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Kossuth
ujos-ntea
ML szán
Hirdetés
dija elére
fizetendő.

VILÁGESEMÉNYEK

Az elszámolás órája közele
! időben nyilvánítani kell megin! galhatatlan elszántságát : az er- dik, minden hánya-vetiség fölös
I délyi románok meg tudnak hal leges és céltalan. Erdély terüle-—ni jogukért, egységükért, nem- tére, vagy a hozzátartozó or
l'zeti szabadságukért. Az Dnrver- szágrészekbe cseh módra magyar
A román lapok szerint:
I sul kiielentéteire csak az a vá- birtokosok elrabolt földjeire be-.
..Nagyobb mérvű terület átadásról szó sem iehet"' ia?zunk, bogy a vitéz magyar hozott regátbeli oláh telepesek
napjai meg vannak számlálva,
.—
nép Európa egyik leginlelligenazoknak rövidesen búcsúzni kell.
Miodennél fontosabb nekünk | zajukba, ahonnan ide szivárog- I
>zete mégsem lehei egy
Erdély k é r d é s é r e
takr Eniély-soba nem ^ . ^ f l O J " ^ * V ^
í ^ ^
alárendeltje.
Ez viszont a mi ál földön szerzett kánaánnak. De
vartkeltő elemek befolyása alatt birtok, az nem is lebet azzá.
láspontunk.
A
ketlő
közötti kü- búcsút kell mondani és elkö
411. A főméregfeeverő itt is Ang
Nyilván angol biztatásra írnak lömbséget az Universul szerkesz szönés nélkül venni a kalapjukat
lia, akinek rosszindulatú taná
ismét az oláh lapok olyan mo tője, illetve cikkírója is tudhatná; mindazoknak, akik (ide betola
csára Románia megkezdte a szadorban, mint ezelőtt néhány ha olvasott volna valaha törté kodtak, akik nyúzták, gyötörték
bottálást, huzza-vonja a velünk évvel, mikor S • ent Bertalan éj
itt a magyart.
nelmet;
való egyezség megkötéséi, pedig szakáról beszélgettek, hogy. t. i
tisztában van azzal, hogy ezt a
,.
,,
, a magyarokat a hugenották módBulgária soha sem mond le az egész és
ueg kell oldan^
kérdést most meg
akár tetszik az^angoloknak, Va,- l>
e , ^ , , magyr területeosztatlan Dobrudzsáról
da Voivodának
Br.l.ánunak,
^
Pop (Pap) Aurélnak, vagy T.tube
. k.k"
Olyan híreket olvasunk, hogy kivették Dobrudzsát, Beszarábiát .
S S l
lil
MÖrtli« ki a kaszát, hanem az a Bulgár—Román egyezség meg , hozzácsatollak Oroszországhoz,
kérdésében tovább nes. vártat, ^
.
történt, Dobrudzsának egy.részét fiszak-Dobrudzsát pedig a romá
az ország a^ománok hóbortja
y
magyarok
mtati nem tehet, ki maga
az ,
relettr joga rozoga és kor- átadják a románok. Dobrudzsái noknak adták. A bulgár nemzet
kérdés, amely most Németország kicsi és gyenge volt ahhoz, bogy
állandó készenlétnek, az állandó ,
.
fegyverbe állásnak. Ezzel a kér- ' vábbá, hogy nagyobb mérvű te ás Olaszország akaratából meg országának felosztása ellen tilta
oldódott — úgy mint az egész kozni mert volna. Ttrnie kellett,
déssel egyszer-smindenkorra el
rület átadásáról szó sem lehet, Balkán kérdés — az európai hogy az oláhok uralkodjanak a
kell számolni. Erdély kérdése
ezt a román igazság(l) nem.en török uralom lassú felbomlásá hódító és vitéz bulgárok fölött.
fölött semmiféle vita nem" lehet,
gedi meg, nincs olyan román, nak eredménye. A szerb felke A mácodik Balkán háború után,
az ezeresztendő óta a miénk
4iki—beleegyeznék a z ország fel léstől kezdve a balkáni török mikor a görögöt és szerbek
'
volt, azt mi fegyverrel bódítot
darabolásába. Igen érdekes ol birodalom a XIX. század folya tönkreverték a bulgárokat, az
tak meg, főleg még nem-is az
vasmány ez, mikor már régen mán nemzetiségek szerint szét oláhok, az ö szokásaik szerint,
oláhoktól. Minden fölötte áll,
túl vagyunk Beszarábia, Buko szakadozott. Dobrudzsa ősrégi rárohantak a bulgárokra és el
bogy az oláh beszivárgó pásztor,
vina elvesztésén, túl "vagyirtk bulgár település és a lakosság rabolták Dél-Dobrudzsát, aminek
eigány oép volt, bogy a mi ga(a hírek rzefint) Dobrudzsának töhriHége minden időben bulgár visszaadásáról most szó van. Ez
valiénánkból itt elszaporodhattak,
a bulgároknak való átadásáról. volt. Dobrudzsa s '.örököknek a történt 1913 ban, a nagy világ
az nem jelentheti azt is, hogy"
Az ilyen oláh megnyilatkozá Balkánra való betörése után háború előtt egy évvel.
most ők legyenek ott az úrak, a
Dobrudzsa 1878 óla állandóan
sok olyan hangulatot keltenek a néhányszor esetéit gazdát. Hol
parancsolok.
nép között, amely semmiképen (örök, hol meg orosz birtok volt, fájdalmas nyitott sebe Bulgáriá
A -román lapok népcseréről
sem könnyíti meg, hogy a meg S3zerint, hogy melyik hatalom nak. Annak visszaszerzéséről
észéinek, ezalatt azt.értik, hogy
oldásra váró kérdések' végleges volt <t győztes. Dobrudzsa bulgár soha nem mondott le. A most
"vándoroljanak ki a magyarok mii•
elintézésére szolgáló békés tár- népe sokat szenvedett, sok ide- megindult fq[yjynat _csak_£lőjá»
-üőiaz^ttsiak -elrabolt ErdéiybőlTr~eTém' lígVSréÖStr^koiarüT; tétra"Sfíríalcatí
. . . _JP
szaporaDSőTTifrőir lHÍH^kTna"g7| buigíria sofia sem
székből, az itt nálunk élő mint- lakukon.orosz győzelem a törökök fölött eges* és osztatlan Dobrudzsáról,
öHtr^g rrVaí-h^^
f--egy-20—2
DöfiTuiJzsát
\\AáM^ktí»aí»adtántfeg
jen hozzájuk. Ilyen értelemben cikke azt írja, " hogy egyetlen juttatta, ekkor került bele ez az .vérei erejével is visszaszerzi.
wmÁCLMb.eSJL.se
m
J
e
^
M
e
r
m
i
^óldarúií őJt meg|)Lz redélvl-kér#ftatr«éáte;,»A^
[ég^sídoitó^^
járulhat
1
^^'•mi'oéi' jogon' RÓvéíeljUst ' a
,
„ , .... . e kis tartomány hovatartozását. J sal. Bulgária tengerpartja több
h a t ó s á g alól végleg I mint 100 km-rel növekszik,
magunkét, vérrel
megszerzett különüljön a nemzeti állam ke.
... ° ° . .
országunk minden talpalatnyi rétében és egyetlen román sem I
'észét visszaszerezzük, mig ez
Az Egyesült Államok politikája minden nap
eg nem történik, békés meg mot' Ha mindnek eíenér£ bé- j
nyugvás nem lehet. Ha azután
S S
v ^ g g ^ ^
a háborúba való beavatkozáshoz
*déíyt ésTiozzáTaTföztf országeurópai
rend
szerzőit
felszólíta
eszeinket visszaszereztük, vagy
Roosvelt elnöknek sikerült I sem mertek . volna gondolni
«ár előbb is_.kivándoro!natnak nák (Hitlert, Mussolinit), bogy a
belevinni az országot az általa- I Amerikában. A jégűjabb jelentékét
elviselhetetlen
tételről
nyi
*z oláhok Vajda Vojvoda, Pop
Erdélynek kellő nos védköte'ezettségbe. Erre soha j sek szerint 12 millió embert
(Pap) vezetése alatt az igazi ha- latkozzanak,
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KEMENESALJA

