X V I I . évfolyam 15. szám.
1943. á p r i l i s 10., szombat.

;POLITIKAI-TAP^ADALMI-ÉS-SZÉPIRODALMI-HETILAP=
Szerkesztőség és kiadóhivatal:
Celldömölk, gróf Széchenyi-utca 12.
Telefon: 55. Csekkszám: 17.258.

Felelés
N H 6 Y

MAGYAR SZEMMEL
Irta: P. Ambrus Máté ferences áldozópap
Van valami észbontó, kétség
beejtő állapot magánéletünkben.
A- vendégek okozzák: Házad aj
tajánál; kilincsét lógja kezed, k i
akarsz lépni lakásodból... jön a
vendég. A mozijegy a zsebedben
-van és^yissza kell menned, mert...
vendég jött^ Hivatalos," vagy üz
leti ügyedet kell elintézni. Nem
lehet, mert... megérkezett a ven-:
dég- Halaszthatatlan munkád van:
ott üt a vendég a nyakadon, al
kalmas é s alkalmatlan időben.
Van benned .magyaros vendég
szeretet, mert magyar vágy és
tudod, hogy fajtádat gyaláznád
meg, na terhedre lenne atyádfia.
De éppen, mert magyar vagfe
mem tűrheted, hogy bárki is k i 
használja a te úri magyar vendég
szeretetedet. Pedig e l k e l i tűrnöd,
mert a „társadalmi illem diktálja: '
Aztán jön a „duma". Beszél ven
déged a harctéri eseményekről,
mint egy hadvezér; közállapoto
kat bbrál és jósol, mint egy do
donai fülesbagoly; rágalmaz és
lerdit infiít" egy londoni Tádfóleadó. Te előbb helyeselsz, aztán
elfehéredsz, verejtékezik homlo
kod é s — t ű r e *
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Vájjon nem az lenne-e a ma
gyaros vendégjórás alapszabálya,
hogy megkérdezzenek: tudod-e
fogadni azt, aki gyötrelmedre jön
De hol vagyunk ettől?..'.
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Körülbelül 16 ezer a l a p s z a b á l 
lyal rendelkező egyesület van
Magyarországon: Az ember öszssessapja k e z é t az ájulás kör
nyékezi, nem hisz halló és látó
szervének, hogy ez Igaz e? Mert
vájjon szükség van-e ennyi egye
sületre? A legkisebb faluban ls
kettő-háromra?
Űj szelek . nyőgetik a fákat
Eresztékeiben lazult meg á ma
gyar élet, recsegnek a szelemenIák és ml kisded játékainkat jdtszuk az egyesületekben, össze
jövünk, bogy szétmenjünk, válaaztgatunk, hogy utána buktat
hassunk, egyik-ülésen elhatároz
zuk, "hogy majd legközelebb ha
tározunk. Rohanunk egyik egye
sületből a másikba -és minden
hónapban pontosan .— fizetünk.
De ne legyünk igazságtalanok,
hogy az egyesületekben valami
nem virágzik.. Igenis virágzik:
a söntés. Annyira virágzik, hogy
még a családi élét virágát .is elfonnyasztja. A munkában .elónneszesedett öregek és gyomorsavas
fiatalok ványadt buzdulata az

egyesületekben megszűnik. Hogy
ne, hiszen itt nincs sorban állas,
jegybeváltás. Itt van kurjantás,
nekiszila jodott lendület, buja szó
noklás, melldöngető hazafiság;
nincs a magyar éleibe való ön
zetlen és tudatos bekapcsolódás,
tett és munka, világnézeti tájé
kozódás, társadalmi és felekezeti
békepillérek lerakása/amelyeken
"a magyar élet felépülhet hogy
saját portánkon ml legyünk az
urak.

IMRE

Előfizetési árak:
1 évre 6, '/• évre 8, '/« évre lf>U pengő.
Megjelenik minden-szombaton.

Pedig Így kellene lenni!
A legbátrabb embernek is iná
ba száll a bátorsága, ha egy
közéleti nagyságoHaieH—megszó
lítania. Nem azért, mintha nem
tudna beszélni, nem tudná mon
danivalóját okosan kifejezni; ha
nem, mert nem tudja a címét
Hogy nem magyar agy eszelte
ki ezt a sok megkótyagosodott
elmet az bizonyos.
- V-'-'
Szolgalelkületű udvaroncok "~előbb 'az Istent fosztották meg
.szent íölségének" címétől, ami
kor „Főnségnek" nevezték á k i 
r á l y t Amikor már ezzel sem
elégedtek meg, az osztrák csá
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szár „Sacra caesare majestas",
„Szent császári fönség" l e t t Apró •
nebulói pedig pedig „íönsé
hercegek"-^Aztán^ógy-"
tak a címzésnek, hogy a „kegyel
met", Isten drága, ingyen aján
dékát is rákenték egy-egy „Ke
gyelmes Úrra". Most meg, arcuk
zsirmlrigyeinek elhalása után rán
cossá harmonikázódott, köszvény
nyel és vesebántalmakkal gyöt
rődő, "de a kozmetika nagyobb
dicsőségére „médi„-vé lacsarltott,
de feltétlenül 4, 5 házasságban
uralkodó delnőket: „nagyasszony
nak" címeznek.
. H á t bóvá lyukadunk még k i ?

Sárvár nagyasszonyáról, Kanizsay Orsolyáról
beszélt Kapi püspök a celldömölki népfőiskola' záróünnepén
Az elmúlt szombaton tartotta a
celldömölki leánynépfőiskola a
záróünnepélyét, mely két rész
ből állott: délelőtt..11 órakor a
népfőiskolások számoltak be ar
ról, bogy mit nyertek négy hó

nap alatt,' amelyet a népfőisko
lán eltöltöttek. Megragadó tanuságtételek hangzottak el a hall
gatók ajkáról. Mindmegannyi hitvaliás volt a jobb magyar Jöven
dő felől. Ezek közül lapunk is

vitéz kisbarnaki Farkas .Ferenc
altábornagy, a Ludovika Akadé
mia parancsnokának az orosz
harctérről Írott levele — mely
a Lüdbvfka Akadémia háborús,,
évkönyvében élőszóként jelent
meg; — egy történelmi tetemre
hívás, mely nemcsak a Ludovika
Akadémia hallgatóihoz szól tulaj
donképpen, hanem az egész, ma
élő magyar nemzethez!...
Halálosan komoly, s minden
lelkiismeretes magyar sokat —
Igen sokat — meríthet belőle
okulásul.
t
Szent igaza van, mikor azt r l adózza, azt dörgi a szendergő,
szunnyadó magyar lelkekbe:
-—Tiltt nincs helye flnomkodásnak és szellemi tornának, ez nem.
üvegház vagy bálterem, hanem
komoly valóság, véres csatatér!
• — A tudás csak akkor é r tó k.
ha gyakorlfltiasés az
élet nagy valóságaiba
mélyedő,
mert minden okoskodás, iudálékosság, a helyzetek agyonmagyarázása, vagy bizonytalankodó
mérlegelése olyan méreg, amely
visszafelé hat!
_
/ *
— Tudnunk kell, hogy az egy
szerű élethez és szerény körül
ményekhez szokott orosz katona
a nélkülözésekét
emberfölötti
módon viseli. Kényelemben so
ha nem volt része,
a kultúra
elpuhító
h a t á s a nem hatott r á ! . . .
Igényei nincsenek! Kikülönített
vagy elszigetelt részel néha na-

