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Megjelenik minden vasárnap reggel
Előfizetési dij egész évre 5 P, fél évre
2.50 P, negyed évre 1.30 P.

Ara

10 f i l l é r .

P O L I T I K A I
L A P.
Felelős s z e r k e s z t ő é s kiadó: D I N K O R E V E N Á N D 0[R
'

» Postatakarékpénztárt csekkszámla 44868.

LEGYEN A NEMZET
Jaj annak a nemzetnek, mely i nehéz és nagyon fontos munrjriJriszüLJeJ_a_Le^
Vöröskeresztté
nagy erőmérkőzésre — mon
s amelynek a.lényegét Igy fog
dotta vitéz Bariba Károly hon lalta össze: betegszállító gép
védelmi miniszter, amikor . a kocsioszlopok,
kórházvonatok,
magyar rádióban tartott nagy kórházak,
üdülők
felállítása,
szabású beszédében a Vörös gyógyszerek, kötszerek és orvo
kereszt Egyesület támogatására si műszerek beszerzése a had
hivta (el a magyar társadalmat. seregnek és az itthoni ínsége
Katonásan tömör, kemény és seknek, meleg ruhával, taka
mégis lélekbemarkoló- volt ez a rókkal való ellátása, mindezekrádiószózat. Megjelenítő erővel mellett a hadifoglyok és eltűn
tárta nagy hallgatósága elé, hogy tek felkutatására szolgáló szer
ma már nincsenek" harcterek, a vezet fenntartása a Magyar Vö
modern hadviselés, átfogja ax röskereszt hivatása. Szélea skála
országok egész területét, inert a ez, amelynek hibátlanul jó meg
repfllőtámadáeok pillanatok alatt valósításához hatalmas összegek,
csatatérré tudják rombolni a milliók kellenek. > Ám ezek a
legbékéaebb városokat..
milliók nincsenek, hiányzanak,
mert a vesztett háborúk;
a
Mi hál itt a legelső teendő ?
forradalmak ntán a trianoni
Ma már, hála Isten, büszkén
békeparanccsal megnyomorított
hivatkozhatunk arra, hogy van
Magyarország Vöröskeresztje naátulőereja hadseregünk, kiváló
-j^yWTieíe&y.
- — —
az. iparnnk, amely elő tátija
Egy éloiakaró. öntudatos nem
állítani a hadsereg szükségleteit,
jól és kifogástalanul szervezett zet azonban ezzel a szomorú
légvédelmünk, ám mindez nem megállapítással nem elégedhetik
elég, meg kell szerveznünk az meg. Ha szegény a Vöröskeegész magyar társadalmat, az " reszt, támogatni kell. az egész
egész nemzetet a totális véde társadalomnak, mert a Vörös
kezésre. A nemzetvédelem uj kereszt a társadalomért, a nem
feladatai előtt állónk. Gondos zetért van. A nemzetért dolgo
is, hogy
kodnánk kell arról, hogy sebe zik már a békében
sült hőseink, a légitámadások igazán szolgálatára lehessen a
•orán megsebesült aeBzonyaink háborús megpróbáltatások nehéz
és gyermekeink sebeit gyógyí napjaiban. A magyar kormány
zat természetesen megfelel* .tátani tudjak, azenvedégeit - en
'
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mellyel önfeláldozóan vett részt } kereszt Egylet jövedelmét s ez
a világháború nehéz éveiben. már a társadalom feladata. Az
Nyílott szemmel kell néznünk egész nemzetnek testvéri szere
s tudnunk kell, hogy az esetleg tetben kell összeforrnia, hogy a
ráokszakadó jövő háború még j Vöröskeresst az lehessen, amisz eddiginél fokozottabb felada- j nek lennie kell,
lókat ró a Vöröskeresztre.
*
Adakozz a magyar VörösVitéz Bartha

Károly

honvé
pon-

ávarjéröHé meg mindjárt
azt a nagyon szép, de nagyon

Szerkesztisén és kiadóhivatal: *
Celldömölk. Kossuth Lajos-utca 14. s z i a
Hirdetés dija előre fizetendő.

amely lényege szerint voltakép gát az adakozás hazafiai köte
pen parancs. Parancs minden lezettsége alól, az a nemzet,
magyar számára, mert aki a | minden magyarok
ö.szességa
Vöröskeresztet
támogatja, az I ellen követ el megbocsáthatatlan
önmagáról és családjáról gon- 'bűn!,
doskodik, aki pedig kivonja ma-

ÁLDOZATKÉSZ!

delmi miniszter, a katona

Celldömölk, 1340 jalins 7. 27. szám.

kérésit javára — hangzott az
éter hullámain a magyar hon
védelmi miniszter kérelme —
de ez a kérelem olyan kérés,

A Népszövetség munkája i h á b o r ú
. Azt írja egy Genfben
megjelenő
folyóiratban dr. KOyér Gusztáv, hogy
a Népszövetség a hozzá beérkezett
ezer kisebbségi panaszból egyet sem
intézett el, továbbá, hogy a Népszö
vetség titkársága angol—francia és
kisantant érdekeket szolgált. A bepa
naszolt országok igy valósággal a
Népszövetség segédletével azegték meg
a kisebbségi szerződéseket. Azután
leleplezi mindazt, ami a hábord k i 
törése óta a Népszövetségnél történt.
Aveool főtitkár a titkárság személy
setét négy csoportra osztotta. Aa A)
csoport volt az úgynevezett azöretaegi
mag. Ennek 18 vezetője között mind
össze egy semleges állambeli vao,
viszont van közöttük egy cseh ja,
pedig Csehszlovákia már két évs
nem létezik.
Voltaképen mire is szolgálhatna ez
a Népszövetség, melynek oinosen sem
tekintélye, sem ereje, lassan már
pénze sem lesz, mert hiszen már tagja
sem marad, akit képviseljen éa aki
fizesse a tekintélyes költségeket A
Népszövetséghez Wilsoo országa sem
csatlakozott, pedig nyilvánvaló, hogy
annak életrehivásábao neki is része
volt.

