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München

Hitler vezér és kancellár, Mus
solini Olaszország nagy fia,-mind.
Alig bevertük Ki a rettenetes keltem a mi párlfogónk, barátunk,
téli időjárást, epedve várluk a akiknek kösröojük, begy ma el
értünk oda, ahová húsz esztendő
virágos, tavasz
megérkeztét,
I óta vágyakoztunk, a;: ő jóindu
ránkíudnlt—az—árvízkatasztrófa latukból Erdety^viBS
s a virágzó .. tavasz helyeit téli
Az idő igazságot szolgáltat,
kabátban, fázva, gondterhesen
csak ki kell tudni v á r n i , tűrni,
rohantunk a mindennapi kenyér szenvedni kell, a m í g az igazság
alán. De élt bennünk a remény, győz a hamisság fölött. Ez min
hogy maid talán a meleg nyári dig Így volt. Ha a történelmet
idő kárpótolni fogja számunkra figyeljük, Megtudjuk, hogy a
népek életében mindig voltak
az elmaradt tavaszt és annak
komiszkodások. kisebb népekkel,
minden gyönyörűségét. Azonban de mindig elkövetkezett az igaz
ismét kellemetlen csalódásban ság órája, amelyben azután as
a meggyötörtek
volt részünk, inert egypár nap elnyomottak,
sugaras nap után zord és hűvös megszabadultak, szabad nemzeité
napokra virradtunk. .Föld ml velő lettek és ha azután megérde
melték a nyert szabadságot,
testvéreink az esős napok miatt azzal tudtak élni,
szabadok
alig tudják bevégezni a nemzet maradtak. Viszont, ha a vissza
legnagyobb ünnepét, a magyar nyert szabadságot mások rhegrőna learaíását. Pedig mennyire gyötrésére, kisebb néposztályok
footos a mai világtörténeti idők- elnyomására, azok kiuzsorázására, szabadságuk elnyomására
ben, hogy minél előbb a maghasználták fél, ez mindig inegtárbrn legyen legdrágább nem boszulta msgát. Közeli példa
zeti kincsünk, a magyar gabona. előttünk a letűnt Csehszlovákia
esete, amikor hosszas, évszáza
A magyar nép is katona. dos osztrák uralomból — ahol
Lábhoz telt fegyverrel, higgadtan pedig igen jó dolguk volt —
és önfegyelmezelten várja a kiváltak, magukhoz T a g a d t á k a
tótjainkat, Felvidékünket több.
magyar feltámadást, a kincses
millió magyarral, megalapították
Erdély visszatérését Szent István Csehszlovákiát.' Ez az állam
birodalmához.
éppen olyan összelopot!, össze
hazudott ország volt, mint a
A társadalom minden rétege
most soron levő Románia. Éppen
segítségére siet a magyar falvak ú g y , mint Kománia, Csehszlo-'
dojgoző munkás népénekT hogy

Szerkesztőség é s kiadóhivatal:
Celldörrölk. Kossuth Lajos-utca-14. s z á s
fürdetés dija élőre fizetendő.

után

v á k i a is megkínozta,
eltiporta
az ottani magyarságot, kiforgatta
minden jogaiból, elvétté birto
kukat és cseheknek osztották
ki azt, cseh telepesekkel tömték
meg a magyarlakta Felvidéket,
iskolákat^tesltéTrel:Tzir>
magyar falukban is, éppen úgy,
mint jóbarátjnk, kenyeres társuk
a románok tették. De nemcsak
a magyarsággal, hanem az o l t
lakó németekkel is kikezdték a
csehek, erre azután alaposan
ráfizeitek.- — Hitler vezér és
kancellár parancsot adolt Cseh*
S z l o v á k i a megszállására, bevonta
őket abba a keretbe, ahová
csekély megszakításokkal min
den időben tartoztak, a Német
Birodalomba. A csenek h e l y e t t
itt maradtak a tótok, e z e k is
éppen úgy pökhendiskednek az
ottani magyarsággal, mint a csehek
tették, a tót vezetők elfelejtették,
hogy nekik soha nem volt külön
államuk, tehát soha nem voltak
önállók, ezer esztendő óta min
den időben beletartoztak a Ma
gyar Szent Korona birtokába.

Itt keresték meg kenyerüket,
még jól emlékszünk a tót üve
gesekre, a drótosokra,
akik
faloról-falura
jártak és igen
szépen
megéltek,
eltartónak
ebből a mesterségből hozzátar
tozóikat. Nyári időben eljöttek
hozzánk aratni, télen fát szállí
tottak, így aztán a magyarok
mellett szépen megéllek. Soha
Sem
jutott eszébe senkinek,
hogy a tótok nyelvét, vallását,

BSSi..-:

' templomát, iskoláját,
birtokát
elvegye, mint ahogyan a cseh
szlovákok tették, teszik ezt most
• a lótok, a tót állam.
De térjünk vissza München
hez.' Az oláhok könyörögtek,
hogy Hitler vezér és Mussolini
hallgassa meg őket, mivel maguk
érezték, begy meggyulladt alat
tuk a föld, hogy megingott a
sértetlennek hitt állam alapja,
maguk belátták, bogy az oroszok
igazságvétele ulán jön, m:rt
jönni kell a többi hitványság
jóvátételének, hogy kopogtat az
igazság, hogy le kell számolni
az elkövetett bűnökkel. Az oro
szok igazságvétete után itt va
gyunk mi, akik visszaköveteljük
azt ami a miénk volt, ugyancsak
ezt kövelelik a bulgárok is. Most
a bűnökben fogamzott román
államnak el kell számolni ve
lünk, el kell számolni a bulgárokkal. És nekünk igen sok elszámolnivalónk van.
El kell számolni
ERDÉLYnekiülsz évi
haszonélvezetével;
el kell számolni a kifosztott
hazánkból elrabolt javakért; el
kell számolni a* elveit birto
kokkal, ae elvett magyar isko
lákkal, templomokkal, magyar
intézményeinkkel,
a* elrekvirált kisemberek
vagyonkájá
val; el kell számolni
végül
átokért a
terrorcsélekedetekért,
amit elkövettek aa ottani test
véreinkkel.
.
Mindezeknek nagy ára lesz,
kell is, bogy legyen.

-•JjgteLej-é^jyer^
gítséget- biztoíftaiwk- rétóünttja. •'
A szent ö é n i i é t i t é ^ ^
rendű nemzeti érdek a ez a hő
SsH m i n d e n d e r é k m a g y a r '.nemzet e g y e t e m ^ . g e j n j é v e s z ^ ; 4 J Í S t ó J i é m e ^
- • H a d d folyón lehal a -Dagy át
telte a-jelen ^időben."sem. szem Olaszország, .bámulalra és elisme- alakító és szociális munka, mert
léUkne£^
mfi\tft
fCOrc
t f t t j t t U VAFf Tl iBi tVt fi II tTftltO
g Tj
Iffl
II
sák ez vezetni t a nagy magyar
dicséretre méltó ez a nemzeti elő'. Legjobb példával -járt elől pAgte*
teljesítménye.
Az
ő
nagy
HZOCÍ- J feltámadáshoz.
)elensé~, amikor az egyetemi ezen a téren gróf Teleki Pál
A nemzet egye
és kormánya, ális munkásságuknak köszönhető temének minden egyes tagja
ifjúság a középiskolai ifjúsággal miniszterelnök
& a munkás testvérekkel kezet- amely kormány minden egyes döntő győzelmük a szövetséges végezze nyugodtan és lelkiisme
ogva szent kötelességet vállalt tagja a nyári képviselőházi szünet hatalmak felett. Követnünk kell retesen a maga munkáját s akkor
n-'gára, hogy ezen egyetemes á í á f f i s előkészíti azon szociális őket ezen az uton *^ezen ~nt nenT marad el a végső' győzelem,
munkásságával induljon útnak javaslatokat, amelyekre a nem követése annál könnyebb szá lesz magyar kikelet és lesz. ma
szebb, boldogabb magyar jövő zetnek az új Európa átalakulása munkra, mert az ő nagy és gyar feltámadás.
felé.
küszöbén nagy szüksége van. őszinte barátságuk hathatós se
vá
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gyarok — mert hiszen tudjuk,
hogy a magyarokkal bántak a
legembertelenebb
módon —
tették, egyetlen-egyet sem intéz
tek el a kisebbségek javára.

törökhöz, sőt a csatavesztés
után megtámadják Hunyadi vert
seregét, magát Hunyadit-is el
fogják. Hunyadi kiszabadulása
után alaposan elveri a szósze
gőket. A rigómezei csatában a
Hunyadi melleit harcoló oláhok
ismét átpártolnak a törökhöz és
a már-már kivívott győzelemből
vereség lesz. — Báthory Zsigmond fejedelemmel 1694 ben
szövetkeznek, de négy év u'.án
a Habsburgokkal szövetkeznek
Báthory ellen.

