesen tá-
karmánypzzuk. -

(Folytatjuk.) - . ''-

T0ULHE6GYEL 
* Qúnyos, fölényes és kárörvendő 
mosoly jelent meg némelyek arcán, 
amikor a rádió, illetve a lapok kö
zölték, hogy Székesfehérvárt ellen
séges bombatámadás érte. - " 

— Na, hol a híres Kaszap Pita? — 
vágták:" oda egyesek Vigyorogva. 
Megnyugtatásul közöljük velük, 
hogy Kaszap István-és Székesfehér
vár bombatámadás elleni védelme 
között semmiféle összefüggés nincs. 
Lenét, hogy valami gazdag fantá
ziájú ember beteges agyából kiter
melődött egy eshez hasonló kacsa 
és azt - széthintve a hiszékenyek és 
rövidlátók" táborába élénk helyes
lésre is talált, de az igazság az, 
hogy semmiféle ehhez hasonló k i 
jelenté, vagy állásfoglalás nem ( Ö F 
tént, sőt hivatalos helyről már/hét' 
lekkel, vagy inkább hónapokkal 
ezelőtt figyelmeztették, a közönséget, 
hogy vigyázón, mert ilyen maszlag 
úszkál a levegőben. 

Kaszap Istvánt hagyják békéden. 
Nem bántotta öketl Ha arra lusták, 
hogy életét egy kissé tanulmányoz
nák és igyekeznének követni, akkor 
ne rágalmazzák és ne akarjanak oiy-
lyant rákenni, amihez semmi köze. 

Jobb lenne az illető "oknyomo
zóknak" a saját portájukon egy ki-
kíesit körülnézni és a saját lelküket 
rendbehozni a helyett, hogy a Ka
szap Istvánról kitalált koholmányok
kal szédítik az amúgy is sokszor 
megszédült közvéleményt. 

— Martos Jézatf 

jánosházi r. k tanítónőt negyvenéves 
szolgálata után nyugalomba helyezte 
A kiváló tanerő nyugdíjazásával ér
zékeny veszteség éri a jánosházi is-, 
kólát, melynek nevezett majdnem négy 
évtizedig volt fáradhatatlan munká
sa. -. 

Sorozás volt Celldömölkön Az 
elmúlt héten szerdán, csütörtökön, 
pénteken és szombaton-sorozás volt 
a községháza tanácstermében' ame
lyen az I9O ; -ÖS és későbbi dlma-
radt korosztálybelíek álltak a mér
ce a l á — — _ = = — —. _ 

Doktorráavatás ifj. Szí ráki Ferencet 
Szí ráki Ferenc jánosházi tanító fiát 
szerdán avatták" a. jogtudományok 
doktorává a pécsi egyetemeo. 
. Sporthír. A C V S E labdarugó 

csapata vásárnap d u. 3 órakor a 
repülök' csapatával játszuk barátsá
gos mérkőzést . . . r 

Elitéltek a kerékpártoivaj vasa
lást . Néhány héttel ezelőtt hírt ad
tunk róla. hogy a csendőrség elfog- , 
ta a celldömölki és - a sárvári kerék
párok tolvaját- Sulyok János máv., 
órabérest A szombathelyi törvény-' 

"szék - szerdán ítélkezett; ügyében.*. 
Egy évi es négy hónapi börtönné. 
ítélték, min az <•<.gazdasággal vádol
ta kat mind felmentették. ' ' 

Nyugdíjazás. A vallás és kőzök-, 
tatásügyi miniszter Török László ne-
meskocs- bobai r. k. tanítót nyuga
lomba- helyezte. . - " \ - -

A 18 48 évet férfiak katonai vo 
natkozásu igazolványaikat; 

állandóan hordják magukkal. 
A személygazgálkpdás Országos 

I kormánybiz'osának rendelete értei- 1 

mében folyó évi szeptember hő 15-. 
t á t minden 18 - 48 éves 5 férfi saját 
érdekében katonai vonatkozású sze
mélyi igazolványait állandóan hord- I 
ja magánál, és hivatalos felszólítás- I 
ra igazolásul mútassaj te t r" :E*elr j rJ 
igazolványok: '* . ;