azért véglegesen elvesztette a hozzá
lüzött reményeket, a bizalmat. Min
denki látja, hogy nem sikerült a szö
vetségesekhez fflzOtr Bgyetlea remény- Bég sem. Nem sikerült a leszerelés, a
viták eldöntése, a szankciók alkalma
zása, Német- és Olaszországgal való
megbékélés, igények kielégítése —
ellenben sikerült a háború.
Az 1929. évi X U I I . tc. — Kellőt
paktnm - - a habotok végleges kiir
tására volt hivatva. Ezzel szembea
első volt Németország, aki észrevett*
a ravaszkodást és minden bejelentét
nélkül viasza foglalja a Saar vidéket.
Belerag a versaillesi határozatokba,
mert látta, hogy csak papirrongyrél
van szó, amely a győzők
érdekeit
képviseli. Németország és Olaszország
' f i n H t l ' psinilja meg » revlziöt +j
Népszövetség helyett. Európa és •
világ térképeit nem Tardieu és i
Reynaud rajzolja meg, hanem olyan
államférfiak, akik a történelem igaa>
sága alapján állanak. Az áj térképe
ket nem hamisított népi hovatartozás szerint és hamis kimutatások, ötlet
szerű bemondások alapján rajzolják
meg, hanem a történelem, a matt
érdemei alapján. Az áj világrend nem .
engedi meg érdemtelenek j u l a l m a i á s á t Nem engedi meg, hogy egyes
országok olyan összeharácsolt javakat .
birtokoljanak, amely más o r n á g o h - = =
rovására megy és ami az emberi
jogok semmibevevésével történik.

A népszövetségi törvény — a mi
törvénytárunkban 1921. XIII. tc. alatt
van beiktatva — 19. szakasza ren
delkezik a békeszerződések revíziója
érdekében, bogy a revíziót háború
nélkül lehet és kell keresztülvinni. A
ptj^.^t.-«»^tsé^assí«fe.
sem tett ebben az ügyben, sőt épen mögött igazgatják. Nem a szabadannak megakaaztásái dolgozott Nem kőműves páholjokbaja
határozzák
trjáótt és nem ^Jk^ajt:<rrTeay^Sj*4^; rfleg, hagy Oi t ö r t 6 9 # - 4 - W á g g a l ,
rextrl az, alapokmány e szitaszán aj, hagam az igazság, a jog, a szabad
-mikor azt ^alkalmától kellett volna, ság less a mértékadó.

Románia bomlása
Talán nem tévedünk, ha azt írjak,
bogy Románia rövidesen Csehszlová
kia sorsára jot. Románia
épen
olyan erőszakosan összetákolt nem
zetiségi állam, mint
Csehszlovákia
volt. Létüket és fennmaradásokat
mindketten a paris-környéki békének
köszönhetik. Abban -a pillanatban,
-amikor ezeket a békéket a termé
szetes fejlődés összetörté s amikor

megkezdődött

Csehszlovákia és Románia hivatása,
angol parancs szerint Németország
bekerítése tárgytalanná vált, területi
integritását nem lehetett többé meg
menteni. A román politikában as
utóbbi napokban m á r láthattak a
nagy idegességet A király magához
hivatta a vasgárdisták még ki nnrr
végzett vezéreit, tárgyalt velők, e
miniszterséget kinált fel oekii,

»
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oldal.

belépnek a oemiati egységbe. Akkor
m»r miudeo elkéselt, u orosz alti
loatosaot máz fogalmazták és p»r rsp
múlva a uraly keiében roll. Romá
nia szétbomlása ezzel megkezdődött.
Románia szétbomlásában ciak az
különös, bogy hangtalanná lett egy
szerre az angol politika, Anglia által
garantált terüli épségről most egyet
len hangot sem-lehet hallani, Chur
chill erről nem beszél, igaz, hogy
vannak nagyobb gondjai is. Anglia
egyébként garantálta Norvégia, Hol
landia, Belgium, Lengyelország, Cseh
szlovákia területi épségét ÍJ. Megálla
píthatjuk, bogy Anglia partfogása ma
rojsz üzlet, szerencsétlenséget jelent.

Mintha csak a z t a e á l t tűzték volna
maguk elé a román politikusok, hogy
minél tobb ellenséget szerezzenek
magoknak, hazájuknak. A békekötések
idején a szövetséges és társult ha
talmak megosztoztak a háborttvesztett középeurópti népek bórán. Ro
mánia nyert legtöbbet, pedig körtu -iomasu, hogy a közös győzelemhez
nemigen járult hozza. A kapott te
rületekhez, Beazarábiához, Dobrud
zsához, Bukovinához, főleg pedig
Erdélyhez semmiféle történelmi joga
nem volt. Annakidején Románia nem
is gondolt komolyan arra, hogy ha
tárait nem remélt nagyságban kitol
hassa, mert egyik politikusuk sem
gondolta, hogy ezt a Nagy-Romániát
Romániának tudnia kell, ami tör képesek lesznek megvédelmezni saját
tént korábbi hibák és bflook elke erejükből a külső és sok belső ellen
rülhetetlen következménye. Heg kel ség ellen. Románia a szövetséges
lene értenie, hogy ami most vele hatalmak bekeritö politikájának egyik
történt és ami még történik, az az láncszeme volt, amely abban a pilla
imperialista utakra tévedt kis ország, natban szétszakadt, amikor a német
kis nép tragédi íja. Nagyzási hóbortba hadak elindultak világot rengető út
esett, hatalmi politikát csinált erő és jakra. Romániát utolérte a sorsa,
hatalom nélkül. Románia a világbá- megkezdődött a bomlása, amit már
boiú óta egyebet sem tett, mint hogy nem lesz ereje megáliilani. Beszarábia
a valódi erejével semmi féle arany és Eszakbukovioa többé nem román !
ban nem l e v ő vakmerőséggel vétett birtok. Körülbelül 50 ezer km' térd
az európai béke követelményei és a lel levált az Ósuzetákolt országból és
szomszéd népek történelmi jogai belátható időn belül, de lalan többé
etln,
soha sem lesz Románia alkotórésze.