poklg. sót betekig tartottak k i
kizárólag nyers burgonyával, vagy
közönséges fűvel és napraforgó
maggal táplálkozva, víz nélkül,
sőt Ilyen helyzetből még vállal
kozásokat ls hajtottak végre olyan
erővel éa hévvel, mintha ezek a
gátló körülmények nem is jelent
keztek volna.
— Mindezt elviseli és teljesiti
a magyar katona isi E nehéz
ségek elviselése emberfölötti tes
ti, és lelki akaraterőt
követeli
— Lehetetlen nem észrevenni
itt a lélek, az örökkévaló magyar
lélek értékét és vezérlő erejét 1
— De gondoljunk arra, bogy a
magyart valóban ismernünk, sze
relnünk,
becsülnünk
és a szó legigazibb é r t e l 
mében v e z e t n i i n k kell!
Tábori, harctéri levele végén
ezt Írja a Ludovika parancsnoka
az Akadémia hallgatóihoz: ~
— Legyetek kemény, gerinces,
egyszerű, egyenesen gondolkodó,
józan észjárású,, edzett, köteles
ségtudó, harcos szellemű, vállaikpzókedvű, öntevékeny és öntu
datosan fegyelmezett katonák,
'mert a kíméletlen harc a könyIVIŰ fajsülyúakat, a tudálékosokat, bizonytalankodókat, lágy
szívűeket, álmodozókat és zsúrfiúkat
.
.
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közölni fog pár tanulságos rész
letet. A másik részieste 7 órakor
kezdődött — rossz szokás szerint
— félórás késéssel. Ez a. rész
kultúrest volt. Tárgysorozatát a
16. századból merítette. Szíj Re
zső, a népfőiskola egyik állandó
előadója ismertette a szazad köl
tészetét, rámutatva azokra az
erkölcsi, szellemi é s művészi ér
tékekre, amelyek Ina ls idősze
rűvé teszik e század költői t é r t
jnékelt, mikor a magyarság kor
fordulón éppúgy keresi önmagát,
mint a 16. században. Szathmáry
Lajos gimnáziumi tanár társadal
mi vonatkozásban szólt ugyan
erről. Kapi Béla püspök pedig e
század asszonyáról rajzolt ragyo
gó képet: Sárvár egykori nádortspánné asszonyáról, Nádasdyné,
Kanizsay Orsolyáról. Előadása
végén megrajzolta Kanizsay Or
solya tükörképéből az igazi ma
gyar asszony a r c á t Többek közt
ezeket mondotta:
— Lelke é s egyénisége szerint
királynő legyen. Nem a paran
csolás vélt jogán, hanem "női hi
vatásának és lényegének
arany
nál értékesebb koronájával. K i 
rálynő legyen hivő szlwél, szoK
gáló lelkével, kötelességvállalá
sával, családjában, gyülekezeté
ben, társadalmában. Sugarában,
kihatásában különböző lehet élet
kerete. Külső körülményei, va
gyoni viszonyai, műveltsége, kul
túrája és szociális elhelyezkedé
se különbségeket mutathat. K i 
rálynői méltósága ugyanaz.. NŐI
lénye által mindig Isten küldötte
kell, bogy legyen. Magasabb élet
elvet testesít meg, Istenfélelmet,'
szeretetet, hűséget, Igazságot hor
doz csendes, blzonyságtevő éle
tével..
.
— Szerelmes hadnagynak kell
lennie, életének szolgálatában ls

Celldömölki Hírlap

Menyasszonyok iskolája

parancsoló akaratnak kell engedelmeekadnle. Többet Jelent «
a i egészséges és belyes házas
társi viszony kiépítésénél. Jelenti
Krisztus őrök kapitánysága
alatt rálő engedelmes szolgálatot
— FHhfsnek és anyának keli
lennie. Istentől rendelt élettársnak. kl (elemelkedik a lelki társ
és őröktdrs magasságára.
Fér
jének adni kelt azt, amit egyedm ö adhat, mert a férfit ki
egészítő telket és egyéniséget az
o szívébe rejtette el a teremtő
Isten. Édesanyának
keil
lennie. Boldog imádkozással kell
Tárnia az égből áldásként alá
szálló gyermeket Nem kénysze
rűségképpen és nem fehérkép
pen, megajándékozottságul és új
hajtásul kell számolni a gyerme
kek számát, hogy Isten teremtési
rendje meg ne csúfoltassák.

1948 április 10.