: ".-."• 
a. ) nemtényleges vtszónybeli ka-

lonaviSétteknél: a katonai igazolvá-
nyi lap. (vagy igazolyányi- pótlap) 

b. ) 21—48 éves nem katonavisei-
teknél: a sorozási bizonyítvány. *•".-"• 

c. ) alkal.natlansági bizonyítvány, 
vagy. közérdekű .munkaszolgálatos 
igazolvány. '• ' "•: 

d.) polgári 
meghagyási igazolvány. 

e. ) hábmús polgári beosztással 
rendelkező személyeknél: a polgári 
személyi lap" (a kikötött fe rovattal.) 

f. ) harciéri szolgálatot teljesített 
személyeknél: .a harctéri szolgálati 
lap. . • ' - -, . , . . ;> ~ 

g. ) sorozáson még- nem volt 
18—20 éves ifjaknál: a levente iga
zolvány. | 
' Mindazok, akik az őket megillető 
igazolvánnyal nem rendelkeznek, e 
körülményt saját érdekükben azon
nal jelentsék be az állandó lakóhe
lyük szeriirt illetékes népmozgalmi 
nyilvántartónál, akitől útmutatást 
kapnak arra vonatkozóan, hogy iga
zolvánnyal váló ellátásuk végett "ho
va fcTduljanafc . 

a m.kir. celldömölki állami méntelep 
katonai parancsnoksága f. évi októ
ber hó 8-án d. e. 10 órakor a 
méntelep irodájában a méntelepen 
f. évi október hó 1-től 1945. évi 
december hó 3l-ig összegyűlendő 

J trágya eladására nyilvános árverést 
I"hirdet. Venni szándékozók fenti idő-
I ben és helyen jelenjenek meg. -

Katolikns egyháxl élet. 

Szeatolvaso ájtatosság októberben 
jníndeji^ este 6 órakor lesz az 
'apátsági~témp ,omban. A bevezető 
ájtatosságot ma este 6 órakor tartják 
ünnepélyes keretek között. -

A vasárnap esti szentmisék az 
apátsági templomban október else
jétől kezdve este 6 órakor lesznek. 

A papi rekollskciót Celldömölkön 
október.9-én tartják meg az apát
sági templomban délután háromne-

' ír. - . " .' . 
Október hatodikán délelőtt 9' óra

kor a z apátsági templomban gyász-
misét mutatnák be az aradi vérta
nukért. A hivatalokat és hatóságokat 
tisztelettel meghivja a plébánia 
hivatal.' -

Tábori posta. * 
A C. 464 tábori póstászámról: -
Heiner Ferenc tizedes, Kocsi Bé

la és f»app László honvédek üzenik 
szüleiknek és testvéreinek; hogy jól 
vannak, sokszor gondolnak szerette
ikre és szerető csókjaikat küldik.. A 
kemenesaljai lányoknak üdvözletüket 
küldik és kérik őket, hogy írjanak 
elmükre. - , . -- ' -



Ltimú 

HETI KRÓNIKA. 
K fllfS I d i ' 
Támadó német kötelékeknek sike

rült megszakítani az összeköttetést 
Dél-és Kelet-Hollandiában levő el
lenséges erök kOcML*w<" 

Észtországban tervszerű elszakadó 
hadműveletek folynak. . U 

Az angol hírszolgálat szerint a 
fegyverszüneti feltételeket valószínű
leg Ankarában nyújtják i t a bolgár 
küldöttségnek. 

- Az angolszászok csak a japán el-
leni gyűlöletben értenek egyet. 

A nyugati harcok súlypontja Kö
zép-Hollandiában van. , . T - ._ 

Az Egyesült Államok :0 , / ' -a l 
csökkenti az élelmiszerszállltmányo-
kat - • 

Achen területén a küzdelem az 
anyagcsata jellegét vette fel. 

Varsóban a bolsevisták felhagytak 
a támadással, i y í i •' 

A Baltikumban tervszerűen folynak/ 
a német elszakadó mozdulatok 

Tovább tartanak a súlyos harcok 
a német francia határvidéken: 

Nagy román és bolsevista csopor
tokat semmisítettek meg Tordánál a 
német-magyar csapatok. 

Hatalmas német légitámadások 
Totda vidékén. ! - - -
~ A - • Duklai-hágótól északkeléire 
megsemmisült egy szovjett lovas-
hadhat . ' .. 

Megsemmisülés előtt áll egy an
gol erőcsoport Mechelntól nyugatra. 

Súlyos amerikai veszteségek van
nak a Piüliu-szigeten. r-

Szeged, Gyula és Nagyvárad tér
ségéén heves ' támadó és elhárító 

N harcok., folynak. 