Beszarábia és
A most elvesztett
Beszarábia
Oroszország délnyugati szögletében
tarul el a Fekete tenger, a Dnyesz
ter, a Prut és a Duna Kilia
ága
között, Galícia. Bukovina és hi ma
oia határán 45.632 k m ' , a legutóbbi
népszámlálás azerint majdnem
3
millió lakossal, melyek közül hozzá
vetőlegesen az oroszok es románok
Tannak többségben. A zsidók varo
tokban 37 • , , falvakban
12 •/•
arányban vannak képviselve. Laknak
meg görögök, bolgárok,
németek,
örmények, cigányok, tatárok és albá
nok. Beszarábiát az úgynevezett Ta
tártánc két részre osztja. A Dnyesz
ter és a.Prut közötti területen
s
mezőgazdasági
termelés
bőséges.
Kötés, árpa, kukorica, len,
kender,
dohány, dinnye és kerti vetemények.
Legtöbbet termel a szorgalmas né
met, azután a bolgár lakosság, a
többiek inkább
állattenyésztéssel,
kereskedelemmel foglalkoznak, löleg
a zsidók éa Örmények. Bor csak a
legdélibb vidéken terem,
vad, hal
bőségben van.
Ipara még mindig
fejletlen. A románok nem sokat tö
rődtek vele, mert tisztában voltak
bogy rablott holmival
nem
sokat
foglalkozni, igazi
gazdája úgyis visszaszerzi
egyszer.
Kezdetleges iparában a sófőiés, a
márvinyiör*?, a meszégetéa, salét
rom termelés, szappanfőzés stb. aso
kásoa. Beszarábia székhelye Kisenev,
hol kb. 186—140.000
mindenfajta
« ^ j ^ i
szerepet
átmaotti

27.

K E M E N E S A L J A

Bukovina

terOletgyarapcdásban. Igy
szerezte
meg Dobrudzsát akkor, mikor Bul
gária a balkánbáborúból mint levert
ország került ki. Románia
besétált
Dobrudzsába, melyet egyetlen puska
lövés nélkül vett birtokába, rabolt el
a tönkrevert Bolgáriától. Most itt is
mgadozik a talaj, nem is
szólva
Erdélyorsságuukról. Románia ellehet,
de ei is van készölve, hogy a leszá
molás bekövetkezik.

szarvasmarha, tartás, birka,
és nyersbőrök.

kecske

Bukovina történelme mozgalmas.
Épen ngy mint Beszarábian átvo
nultak a vándorló népek,
igy mi
magyarok is. Bukovinát Nagy Lajos
királyunk Magyarországhoz kapcsolta.
Tehát történelmi jogon Magyaroiazág
talajdona lehetne inkább,
mint a
románoké. Sokat azenvedett Bukovina
tatártól, tőröktől, Bukovina a jagellök

kezére
karolván,
JY^dáljorsaAjjjjaJ
gyakran volt szövetséges.
Később
Oroszország is volt ára, de volt Len
gyelország birtoka is. 1774 ben Len
gyelország felosztásakor, Oroszország
beleegyezésével Ausztria hoz csatolták.
Bukovinán: épen Agy, mint Beazarábiát, a világháború után
Románia
bekebelezte, amit később a békeszer
ződések megkötése idején neki jat
tattak.

Folyik a h a r c — Anglia ellen
Franciaország fegyverletétele után
megkezdődött a harc. Nap-nap után
kapja a azigetország a legerősebb
légi támadásokat a legfájóbb helyes
ken. A német tengeri haderő elfog
lalta Anglia két szigetét a csalor
nában. — Jersey szigete 110 k m '
52 ezer lakossal. A azigeteo kiadós
mezőgazdaság folyi-, igen szép kivi
tele van. Természetesen Angliába
szállította a lölös terményeit, kerté
szeti termeivényeit és- főleg'vajat,
sajtot, tojást, stb. — Guernsey 68
km 30 ezer lélekszámmal. Ezen a
szigeten is, épen úgy mint Jerseyn
mezőgazdasági mnukálkodás folyik,
termelvéuyeit
ogysncsak Angliába
1
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Németországban 125 grammal fel
emelték a vajadagok it, mert olyan

vajkészlet lölött rendelkeznek most a
nsgyháború közepén, amilyen még
soha nem volt. Általában Németor
szág ellátáss bőséges, a bevezetett
jegyreodszer egyes ' tápanyagoknál
megszűnt, ami bőséget jelent.

Németországban, ideszámítva
a
cseh—morva prolektuiátost if, 730
ezer Km* kerékszámbau 97 millió
ember él. Vagyis 4 5 •/, a a lödön
S\fi emberiségnek, területe a földgömb
szárazföldjének csupán 0 5 (fél) •/, a.
Németország az összes államok so
rában lakosságát tekintve 7., terüle
tére nézve pedig a 25. helyen áll.
Népsűrűség-- k m ' ként 132. Jspán
mögött a világ ieg ű übben lakott
nagyhatalma.