Magasépítésű
piccés-,

rolettáa

ablakkal

ellátva,

aládiház

szubával, ori V *
jó fekvéssel jutányosán

eladó.

Hogy mennyire kiirtani való
B
Celldömölk
nagyközség
nemzet volt a magyar ezeréves
H
határában egészen közel
a boszujutat. A végén megkap
hazájában Erdélyben, rávilágít a
B
a községhez
e l a d ó
ták jutalmul Erdélyt.
következő eset is: Dudley Heath•
10.000 • öl jólművelt.jócote
angol
közíró
Bratiánu
S
talajú szántóföld, esetleg
miniszterelnöksége idején bejárta
A németéit é3 olaszok- alapo
S
több részre megosztva is.
Erdélyt, kíváncsi volt az ottani
san pábolják az angolokat. Nin
állapotokra. Az angol újságírónak
M
A birtok azonnal elfogcsen nap.oogy a német repülők
feltűnt, bogy Kolozsváron és a
S
falható, megművelhető.
meg ne látogatnák a sziget
Báthory Endre fejedelemmel országot és szép látványosságot
többi erdélyi városokban egyet-:
B
birtok ára nagyrészben hiteB
lezve lesz.
len tláh szót sem hallott. Mikor szövetkeznek 1699-ben, de álig nyújtanak Churchillnak, gyö
ezt szóvá tette az ujságfró, — néhány hónap múlva Bécsből nyörködtetik az összebombázott
Bratiánu azt mondotta: •Bizto az osztrákok megfizetik őket, kikötőkben, gyártelepekben és a
A románok most amerikáznak, síthatom,
ha tíz év múlva Báthory ellen mennek, azt le
tenger alá küldött hadi és ke
huzzák-vooják az időt,' maguk visszajön látogatóba Ko ozsvárra, verik, a csata folyamán megölik
reskedelmi hajókban. A német
sem tudják miért. Ugyanakkor a mai magyar kisebbséget nem | magát a fejedelmét, nyakára
Kémetország, Olaszország, Ma fogja ott találni c. Az njságfró ülnek Erdélynek, de csak igen
tonnányi*
gyarország, Bulgária a gyors mindezeket megírta lapjában, a rövid ideig tart a pünkösdi ként 80—100.000
hajóteret küldenek a tenger
kibontakozást sürgetik.
Fortbnighty ReieWbenmdeba, de királyság.
fenekére. Ezeket a veszteségeket
Erdély osztatlanul a miénk! a megírt cikknek' semmi ered
Sok csalafintaságot, sok bűnt
ménye nem volt. Nekünk ma halmoztak össze % magyarság még az angolok sem bírják el
gyaroknak az az óhajunk, bogy ellen az idők folyamán. Mindig boBszú ideig és nincsen messze •
a visszatérő Erdélyben hasonló ott találjuk az oláhokat, ahol a áz~ i d ő , h o g y majd n e t é é r V
könyörögnek, ha a hajóelsűlyAz összelopott Romániának sorsa legyen az oláhoknak.
magyart kellett irtani. A törökök, lyesztések, gyárüzemek, hadi
ötölt a végórája. Elkövetkezett
Egyébként az oláhok arról az osztrák császárság mellett, az üzemek és kikötők szétrombo
az elszámolás ideje. Az erdélyi
voltak híresek a múltban min oláhokkal is mindig számolni lása a maihoz hasonló tempóban
magyarsággal — azzal a nem
dig, hogy az adott szót, az adott kellett. Később, amikor Oláh megy tovább.
zettel, amely ezeréves jogon élt
irást, a szövetséget soba sem országból Románia lett, mikor
Keletafrikában az olaszok a
itt — kutyamódra bántak az
tartották meg. Adóit esetben már I. Carol Hobencollern volt legfájóbb sebeket ejtik az ango
oláhok. A magyarnak neszelni
felrúgtak minden becsületszót. a királyuk, csatlakoztak a 3 as lokon. Legféltettebb területein,
sem volt szabad anyanyelvén
Történelműnk során gyakran szövetséghez (német-osztrák— mint az egyiptomi Szudán és
nyilvános helyeken. A megkín
volt érintkezésünk velük. Kirá olasz), de külön is szövetségben Kenya gyarmataiba mélyen be
zott magyarság állatmódon törte
lyaink'vagy az erdélyi fejedel voltak az osztrák császársággal, hatolva foglalják el a legjobb
a műveletlen vezetők durva,
mek gyakran kötöttek vajdáikkal melynek előnyeit hosszú évűken területeket, vasúti és kereske
lealázó bánásmódját. — Magyar
megállapodásokat,
szövetséget, keresztül alaposan kihasználták. delmi gócpontokat. 'A Földközi
testvéreink tisztában voltak az
de egyetlen esetben sem iörfént Mikor azután kitört az 1914 es tengeren egyedül az olasz az úr..
zal, hogy az állandó provokációk
meg, bogy azt betartották volna. világháború, amikor az oláhokra Az ott bolygó angol hadibajók
azért nem szűntek meg, mert
szűkség lett volna, a saját ki csak bujkálnak ide-oda, a nyílt
azt akarták, hogy lázadjanak fel,
Első érintkezésünk lllri-ban
bogy fgy azután a kiirtásuk volt az oláhokkal, amikor Mánuel rályukat is leszavazták és át csatákat kikerülve. Arról nem is
megindulhasson. A céljukat nem császár hadat viselt III. István pártoltak a másik oldalra. I. Ca- szólva, hogy az angol kereske
érték el, magyar testvérei uk magyar király ellen. Akkor tör rolt, az önérzetes Habsburgot delmi hajózás részére teljesen
intelligens nemzet módjára tűrték tek be az oláhok, mint a császár annyira bántotta az a hamisság, bezárult az út ezen a tengeren.
az állandó zaklatást: földjüktől, zsoldosai Erdélybe. — 1393-ban hogy trónjáról hamarosan le Olasz tengeralattjárók és repülővagyonuktól való megfosztást, szerződnek Baljazid szultánnal. mondott. Utóda r^Ferdinánff gépek állandóan bombázzák az
iskoláik, sok helyen templomaik — Mikor Zsigmond király 1395- lett, akinek .megvolt a hajlandó angol haditengerészet feltalálható
bezárását, mert tisztában voltak ben háborút visel a törökök sága, hogy . hátba támadja ro egységeit, az angol repülőgépek aszal, bogy semmi sem örök, ellen, az oláhok szövetséget konát I. Fereocz Józsefet és naponként tucatszámra vesznek
Vilmos császárt. Ezért az áru
Igy az oláh rablással szerzett
kötnek vele, de amikor a csata lásért meglakoltak. Erdélybe be el a kőt harctéren.
területeknek is eljön a revíziója,
Az angol 'világuralom végső.,
rosszul végződik, átpártolnak a tódult oláh katonákból kevés
amikor majd a kölcsönt vissza
törökökhöz. Zsigmond király, szabadult meg életben. Csapa napjait éli' Európában. Ezt ők
fizethetik kamatosán.
egyben mint német—római csá taink elfoglalták majdnem az m<guk is tud|ák. A hatalmas
veszteségeknek láttán maga aÉlénk emlékezetűnkben van, szár úgy megharagudott az egész Romániát. A bukaresti
király is elgondolkozott, és mi
oláhokra,
hogy
kiirtásukat
java
hogy Románia milyen szégyen
békével záralt le ez a rájuk napi körútja után magához ren
letes magatartást tanúsított a solta, mint olyan népnek, amely nézve csúfos kirándulás. Ezt a
delte Churchill miniszterelnököt.
javakból kiforgatott magyar bir- , ben nem lehet megbízni, amely 8zerzőjrJéBt,_jQÍnt^^^
-Hogy mit mondott neki a király, tokosok perében, áz ű g y n e v e z e t l T ] ^ ™ ' n « * í ^ ' * * t i « ^ n é g adötrt szintén felrúgták és mikor ben
• azt soha aem tudjuk meg, de
wiasMsatasjtsjszaigsssssss
****
. nemzetközi biróságot, éveken
Később Hunyadi János mellé
is,, hogyl
J.
V ?? J«k.»*
kitűnt abb
. keresztül csűrte csavarta >%- dol (szegődnek-, a—várnai - esatótran S K
rtertanácsra '
got a Népszövetség—tanácsa 4000 emberükkel faképnél hagy- Veszprémig hatoltak előre, persze '
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ak pedig, bárha
lesnek érezték szerepűket, mégis
hiven segédkeztek Titulescunak,
ennek a vénasszonyképű balkáni
észjárású, ravaszkodó, hazudozó
politikusnak a nyakatekert, ma
gyarokat kifosztó" munkájában •
Már említettük, a Népszövetség
nek nem volt semmi hatalma
arra nézve, hogy a több mint
ezer panaszt, melyet a kisebb- i
aégek, főként az elnyomott ma- •

t z s o t ,

kőrisbogarat
is

mindenféle-

gyógynövényt
legmagasat

PANTODPvu
Budapes "

(

ron vesz

R.-T.