I HON \ I

Gulyás Pál egyike az ország
beszédével a megyés
címmel egy hatnapos tanfolya
költőinek.
OssS
mot nyitott meg hétfőn este 7 püspök a tanfolyamot megnyitotta. legnagyobb
verteit most adja k i a Magyar
órakor Orosz József szombathe
. A tiszta házasság--ról, szólt Elet
könyvkiadóvállalat.
Jeles
lyi megyéspüspök a r. k a i ele az első előadásban Orosz püspök
műfordító, kitunó tudón. Sajt*
mi fiúiskolában.
Minden szava élmény volt és alatt
lévő
kötetéből
közöljük
s
A tantolyamot a katolikus leá méltó bevezetése azoknak az következő verset:
nyok részére a KALÁSZ vezető előadásoknak, melynek dr Nesz
sége rendezte. Létrehozása Ne mélyi Gyuláné, Kóvalcze Anita
T a v a s z i tánc
mes Vazul dr plébánosnak kö missziós testvér, Crlfusz Viktotin
szönhető, aki fáradságot nem is ferences vikárius. Hozmán Mó
Égnek a sugarak,
merve dolgozott e nagyjelentő nika missziós testvér, Tanay Fe
jönnek a madarak,
ségű, egy leány életében döntő renc esperes-plébános. Szandi
lent a hó süllyed
fontosságú előadás-sorozat meg László dr szombathelyi esperesbújnak a füvek.
plébános. Strelt Maria dr szom
valósításán.
bathelyi OTI orvosnő, Halász
KivirÜ
udvarunk,
A hétfőn este — titkára kísé Gyula MÁV felügyelő. Kovács
messzire ballagunk,
retében, autón — érkező me- Erzsébet szombathelyi tisztviselő
zord falak rabja,
gyéspüspököt a bencés rendház nő és Gublcza M. Olympla főnök
messze szabadba.
előtt Tanay Béla alsósági espe nővér ajkairól a* kővetkező na
res-plébános és Nemes Vazul dr pokban hangzottak el.
Kint az akácsorokplébános fogadták a katolikus
zászlaja ránk lobog
egyesilletek és sz egyházközség
— Szűkség van érre a tanfo
s távol a légben,
— Oltárok
papnőjévé élén.
lyamra, hisz azt célozza ez ls.
mennyi veszély leng!
kell lennie a magyar nőnek a
A püspök első útja a kórház aminek ma Jelszavunknak kell
nemzeti kősősség és
kultúra,
Fent száz kiirt fuvall át
az egyházi és váltási élet pap ban lévő — de most már roha lenni: .Nyitott szemmel, öntuda
fújják a fuvolát,
nőjére. Lássuk meg a történelem mosan Javuló — Jándi Bernar- tosan baladni az életben; éa an
fordul a düllő,
forgatagában, viharokon és hullá dln dömölkl apát meglátogatása nak egyik legfontosabb ösvényén:
dördül a felhő. a
házasságban
far*
volt
mokon átvilágító igazságot:
Majd a fiúiskolában — a két
Kornéljuk sok boldog házasság
Villámlik a mező,
a nemzet Jövendőjét a ma
egybenyíló termet zsúfolásig meg vár e tanfolyam buzgó hallgatói
csattog a levegő,
gyar nök h o r d o z z á k a
töltő hallgatóság előtt — a pápai ra ; akiknek legnagyobb része
fénylik
a zápor,
szivükben.
Himnusz eléneklése: és Crlráky egykor: boldog magyar anya
kék ibolyát szór.
Iránta érzett munkálkodó szere Mária üdvözlő beszéde után nagy- lesz!
tetükben és szolgálataikban. Csen
Pitypangot
pergetünk,
g i az* helyed szeretetlel, önfel
kakukot
kergetünk,
áldozással, Onfegyelmezéssel rs
síppal a holdba
lemondással szeressék a nemze
általugorva.
- «
tei. Férjüket neveljék áldozatos Elhangzott a celldömölki népfőiskola záróünnepélyén
S távol a Hold felett
magyarokká, gyermekeikkel gaz
A népfőiskolán eltöltött idő alatt szeretet, az egymásért való szol
tár az új kikelet, „
dagítsák meg s Jövendő nemzeútmutatást kaptunk arra, hogy gálat, s ha kikerülnek a család
csillagok
esengenek,
déket. Magyar anyanyelvű, maogyan töltsük be a nő legszen- dédelgető szeretetéből, nem lesz
holtak
üzennek.
gyár földé]
földért szenvedni kész. maIbb
hivatásit,
az
anyaságot,
,
nekik
kulönöa
és
elviselhetetlen,
gyar nemzeti közösségüket Je
Pitf*lé> szállunk.
|Li ;
A mai világban mind kevesebb' ha nem egyedül csak ővelük fog
lemmel, becsülettel, munkával és
ég veri
váltunk,
erkölccsel erősítő gyermekeket és kevesebb a gyermek, a ennek lalkoznak, mini azt sokszor ta
s
lefele,
lefele
ajándékozzanak a jövendőnek. okát keresve észrevehetjük, hogy pasztalhatjuk az egykéknél
húz a főid kőtelet
a gyermeket nem mint áldást,
Nagyon szeretem a gyermeket,
— Katdzzay Orsolya kezében hanem mint tehert tekintik. Hogy
Égnek a sugaruk,
tartja a sárvári várkastély pad ha ez Igy megy tovább, akkor s az annyira értékes és érdekes
jönnek a madarak,
lóidról fehxtt tükörcserép dara nemzetünk el fog pusztulni. Ne gyermeknevelési órákon hallot
lent a hó süllyed,
bot Emlékezésünk ezfistfstyolába féljünk a gyermektőt. hisz na takkal boldogan fogok majd be
lekezdeni
ebbe
a
szent
hivatásba,
bújnak a füvek.
burkolva, csendesen,, halkan ál
talmegy közöttünk s visszahulló gyobb áldást nem adhat a Jó a gyermeknevelésbe. Az egész
Isten
egy
családnak,
mint
a
kis
ségtani
órákon
sok
fontos
útmu
tekintetével nézi, hogy orosz ve
gyermeket rá akarják^nevelni, te
szedelemben, keresztyénség meg- emberpalántákat akik csicsergé- tatást kaptam a csecsemőgondo hát úgy éljünk, hogy jó példát
próbáltátásában. Ínségben és nagy sflkkel és vidám mosolyukkai zásra, a kisgyermek testének gon
mutathassunk. Kérem Istent, hogy
vérbullásos próbatételben hány még a legkeményebb emberszlvet "Sózására és ápolására vonatko gyermeki- bizalommal fordulhas
Is meg tudják lágyítani.
zólag.
magyar nő megy nyomában.
sanak
hozzám s bármire legyes
Előkészített a népfőiskola en
Sok babonás tévhitről éa vég azükséguk. bennem, édesanyjuk
Az estet Síkos Julianna szava gem* ls az édesanya hivatására.
lata és a népfőiskolánk ének Szeretném néhány szóban vázol zetes bajt okozó tévedésekről ban megtalálhassák támaszpont
számai tették még értékesebbé. ni gondolataimat, bogy az életbe hullt le a lepel. Megismerked jukat. Különösen nagy szüksé
tünk a modern orvosi tudomány
van a gyermekeknek meg
kilépve, hogyan képzelem jöven vívmányaival. De mikor egy kis gük
értő szülőkre, mikor kikerülnek
A záróünnepélyek meggyőz dő családi életem és boldogsá gyermek megszületik, mar ma a puha családi fészekből s meg
hették a közönséget arról, bogy gom megalapozását.
gával hozza a bűnt Az édesanyá ismerkednek a külső világgal.
mily nagy Jelentősége van a nép
Tudom, bogy még fiatal vagyok, nak már az első perctől kezdve Ekkor legfontosabb, hogy a csa
főiskoláknak, milyen átalakító ha s talán sokan azt mondják, fölös a gyermek lelki gondozását Is ládi kör igazán menedék éa Iga
tással van a hallgatókra Ma, leges ilyen témáról beszélnem, meg kell kezdenie.
zi otthonná váljék a számukra.
amikor nemzeti létünkért folyik de aki kellően-elő akar készülni
Fegyelemre mar a klsgvera küzdelem mind a frontokon, az életre, szükséges, hogy Idején
Ahogyan á lélek nevelését már
meknek
Is
szüksége
van,
tehát
mind Itthon a sok — s hennán kezdje, hogy tisztában legyen a
szinte az első hetekbenymeg keU
ké*. Igaz magyarokat megfojtas vele járó kötelességekkel. Hta ezt már a bölcsőben megkezdem. kezdeni, úgy fgen nagy szüksége
Ha
sir,
nem
veszem
fel
egyszer
sál fenyegető — Idegen érdekek Isten ls úgy akarja, elérkezik az
van a gyermek korai testi neve
ellen, minden magyar embernek az Idő, mikor segítő társat ren re, mert ezzel csak kárára cse lésére Is. Már kicsi korában ed
figyelmét lokoiottabben kell a del mellém, s mint térj és fele lekszem. Később se engedek zeni fogom Őket tornával. A mai
•Jeles néprétegeket művelő nép ség egy kedves családi közős meg neki mindent, de nem ha gyermek ne velősben
elmaradha
főiskolai gondolat leié Irányítani. ségben fogunk élni, de boldog raggal büntetem, hanem megma tatlan a torna, ezzel teste ruga
gyarázom neki tette helytelensé
Vasmegyében — tudtunkkal — ságunk csak akkor lesz teljes, gét, s igyekszem az önfegyelmet nyossá lesz s tüdeje is tágul*
Igy lesz egészséges a gyermek.
az elmúlt évben csak két népfő ha Isten megáld bennünket gyer kifejleszteni benne.
Később apróbb munkát ls rábí
iskola működött: a KALOT kis mekekkel. '
A szülő mindent megtesz gyer zok, hogy ezt ls megszeresse éa
unyom i - es a celldömölki nép
Vidám gyermekbangokkal teli meke lelkéért, de a Sátán sem megszokja már kicsi korábaa.
főiskola. Pedig nsgyon üdvös len családi
lobban é r d ma alszik, s próbál a gyenge gyer Ha jól sikerűi valami; megdicsé
ne, ha minden járási székhelyen gát mégkörben
Idegen ember Is. Hát meki lélekben magának helyet rem, de nem saját magát, hanem
működne [elváltva egy néplőls- még aholaztöbb
van, ott kérni. Isten segítségével - minden munkáját, Így nem fejlődik kl
*olá. Egyik évea ttok, a másik még a nevelés gyermek
ls egészen más, erőmmel azon leazek, hogy gyer benne a hiúság. A munka testi
éven leányok részére. A magyar a több gond ellenére
la
Jóval mekem lelkét a gonosztól meg fejlődésében is nagy szerepet
faj védelmében és felemelésében könnyebb, mert a szülő szerete
tudjam védelmezni.
játszik.
az teszi a legnagyobb szolgála te nemcsak egy gyermeken, ha
Igyekszem már kicsi korában
tot, aki a magyar népfőiskolák avasa mindegyiken
egyformán
Nagyon fontos helyes táplálko
Jézushoz vezetni, megtanítom rö
szaporodását elősegíti!
csüng. Igy a gyermekek nem vid imádságra, s ha később sa- zása Is. Legfőbb tápláléka a zöld
válnak önzőkké, már testvérkéik já| szavaival la tud már Imád főzelék s egyéb vitamindús éte
A C e l l d ö m ö l k i Hírlap közt megtanulják megosztani kozni,
szülői szivemnek nagy lek lesznek.
• k ö r n y é k legigényesebb mindazt, amit egyikük vagy má örömet szerez vele.
Nagy gondot kelt fordítani a
slkuk kap. Igy már kicsi koruk
hetilapja!
A
szülőknek
példájukkal kell gyermek szellemi foglalkoztatá
Olvasd és terjeszd! ban kifejlődik bennük a testvéri alátámaszlanlok azt, amire a- sára ls'. A gyermeki lélek nagyon
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fogékony. Tehát nagyon kell vi
gyáznom a mesék kiválasztásaBal la. Kicsi veraeket la hamar
megtanulnak a gyermekek, ki
BÚCSÚSZÓ
váltképp ba játékkal van egybe
A ceUdömölki Uanyaépiőlakola be
kötve. Kint a szabad levegőn na zárta kapuját Könnye* szemmel oszol
gyon egészséges a játék, nyáron tak szét lányaink, hogy hazamenjeriek
falujukba a népUtmkoUa gyúlt tűzzel
a napozó, s a bomoklürdő leg és
látással J
_
nagyobb élvezete a kis ember
négy hónapos munka betejezéaék é i n e k . Ha szabad Idom engedi, vel Anem
mulaszthatom cl, hogy ezúton
állandóan a szabad levegőn tar ls bálás köszönetet ne mondjak mind
tom őket, 8 a felügyeletem mel azoknak, akik munkánk clvégzenét le
lett badd játszanak. Vigyázok rá hetővé tették. Ezen idd alatt a bt vatabatósAgok, t o v á b b á - társadalmi és
juk. Akiket Istentől azért kap los
telíhezeü különbség nélkül — egyes
tam, hogy továbbadjam
őket személyek részéről oly sok jóindulatú
támogatásban volt részünk, hogy nem
magyar hazámnak.