Közzétteték a n é m e t
kimutatást

A német hadvezetőség által kör
zeten veszteség kimutatás májns
10-től, a nyugati hadszíntéren meg
indult háború napjától a BEFEJEZÉSIG
r. következő : 27.074 halott, eltűnt
18084 (ezek vagy fcglyok, vagy
Emlékezzünk a román királynak halottak), megsebesült 111.034, Eb
nemrégen tett kijelentésére, melyben ben a számban benne foglaltatnak a
kinyilatkoztatta, hogy egyetlen talp
lisztek, altisztek, legénységi létszámba
alalnyi területet sem engednek
át tartozók. Ha a kimutatás tételeit
senkinek. Milyen hamar bekövetkezett vizsgáljuk, z valóságos veszteság
a reakció, csak. néhány bét telt halottakban legfeljebb 30 ezer körül
el és 24 óra alatt megváltozott min
lehel Ha tekintetbe vesszők, bogy a
deo. Beszarábia, sőt Bukovina
na
világháború alalt Franciaországban
gyobb része levált, arról a Románia, csak Verd un erődéinél kb. 800 ezer
testéről, melynek része soha
nem német katona balt el, vagy sebesült
volt jogoaao.
- .—
meg, akkor a mai veszteségek eltör
Bukovina a világháború
előtt az pülnek és csak kis epizódoknak lát
Osztrák
császársághoz
tartozott. szanak. A csekélynek mondható né
Északon, nyugaton Galícia,
keleten met veazteségek mellett 1,900.000
Románia, delén,
délnyugaton Ma francia és 400000 belga—holland
gyarország, keleten Oroszország ha katona esett fogságba. 5 francia
tárolja Területe 10.440 km', kb. hadtastlábatcok es kereken 29000
egy millió . lélekszámmal. Lakosai tiszt van a foglyok között A francia
tnlnyoraólag ruténok,
(kisoroazok)
azután románok, . németek, lengye
lek, végül magyarok. Magyarok Jó
ssellalváo, Audrasfalvan, Hadik fal van
laknak, számuk 1010 ben
11 ezer
volt. Ennek a tartománynak . m i n t 
egy felét kb. 5—6 ezer km* területet
szálltak meg az oroszok. Bukovina
bár ájbajlala meglehetősen
zord,

veszteség

veszteséget valószinO soha sem tud
jak meg.
. Június 5. óta az addigi zsákmány
hoz még 35 francia hadosztály teljes
fegyverzete 'és felszerelése járul. A
Magirot vonal és a többi francia
erődítmény felszereléséről nem
is
szólva, ami sértetlenül került a né
metek kezébe. A zsákmányhoz tarto
zik. Franciaország majdnem teljes
nehéz és legnehezebb tüzérsége, vala
mint az egyéb fegyverzete, felszere
lések és készletek áttekinthetetlen,
mennyisége.
Amikor erről a hatalmas mennyi
ségű hadiszerről, foglyokról ad szá
mot • német hadsereg fő parancsnok
ság, megemlíti, hogy most már nin
csenek szövetséges hatalmak, csak
egy ellenség van, a magara maradt
Anglia.
Csoknyay Jtzsef.

Augusztus elején megkezdik
e Marcal-meder kibővítését

y s * n 4 ^
játszott
Beszarábia,
calvölgyi Vizitársolat
Vizitársolat Dp éé nn tt eekkeenn I tehát annnazlna
augusztus elejével
meginlátszott Bezzarábia,
zaiat I — • » • • " r r " " ~ S T E , ! r '^"'fr
77 calvölívi
el
88 '/.-ék,
termiét, amelyen a népván- • / . - k i erdő, szántóföld
kertek rét, letelő a többi. Megbizha- mait egy bete J á n d i Bernardin dalbati
-—~* ej- _ » a _
t
•
J— * j — a. tó stajgsstika- 1010 bőílfvali," akkur j dCtOSikí a i j f t * - « ^ M e ' ' m ' f i M T m é g '
ocnsa idejéé, i*T»mlAi*ű oép- luraaJi -390JBV q bozát 335 ezrr q . ro ,
rendkívüli
k gö zgi gr ayt éj i! t) m 'iá It tao dl t o, 1^ hogy a
mteg. 1U tele'pedettXe a I X
'
it, 414 ezer'q árpát, 566 ezer q
amelyen
az
érdeket
földbirtoko eser pengős államsegélyt a föld
ban a. magyar .nép. is.
A
zabot 1 millió 200 ezer q kőkori
történelemben Etelköznek is
nál, 170 ezer q babot, 8 millió 500 sok, gasdák 6a aradalmák mint művelési kormányzat folyósítsa.
iák, régebben a magyarok
inkább ezer q burgonjat, 010 ezer q cukor egy 180 szavazattal vettek részt
Mivel a mostani viszonyok miatt
igy toelertik. Uralkodtak iU tatárok, répát, 100 ezer q dohányt és ren A
gyűlés
megnyitása
után kotrógépeket
beszerezni
nem
törökök. 1818-ben Orossorssáffé lett geteg mennyiségű gyOmölosöl
Ür Kirchner Elek igazgató-főmérnök lehet a egyébként ia a szociális
és csak a világhábori
után
lett mei Bukovina.
ismertette, hogy a Marcalvölgyi helyzet úgy kívánja, a társulat
Román birtok.
Ezekből az adatokból látjuk, bogy Vizitársolat
jüntua 10 én, a 300 munkást kivin a mederbő
Romániának Beszarabiara
való
aspirációja a világháboiá idején kö Bukovina mint mezőgazdasági terü Rábaszabályzó Társalat pedig vítéshez alkalmazói. A Kódogyenge. jdnios 27-én Győr vármegye
veik esett ne. Jól lehet
szövetséges let is kitűnő. Bányászata
tisztogatását
háborús társa volt Oroszországnak, 1010 ben 03 ezer q ként, 160 ezer alispánjától megkapta az enge patak medrének
augusztus elsejével szintén meg
mégis nem átadottá
szemetvetni, q mangánt és 80 ezer q sót termeit
sót alkalmas pillanatban el is rabolni Ipara, kereskedése gyenge. Kiszállj, délyt a Marcal folyó alsószaka- kezdi a társalat, annyival is
Beszarábiát. Romániának különben tasa inkább csak "mezei termények, szioak kibővítésére.
inkább, mert erre a célra az
megvolt a gyakorlata az ilyetén vato
v
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érdekelt gazdik már 10.000
pengős államsegélyt kapttak a
földművelésügyi minisztertől.