Ferencz-kOrit 35.

«aCTár5rszag megfed
zását a király fivére, a volt
azután megindult a rablás, el király sem nézi jó szemmel, de
vittek minden ellophatót, hiszen nem helyesli már az angol nép '
nem volt akadály.* Ellopták az sem, mert amíg a németek nem
összes vasúti mozdonyainkat és kezdték el a totális háborút as
kocsiainkat. Leszerelték a győri angol.sziget ellen, csak jó volt,
ágyúgyár összes berendezését, de azóta a kétségbeesés fogja
elloptak mindent, ami csak meg- el az embereket, azoknak a
nozditható volt, kifosztották a rombolásoknak a láttán, amit *
magánszemélyeket is, elkövettek német repülők végeznek.
erkölosbevagó bűntetteket, szó '
_ '.;
Csokrfyay_József.—
val ala;
kitöltötték rajiunk
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A kis Farkas Zoli
tragikus halála

Izsákfán 25 család
építhet új lakóházat

Miotegy két héttel ezelőtt • KemeA Szent Benedek-rend pannonhalmi
neshőgyészen Farkas Zoltán kétéves
gyermeke a szülei udvarán játsza főapátsága Izsákfa községben ház
dozva, véletlenül leforrázta a
bal helyek céljaira 10240 négyszögöl
labalejél. A forrázás által
szerzett (6 kat. hold és 640 öl) kiterjedésű
ingatlant ajánlott lel az ottani lakók
sérülés nem volt veszélyes, de ennak'
nak négyszögölenként 1-10 pengőért,
ellenére a kis gyermek a
baleset A kedvezményes árösszegben felaján
- ' u l a u >ig)i» aagynhh
fajdalmukibM lott^'h*frífy$Í5)t
fc^"^
a földművelésügyi
panaszkodott s Igy az aggódó szülei miniszter elfogadta s megbízta az
Magyar István dr. kororvost hívlak Országos Földhitelintézetet, hogy az
ki gyógykezelésre. Az orvosi vizsgá ingatlant a felajánlott négyszögölen
lat azonban gyanús körülményeket kénti átlagáron Izsákla- község lakói
látott Tennforogni, ezért Magyar fst- között értékesítse.
vau dr. tetanuszoltást alkalmazott a
A házhelyekre jelentkezőket termé
kis Farkas Zolikánál. A gyermeken
viszont már az oltás eem segített, szetesen érdem szerint kell kiválasz
mert állapota egyre
aggaszlObbá tani. Az igénylőknek kötelezettséget
vált, majd két nap múlva tetanusz- kell vállalniuk arra, bogy az általuk
megvásárolt területen 3 éven belül
mérgezés tünetei között meg is halt.
lakóházat építenek; A házhelyeket
A téiaéghaasBtt szülők ás *•> or
olyan—ifagyságban jelölik kl, hogy
vosi lelkiismeret megnyugtatására a abból a családi ház szükségletére
bünfigyt hatóságok elrecdelték a holt veteményeskert is kiteljék. A házhe
test felboncolását, hogy megállapítsák lyek kimérését és az azzal kapcso
• kisgyermek leforrázása és a halai latos mérnöki és műszaki munkákat
küzötti okozati Összefüggést. A július a földművelésügyi miniszter fennha
26 áo megtartott boncolás
aztán tósága alatt álló gazdasági műszaki
teljes mértékben igazolta _ -Magyar [hivatal -végzi el. A felajánlás jelen
István dr. kbrorvost, aki a lábforrá tőségét az bizonyltja legjobban, hogy
zás után tetanuszoltást adott a kis Izsákla község 760 lakója közül
Zolikának.'A boncolással kapcsolatos épen 25 csajád i n t egyenként 400
vizsgalat fényt derített a kis gyermek nógszOgÓI kiterjedésű házhelyhez.
halálos tragédiája minden részletére
is, melyek a következik ;
A fiúcska édesanyja a szerencséi
lenség délutánján krump'it fűzött a
konyhában. Amikor a krumpli- meg
főtt, Farkaaiié a fazékban kivitte az
udvarra s ott a forrovíz egy részét
kiöntötte,
hogy a krumpli előbb
meghűljön. Oda ment a kis Zolika is
.és krumplit kért édesanyjától,
aki
aztán egy .pillanatra belépett a kony
hába késért, bogy krumplit hámoz
zon a kis fiának. Ex a pillanat elég
volt ahhoz,
hogy a fazék
kOrül
játszadozó gyermek lábára döntse a
fazékban maradi forróvizet. A két.
ségbeesett anya elvitte orvoshoz a
gyermekét, de Magyar Imre dr. a
fiuo mutatkozó tünetekből azt álla
pította meg, hogy az egészen kisebbfokú leforrázás
nem
okozhatott
olyan elváltozásokat, mint amilyene
ket a kis Zolikán látott.
Ezért a
gyermeknek tetanuszoltást adott. Ez
sem segített — a gyermek meghalt.
Az Ügyészség által elrendelt bon
colás azután igazolta a kezelőorvos
helyes eljárását. Kiderült, hogy Ma
gyar István dr. jól állapította 'meg
a diagnózist, nem tévesztette meg a
lefon ázás, mert a kis Farkas Zoltán
a trtaouszmérgezés ntolBÓ stádiumá
ba volt már.
Hamarosan rájöttek
arra is, hogy mitől kapott a gyer
mek tetanaszmérgezést
A , bal lábtalpa közepén egy akáctüskét talál,
laki' A gyermek ngyan fájlalta
a
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ö darab jó állapotban levő

boroshordó
1740, 1380, 1108 és két darab "
kb. 800 literes
a z o n n a l

olcsón
'

eladó.

Cim a kiadóhivatalban.

Kik vásárolhatnak
gabonát
Kemesalján?
A július 28 án kiadott kormány
rendelet megállapította az 1940. évi
termésű búza, rozs és zab értékesí
tésének módozatait éa ezek forga
lomba hozatalának részleteit. A ren
delet a báza árát 23 pengőben álla
pította meg, míg a rozs ára 19 pen
gővel, a zab 20.70 pengővel indul és
• kereskedők, valamint a malmok
csak új jogosítvány alapján vásárol
hatnak gabonátÍAzSjj; termésértéke
sítési rendelet minden vonatkozásban
szem előtt tartja a* szociális ssük-

3

H Í R E K

oldal.

Anyarozsot,
kőrisbogarat, mindenféle

Kinevezés. Vitéz Szűcs István dr.
főispán Szentmártoni Radó István dr.
»b. szolgabírót, Szectmártoni Radó
Lajos Mezőgazdasági Kamarai elnök
fiát közigazgatási fogalmazóvá ne
vezte k i .
Lelkészértekezlet.
A kemenes
aljai evangélikus egyházmegye lelkészi kara az elmúlt szerdán Molitorisz János esper-is elnöklete alatt
lelkész értekezletet tartott, amelyen
a folyó ügyeket tárgyalták.
Eljegyzés. Horváth Zoltán oelldö
mölki Máv. segédmozdooyvezető el
jegyezte Ozv. Nagy Gyuláné leányát,
Gizellát — Szélesí István celldö
mölki Máv. fűtőhazi alkalmazott el
jegyezte Erőse Máriát Mersevátról.
;