H ! R I K
%

Az útmutatást megkaptam, s
felkészülve lépek ki a népfőis
kola falai közül, hogy mindezt
meg ls valósíthassam. Kérem az
Istent, segítsen mindazoknak a
megvalósításában, amikél Itt ta
nultam.
J o ó s J ú l i a (Uralújfalu)

Műkedvelő előadás
lesz Jánosházán folyó hó 11-én
i 18-án K. K. Sándor „A feke
te mén" című színművét hozza.a
közönség elé a Nyilaskeresztes
Párt jánosházi szervezetének mű
kedvelő együttese.
Az első előadás vasárnap folyó
bó 11-én lesz a Rltter-Iéle ven
déglő nagytermében délután 6
órakor.
- *\
A régóta nagy szorgalommal
folyó próbák, a jó szereposztás;
és a gondos rendezés előre biz
tosítják, az előadások anyagi és
erkölcsi sikerét.
Az érdelődés Jánosházán .igen
nagy, ami érthető Is; egyrészt a
szokatlanul nagyarányú előké
születek, másrészt az előadás ne
mes célja miatt
A tiszta . jövedelem .50%-át
ugyanis a helybeli Bajtársi Szol
gálat ; a másik 50%-ot pedig a
Vöröskereszt céljaira ajánlották
fel már elő-e ls.
Ezért nem maradhat el sem az
anyagi, sem az erkölcsi siker!!!
:

MO/IK
NEMZETI

Ml S O K .
MOZGÓ

CELLDÖMÖLK

-

lehet felejteni. Népfőiskolánk szükség,
léteit éppen ügy, mint szellemi munká
jának feladatait őszinte lelkesedéssel
es megható hűséggel hordoztak támo
gatóink. Nekik köszönhetjük, hogy ott
honunk berendezésében ö l fenntartásá
ban, élelelmlszereUátájunkban és be
szerzéseinkben fennakadásunk nemvolt.
Külön is meg keU említenem előadóink
nak önzetlen hűsegét éa értékes fára
dozását, akik szabadidejüket áldoztak
és tudásuk legjavát nyújtottak.
- Fogadják mindazok, akiknek halá
val tartozunk köszönetünk meleg kife
jezését. Emlékező szeretettel és aldáskivánsaggai búcsúzom népfőiskolánk
minden Jóakarójától és barátjától.