és király, Hitler vezér
Egyházmegyei közgyűlés Merseváton szár
kancellár, Mussolini olass mi

Ugyancsak tudomásai vette a
tözgyfllés, hogy a földművelés
ügyi miniszter a Marcalvölgyi
Vizitársulat tisztviselőit
1940.
január l-lől viszamenőleg KFH
ellátmányba sorozta, vagyis a
más állami tisztviselőkkel azonos
elbánás alá vonta.

A kemenesaljai evangélikus
egyházmegye Péter-Pál napján
délelőtt a szokástól eltérően
Merseváton tartotta meg idei
rendes közgyűlését, főként azzal
a céllal, hogy az épülőfélben
levő szép kit gótikus templom
kiadásaiban a merseváti hívek
nek segítségére legyen. A kitű
zött cél nagyon szép eredmény
hez vezetett, mert az egyház
megyéhez tartozó 14 gyülekezet
lelkes evangélikussága oly nagy
tömegben vonult fél Mersevátra,
hogy a Vidoskuria és a kéttaotermes új iskola szűknek bizo
nyult a megjelentek befogadá
sára.

Figyelem!
Olcsón, használt bátorok, mo
sóteknők, vizesbordó, ágytoll,
konybaberendezés, lavór, kan
csó, villanylámpák, hentesnek
alkalmas feldolgozó asztalok,
törzsök ős
egy
kétkerekű
bakszekér e l a d ó .
Érdeklődni lehet
a DOMOKOS-VENDÉGLŐBEN.

Egy r e n d k í v ü l i m o d e r n
elsőrendő fekete rövid

ZONGORA
alkalmi
ÉRDEKLŐDNI

vétel —

eladó.

lehet': a kiadóhivatalban.

is, közlük Viktor Emánuel csá

A gyűlésen résztvevők soraiban
ott láttok Ostffy Lajos dr. nyng.
főispán, kormánybiztost, Mesterházy - Ferenc dr.
veszprémi
főispánt, Hetthéssy Jenő dr.
főszolgabírót, KoltáT^idoT^ózsef, Szentmártoni Radó Kálmán
és Berzsenyi Ádám dr. földbir
tokost, valamint Molitorisz János
esperes és Koltai Vidos Dániel
felügyelő vezetésével a gyüleke
zetek felügyelőt, lelkészeit, taní
tóit éa presbitériumi tagjait igen
nagy számban. A gyűlést az
iskolában
délelőtt 9 órakor

Július 10-én kezdődnek
Aki kézírását beküldi
a budapesti vasnapok
Az Iparügyi Minisztérium fel
hatalmazása
alapján a.ükódő
Fémgyűjtö' közli, hogy a fuva
rosban 10 én tartják meg az
első vasnapot. Az előkészítő bi
zottság
beérkezett
jelentései
szerint mintegy 300.000 háztar
tás gyűjtött eddig vas- és fém
hulladékot az első napra. Úgy
szólván valamennyi fővárosi kisás nagyüzem is kérte, hogy a
vasnapon a Fémgyűjtö kocsit és
megbízottat küldjön ki a hulla
dékanyag átvételére. A bizottság
véleménye
szerint a fővárosi
vasnapok
rekordmennyiségűét
fognak eredményezni.
- —A-vidéken továbbra—is—foljo i k a vasnapok. 27-én ét
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án Mendén volt vasnap, ahol

Zsombók Zoltán írónak, érdekes
grafológiai kidolgozást kap önmagá
ról, jelleméről, tehetségéről, vagy
másról, akinek a kézírását beküldi.

Útbaigazítást nyer terveire, ötletei
re és tanácsot kap lelki és
üzleti
céljaira, problémáira.
Részletes levélben fejti kí mindenkinek lehetőségeit és a megoldások
módjait olyan
ügyekre, tervekre,
ötletekre éa kérdésekre, melyek ter
mószetesek és emberileg "elérhetők.
A rádióból is ismert író tanácsai
nak azonnal hasznát veheti,
Egy
ilyen gralológiai
kidolgozás a mo
dem jráafejtés tudományos eredmé
nys és elveti a babonáik korából
megmaradt jövendölés frázisait.
A válasz dijját On szabja meg ;
tetszésszerioti össseg postabélyegek
ben és címzett bélyeges válaszboríték
melléklendő.
Cím : Zsombok Zoltán, Budapest,

istentisztelet vezette be, amelyen
Nagy Miklós zalaegerszegi lel
kész prédikált. Utána Koltai
Vidos Dániel egyházmegyei fel
ügyelő lelkes megnyíló beszédei
mondott, majd ugyancsak az ő
indítványára a közgyűlés távi
ratban fejezte ki mély részvétét
vitéz nagybányai Horthy Miklós
kormányzónak a sú'yos családi
gyásza alkalmábólA tárgysorozat keretében MoIftorisz János esperes terjesztette
elő a mult évi jelentését, majd
az egyes bizottságok ismertették
a munkásságukat és elszámolá
saikat, A kö<.gyű'éssel párhu
zamban áz egyházmegyei Gusz
táv Adolf gyámintézet is ülést
tartott Koltai Vidos József el
nökletével, amelyen Mesterházy
Sándor lelkész, egyházi elnök

niszterelnök, Ciano olass kül
ügyminiszter, Riebentrop báró
német birodalmi külügyminisz
ter, azulán XII. Pius pápa
őszentsége, Magliooe bíborosállamtitkár és még sok más
külföldi előkelő politikai személyiség hosszú táviratokban fe
jezték ki részvétüket a kor
mányzói párnak.
A kormányzói párnak adjon
a Mindenható
ezen
súlyos
csapás elviselésére erőt, hogy
továbbra is folytathassák nagyirányu munkásságokat a nemzet
és haza érdekében.