gyógynövényt

magvakat,
szárított
borseprőt,
borkövet
állandóan legmagasabb áron vasáról

L

DR. MIKLÓS

gyógynövény nagykereskedés .
Budapest, V., Vilmos császár ut &
•

Panaszos
levél
A celldömölki hetipiacon már

Cionista szervszksdés Jánosházán. ' huzamosabb idö óta a keres
A jánoshazsicsendőrség több napos
kedők és a soproni vasalások,
nyomozás után megállapította, hogy
mintegy 14—15 jánosházai zsidó akik a reggeli vonattal érkeznek
liatalember cionista szervezetet ala Celldömölkre, a piac kezdete
pított annak ellenére, hogy az ilyen előtt nagy, tételekben összevá
szervezkedés már régóta be lett tilt sárolják a felhozott élelmiszere
va. A megtartott házkutatások során ket és gyümölcskészletet jó ma
nagymennyiségű röplapot, folyóiratot
és könyveket kobozott el a csendőr gas áron, így a helybeli vásárid
közönség kénytelen méregdrága
ség, amely egyúttal 14 zsidó fiatal
ember ellen tiltott szervezkedés miatt áron fedezni a megmaradt kész
megtette a feljelent-st--'
letből házi szükségletét. Ezúton
Elütötta a szekér. Gaál Lajos kis
somlyói 88 éves bércséplő
hétfőn
kerékpáron Celldömölkre igyekezett,
de útközben oly rosszul akart meg
előzni egy szekeret, hogy u szekér
hátulja elütötte s Így gépével együtt
a földre znbant. Súlyos zúzódásokkal
beszállították a celldömölki kórházba.
Vasúti áthelyezések.
A Máv.
igazgatósága Szalay Imre raktárcokot
Celldömölkről Perecséoyre,
Varga
Ferenc raktári munkást Celldömölk
ről Nagybocskóra, Muokacsi László,
FülOp Ferenc, Budai Jinos, Pajor
János Szeli László, Fekete László,
Varga Fereac, Sebestyéo Kálmán és
Pongrác/ Ferenc órabéres
vonatfékezöket C-lldömOlkről Királyházára,
Hrabovics Mihály,
Jaczula László,
Kahovics Mihály, Kodőrcséoy Sándor, Laczifur Dániel, Zsmek János,
Zamek László,
Major
János és
Szabó János kinevezett, illetve óra
béres vouatfékezőket Királyházáról
Celldömölkre, Kacsala János raktárookot. Perecsényről
Celldömölkre,
Budai Jánns raktárnokot Husztról
Celldömölkre. Menkina József üzemi
segédtisztet, Ivancsó Gyula üzemi
segédtiszt jelOltet, Hrubari István
órabérest Királyházáról Celldömölkre,
Poplics Máté raktári munkást Nagybocskóról Celldömölkre,
Vas Imre
fűtőhazi muntást Celldömölkről Nagyszöt09re,4»zárka János fű%6czi mun
kást Celldömölkről Királyházára, Popovics Emil lakatost és' Petráskó

hívom fel erre a helyzetre a
hatóság figyelmét és kérem, hogy
szüntesse meg ezen vi9zás és
lehetetlen
állapotot, hogy a?
helybeli közönséa is beszerez
hesse a mai "'drága viszonyok
dacára is napi szükségletét meg
felelő árért.
Egy celldömölki

vásárló.

A celldömölki községi. Iparostanonciskola felOgyelőbizottsága "heti
12—12 óra ellátására kettő óraadói állásra hirdet pályázatot. Az elsőre
állástalan oki. rajztanárok vagy mér
nökök, esetleg szakokleveles iparmű
vészek vagy ipl. isk.—tanfolyamot
végzett felsőipariskolai képesilésüek,
s másodikra polg. iskolai, középisko
lai vagy felsőkereskedelmi iskolai
állástalan oki. tanárok pályázhatnak.
Díjazás havi 81—81 P. A megvá
lasztás az 1940/41—1942/43 tanítási
évekre szól. A szabályszerűen felsze
relt kérvények az iskola . igazgatósá
gához (Celldömölk, Vas vm) külden
dők folyó évi augusztus hó 15 éig. A
megválasztott tanár az értesítés után
szeptember hó 1 én ' jelentkezzék az
iskola igazgatóságánál. -— S i m o n
S á n d o r s. k. felügyelőbiz. elnök.
Kerékpárlopás Celldömölkön. Szer
dán délután Egressy Gyula adorjáu-

oDd

* °J.»«k
inrvww^
Cfelldömöikan, 'd*.-misei- gyalogosan "
es esetre s
hogy a megvételre,felajánlott búzát, & l l d ö m ^ e j a e l y p z t e ' jfe
. a gyermeket orvoshoz,
Mire_á.l»?: J^rotsot, kétszerest, vagf^zaBől osakhr ' Héoaposvásár Celldömölkön.
A hosszúnak találta a/, btat, Egeralján,
- —Vriteta tamktztébtn
F a r k a * Z ó P 5 * S r i » ^ u i a S t t - a a s » e k r ^ » b á t a r j c ^ ö r i o k ó n - t a r t o t t oelldömölki K h ó i .betért Nagy Kálmánoevd rokonához,
^mrWtfn&mkérőit, iaaígrá
t M * * t t ^ f * g ^ annyira
mégfeWöstét j Fninra. é s a r m a k biiamányo8*j:k0te- napoa-vásárra felhajtottak S8». -tehe hogy a t t ó l . . k ö l c s ö n . . . k é 4 e . . - a ^ k e z á k ™ ^
net, 206 ökröt, 136 üszőt; 187 tinót,
a szerencsétlen gyermek szervezetét, lesek megvenni.
nem volt- odahaza,
így
Egressy
bogy nem segített már rajta as . ol
A rendelet szerint a Fntnra főbi- 6 bikát, 12 borjút, 239 lovat és 847 Qyuta kérés uéiküfelült a keréktás sem és meg kellett
halnia a zományossága mellett az albizomá- sertést, vagyis összesen 1418 allatot
párrá és behajtott Celldömölkre s itt,
tüske miatt. Ezekután az ügyészség nyosok is kötelesek a felajánlott A forgalom is elég élénk volt, ameoy- miután elvégezte a dolgát, néhány
gabooa átvételére, mégpedig minden nyibet) 602 darab átírás tOrtént Gaz percre betért a Szentháromság téren .
megadta a temeti
engedélyét.
mennyiségben
és
készpénzfizetés dát cserélt 493 szarvasmarha, 88 levő Szőlő-vendéglőbe. Egressy a
mellett. Kemenesalján a Futura vá sertés és 24 ló. A tehén darabjáért kerékpárt kint hagyta a vendéglő
130—465 pengőt, az ökör kg-jáért
sárlásra jogosított albizomáoyosai
kapuszínje alatt, de vesztére, mert
adó
kővetkezők: Celldömölkön a Vas • 88—92, a bika kg-jáért 60—66, * onnan a 100 pengő értékű
gépet
imentes gyei Mezőgazdaaági Takarékpéntitu nóvendék állat k- -•••ért 68—70 és , fiiért fizette.. valaki elemelte. A csendőrség keresi
rolettás ablakokkal,
fiókja,
Jánosházán
Végh Miklós, borjú kg-jáért C
a 86—98, a a vakmerő kerék-pártolvajt
FAKSz kölcsönnel
Kemenesmagaaiban vitáz BörOody Az egyéves r—;- 1 6 fillérbe; .míg a
• » ' t i t e l t 2X1
József és Ostffyasszonyfán
vitéz féléves kg- *
választó u
c párja 15—42 . pen
lólépitétt, délifekv*°o; verandas, kertes I Sttmeghy Sándor.
--^
gőbe ksrülu
h á z ^ladó.
Hird- dket felveszünk.
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Eladó

földbirtok.

Celldömölk
nagyközség
határában egészen közel
a községhez
e l a d ó
10.000 • öl jólművelt.jótalaju szántóföld, esetleg
több részre megosztva is.
A birtok azonnal elfog
lalható, megművelhető.
A birtok ára nagyrésiben hite
lezve lesz.

A románok most amerikáznak,
buzzák-vonják az időt, maguk
sem tudják miért. Ugyanakkor
"Németország, Olaszország, Ma
gyarország, Bulgária a gyors
kibontakozást sürgetik.
Erdély osztatlanul a miénk!