I.eánynépfölskolu
,- -

-

*

Igazgatója.
." .

— Vasúti k i n e v e z é s e k . A máv.
Igazgatósága Szávai Ferenc cell
dömölki Illetőségű kocsi vizsgál ót
Körmenden műszaki segédtisztté,
Pongrácz István celldömölki Ille
tőségű napibéres kalauzt Kör
menden kalauzzá nevezte k i .
— Vasúit á t h e l y e z é s e k . A
szombathelyi Üzletvezetőség őri
Ilona, Örl Erzsébet é s Őri Mária
órabérátalányosokat Várpalotáról
Celldöraölkrev Hetényl Ferenc
tisztet Celldömölkről Szombat
helyre'helyezte á t :
— S z e r e t e t a d o m á n y a sebe
sült k a t o n á k n a k . A magyar falu
otthonainak a' sebesült honvédek
Iránti szeretete é s hálája nyilvá
nult meg abban a sok szép sze
retetadományban, mélyét az alsó
sági evangélikus nőegylet és le-,
ányegylet tagjai osztottak szét' a
szombathelyi hadikórházak sebe
sültjei között. A gondosan elké
szített 847 darab élelmiszer cso
magon kívül 137 liter bort és
5700 darab cigarettát adtak át a
sebesülteknek, akik nagy öröm
mel látták, hogy milyen jószlwel
és szeretettel gondolnak rájuk

— E l ő a d á s , közbejött. aka
dályok miatt az Evangélikus Ifjú
sági egyesületben elmaradt dr
Főszereplők: OoD Bea. Lázár Mária, Mesterházy Kálmán előadása fo
I ray. Somlay, Percnyi, Makláry, stb. lyó hó- 13-án este 8 órakor lesz
megtartva. Kérjük a tagok pon
Április 14, szerda. Menekült nelyármk! tos megjelenését a gyülekezet
Leányálmok
érdeklődő tagjait ls szeretettel
Főszereplők : Allde Valii. Irasema Dillan várjuk.
Április 10,' szombat 6t 11. vasárnap.
Rendé, h a l v á n k ! Csak 16 éven felöllek!

_Lli»_íHaláltánc—S—_

és

Andrea Cecehí.

(Csak 1 napig!)

Április. 15, csütörtök. Ménékelt holvárak. (Csak 1 napigI) Lila vflághlradó.

A dzsungel t i t k a i
A kambosai őserdők rejtelmes, titok
zatos hagyományai játszódnak le ebben
a végig lebilincselő filmben.

Á R P Á D

M O Z G Ó

— KEMENESMAGASI —
1913. évi április hó 11-én. vasárnap.

Leányvásár
Főszereplők: Szelec7.ky Zita. Sárdy .Iánős, Lnlabár, Kiss Manyi, BUicsl, stb.

TURUL

FILMSZÍNHÁZ

R É P C E L A K
ApriliH 10. szombat és 11, vasárnap.

D a n k ó Pista
Főszereplők: Jávor N i , Slmor Érzet,
Lukács Margit, Rózsahegyi Kálmán,
Tompa Pun, Csortos Qynla és Vértea L .

Zsidó l e g y v e x £ . a pénz!
Ne ad] fegyvert a kezébe!

— Rendkívüli közgyűlés. A
CVSE március hó 25rén délután
5 órakor a Vasutas Körben rend
kívüli közgyűlést tartott Halász
Gyula máv. felügyelő, állomás
főnök, elnök Üdvözölte az üzletvezetőség részéről megjelent dr
Póin Miklós máv. tanácsost, majd
megnyitotta a közgyűlést és meg
állapította, hogy tekintet nélkül
arra, hogy a tagok az előírt
számban jelentek-e meg a köz
gyűlésen, az határozatképesnek
számít Felolvasta az új alap
szabályokat, amit a közgyűlés
egyhangúlag elfogadott Majd a
a rendkívüli közgyűlést bezárta.

ÉRTESÍTEM
m. tisztelt vendégelmet, hogy
a lagtBedeiRBbbb gépekk.l Mtzmit

hölgyfodrász

üzletemet a D e á k - u t c a 4
szám alatt m e g n y i t o t t a m .
Kedves vendégeim pártfogását
a l e g t ö k é l e t e s e b b munkával
Igyekszem Hérdemelml;
kiváló tisztelettel '

K O V A C S I C S PÁL
lodrászmeeter.

. — H á z h e l y j u t t a t á s Somjénm l h á l y l á n . Kömjénmiháfylán kö
rülbelül 60 zsellér ember igényelt
a földművelésügyi miniszternek
évekkel ezelőtt megjelent rende
lete értelmében házhelyeket En
nek elbírálása folyó hó 1-én volt
Sömjénrafbályfán. A bizottság tag
jai voltak: Kendik László vár
megyei felügyelő, Éri István kul
túrmérnök, dr Hetthéssy Jenő fő
szolgabíró, Berkes János vezetőjegyző és OF.B. bizottsági tagok
és a községi elöljáróság. A bi
zottság arra a megállapodásra
-jutott, hogy az igénylők részére
Mihályiétól keletre Söntjén felé
Indulva adnak házhelyeket mert
Igy a két község rövid Idő alatt
össze fog épülni. A "60 igénylő
közül 42 Igénylő Jogosultságát
fogadták el. Ha a viszonyok ja
vulni fognak akkor . bizonyára
azonnal építkezni kezdenek.
— Százhúsz darab Inget ko
boztak el. Pala Imre pápai ke
reskedő 120 darab férfi inget vá
sárolt Becher és Mayarsberg cell
dömölki zsidó kereskedőktől. Mi
után azonban a megejtett nyo
mozás szerint a számla körül
mutatkoztak bajok, éppen amikor
az árut autón el akartak szállí
tani Pápára, léptek közbe a ha
tósági közegek és a szállításra
készen álló árukészletet elkoboz
ták.' Pala Imre ellen az eljárás
-megindult
— T e m p l o m b e t ö r é s Klssomlyón. Lapunkban már hírt adtunk
arról, hogy ismeretlen tettesek
betörtek Kissomlyón. Azonban
nem — ahogy akkor megírtuk —
az evangélikus templomba, ha
nem a róni. kain. plébániatemp
lomba, ahonnét 1500 pengő ér
tékű kegyszereket loptak el. Ezen
kegyszerek között volt a szentség
tartó, két kehely, amelyek ezüst
ből voltak. Az elrabolt kegysze
rek a főoltár szekrényébe voltak
elhelyezve. A vakmerő betörők
először a Szent Antal perselyt
tűrték fel s miután abban csak
8—10 pengét találtak, akkor feszí
tették fel a szentségtartókat Őrző
szekrényt A jánoaházi csendőr
ség azonnal a legerélyesebb és
legszélesebbkürű nyomozást indí
totta meg, azonban ezidelg a nyo
mozás még eredményre nem ve
zetett