Egyházi hlr. Horváth Károly dr.
esperes-plébános július 1 tői aug. 1ig szabadságon van, szabadságidejét
Supronban lógja eltölteni.
M

t

l

P

m

száraolt be a gyáraintézet áldá- l ^ ^ t ^
^ ,
T
^'ÍIM
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„ W ^ - I / A I
i™.K„.r-^
-celldömölkimalomellenört júnisos működéséről. Közben as us 20-án a
péosi "tn. kir. Erzsébet
impozáns gyűlésen résztvevők tudományegyetemen az államtudo
áldozatkészsége is dicséretesen mányok doktorává avatták.
megnyilvánult, mert az épülőfél
Változások a bencés rsndbsn. Ke
ben levő merseváti templom lemen Krizosztom pannonhalmi fő
céljaira nem kevesebb, mint 720 apát a celldömölki bencés rendház
pevgö adomány folyt be. Déli 1 ban augusztus 1 ikí hatállyal a kö
órakor a gyűlésen megjelentek vetkező áthelyezéseket eszközölte :
Magsai Artúr dr. 03B tanárt a pá
közös ebéden vettek részt az pai,
Szomor Feliciau OSB tanárt a
ev. nőegylet rendezésében.
kőszegi és Szabó Farkán OSB tanárt

H Í R E K

a komáromi gimnáziumhoz helyezte
át. László Dániel Esztergomból kerül
Celldömölkre alperjelnek,
Könöisi
Reginald és Kövér Alajos OSB ta
nárok
Pannonhalmáról , kerülnek
Celldömölkre.

Kormányzói pár
nagy g y á s z a

Bődre fölünk a matt hó 25-én
Budapesten szép eredménnyel tette
In a vasúti tiszti képesítő vizsgát.

Súlyos csapás érte vitéz nagy
bán yai Horthy Miklós—Magyar
ország kormányzóját és fenkölt
lelkű hitveséi. A sors.kérlelhe
tetlen keze elragadta a boldog
családi körből egyetlen leányo
kat, Horthy Paulettet, ifjú gróf
Károlyi Gyula szépséges fiatal
hitvesét.
Nemcsak a kormányzói párt,
férjét és testvéreit, hanem az
egész országot mély gyászba
borította ezen súlyos csapás. A
székesfőváros s kormánnyal az
élén megjelent a királyi várban,

Vasúti tiszti vizsga. Szombathelyi

Eljjgyzés. Kováéi Erzsikét

Cell

dömölkről eljegyezte Bóta Árpád, a
celldömölki pénzügyőrséghez becsa
tolt fövigyázó.

Vasúti áthelyezések.

A Máv. us-

letvezetősége Benedek Gyula tiaztat
s celldömölki szertártól a "szombat
helyi szertárhoz, Zala István azor
tárnokot Szombathelyről a celldömöl
ki szertárhoz, Kovács Sándor elölü
lőt a veazprémkülsőpályaudvari lűtöháttol a celldömölki fűtőházhoz,
a Máv. igazgatósága pedig
Molnár
Imre ozletgyakornokot Rákosról Cell
dömölkre helyezte át.

Ipartesteiét! közgyűlés. A oelldömölki járási ipartestület elnöksége

évi rendes közgyűléi határozatképtt* á « " b e j ^ i e J J ^ a j j a U l t | lenség.iswrtt,,elmaradt • Így a gy4Jfc
előtt
fflJJ délelőtt ^\ I ^fftkor^I&SA iSIajjlJirtTS
F

« b l a volt v1ragS^Kir~»Ménaei

Hsnap.

felírással.

irösebb kifutófiú
felvétetik
Szabó Lajos

fdszerkereskedésében
Olldómölk, Kossuth L.-o.

11.

elöljáróság
temtvji—a kosoussgst,
hogy aki lakást változtat, azt jelentse
be a községházán, nehogy fennaka
dás legyen a cokorjeuy kikóibesité
•énéi. — Aki kórházba megy kése
lésre, oakorjegyét vigye magával s
ott adja ~
Átok a betegek,
akik június 20-a előtt keltezett orvo
si biaooyitvácyt kértek
cukoradag
leiemelése céljából, azok csak úgy
kaphatnak felemelt adagra
jegyet,
ha ujabb orvosi bizonyítványt kér
nek, mert felemelt adagot osak azok
kaphatnak, akiknél az orvos olyan
betegséget állapit meg, amely _az^
ujabb rendeletnek megfelel. .
l8

S

külön vonat -elhaladt;- fekete
ünneplőbe öltözött egyszerű fa
lusi emberek nagy tömege levett
kalappal mély gyászban várta a
nagy. halott érkezését
A kenderesi temetésen ott
volt az egész vidék népe, társa
dalmi külőmbség nélkül és elkí
sérte utolsó útjára a fiatalon
elhunyt és szívünkbe zárt felejt
hetetlen, jóságos asszonyt.
De nemcsak az ország lakos
sága, hanem a külföldi államfők

V

s ÍW.UIIW aSjsthWfrlií- " «'-»ia.i-'ig-^«
azámát, határozói lofl.
Letették s mozdonyvezetői vizs
gát. Pusztai István éa Jobb János a
oelWömOlkí lőtőbázhoi beosztott ta
noncok szerdán Budapesten sikerrel
letették a mozdonyvezetői eiakriugát,
Elmaradt táncmulatságok. A oelldömölki K a t Legényegylet, azonkívül
a celldömölki mozdonyvezetőt, köre
jóüns 7-re táncmulatság rendezését
hirdette, de tekintettel a
jelenlegi
politikai viszonyokra, mind a
két
mulatság bizonytalan időre elmarad.
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MAGYAROK ISTENE!
ADD VISSZA NEKÜNK E R D É L Y T
Igazságügyi kinevezés. A m. kir.
igazságügyi
miniszter Géfin Iván
celldömölki- járasbírosagi telekköoyvvezetőnek a ¥111, fizetési osztály
jelleget adomauyozia.