Az összelopott Romániának
tttött a végórája. Elkövetkezett
az elszámolás ideje. Az erdélyi
magyarsággal — azzal a nem
zettel, amely ezeréves jogon élt
itt — kutyamódra bántak az
oláhok. A magyarnak beszélni
sem volt szabad anyanyelvén
nyilvános helyeken. A mcgkin. zott magyarság állatmódon tűrte
a műveletlen" vezetők durva,
lealázó bánásmódját. — Magyar
testvéreink tisztában voltak az
zal, hogy az állandó provokációk
azért nem szűntek meg, mert
azt akarták, hogy lázadjanak (el,
°BY így azután a kiirtásuk
megindulhasson. A céljukat nem
érték el, magyar testvéreink
intelligens nemzet módjára törték
az állandó zaklatást:" földjüktől,
vsgyonnktól való megfosztást,
iskoláik, sok helyen templomaik
bezárását,, mert tisztában voltak
aszal, hogy semmi sem örök,
így az oláh rablással szerzett
területeknek is eljön a revíziója,
amikor majd. a kölcsönt vissza
fizethetik kamatosán.

gyarok — mert hiszen tudjuk,
hogy a magyarokkal bántak a
legembertelehebb
módon' —tették, egyetlen-egyet sem intéz
tek el a kisebbségek javára.
Hogy mennyire kiirtani való
nemzet volt a magyar ezeréves
hazájában Erdélyben, rávilágít a
következő eset is: Dudley Heathcote angol
közíró Bratiánu
miniszterelnöksége idején bejárta
Erdélyt, kíváncsi volt az oltani
állapotokra. Az angol újságírónak
feltűnt, hogy Kolozsváron és a
többi erdélyi városokban egyet
len d á n szót sem hallott. Mikor
ezt szóvá tette az újságíró,—
Bratiánu azt mondotta: >Bizto
síthatom,
ha tíz ér múlva
visszajön látogatóba Ko ozsvárra,
a mai magyar kisebbséget nem
fogja ott találni*. Az újságíró
mindezeket megírta lapjában, a
Forlbnigbty ReieWbenmdeba, de
a megírt cikknek semmi ered
menye nem volt Nekünk ma
gyáraknak az az óhajunk, hogy
a visszatérő Erdélyben hasonló
sorsa legyen az oláhoknak.
Egyébként az oláhok arról
voltak híresek a múltban min
dig, hogy az adott szót, az adott
irást, a szövetségit soba sem
tartották meg. Adoít esetben
felrúgtak minden becsületszót.
Történelmünk
során gyakran
volt érintkezésünk velük. Kirá
lyaink vagy az erdélyi tejedel
mek gyakran kötöttek vajdáikkal
megállapodásokat,
szövetséget,
de egyetlen esetben sem történt
meg, bogy azt betartották volna.

Első érintkezésünk l l l ö - b a n
volt az oláhokkal, amikor Mánuel
császár hadát viselt III. István
magyar király ellen. Akkor tör
tek be az oláhok, mint a császár
zsoldosai Erdélybe. — 1393-ban
szerződnek Baljazid szultánnal.
— Mikor Zsigmond király 1395ben háborút visel a törökök
ellen, az oláhok szövetséget
kötnek vele, de amikor a csata
rosszul végződik, átpártolnak a
törökökhöz. Zsigmond király,
egyben mint német—római csá
Élénk emlékezetűnkben van, szár úgy megharagudott az
hogy Románia milyen szégyen oláhokra, hogy kiirtásukat java
letes magatartást tanúsított a solta, mint olyan népnek, amely
j a v a k b ó l Wotgatptl_raagyax._b.ir-, ben nem lehet megbízni, amely
tokosok perében, az úgynevezett senkinek"sem tartja* meg adott
D
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törökhöz, sőt a csatavesztés
után megtámadják Hunyadi vert
seregét, magát Hunyadit is el piccés, rolettás ablakkal ellátva
fogják. Hunyadi kiszabadulása
után alaposan elveri a szósze szobával^ url C S Í z l á d Í i i á Z
jó fekvéssel jutányosán
eladó.
gőket. A rigómezei csatában a
Hunyadi mellett harcoló oláhok
ismét átpártolnak a törökhöz és a boszujukat. A végén megkap
a már-már kivívott győzelemből ták jutalmul Erdélyt.
vereség lesz. — Báthory Zsig
mond fejedelemmel 1594 ben
szövetkeznek, de négy év u'.án I A németek éi olaszok alapo
a Habsburgokkal szövetkeznek san páholják az angolokat. Nin
csen nap, hogy a német repülők
Báthory ellen,
meg ne látogatnák a sziget
Báthory Endre tejedeleramel országot és szép látványosságot
szövetkeznek 1699-ben, de alig nyújtanak Churchillnak, gyö
néhány hónap múlva Bécsből nyörködtetik az összebombázott
az osztrákok megfizetik őket, kikötőkben, gyártelepekben és a
Báthory ellen mennek, azt le tenger alá küldött hadi és ke
verik, a csata folyamán mégölik reskedelmi hajókban. A német
magát a fejedelmet, nyakára bombavetők és hadbajók napon
ölnek Erdélynek, de csak igen ként 80—100.000
tonnányi
rövid ideig tart a pünkösdi hajóteret küldenek a tenger
királyság.
fenekére. Ezeket a veszteségeket
Sok csalafintaságot, sok bünt még az angolok sem bírják el
halmoztak össze a magyarság bosszú ideig és nincsen messze
ellen az idők folyamán. Mindig "lz~7 •"'*'•"" hogy majd békéért
ott találjak az oláhokat, ahol a könyörögnek, ha a hajóelsülymagyart kellett irtani. A törökök, lyeszlések, gyárüzemek, hadi
az osztrák császárság mellett, az üzemek és kikötők szétrombo
oláhokkal is mindig számolni lása a maihoz hasonló tempóban
kellett. Később, amikor Oláh- megy tovább.
országból Románia lett, mikor
Keletafrikában az olaszok a
már I. Carol Hobencollern volt legfájóbb sebeket ejtik az ango
a királyutf, csatlakoztak a 3 as lokon. Legféltettebb területein,
szövetséghez (német—osztrák— mint az egyiptomi Szudán és
olasz), de külön is szövetségben Kenya gyarmataiba mélyen be
voltak az osztrák császársággal, hatolva foglalják el a legjobb
melynek előnyeit bosszú éveken területeket, vasúti és kereske
keresztül alaposan kihasználták. delmi gócpontokat. A Földközi
Mikor azután kitört az 1914 es tengeren egyedül az-olasz az úr.
világháború, amikor az oláhokra ^ s ü - o l t r bolygó angol hadihajók
szükség lett volna, a saját ki csak bujkálnak ide-oda, a nyilt
rályukat is leszavazták és át csatákat kikerülve. Arról nem is
pártoltak a másik oldalra. I. Ca- szólva, hogy az angol kereske
rolt, az önérzetes Habsburgot delmi hajózás részére teljesen
annyira bántotta az a hamisság, bezárult ar. ú t ezen a tengeren.
hogy" trónjáról hamarosan le- Olasz tengeralattjárók és repülő
mondott. Utóda I. Ferdinánd gépek állandóan bombázzák az
lelt, akinek megvolt a hajlandó angol haditengerészet feltalálható
sága, hogy hátba támadja ro egységeit, az angol repülőgépek
konát I. Ferencz Józsefet és naponként tucatszámra vesznek
Vilmos császárt. Kzért az áru el a két harctéren..
lásért meglakoltak. Erdélybe be
Az angol világuralom végső
tódult oláh katonákból ke.yéB napjait éli Európában. Ezt ők
szabadalt meg életben. Csapa magok is tudják. A hatalmas
taink elfoglalták majdnem az veszteségeknek láttán maga a
egész Romániát. A bakaresti király is elgondolkozott és mi
békével zárolt le ez a rájuk napi körútja után magához ren
nézve csatos kirándulás. Ezt á delte Churchill ""miniszterelnököt.
szerződést, mint a sok előbbit, Hogy mit mondott neki a király,
szintén felrúgták é l mikor ben

Magasépítésű

ogy'^n^m^^mongtasf "egymásKésőbb Hunyadi János "fnellé I kivették a kezünkből, besétáltak nak, az kitűnt abból j s , hogy
Bzeglyttrrelr, a SwsHBifcsaaatta^
'egésgáiir^Győrig még aznap "este minisztertanácsra
got a Népszövetség
taoáesa 4000 emberükkel faképnél hagy Veszprémig hatoltak előre, persze
hivta össze Churchill míniszterelőtt, az angol és francia állam ják; Hunyadit ^ . A ^ r t o l n a k . j h
férfiak pedig, bárha szégyenle
Magyarország megszállásával zását a király fivére, a volt
tesnek érezték szerepüket, mégis
azután megindult a rablás, el király aem nézi jó szemmel, de
hiven segédkeztek Titulescunak,
vittek minden ellopható!, hiszen nem helyesli már az angol nép
ennek a vénasszonyképü balkáni
nem volt akadály. Ellopták as sem, mert amíg a németek nem
észjárású, ravaszkodó, hazudozó
összes vasúti mozdonyainkat és kezdték el a totális háborút as
politikusnak a nyakatekert, ma
kocsiainkat. Leszerelték a győri angol sziget ellen, csak jó volt,
és
mindenféle
gyarokat kifosztó munkájábar
ágyagyár összes berendezését, de azóta a kétségbeesés fogja
Már említettük, a Nepszövetsé,,
elloptak mindent, ami csak meg- el az embereket, azoknak a
nek nem volt semmi hatalma
legmagasal
'ron vesz
nozdltható volt, kifosztották a rombolásoknak a láttán, amit a
arra nézve, hogy a több mint
magánszemélyeket is, elkövettek német repülök végeznek.
PANTQDFvu R.-T.
ezer panaszt, melyet a "kisebb
Budapes __\ Eerencz-lcOrit 35r
| -etlöJosbev.i(;4 bűntetteket, szó- ,
Csoknyay ló/sef.
ségek, főként az elnyomott maiaTaíáf
kitöltötték -rajtunk
éveken