A Közellátási H i v a t a l 
közleményei : ! 

' A németek Hollandiában teljesen 
megsemmisítettek egy angol ejtőer
nyős hadosztályt. L _ . 

Tordától kétoldalt és Marosvá
sárhelytől délre meghiúsult a bolse
visták-valamennyi támadása. 

Vaskapunál a németek visszaver-
" tek egy szovjet átka.-olási kísérletet! 

" Angolszász partraszállási vállalkjÉC 
zás volt a dalmát, szigetcsoportokon: 

- — B « 1 1 8 1 0 1 — 

A belügyminiszter felhívással for
dult a magyar társadalomhoz. Be

jelentette a Székelyföld átmeneti k i 
ürítését és közölte, hogy a mene
külteket a Tisza vidékén helyezik 
el. Kérte az ottani lakosságot, hogy 
vegye pártfogásába azokat, akik ma
gyarságuk védelmében elvesztették 
családi: fészkűket. 

Csík, Háromszék és Udvarhely 
vármegyébe nem leltet levelet . kül
deni. ; ; ' : ' -

Az 1903-ban/vagy későbben szü
letett nem tényleges tisztek, tisztje
löltek és tartalékos tiszti vizsgát tett 
karpaszományosok, , akik a fegyver
nemekhez, továbbá 'szolgálati ágak 

•csapataihoz tartoznak; végül a szak-
szolgálatos tisztek, akik polgári foglal
kozásban meghagyva- nincsenek é s 

-harctéri szolgálati lappal nincsenek 
ellátva a honvédelmi miniszter ren
deletére tényleges szolgálatra tartoz
nak bevonulni.. A bevonulás oki. 5-, 
éh, 6-án,. 7-én lesz. - 1 .: 

• - .. •;-'-",:.- .2... • 

A kölcsönös mezőgazdasági . 
. muruameusegités elrendelése. \ 

A földmlvelésOgyi miniszter el-
rendelte, hogy az őszi betakarítási 
és talajművelési munkálatokat ide- : 
jébep éa megfelelő módon el kell 
végezni r vagy a munka elvégzését 
biztosítani kell még abban az eset
ben is, ha katonai behívások kö
vetkeztében kevesebb munkaerő áll
na rendelkezésre, mint más években. 
Elrendelte a miniszter, hogy miután 
nagyobb számú mezőgazdasági 
munkásnak idegenbe, történő kiren
delése előreláthatóan nem. lesz te
hetséges, ezért minden községnek 
arra kell törekedni, hogy az őszi 
mezőgazdasági munkálatok elvégzé
séhez szükséges emberi és állati 
munkaerőt helyből vegyék igénybe. 
Ezért minden községben a kölcsö
nös munkamegsegités rendszerét 
haladéktalanul meg kell szervezni és 
alkalmazni kell. \ .. • .' 

A kölcsönös munkamegsegités 
céljából minden községben számba
veszik az emberi, állati, és gépi 
munkaerőt- és a számbajöhetö mun
kaerőt úgy irányítják, hogy azzal a 
községben muta'tkozó .mezőgazdasá
gi munkafeladatokat hiánytalanul el 
lehessen végezni. 

A kölcsönös munkamegsegités 
alkalmazásakor mindenkit kötelez
hetnek arra, hogy saját munkáján 
felül mások munkájának elvégzésé
nél is segédkezzék, vagy. bizonyos 
munkálatokat másokkal közösen vé- ; 
gezzen el. Mindenki kötelezhető -to-~ 
vábbá arra is, hogy mezőgazdasági 
gépeit; munkaeszközeit,.- igaerejét, 
fogatos és gépi járműveit a szüksé
ges mezőgazdasági munkálatok el
végzésénél másokkal kölcsönösen 
használja. Ha valaki vonakodnék a 
kölcsönös munkamegsegités -elvég
zésénél, akkor honvédelmi munkára 
igénybevehetik, vagy szükség esetén 
internálási eljárás alá vonhatják. 
••• Valamely gazdaságnak kölcsönős 
megsegítésére : fcézT^és/ fogatere jü 
megsegítését csak akkor lehet igény
bevenni, Jia a gazda a saát gazda-
ságánakMdöliúz kötött és a termelés, 
szempontjából elsőrendű fontosságú 

•tnejBgajffiséffi munkát rnár elvégez
te. * igy pl. az . őszi mélyszántást 
megelőzi a vetés,'- a trágya hordást 
megelőzi - az" Őszi szántás 

A kölcsönös munkamegsegités 
megszervezése érdekében minden 
községben háromtagú - bizottságot 
alakítanak, amely a községi elöljá
róság egy Jdkfl'dőltjéből, a me^ző-
gázdasági bizottság elnökéből és a 
községi gazdasági elöljáróból áll. A 
kölcsönös munkamegsegités meg
szervezése és teljesítésének ellenőr
zése a gazdasági felügyelőségekre 
i s a főszolgabírókra tartozik. 