4. oldal.

beküldi

Zsombók Zoltán írónak, érdekes
grafológiai-kidolgozást kap Önmagá
ról, jallemérűl, tehetségéről, vágy
másról, akinek- a kézírását beküldi.
Útbaigazítást nyer terveire, Ötletei
re és tanácsot kap le ki és
üzlttí
céljaira, problémáira.
Részletes levélben (ejti ki minden
kinek lehetőségeit és a megoldások
módjait olyan
ügyekre, tervekre,
Ötletekre és kérdésekre, melyek ter
meszelések és emberileg elérhetők.
A rádióból is ismert író tanácsai
nak azonnal hasznát veheti.
Egy
ilyen gralológiaL kidolgozás a mo
dern irásfejtés todomáoyos eredmé
nye és .elveti a babonák
korából
megmaiadt jövendölés frázisait.
A válasz dijját Űa szabja meg ;
tetszésszerinti Összeg postabélyegek
ben eV címzett bélyeges válaszboríték,
melléklendő.
Cím : Zsombok Zoltán, Budapest,62. Postafiók 46.

Horváth Károly
dr.
esperes'plébános július 31-én este haza ér
kezett, szabadságát Scprocbao tcl. tölte, augusztus ho 1-én átvette a
plébánia vezetését.

Köszönetnyilvánítás.
Mindazon jó rokonok, ismerősük
ésjóbarátok, különOsen pedig a
csendőrség, akik felejthetetlen jó
férjem, illetve édesaíyám
.
TOKAY

nyug. oiendör-tlhaDnBgy

Sz*. Toka*
és

Jánoané

leánya.

Tanoncul

lésügyi miniszter előterjesztésére

A Párisi Divat augusztusi száma az. Allarxifó \a,
kir. gazdasági
szebbnél szebb nyári ruhákban bŐfőtanácsosi
címmel
tüntette ki.
velkedik, de már sok uj é's változa
tos ősz-i. ruhát, kábatov kosztümöt -is-1 A Kamara, igazgatóját, igen.nagy

rösei és nagyrabecsülői.