Anyarozsot.
kőrisbogarat

gyógynövényt

KEMENESALJA

A kis Farkas Zoli
tragikus halála

Izsákfán

- A fiúcska édesanyja a szerencséi
lenség délutánján krumplit főzött a
konyhában. Amikor a krumpli meg
főtt, Farkasné'a fazékban kivitte az
udvarra s olt a furróvis egy részét
kiöntötte,
hogy a krumpli előbb
meghűljön. Oda ment a kis Zolika is
és krumplit kért édesanyjától,
aki
aztán égy pillanatra belépett a kony
hába -késért, hogy krumplit hámoz
zon a kis fiának. Ez a pillanat elég
volt ahhoz,
hogy a fazék
körül
játszadozó gyermek lábára döntse a
fazékban maradt forróvizet. A két
ségbeesett anya elvitte orvoshoz a
gyermekét, de Magyar Imre dr. a
(IUQ mutatkozó tünetekből azt álla
pította meg, hogy az egészen kisebbfokú leforrázás
nem
okozhatotl
olyan elváltozásokat, mint amilyenéket a kis Zolikán látott.
Ezért a
gyermeknek tetanuszoltást adott. Ez
sem segített — a gyermek meghalt.
Az ügyészség által elrendelt bon
colás azután igazolta a kezelőorvos
helyes eljárását. Kiderült, hogy Ma
gyar István dr. jól állapította meg
a diagnózist, nem tévesztette meg a
leforiázás, mert a kis Farkas Zoltán
a tetaouszmérgezés utolsó stádiumá
ba volt már.
Hamarosan
rájöttek
arra is, hogy mitől kapott a gyérmek tetaonszmérgezést. A bal láb
talpa közepén egy akáctüskét talál
tak. A gyermek ugyan fájlalta
a

család

építhet új lakóházat

Mintegy két héttel ezelőtt Kemeoeshőgyészen Farkas Zoltán kétéves
gyermeke a szülei udvarán játsza
dozva, véletlenül leforrázta a
bal
lábalejét.'A forrázás által
szerzett
sérülés nem volt veszélyes, de eonsk
ellenére a kis gyermek a
baleset
utan egyre nagyobb
fájdalmakról
panaszkodott s igy az aggódó szülei
Magyar István dr. körorvost hívták
ki gyógykezelésre. Az orvosi vizsgá
lat azonban gyanús körülményeket
Tfiotrletraforogoi,' ezért Magyar Ist
ván dr. tetanuszoltást alkalmazott a
kis Farkas Zolikánál. A gyermeken
viszont már az oltás sem segített,
mert állapota egyre
aggasztóbbá
vált, majd két nap mnlva tetauuszmérgezés tünetei között meg is halt.
A kétségbeesett szülök és az or
vosi lelkiismeret megnyugtatására a
bűnügyi hatóságok elrendelték a holttesrtelboncolását, hogy megállapítsák
a kisgyermek leforrázása és a halál
közötti okozati Összefüggést. A július
28 án megtartott boncolás
aztán
jaVmáüéMen
igazo^
. István dr. kProrvost, aki a lábforrázás után tetanuszoltást adott a kis
Zoli kának." A boncolással kapcsolatos
vizseáiat féoyt derített a kis gyermek
halálos tragédiája minden részletére
is, melyek a következők ;
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A Szent Benedek-rend pannonhalmi
főapátsága Izsákfa községben, ház
helyek céljaira 10240 négyszögöl
(6 kat. hold és 640 01) kiterjedésű
ingatlant ajánlott lel' az ottani lakók
nak négyszögölenként 110 pengőért
A kedvezményes árösszegben felaján
lott házhelyeket a földművelésügyi
miniszter elfogadta s megbízta az
Országos Földhitelintézetet, hogy az
ingatlant a felajánlott négyszögölen
kénti átlagáron Izsákfa község lakói
között értékesítse.
A házhelyekre jelentkezőket termé
szetesen érdem szerint kell kiválasz
tani. Az igénylőknek kötelezettséget
kell vállalniuk arra, hogy az általuk
megvásárolt területen 3 éven belül
lakóházat építenek. A házhelyeket
olyan nagyságban jelölik ki, hogy
abból a családi báz szükségletére
veteményeskert is kiteljék. A házhe
Tyek kimérését és az azzal kapcso
latos mérnöki és műszaki munkákat
a földművelésügyi miniszter fennha
tósága alatt álló gazdasági műszaki
1

tőségét az bizonyltja legjobban, hogy
Izsákla község 760 lakója közül
épen 25 csajád jut egyenként 400
négszögöl kiterjedésű házhelyhez.

5 darab jó állapotban levő

b o r o s ho r d ó
1740,1380, 1108 és két darab
kb. 800 literes a z o n n a l

olcsón

eladó-

Cím a kiadóhivatalban.
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H Í R E K
Kínevezés. Vitéz Szűcs István dr.
(őispan Szentmártoni Radó István dr.
lb. szolgabírót, Szectmártoni Radó
Lajos Mezőgazdasági Kamarai elnök
hat közigazgatás fogalmazóvá ne
vezte k i ^
Lelkészértekezlet.
A Kemenes
aljái evangélikus egyházmegye lel
készi kara az elmúlt szerdán Molitorisz János esperes elnöklete alatt
lelkész értekezletet tartott, amelyen
a folyó ügyeket tárgyalták.
.
Eljegyzés. Horváth Zoltán celldö
mölki Máv. segédmozdonyvezető el
jegyezte özv. Nagy Gynláoé leányát,
Gizellát — Szélesi István celldö
mölki Máv. fűtőháza alkalmazott el
jegyezte Erűss Máriát Mersevátról.
Cionista szervezkedés Jánosházán.
A jánosbázai csendőrség több napos
nyomozás után megállapította, hogy
mintegy. 14—15 jánosházai zsidó
fiatalember cionista szervezetet ala
pított annak ellenére, hogy az ilyen
szervezkedés már régóta be lett tilt
va. A megtartott házkutatások során
n&gymennyiségfl röplapot, folyóiratot
és könyveket kobozott el a csendőr
ség, amely egyúttal 14 zsidó fiatal
ember ellen tiltott szervezkedés miatt
megtette a feljelectést
Elütötta a szekér. Gaál Lajos kis«
somlyói 38 éves bércséplö -.hétfőn
kerékpáron Celldömölkre igyekezett,
de .útközben oiy.rosszol akart meg
előzői egy szekeret, hogy a szekér
hátulja elütötte s így gépével együtt
a földre zuhant. Súlyos zúzódásokkal
beszállították a celldömölki kórházba.
Vasúti áthelyezések.
A Máv.
igazgatósága Szalay Imre raktárcokot
Celldömölkről Perecséoyre,
Varga
Ferenc raktári munkást Celldömölk
ről Nagybocikóra, Munkácsi László,
Fülöp Ferenc, Budai János, Pajor
János Szeli László, Fekete László,
Varga Ferssc, Sebestyén Kálmán és
Pougracz Ferenc órabéres
vonatfékezőket Celldömölkről Királyházára,
Hrabovics Mihály,
Jaczula László,

Anyarozsot,
kőrisbogarat, mindenféle

gyógynövényt
magvakat,
szárított
borseprőt,
borkövet
állandóan legmagasabb áron vasáról
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DR. MIKLÓS

gyógynövény nagykereskedés
Budapest, V., Vilmos császár ut 6.

Panaszos
levél

A celldömölki hetipiacon már
huzamosabb «idő óta a keres
kedők és a soproni vasalások,
akik a reggeli vonattal érkeznek
Celldömölkre, a piac kezdete
előtt nagy tételekben összevá
sárolják a felhozott élelmiszereket és gyümölcakéezletet jó magas áron, így a helybeli vásárló
közönség kénytelen méregdrága
áron fedezni a megmaradt kész
letből házi szükségletét. Ezúton
hívom fel erre a helyzetre a
hatóság figyelmét és kérem, hogy
szüntesse meg ezen viszás és
lehetetlen
állapotot, hogy a .
helybeli közönség is beszerez
hesse a mai drága viszonyok
dacára is napi szükségletét meg
felelő árért.
Egy

celldömölki

vásárló.