Köszönctnylvánltás.
Mindazon rokonok, ismerősök
6a lóbarátok. akik felejthetetlen
kisfiúnk, drága kis

Saiiylkánk

S Tirml SíÖT.Uéo K c n t n t . a l j á ! B. B. T.

temetésén részt vettek, ravatalá
ra koszorút, vagy csokrot helyez
tek, részvétükkel bánatunkat eny
hítették ezúton la fogadják bána
tos szivünk köszönetet. ..
Celldömölk. IMS. ápr. ár

Tukán Káról•

Klatfl Sándor é s családja

i i m i i t u m n a ü n i n m

.

celldomöll
dömölkl főszolgabírói
a következők nyertek i
ványt Öletve Iparengedé"],
Károly Ostffyasszonyta
vad-, tojás-, gyümölcs- és i
kereskedő, Jáger Gyula i
daráló, Bertalan István S
mrhályfa baro műkereskedő
czetár Győző Jánosháza vasi
kereskedő, Horváth Sándor I
döntőik nyersbőr, Pált István E .
gyümölcs, tojás és baromfi Bot
mann Ferenc Vőnöck tűzifa é a
szén, Tőrkency József Alsóság
épttéstanyag, Nledermayer Mihály
Egyházaskesző gyümölcs, tojás é s
baromfi, Simon Istvánná János
háza gyümölcs, tolás és baromfi.
Virág József Kenyéri gabonake
reskedő, Móroz Sándor Nagysimonyi fafürészelésre, Németh Ist
ván Celldömölk fuvarozó, Rács
István Jánosháza pap Irta cakó
gyártó, Kelten József Kei
hógyész halkereskedő,
Lajos Celldömölk gabaona-, ter
mény-, gyümölcs-, tojás és ba
romfi kereskedő, Jánosa Károlyné
Vőnöck papírkereskedő, B é t a
László Celldömölk rövid-, kötött
és szövöttarukereskedő. Tallér
János Jánosháza tojás, baromfi
és gyümölcs, Tóth Tibor Köcsk
vegyeskereskedő, Tatabér Sán
dor Kemenesmagasi gabonakeres
kedő, Kisfaludy József Jánosháza
tűzitakercskedő, Kovacsics Pálné
Celldömölk rőfös é s divatáruke
reskedő. Diószegi József Jánosháza tojás és baromlikereskedo.
Domonkos István Kemenesmagasi
L