Megjelent
a „Felsödanántnli
gazdák" első s z á m a !

A vasárnapi munkaszünet fölfüggesztess. Dr. Horváth Kálmao
alispán a földművelésügyi miniszter
rendelete értelmében a gazdasági
felügyelőség meghallgatása utan a
vármegye egész területére a vasár
napi munkaszünetet július hó minden
vasárnapjára a mezógazdasági mun
kalatokra nézve lel függesztette.

A Felsödunántúli
Mezőgazdasági
Kamara július 6 ával
uj hivatalos
lapot indított, mely >uj köntösben*
napi újság Jakjában igyekszik egé
szen közel
férkőzni a gazdakörön
Béghez. Az uj mezőgazdasági szaklap
főmunkatársa a Kamra elnöke: szentmattom Radó Lajos, főszerkesztő—
felelős kiadója : Vucbetich Gy' rgy
igazgató, aki as első szám
vezér
cikkében részletes programmot ad a
• Felsödunántúli Gazdák*
jövendő
célkitűzéseiről.

Névmagyarosítás. Heller Kálmán
és Heller Pios vöoocki lakosok belOgymmiazteri engedéllyel. Herendire
változtatták át családi nevüket.
Halálozás. Kolooiu Mária, néhai
Lenéz Józaef volt kiscelli hajdoórmester özvegye csütörtökön délután
bosazas aaeovedés otáo 82 éves ko
rában a celldömölki közkórházban
elhunyt. Ssombatpo délután 4 órakor
temették nagy részvét mellett a
temető kápolnájából. Testvérei, köz
tük özv. Kuthy József né, valamint
kiterjedt rokonsága gyászolják.
- Leesett a cseresznyefáról.
Né
meth Karoly 08 éves sOmjéomibályfai földműves hétfőn cseresznyesiedés közben leesett a fa
tetejéről
ágy, hogy a bal
alsólabszarcsontja
boka felelt eltörött.
A celldömölki
kórházban ápolják.
Amiben nem lehat csalódal. A
közönség ba könyvet vásárol, . a
lelke
mélyén- mindig
tartogat
bizonya* aggodalmat, hogy csalódni
fog; a sokat igérő ctm nem elégíti
kí várakozását éa bosszúságot sze
rez. Ez ellen védekezik- as
olvasó
mind hatalmasabb tábora, amikor a
Pengős és Féfpeogoá Regények felé
fordul bizalmával. Tudja, hogy esekoál a verhetetlen népsierflségfl köny
veknél csalódás sohasem éiheit. Est
igazolják a legújabban
megjelent
kötetek is.
A Pengős-sorozatban
Truss »A lámpák kialudtakt c.köny
ve, amelyben egy grófkisasszony el
rabolt neve körül szövődnek váratla
nul érdekéé bonyodalmak, magasan
kiemelkedik a detektivregények kö»01. A két aj Fél pengős egyikében
Gates vadnyugati regényében -Lova
sok a porban«, á s emberek
ádáz
küzdelmébe- a természetnek félelme
tes ereje szól bele ée tölti el feszülő
izgalommal as olvasót, a
másik
Félpengős kötetben pedig Packard
lnj<
dal követjük a se
sát egy boai jellemnek, aki a
M á é é r t - önmagát örök ös
rabsá|
itélle. Nagy meglepetést igér a július

Schandl Józaef dr. egyetemi tápár
>A juhtenyésztés időszerű kérdései*

Nyári, délutáni és estélyi ruhákat,
Jóforgalmú

korcsma,
mely egyedOlálló a községben,
1940. évi szeptember hó 1-ére

b é r b e a d ó .
Cím : a

lap kiadóhivatalában
megtudható.