A szántóföld és rét után telje
sítendő vagóallat-beszolgaltatási 

K ^ k ö t e l e s í é g . s '• .. 

A közellátásügyi miniszter koráb- : 

bi rendeletét úgy' módosította, hogy 
a gazdálkodó, szántóföld, valamint 
a rétterülete után megállapított hús-
beszolgáltatási kötelességnek 25 
százalékát kizárólag szarvasmarha, 
vágy juh- beszolgáltatásával köteles 
teljesíteni. Az így megállapított 
szarvasmarha, vagy" juh -mennyiség 
felereszét a gazdálkodó októberben, 
felerészét pedig november hónapban -
tartózik az Állatforgalmi Központ, 
• - - Í . . . . • ' - ; . : . - , ' - i ' . • - > -...>* 

kirendeltsége által az egyes pontban 
és helyen a jogosított' kereskedőnek 
átadni. '-,' <•>> . 

Az a gazdálkodó, akinek egy-egy 
hónapra megállapított vágóállat be-
szolgáltatási kötelessége kevesebb, 
mint amennyit egy vágóállattal, tel
jesíteni lehet, a megállapított vágó-
állatmennyiséget október, hónapban 
együttesen is teljesltheü". Lehelövé 
tették azt is, hogy azok a gazdái ' 
kodók, akiknek vágóátlatbeszolgál-
tatásí kötelessége nem tesz ki egy 
vágóállatot, többen együttesen szol
gáltassanak be egy vágóállatot. 

Abentkosztos cseléd kenyérgabo-
najárandóságának beszámítása. 

A közellátásügyi miniszter réndelr 
kezese értelmében azok á gazdái-" 
kodók, akik bentétkezös —. tehát 
nem konvenciós c— gazdasági cse
lédeiknek szerződés - értelmében 
munkabér címén kenyérgabonát 
mérnék ki, az ezen a cimenr kimért 
kenyérgabonának->a beszolgállatási 
kötelességük teljesítésébe való. be
számítását igényelhetik.'-.-"' 

Ilyen esetben a gazdálkodó—: 
ha arra szerződés kötelezi —. ha-_ 
vónkint legfeljebb 2 q, az egész év 

folyamán-pedig, összeseri legfeljebb 
10'q kenyérgabonát szolgáltathat ki* 
munkabér címén a beszolgállatási 
kötelességének teljesítésébe váló be
számítás-rnelletf. : '- ' 

A fóldmivelésügyi. miniszier -•. 
rendelete a fakitermelésről. 

Jurcsek Béla földml elésügyi mi
niszter rendeletet adott ki, melynek 
értelmében az 1944/15. évi faterme^-
lési idényben mindén erdőbirtokos 
(fatermető), akinek szálerdő- üzem
módban Kezelt eíüejé a 60 kai. 
holdat, sárjerüő-üzemmódbán kezelt 
erdeje a 30 kat. holdat elén, vagy 
meghaladja, köteles az esedékes évi 
rendes vágáson-felül még egy évi 
csckkentésTxnélkoii vágásnak még-^ 
felelő terület faállományai, Továbbá 
á legfiatalabb és legidősetjt) kor
osztály levonásával erdejének ntin-
den kat. holdja után tisztítással, 
vagy gyérítéssel 1 köbméter faanya
got kitermelni.. A 60 kat holdnál 
kisebb sarj erdő birtokosát pedig kö
telezi a rendelet, hogy az 1944'45. 
évi fatermelési idényben az esedékes 
évi rendes vágáson felül közellátás 
céljaira 1 ürköbméter tűzifát ter
meljen ki. Ha ezek á.rendelkezések 
a.község, vagy város Közintézmé
nyeinek es lakosságának tüzifakész-
letét nem biztositják, el lehet'ren
delni egyes gazdasági fásítások, 
(facsoportok, fasorok, szélfogó pász
ták, tanyafásltasok, stb) kötelező 
kihasználását is. Jntézkedik-a ten-
delet á kötelező gubaesgyüjtésrÖl, 
kéreghántásról .és fenyőgyantagyüj-
tesröl is..-._'':' - - :'• -

Az erdőbirtokos (fatermelő) köte 
les az áltála, kitermelt fát a jogosi-
tott vevőnek megvételre felajánlani, 
illetve beszolgáltatni. Intézkedik a 
rendelet a beszolgáltatandó fameny-
nyiségből visszatartható mennyiség 
nagyságáról is. 