renc Pápóc ács, Péntek Karoly
Köcs vendéglős, Stankovios Juli
anna Jánosháza nőiszabó, Eszter
gályos Lajoené Alsóság nőiszabó,
Miklós Ferenc Jánosháza cukrász,
Farkas E r n ő Menevát malom,
Döbör Erzsébet Jánosháza nőiszabó, Rosta Gyula Nemeakocs
kovács, Péntek Károly Celldö
mölk hentes és mészáros, ] ~
rlcs Kálmán Alsóság cipész, I
kely Lajos Jánosháza géplakatos
és vasesztergályos, Horváth J ó 
zsef Celldömölk cipész. Varga
Árpád Kenyéri fodrász, Kajtat
György .Jánosháza mészáros és
hentes.
— Gondosan ő r i z z e meg az
élelmiszer) egyelt Felhívja
elöljáróság a lakosság
arra, hogy élelmiszerjegyeit p
dosan őrizze meg,, mert az sav
vesztett jegyek pótlásául új je
gyeket sem kaphat Á m . k i t . .
Közellátási Minisztérium figyel
mezteti a közönséget arra, hogy
az elveszett, ellopott vagy meg
semmisült jegyek helyébe új je
gyek kiadása iránt ne terjesszen
elő kéretmet a minisztériumhoz
sem, mert a kérelmet a minisz
térium sem veszi figyelembe.
— Megjelent az I r o t t k ő á p 
rilisi s z á m a . Cs. Szabó László
szombathelyi látogatásakor . tá
madt gondolatait irta meg a Vsat
föld, ősi szállás elmen. Fekete Lia,
Zslkó Gyula és Gábor Mária e l 
beszéléssel szerepel. Urr György,
a felvidéki könykladást é s a köz
könyvtárakat ismerteti, Szíj Re
zső pedig Tolnai Lajosról Ír most
megjelent önéletírásával kapcso
latban. Bálint Imre a Zrfnyl nem
zetséget ismerteti. Ball Mihály,
Csorba Győző, Dudás Kálmán,
Szentkirályi János, ű s z Iván, Fut
ta Sándor, Pálinkás Béla, stb.
verseket irt ebbe a számba, amit
a könyvekről szóló bírálatok zár
nak- le. •
r
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Papírsúlyban:
Tóth-Sukösd
— Fellllllzetések. Az 1943 az összetartás, a meg nem értés,
március 15-én tartott Magyar iro az összharmónla hiánya. Eklatáns Szukics—Tóth összecsapás győz
dalmi Esten a következők fizettek példa volt arra:- a vasárnapi tese: r d i * .
felül: Máhder Károly 30 P, Sza „léglabdarugás". (Nem akarjuk
Bántam .Sándor— Bergholfer II
bó Károly országgyűlési képvise ezt a kérdést most fejtegetni, de visszavágás sikerül. Győz: Beró.
lő, Ifj Kurányl Kálmán. Szabó ha a helyzet nem Javul, kímélet hofter.
János 2 0 - 20 P. dr Jakab Pál 15 P, lenül boncolni fogjuk.)
Könnyűsúly:
Horváth Lajos dr Hettbéssy Jenő, dr Horváth
resti (fizikai) ok. Az ezzel Horváth Imre. Nagy küzdelett
László, Rács Reich Imre 12—12 P, kapcsolatban előforduló bajokat H. Lajos biztosan nyer.
Takács Károly 8 P, dr Holéczy már sokkal könyebb felfedezni.
rfeííer: Nagy — Pethő egt]
Zoltán 7 f> dr Hettbéssy István, Vasárnap néhány száz ember lát után óriási küzdelemben Bért*
Mesterházy József, dr Nemes Va ta, és bosszankodott ezen. „Álló boffer ismét veszít Hömöstrei
zul 6—6 P, dr Vlncze.Lajos, J ó  csatársora* van a CVSE nek. (Még ellen.
zza Gábor, özv. Benkő Zoltánné, jó, bogy karosszéket nem" visz
G r a t u l á l u n k a szereplő ököl
Nagy Béla, Jeney Vince 5 - 5 P, nek a pályára!!) Voltak "szép vívóknak. Egyúttal végtelenül
nr Blsfczky András, Bunyévácz előreadások, amikor a ZSE vé örülünk, hogy alig félévi munká
Sándor, L'blár Gyufa, Csuksai Já delme „sakk-matt" volt. Csak egy juk ilyea gyors-és szép gyümöl
nos, dr Kulcsár István, dr Mes jó futó belső csatár kellett volna csöt hozott.
terházy Kálmán, dr Maráczy Jenő, a gólhoz. A CVSE csatárai azon
Fel a további kitartó munká
Dezső Kálmán 4—4 P, Simonffy ban vánszorogtak I
ra fiúkl
István, Baráth Zoltán 3 - 3
P,
Meghívták a celldömölki lev.
Bártfai Miklós. Kovács József, v.
Á modern ráállós rendszernek
Böröndy. László, dr Jozsa László, — mind a védelemben, mind a ökölvívó csapatot a 3. kerület
által
rendezendő levente ököl
Hajós István, Horváth Lajos taní támadásban — alapja: az örökös
tó, Horváth Lajos. Hegedűs Lász mozgás. A védőjátékos kiséri vívó csapatbajnokságra. — A ne
ló, Balázs Béla, Kcczor Dánlel, ellenfelét Nem engedi magát le vezés már meg is történt
Csodányl Béla Szalay Lenke, rázni. A támadósor tagjai, ugyan
Bízunk bnnnetek
celldömölki
— A Mozdonyvezetők Köré VIgh Lajos, Háry Lajos, Kovács akkor állandó mozgással igyez- levente ökölvitók.
Bízunk és
nek közgyűlése. A Mozdony Gyula, Rácz Endre, dr László nek lerázni az ellenfelet A kul hisszük, hogy végre Celldömöl
vezetők Kőre az elmúlt hétfőn Lajos, Vese Béla, .Mohos Árpád, lancs — hátvéd — még szinte kön is lesz sportélet;
és lesé
este 7 órakor tartotta közgyűlé Csoknyay József, N. N.. Bagarus a pályán kívülre Is elkíséri a csa eredmény!
^
sét a Kör helyiségében. A köz Sándor és Dénes István 2—2 P, t á r t
C s i s z á r Ferenc a MOSZ 3. sz
gyűlést Farkas István elnök nyi Horváth Kálmán,' 150 P, Gaál
Ezért kell a lelkiismeretes ed ker. titkára április 3-án — az el
totta meg. Üdvözölte Szabó Ká Gyulai Bódi Lajos, Mórltz József,
roly országgyűlési képviselőt a N. N. 1—1 P, mely összegekért zés; nagyon sok (1500—2000 mé múlt szombaton — látogatta meg
kar dia-elnökét és Vasa Béla fő ezúton mond hálás köszönetet a teres) futással összekötve. És ezt az ökölvívókat
még nem láttuk a CVSE edzé
Egy edzés keretében volt al
mérnök, tűtőházfőnököt Majd le vezetőség.
sein, habár figyelemmel kísérjük kalmuk a celldömölki levente
tárgyalták a kör zászlószentclé
ökölvívóknak meggyőződni ha
sét, illetve annak Időpontját iullilallll ilr llrllllrolil salai Ilii. trotil azokat. - amelyet május hó 16-ára tűztek
Nt értsen félre bennünket sen talmas tudásáról az ökölvívás
57,1943. tk szám.
k l Az elnök jelentette a közgyű
ki sem.' A jószándék. a tanító terén. .Új távlatokat új és hatal
Árverési hirdstaiány-liivonol.
lésnek, hogy a kör zászlója már
célzat vezet bennünket — a leg mas fejlődési lehetőségeket nyi
Dr. Szabó Kálmán celldömölki ügy- teljesebb mértékben I Ml észre tott meg előttünk bemutatójában
elkészült és körülbelül 900-1000
végrehajtatónsk Ralkl Lajos végpengőbe került
Elhatározták, véd
vesszük
a bajokat) Mi nyitott — Jegyezte meg Szabó ökölvívó
rehajtást'szeavedő ellen Indított végre
hogy a zászlószeggel a közélet hajtási ügyében a telekkönyvi hatóság szemmel járunk! És ezekkel a edző —. Biztató, lelkesítő szavai
és társadalom vezető személyi a végrehajtási árverést 315 pengd tőke cikkekkel — a Sport Manóskc- val pedig új erőt öntött belénk,.
ségeit személyesen fogják felke követelés éa Járuléka! behajtása végett dásókkal — azt akarjuk elérni, Egy délután megtalálta az útat
Magyargencs községben fekvő, - a s
resni, hogy ezáltal biztosan meg amagyargencal
225 számú tkvi. betétben hogy: mások Is tisztán lássanak! szivünkhöz.":fcaj,,JŰ jjj'.