Cséplési

Ideiglenes vonatbeszüntetések a Győr-Sopron-

mázsakönyvek
HORVÁTH BÉLA

l 7 a 7 i ő " V , ^
Szepeshelyi Andor dr, egyet taoér a
1940. évi július hó 3-tól további
szarvasmarhák meddőségének oktauát
adja elő, de mindjárt megjelöli
a intézkedésig oem közlekednek a
80—70 százalékban eredményes vé 101, 104, 111, 112, 210 es 10 szá
dekezés módját is. A Felsödunántúli mű vonatok. Gjőrlől—Sopronig az
Gazdakamara külön szaktisztviselőt alábbi új személyvonat közlekedik :
alkalmazott
Nusser István dr. oki. Indulás : Győr Mav. 20 órá 46 perc,
gazda, állatorvos személyében, aki a Ikréoy 20 óra 68 perc, Rábapatooa
i l óra 06 pere, Koeae 21 óra 11
meddőségi kérdésbea kiváló specia
lista éa mint úttörő járja
hétről- pere, Kóoy 21 óra 20 perc, Bagyog
hétre Felsőducantul lalvail, hogy a 21 óra 26 perc, Dör (feltételes) .21
meddőség elleni védekezés
széles óra 30 perc, Csorna 21 óra 86 perc,
frontját megszervezze. - A növény- Párád 81 óra 42, Rábaiimasi 21 óra
nemesítés éa vetőmagtermesztés idő 47 perc, Szárföld 21 óra 68 perc,
szerű kérdéseit Tóth Laszlo ' főtitkár, Kapuvar 32 éra 06 perc, Vitnyéd—
a korszerű
takarma.iykonzerválási Csermajor 22 óra 12 perc, Petőhaza
módszereket és azok
jelentőségét 22 óra 26 perc, Eszter haza 22 óra
Sperlágh .Elemér
azöv. igazgatótól 82 perc, Piunye 22 óra 30 perc,
olvashatjuk a »Felsődunántuli Sas Nagycenk 22 óra 47 perc, Fertőhöz
dák* ban. Értékes, oj javaslattal lép 22 óra 61 perc, BallfOrdő 22 óra
a nyilvánosság elé Francaik József • 68 perc, érkezés Sopron 28 óra 09
perc.
osztályvezető aa iskolai diákszóvet
kezetek megszervezése
tárgyában.
Eonek a vonatDak a Budapest
A .Kamara munkajelentéséből* című Keleti pályaudvarról 17 óra 10 perc
rovatban az állattenyésztési
szak
tor induló személyvonathoz csatla
osztály gazdag és sokoldala
mun kozása vao.
kássága tárol elénk: Felsödunintul e
téren kétségtelenül vezet. A lap h i 
vatalos része közli, hogy a Kamara
Magyar püspök találta fel
az
kerületi gyümölcsvasárai most elma ejtőernyőt. A most lolyó világháború
radnak, mert aa idei
kajszibarack egyik legsikeresebb
fegyverét, az
termés jelentéktelen. A -szövetségi ejtőernyőt, mint ezt a Tolnai Világ
közlemények*
a
szarvasmarhate lapja legojabb száma kimatatja, Venyésztő egyesületekbe tömörült gaz rancsics Faostoa osanádi püspök ta
dákat különösen érdekli: 2200
db lálta fel több miot 800 évvel ezelőtt
Ható éa tehén felvásárlása megkez Egy másik fontos háborús eszközről,
dődött. Július 31-ig
lehet vágott a tankról is részletes, júl illusztrált
juhot
exportálói
Németországba. leírást közöl a népszerű
képeslap.
Igen fontos rendeleteket olvashatóak Ezenkívül térképben mulatja be az
a »Munk8=0gyek« rovatában.
Az aogol gyarmatbirodalmat és eredeti
aratás, cséplés megoldása, a hadba fényképekben a fegyverszüneti tárigen széles rétegeket érint.
Erről
[ e k ^ h á l y .gro.UOIdm.av.iminiszter vasárnapi
rádió
előadása is.

Pompás tárcacikkeket közöl
Márai
íájjdar^ápraj^^
Frigyes és más neves írók tollából.

a a legteljesebb elismerést meg merteti á leglrlSBUU magyar éa
rejtvényrovata
érdemli s oem kétséges, hogy ez az fOldi eseményeket,
aj mezógazdasági hetilap, amely 18 pedig mindenkor kedves vendége .a
éven át •Kamarai Értesítő* néven magyar családnak. Tolnai Világlapja
jelent meg, most oj név alatt
és egy számának ára 20 fillér.
újság formájában
hamarosan nagy
elterjedtségre tesz szerb Vucbetích
György vezércikkének minden sorá
val egyetértünk a azokat a gazdák -Faiskolai ü z l e t s z e r z ő k e t
kitűnő keresettel, lehetőleg biztosí
meleg figyelmébe ajánlhatják.
tási, vagy lapelőfizetési brancheból
4 középiskolát végzett, jobb
felvesz: KOLADCH FAISKOLA,
családból való fint felvesz ,
SZEGED.

titka* című egészen különös törté
nete, amelyben egy fantasztikus le
ány csodálatos képzelödéeével harcol
az orvos, aki egyszemélyben lángész
és romantikus ember.

Tanoncul

lapunk k ö n y v n y o m d á j a

változatos straodöitOzi keket, . f.-ljúrnerrűt, eyermekruhat hoz a Párisi
Divat jú iusi száma. A kézimunka
oldalakon meg hímzett, horgolt, tar
kavirágos terítők, függönyök, meg
kézitáska, öv. gallér stb. rajzmintáit
mutatja be. A Párisi Divat
többi
oldalain szép versek éa
Rezi De
zsőm'-. Szentgyörgyí Ferenc, Bozzay
Margit stb. értékes novellái.
cikkei
váltakoznak, azonkívül
folytatásos
regényt, háztartási tájékoztatót, rejt
vényt talál az olvasó a Párisi Divat
ban, melynek ára számonként
80
fillér. .
.

j Hirdetéseket

felveszünk!

könyvpapfrkereskedésében
szerezhetők be legelőnyösebben
Celldömölkön, gróf Szécbenyi-a.
(a polgári fiúiskola mellett)

Eladó ingatlanok.
Celldömölk nagyközségben éa v i 
déken 1, 2, 3 szobás, kertes, bérbesdásra is jövedelmez családihazak,
i kisebb-oagyobb főút rónaiakon fekvS,
; nagyhozamú, bérházak, üzletházak,
: gazdálkodó hazak. — Az ingatlanok
. részben újak, adómentesek, könnyű; szerrel kifizethetők, terhek átvehetők.
. FAKSz kölcsönös újtelepi házak.
I
Kisebb-nagyobb birtokok, földbér
letek, szőlők, gyümölcsösök, házhelyek
•jutányosán megkönnyített fizetéssel
] vehetők. Tessék bizalommal hozzámfordnlni.
i

Csoknyay József
ny. Máv. műszaki tisztviselő.
adó- '
Ú J T E L E P E N 'mentes

lakásos

rolettáa ablakokkal,
FAKSz kölcsönnel
t e r h e l t 2X1
jólépltelt, déli fekvésű, veraodáa, kertes

ház

eladó.

40.000

darab tágiára körnce, kétszobás éséfy^""
szobás lakóhá
f ö l d a n y a g , mindén
szükséges épületekkel,
teherrel

e l a d ó .
Készült
a könyvnyomtatás feltalálásának
500-adik esztendejében
DINKGREVE NÁNDOR
könyvnyomdájában; Celldömölkön