; ZsirjeoyBk beváltása; " 

A községi zsirjegy októberi 40-es . 
és 41-es szelvényeire a húsiparosok 
szelvényenként 10 dkg sertészsírt,, 
végy 12 dk^zsirszalonnát szolgál
tatnak k i . - 7 ' *:* 

S P O R f 
C e l l d ö m ö l k - I k e r v á r 6 l 

. ( 6 : 0 ) 

'A celldömölki .lerenték labdarutí 
csapatba mult vásárnap de mán í 
órakor játszotta az őszi idényben 
első leventebajnöki mérkőzéiét » " 
ikervári leventék csapatával. ..' 

A mérkőzés iránt nagy érdeklődést 
tanusitot*-a-4*lldöm0lki sportköz8»-
ség, amit nem lehet csodálni a hosz-
szú> szünet után. - : , m± 

A leventék csapata Feisz juékvt-
zető sípjelére a következő összeállí
tásban lépett a pályára: 

/ S i ó m — .Finn I , Hömöstrei,--
BalogöTvikmori, Finta II.,—Marsai 
Somogyi, Nagy, GyürÜsl, Szalay. 

A mérkőzés alatt általábarta cell
dömölki leventék voltak ^-fölényben 
mégis a játékidő elsó felében dom-' 
borodott ki a. hazaiak riagyobbtudá-
sa, mig. a második félidődén egészen 
lanyha játék folyt. Mindez azzal 
magyarázható, bogy .hiányos volt a 
felkészülés a mérkőzésre, kevés ed
zést tartottak és nem bírták az erét 
iramot a kilencven perces küzdelem-
ben.. " v 

Az elsó félidőben lendületet táma
dások eredményeképen hat góllal ter
helték az ellenfél hálóját, melyekből 
GyűrUsi és Marsai kettőt-kenöt rNag* 
és Somogyi egyet-egyet lőttek: 

. Ha a- második, félidőben is tartani 
tudták volna "az első félidő/ lendüle
tét, minden bizonnyal két számjegyes 
győzelmet arattak volna. . • 

A mérkőzésből tehát - a tanulság 
is adódik: Komoly edzéssel kell ké
szülni a mérkőzésekre' és akkor ha
marosan minőségi után póriasa lesz 
Celldömölkön a labdarúgásnak.|j 

Űröm volt nézni, mint. élvezte a 
közönség az. első félidőben az éhes 
támadások/eredményes.. befejezését. 
Bár tudatában van a leveittelabdaru-
gási támogatók tábora, hogy jelenleg 
xsik a kezdet-kezdetérrvatr a r p * ^ 
pat, mégis biztosra vész*; hogy - jő 
irányítással kialakul a leventék'baj-
nokságra törő, eredményes csajjata. 

Most vasárnap Vépre utazik; 
téink csapata ahol a Vépi 
Egyesület csapatával játszik let; 
bajnoki .mérkőzést Reméljük f 
ják á helyüket.. '- : 

N É M E T I M 

Szombat, vasárnap 

Ö R 0 é G L 0 V A S 
."Magyar yíláglíiradó.' 

Szerdaj c s ű t ö r l ö k " 

K A R O S S Z É K 
; " -Ufa. világhiradó. 

. K E M E N E 8 A L I A -
Megjelenik minden szombaton este 

-Kiadja- a Celldömölki Katolikus-Kör 
.'A kiadásé t felel: Dinkgreve Nándor. 

Előfizetési dij: Egész évre 10 pengő, 
ftlévrs 5 pengő, negyedévre 250 P. :.-

Csekkszám i 26.070. _ 
Hirdetések dija eldre fizetenlő 

Késiül!: Dinkgreve Nindor k»nyvnyomifájílian 
Celldömölkön. 