A celldömölki' községi Iparostanonciskola felűgyelőbizottsága heti
12—12 óra ellátására kettő óraadói
állásra hirdet pályázatot. Az elsőre
állástalan oki. rajztanárok vagy mér
nökök, esetleg szakokleveles iparműdor, Laozifer Dániel, Zamek János, j vészek vagy ipt. tsk.—tanfolyamot
végzett
felsöipariskolaí képesíiésüek,
Zamek László,
Major
János és
a másodikra polg. iskolai, középisko
Szabó János kinevezett, illetve óra
béres vouatfékezőket Királyházáról lai vagy felsőkereskedelmi iskolai
állástalan oki. tanárok pályázhatnak.
A július 28 án kiadott kormány Celldömölkre, Kacsala János raktár- Díjazás havi 81—81 P. A megvá
Celldömölkre,
rendelet megállapította az 1940. évi nokót Perecsényröl
lasztás az 1940/41—¡942/43 tanítási
termésű búza, rozs és zab értékesí Bndai János raktárnokot Husztró! évekre szól. A szabályszerűen felsze
tésének módozatait és ezek forga Celldömölkre. Meokina József üzemi relt kérvények az iskola igazgatósá
lomba hozatalának részleteit. A ren segédtisztet, Ivancsó Gyula üzemi gához (Celldömölk, Vas vm) külden
delet a búza árál 23 pengőben álla segédtiszt jelöltet, Hrubari István dők folyó évi augusztus hó 15 éig. A
órabérest Királyházáról Celldömölkre,
pította meg, míg a rozs ára 19 pen
megválasztott tanár az értesítés után
gövel, a zab 20.70 pengővel indul és Poplici Máté raktári munkást Nagy- szeptember hó 1 én jelentkezzék az
a kereskedők, valamint a maimok bocskóróf" Celldömölkre, '-. Vas Imre iskola igazgatóságánál. — S i m o n
osak új jogosítvány alapján vásárol fűtőházi,munkást Celldömölkről Nagy - S á n d o r a. k. felügyelőbiz. elnök.
szőlősre; Szarka János (dlóhzzi mun
hatnak gabonát. Az új termésértéke
eltési rendelet minden vonatkozásban kást Celldömölkről Királyházára, PoKerékpárlopás Celldömölkön. Szer-

Kik vásárolhatnak
Kemesalján ?

, " . . . . . . . . ' '

. . , ;

Bégleteket. Kiemelkedő rendelkezése,-) ^örgV OraTétés lakatosi" BunT
házai gazdalegénynek dolga akadt
Celldömölkön, de, mivel- gyalogosan*..
hogy a megvételre (elajánlott búzát, Celldömölkre helyezte á t
••• iftnaposVasár^-CeHdömölkön. A S f i r i i E a l i f r n p f a a n i ^ ^ r ^ ^ ^ r ^ i ^ l ^
az arra rendelt szervek, tehát a -csütörtökön tartott celldömölki hó. betért Nagy Kálmán nevű rokonához,
köt9
vásárra felhajtottak 284. tehe rhogy^ttöl kölcsön kérje a "-'tank*;
l~-T_fní'tT
' napos
net, 208 ökröt,'138 ttszT.t, 187 tinót,"'y V p á t ^ t -~*Tö»#netese^
nem Volt odahaza,
ígyEgressy
A rendelet szerint a Futura főbi- 6 bikát, 12" borját, 239 lovat és 847 Gyula kérés nélkü
felült a kerék
sertést,
vagyis
Összesen
1418
állatot
zományossága mellett az albizomápárra és behajtott Celldömölkre s itt,
nyosok is kötelesek a felajánlott A forgalom is elég élénk volt, ameny- miután elvégezte a dolgát, néhány
gabona átvételére, mégpedig minden nyiben 602 darab átírás történt Gaz- percre betért a Szentháromság téren
mennyiségben
és
készpénzfizetés • dát csóréit 493 szarvasmarha, 88 levő Szőlő-vendéalCbe. Egressy a
mellett Kemenesalján a Futura vá- sertés és 24 ló. A tehén darabjáért kerékpárt kint hagyta* a vendéglő
sárlásra jogosított albizományosái
f 130—465 pengőt, az ökör kg-jáé-t kapuszínje alatt, de vesztére, mert
adó
88—82, a bika kg-jáért 60—667
következők: Celldömölkön a Vas
gépet
imentes gyei Mezőgazdasági Takarékpénzia. növendék állat ke-iáért 68—70 és - onnan a 100 pengő értékű
rolettás ablakokkal,
fiiért fizette. valaki elemelte. A csendőrség keresi
fiókja, Jánosházán
Vógh Miklós, borjú kg-jáért 6
PAKSz kölcsönnel
ja 86—98, a a vakmerő kerékpártolvajt
Kemenesmagasiban vitéz Böröndy As egyéves r»- >
-¡6 fillérbe, míg a
t e r h e l t 2X1
József és Ostffyasszonyfán
vitéz féléves kg- választó 11 c párja 15—42 penjólépltett, délifekvéoü, verandás, kertes i Sümeghy Sándor.
gőbe ksrüli.
' HirrL ^ k ó t felveszünk.
háac v i l a c t ó .

ilyen végzetes esetre s nem
vitték
a gyeiB*ket orvoshoz.
Mire a leforrázás következtében Farkas Zol
ién az orvoshoz került, .addigra . .a
.tetanuszmérgezes annyira megfertőzte
* szerencsétlen gyermek szervi
hogy nem segített már rajta a i ol
tás sem és meg kellett
halnia a
tüske miatt. Ezekntán az ügyészség
megadta a temeti
engedélyét.

ÚJTELEPEN

lakásos

:

:
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Aki kézírását beküldi

Köszönetnyilvánítás.

Zsombok Zoltán írónak, érdekes
grafológiai kidolgozást kap Önmagá
tól, jelleinérói, tehetségéről, vagy
másról, akinek a kézírását beküldi.
Útbaigazítást nyer terveire, Ötletei
re és tanácsot kap le ki és
flzltti
céljaira, problémáira.
Részletes levélben fejti ki minden
kinek lehetőségeit és a megoldások
módjait olyan
Qgyekre, tervekre,
ötletekre éa kérdésekre, melyek ter
meszelések és emberileg elérhetők.
A rádióból is ismert-író tanácsai
nak azcuual hasznát veheti.
Égy
ilyen grafológiai
kidolgozás a mo
dern iráéfejtés todományos eredmé
nye és elveti a babonák
korából
megmatadt jövendölés frázisait.
A válasz díj ját ö n szabja meg;
tetszésszerínti összeg postabélyegek
ben és címzett bélyeges válaszboríték
melléklendő.
Cím : Zsombok Zoltán, Budapest,
62. Postafiók 46.

Mindazon jó rokonok, ismerősük
és jóbaritok, különösen pedig a
-csendőrség, akik felejthetetlen -jó
férjem, illetve édesalyám "

;

TOKAY
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temetésén megjelentek, ravatalára
koszorút vagy csokrot helyeztek,
nagy bánatunkban vigasztallak, fo
gadják bánatos szívünk hálás
köszönetét.
özv. T o k a y

Janómé

Az idegek házipatikája.
Nagyon
találóan nevezték el így azokat a
nagyszeiű könyveket, amelyek a mai
idők fáradt és ideges emberét kitud
ják ragadni az élet zajlásából. A
Pengős és Félpeogős Regények, ame
lyek varázserővel kötik le az érdek
lődésűnket, valósággal kikapcsoljak
idegeink nagyfeszültséget, hogy jóté
konyan bódító árammal töltsék meg
Olvassuk csak el az nj Pengős kö
tetet, >A vörös rák>-ot,
amelynek
szerzője, Cliffort Knighl, egy isme 1
retlen szigetre vezet ei minket. M i 
közben egy tudóstársaság a teimeszet titkait kutatja, mi magunk a
rejtelmes bűnök
titokzatosságaiba
4 középiskolát végzett,- jobb
merülünk el, úgy, hogy
önfeledten
rohanunk ré.ig a regény
fejezetein.
családból való fiat felvesz
Épen ilyen teljességgel köti le figyel
műnket a legnjabb Félpengős Re l a p u n k k ö n y v n y o m d á j a
gény: C. W. Holliogton könyve >A
jajgató barlang*, amely cem csak
izgalmasan érdekfeszítő, hanem meg- I
m—C^I-aJ.M4.II;
ejtően kedves is,: vagy a másik most | M
r6tS0QUHafltUll
megjelent Félpengős kötet: »A cárnő
smaragdja*, Hilaire Bellocoak az ol
vasót a bravúros ötletek boszorkánytáncába ragadó szellemes regénye.
Augusztus közepén jelenik meg a
Pengős sorozatban Tracy éidekes
lelki motívumokon felépült vadnyu
Személyi hír. A Feleödunángati regénye, á »Vakmerő látogatás.,
túli
Gazdakamara
igazgatóját
amely ismét csak igazolja a találó
állítási, hogy az idegek házipatikája Vuchetioh Györgyöt &» földmíveaz igazán jó olvasmány.