ígérjék azok az ünnepélyen való A"tT. I—5, 7—• som. 1004. 1005. 100". Akiknek pedig erre van szüksé
Jobb kezekbe nem Is helye;
megjelenésűket; valamint elér 1007, 1784, 2222, 2223 és 222S h m . In g ü k : okuljanak!
hették volna kerületünkben a
hessék, bogy tetemes kiadásaik gatlanokból Ralkl Lajost Illető 1 4-cd
ökölvívás Jövőjét
részére Rajkl rerenc haaionélvezetj JoReméljük
a
CVSE-nek
mind
a
ezen a réven, — hogy személye
Ezúton - is köszönjük
a cell
vnl terhelten 191 P kikiáltási árban vezetősége, mind a Játékosai az
sen adják át a zászlószegeket az
sportélet
nevében és
a magyargencal 451 számú telek
látják dömölki
Illetőknek — megtérülhessenek. könyvi betétben A-f 1 som. 2085 h m cgyüttérző sportembert
kérjük
további-támogatását
Az ünnepély részletes programját alatt felvett szántó Ingatlanból Rajki bennünk; és ugyanolyan jóakaVerseny ökölvívója Jelenleg
ls megállapították, amelyet a köz Lajosi illető 1.4-ed részre Ralkl Fereoo rattal próbálják orvosolni a bajo
haszonélvezeti Jogával terhelten 223 P kát, mint amilyen jóazándékkal 7 van a celldömölki levente ököl
gyűlés egyhangúlag elfogadott kikiáltási
árban elrendelte.
mulatjuk meg azt az útat, amely vívó szakosztálynak. További Iga
Majd Szabó Károly országgyűlési
Az árverést 1943. év! április hó 27.
képviselő szólalt fel. A felszente napján délelőtt 10 ónkor Magyargencs ebből az áldatlan helyzetből k i  zolátok folyamatban.
vezet
Veraenykesztytlt négy párat
lendő zásztó költségeire 500 pen kösséghtTánál fogják megtartani."
As árverésre« kerülő
_
gőt ajánlott fel, amelyet a köz
ingatlan a kl
Aki pedig ebben a harcban kapott az ökölvívó szakosztály.
gyűlés tagjai nagy lelkesedéssel kiáltást ár felénél alacsonyabb áron elfáradt; álljon félre! Adjon he Nyolc pár bőrclpőt is ugyanakkor.
nem adható e l
fogadtak. Azután hosszabb be
UJváry Kálmán hadnagy já
Bánatpénz s kikiáltási ár 10 száza lyet azoknak, akik trlsss erővel,
szédben Ismertette az általános léka, amelyet a magasabb ígéret ugvas- szlwel-lelekkel dolgozni akarnak, rási lev. parancsnok kezdeménye
helyzetet A képviselő felszólalása anaji Vo-ára kell ktegéssltenl
a testedzés nagy magyar nem zésére hatalmas akció Indult meg,
Celldömölk. 1943. évi január hó 13. zetnevelő ügyén!!!
után a közgyűlést az elnök be
' . hogy: szorítót kaphassanak
Dr Kon-éts sb. a klr. Jblróaág elnöke.
zárta.
celll lev. ökölvívók. A tárgyalá
A kiadmány hiteléül
JLE—CLE 1:1'(1-0)
sok folynak. Április végén talál
Az ész óta, hogy mennyit ja
el ls készül, hogy annál nagyobb
— Sárvárolt á t a d t a k as Onvult, fejlődött a CLE azt legjob erővel, lelkesedéssel küzdhesw
csa h á z a k a t - Csütörtökön dél
ban mutatja ez a mérkőzés. És nek versenyzőink: itthon Is a
után adták át az Oncaa házakat
hogy a szív, a lelkesedés sem bajnokság során.
az arra érdemesített többgyer
hiányzik azt Is bebizonyították a
CVSE—Move
ZSE
1*
(ftO)
mekes családoknak. Ennyivel is
A sorsolás szerint Zalaeger
leventéink akkor, amikor 1:0 ás
enyhült tehát a lakáskérdés Sár
Vérszegény... beteg... csapkodó télldeji vezetés után; nemcsak
szeg ökölvívó csapata lesz az
várott. Mert napról napra súlyo Játék! — ezt, a nem épen hízel
első ellenfele versenyzőinknek.
hogy
kiegyenlítettek;
hanem
—
sabb a lakásfront helyzete Sár gő, pár szavas bírálatot mondhat
H o m o k z s á k o t ls kap a LE
várott, aminek oka elsősorban az, juk a vasárnapi mérkőzésről. az volt az érzésűnk — ha pár
perccel tovább tart a mérkőzés, Csiszár Ferenc Jóvoltából, aki ez
hogy az ország hadigazdálkodása
zel ls bebizonyította, bogy meny
De ml nem altarunk felületes meg is nyerik azt
miatt kevés épületanyag juthat a
magánlakások építésére, mindén bírálók lenni! Megvizsgáltuk az
Dolgozzatok fiúk, bisz Celldö nyire szimpatizál a celíi ököl
épületanyagot ugyanis gyárakba okokat — mind a lelki, mind a mölk labdarúgásának Jövője raj vívókkal.
testi
okozatot
szem
előtt
tartva
és hadiüzemekbe kell fektetni,
tatok áll vagy hokik 11!
Mtlesz vasárnap?
ami elsőrendű honvédelmi érdek — é t ennek alapján próbálunk
Aprilis"ll-én. vaaáaap a CVSE
• ezt be kell látni a közönség világosságot deríteni, tanítani.
S P O K
i mm
no
Pápán, a Kinizsivel Játszik baj
nek ls. Másodszorban azonban
Lélektani (psihikai) ok. Tud
Hatalmas siker a csönget ö- noki mérkőzést
azt la meg kell állapítani, hogyha juk : lelki egyensúlyát elvesztett
a közigazgatás megkapta volna á ember mindenütt csak: félember. kölvivó bemutatón, melyet a cell
Idehaza vasárnap délután 3
•akaaok Igénylését lehetővé tevő így van ez a labdarugónál Is. Ha dömölki leventék rendeztek:
órakor a celldömölki Levente
Jogot, akkor a lakó nélkül álló nem kiegyensúlyozott lélekkel áll
Válltjsúlyban:
Hömöstrei — Egyesület első csapata bajnoki
házakat és a 4—5 szobás lakáso ki a pályára; akkor már eleve Bergholfer I . — Balogh,
mérkőzést játszik a sárvári Le
kat, ahol legfeljebb ketten lak elvesztette még a lehetőségét is
Bantamsúlyban:
Sándor — vente Egyesülettel. Előtte 1 óra
nak. Igénybe lehetett volna ven annak, hogy Jól szerepeljen.
Bergholfer I I . küzdtek a győze kor a levente keltő az alsósági
ni a családot alapító fiatal párok
Levente Egyesüleltel tart barát
Ilyen Játékosok vergődését lát lemért
részére. Reménykedünk, hogy a
Győz — az előbbiben — Hö ságos mérkőzést.
Táros megkapja azt a Jogát hogy tuk vasárnap.
möstrei; az utóbbiban Sándor.
A celldömölki Levento ököl
No de mi okozhatja ezt?
a meglévő üres lakóházakat
Óriási volt nz é r d e k l ő d é s vívók Csöngén tartanak vasárnap
Az, amiről a Celldömölki Hírlap
Igénybe vehesse. *
Nagyslmonyiban Is az ökölvívó délután 4 órakor bemutatót
hasábjain már annyi szó esett: bemutató Iránt.
(Sport Manó)
— Teremhet e minden esz
retsdóbes a g y ü m ö l c s l é ? GyümfilcatermelésQnlt legnagyobb ba
j a az. bogy a lak rendes termést
- másod-, harmadévben
. A* kiadás megvan a be[ elmarad. Van azonban el
Járás arra, hogy a (ázat évente
termésre kényszerihrak. Ezt Is
merteti és bizonyltja a Magyar
Gyümölcs legújabb száma, mely
ből egy alkalommal, lapunkra
hivatkozással, ingyen mutatvány
számot kúld a kiadóhivatal: Bu
dapest, V.; Vilmos császár-út 76.
— Magyargencs község ado
mánya a s e b e s ü l t h o n v é d e k é r t .
A magyargencal Asszonycsoport
március 18-án a szombathelyi
hadikórház sebesültjei között kö
rülbelül kétszáz kilogramm süte
ményt, 15 liter bort és 900 darab
tojást osztott szét Ugyanezen a
napon a pápai kórháznak is jut
tattak süteményt kenyeret és to
jást
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