Tanoncul

Mezőgazdasági

Kamara jelenti

lésügyi miniszter előterjesztésére
az Államfő m. kir. gazdasági
főtanácsosi címmel tüntette ki.

A Párisi Divat augusztusi száma
szebbnél szebb nyári ruhákban bő
velkedik, de már sok uj és változa
tos ó ^ T u h á t , i t a b n t m , " i ¡ ^ r a m o r ís
hozf*6ff*ftlTHmtBk,TlTmr* gy^rÍn K6t?
szamara, A kézimunka oldalakon
néfi«i§**Í&aiigB^ák^^
könnyen dolgozható
horgolasokat,
keresztoltéses tatcakendőket stb.. taMí,s*- orváió. _A«,'^öda'Jtmi.'iTJeSi
,

szannJan gratulálták még

c

;

génye, Kozzay Margit érdekes, tanul
ságos ciike, értékes novellák, hasz
nos tudnivalók, rejtvény stb. követ
keznek egymásután. A Párisi Divat
egy számának ára 60 filter. Kiadó. hivatal: Budapest, V I I , Dohány-u. 12.
Vasúti áthelyezés. A Máv. igaz?
gatósaga Ocskó János órabéres vo
natfékezűt Celldömölkről Ujdombovárra, Mathé Lajos allomásfelvigyáxó
jelöltet Zslaszentgróíról Királyházára
helyezte át.

Tilalmak. Zabot vasúton, vagy
gépkocsin csakis a Futura Rt.
gazolványával ellátva lehet szállí
tani. Tilos a búzát takarmányo
zási, avagy szeszfőzési célra fel
használni. E tilalom alól csakis
a vármegyei gazdasági felügye
lőség adhat indokolt esetben
felmentést.

Eladó

ingatlanok.

Celldömölk nagyközségben és v i 
déken 1, 2, 3 szobás, kertes, bérbe
adásra is jövedelmei családiházak,
kisebb nagyobb lőút/onalakoc fekvő,
nagyhozamú, bérházak, üzletházak,
gazdálkodóházak. — Az ingatlanok
részben újak, adómentesek, könnyű
szerrel kifizethetők, terhek átvehetők.
FAKSz kölcsönös újtelepi házak.
Kisebb-nagyobb birtokok, foldbérleteky szőlők, gyümölcsösök, házhelyek
jutányosán megkönnyített fizetéssel
vehetők. Tessék^bizalommal hozzám
fordulni.

Csoknyay

József

ny. Máv. műszaki tisztviselő.

A Boszorkánykonyha. A világhá
A mákgubótörek beváltási ára
Karhatalom alkalmazása van
borús pótanyagi k terén, ma már
50
mázsán aluli berakás esetén
megengedve,
ha
a
gabonatulaj
egészen bihetetlen telje: i menyekre
tekinthet a technika ES a kémia. donos bejelentett mennyiségének ab vasútállomás q-ként 6 pengő.
Németországban ma már tömegesen ellenőrzését, a készletek felbecs Ezenfelüli mennyiségnél q-ként
gyártják fenyőfából _a kolbászhéjat lését a hatósági -megbízottaknak 7*20 pengő. Ez is a háborús
és a selyemharisnyát.
Amit persze megtagadja.
gazdálkodás] időszak jele.
csak úgy kell értenünk, hogy a fenyőfa j
cellulóze-auyagát dolgozzák át a ve- j
gyészek.
Ugyanígy a tejből készül
A gyepnövények vetésterületi
Ahol nincsen Futura megol
ma már a gyapjú,
a koromfekete.
szénből pedig a_hófehér
szappai
tott, ^itt-a-^Fu^iira gondoskodni i s terméseredményét L m. küv_
Ezekről az uj
kémiai csodákról köteles, hogy előre megállapított Gazdasági Felügyelőségtől kéren
rendkívül érdekes eredeti képek kap és kellően meghirdetett piaci dő űrlapon a termelő gazdáknak
csán számol be Tolnai Világlapja a
sürgősen be bell jelenteniük. A
legújabb
számában. Ezenkívül a napok tartassanak, melyen a hely
Földmív. Minisztérium egyrészt
beli
gazdák
által
felajánlott
négy
haboiú legújabb szakaszáról térképes
és fényképes cikkek, népszerű tudo gabonanem korlátozás
nélkül az értékesítést kívánja ezzel ked
mányos tanulmányok, a legkitűnőbb megvásárolandó és azonnal kifi vezőbbé tenni, másreszt a magmagyar széphök novellái, tréfás Írá zetendő.
szükséglet elosztását kedvezően
sok és a gazdag rejtvény rovat telje
irányítani.
síti ki Tolnai Világlapja új számát
Egy szám ára 20 fillér.

Horváth Károly
dr.
esperes
plébános július 31-én este haza ér
kezett, szabadságát Seprőn tan töl
tötte, augusztus hó- 1-éu átvette a
plébánia vezetését.

E

és túlnyomóan- acélos, egyöntetű
nagyságú, teliségü és alakú sze
mekből áll. Fontos megjegyezni,
hogy a búza minőségi felárát a
malmok á lisztárakban nem ér
vényesíthetik.

ismé-

Gabonaexporttal, vagyis az uj
gabonarendeletben érintett búza,
rozs, kétszeres és zab exportjá
val csakis a Futura Rt. foglal
koznánk.

A malmok gabonatartalékja. A
kereskedelmi és vegyes őrléssel
foglalkozó malmok október vé
géig kötelesek megvásárolni az
1941. augusztus l-ig előrelátha
tó búzászukségletúk"1/12-ed ré
szét, amelyet majd csak 1941.
májustól július hónapokban hasz
nálhatnak fel egyenletesen- fel
osztva.
10 mázsánál több készletü
liszt árkülönbözete. Akiknek bir
tokában 10 mázsánál több búza,
rozs, vagy kétszeres lisztkészlet
van, azt azonnal kötelesek beje
lenteni a forgalmi adóhivatalnál.
Ugyanezek augusztus 15-ig* kö* sek a búza és a kétszeres

Ingyenes kenderáztatómesterképző tanfolyam lesz Mezóhegyen
augusztus 12—24. között az
állami 'mintabirtok kenderkikészítő telepén. Szállás és ellátás
ingyenes, az útiköltséget megté
rítik. A jelentkezés sürgős.

Az ószirepce átvételi ára, métermázsánként budapesti paritás
ban 43 65 pengő, a'—Futura
minden mennyiséget
azonnal
megvesz.
-

10 filléres
visszamenő ár
visszatérítést kapnak június 25ig visszamenőleg a gazdák, akik
szarvasmashát .exportáltak kül
földre az Országos Állatértékesitó Bizottságon,- illetve Szövet
kezeten keresztül. Ez a 10 fillér
kifejezetten a hizlaló gazdákat
illeti.
*•

Akar ökröt hizlalni, vagy
rozsliszt után,., mázsánként 80fillért á forgalmi adóhivatal ma
lomosztályánál befizetni-. A mai .Igényeljen, ökörborjut a Felső-

'iWjHrrjjr&-'
m
máfffvaÍ*lós--gaboflai
térő árat ajánl, vagy fizet, illetve ezt az árkülönbözetet ugyanott
a mezőgazdaság megsegítésére
elfogad.
szolgáló alap javára befizetni. A
kormány ezen intézkedése azt
Megfizetik ez évben a búza célozza, hogy a nagy készletek
minőségi felárát. 50 fillér felárat birtokosai az életbeléptetett 'ma
engedélyezeit a kormány gabona gasabb gabonaárak révén nem
árrendelete, ha a búza legalább juthatnak indokolatlan anyagi
81 kg." ü t . súlyú, csak egy szá előnyhöz a közönség rovására.
zalék idegen anyagot tartalmaz

Hirdessen lapunkban!
Készült
könyynyoffltatás feltalálásanak
500-adik esztendejében
. DINKGREVE NÁNDOR
könyvnyomdájában, Celldömölkön
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