>niiMifirr iiiiiimiiain ^JIIMitifliw^iir ~y
^ keresztől téses. táicakendöket etb'. .taz-tál>«i!;<5ttvasó.3 Az -irodalmi- részben'
pedig: Somtay Margit folytatásos re
géoye, Rozzay Margit érdekes, tanul
ságos ciíke, értékes uovellák; hasz
- nos tudnivalók, rejtvény stb. következoek egymásután. A Párisi Divat
egy szamának ára 60 fillér. Kiadó' hivatal: Budapest, V I I , Dohány-u. HL
Vasúti .áthelyezés. A Mav. jgazgatósága Ocskó János órabéres vo" natfékezőt Celldömölkről Ujdombo^
" várra, Mathé Lajos allomásfelvigyáz-.ó
jelöltet Zalaszeotgrólról 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.
—

A Boszorkánykonyha. A világhá
Karhatalom alkalmazása van
borús pötanyagek terén, ma már
egészen hihetetlen telje: í menyekre megengedve, ha a'gabonatulaj
tekinthet a technika és a kémia. donos bejelentett mennyiségének
Németországban ma már tömegesen ellenőrzését, a készletek felbecs
gyártják fenyőfából, a kolbászhéjat lését a hatósági megbízottaknak
és a selyemharisnyát.
Amit persze megtagadja.
csak úgy kell értenünk, hogy a fenyőfa
cellulózé-anyagát dolgozzak át a ve
gyészek.
Ugyanígy a tejből készül
ma már a gyapjú,
a koromfekete
Ahol nincsen Futura mi
[jzénből .pedig a hófehér
szappan. -ZottV-X)U-a J"utura_ gondoi
Ezekről az uj
kémiai csodákról köteles, hogy előre megállapított
rendkívül érdekes eredeti képek kap
csán számol be Tolnai Világlapja a és kellően meghirdetett piaci
legújabb
számában. Ezenkívül a napok tartassanak, melyen a hely
báboiú legújabb szakaszáról térképes beli gazdák által felajánlott négy
és fényképes'cikkek, népszeiű tudo gabonanem korlátozás
nélkül
mányos tanulmányok, a legkitűnőbb megvásárolandó, és azonnal kifi
magyar szépivók novellái, tréfás írá
zetendő.
sok és a gazdag rejtvényrovat telje
síti ki Tolnai Világlapja új számat.
Egy szám ára 20 fillér.

Az Idegek házipatikája.
Nagyon
találóan nevezték el így azokat a
nagyszeiű könyveket, amelyek a mai
idOk láradt és ideges emberét kitud
ják ragadni az élet zajlásából. A
Pengós és Eélpeogős Regények, ame, lyek varázserővel kötik le az érdek
lődésünket, valósággal kikapcsoljak
idegeink nagyfeszültséget, hogy jóté' konyán bódító árammal töltsék meg
Olvassuk csak el az nj Pengős kö
tetet, »A vörös rák»-ot,
amelynek
szerzője, Clifforí Knight, egy isme
retlen szigetre vezet ei minket. Mi
közben egy tudóstársaság a lei mé
szét titkait kutatja, mi magunk a
rejtelmes bűnök
titokzatosságaiba
4 középiskolát .végzett, jobb
merülünk el, úgy, hogy
Önfeledten
rohanunk veiig a regény fejezetein.
családból való fiit felvesz
Épen ilyen teljességgel köti le figyel
münket a legújabb Kélpengős Re l a p u n k k ö n y v n y o m d á j a
gény: C. W. Hollington könyve >A
jajgató barlang*, amely cem csak
izgalmasan érdekfeszítő, hanem meg
ejtően kedves is, vagy a másik most |[^Wsó^máfltuk
megjelent .Félpengős kötet: >A cárnő
smaragdja*, Hilaire Bellocnak az ol
Mezőgazdasági
vasót a bravúros ötletek- boszork ánytáncaba ragadó szellemes regénye.
Augusztus közepéu jelenik meg a
Kamara jelenti
Pengős Borozatbao Tracy éidekés
lelki motívumokon felépült vadnyu
Személyi hír. A Feleödunángati regénye, a .Vakmerő látogatás*,
amely ismét csak igazolja a " találó túli . Gazdakamara . igazgatóját
állítási, hogy az idegek házipatikája Vuchetioh Györgyöt á földmíveaz igazán jó olvasmány.

számára. A ' kézimunka oldalakon
népies hímzésmintákat, gyorsan és

és • túlnyomóan acélos, egyöntetű
Eladó ingatlanok.
nagyságú, teliségü és alakú sze
mekből áll. Fontos megjegyezni,
Celldömölk nagyközségben és vi
hogy a búza' minőségi felirat a déken 1, 2, 3 szobás, kertes, bérbe
aalmok a" lisztárakban nem ér adásra is jövedelmes családiházak,
kisebb nagyobb főúuooalakoc fekvő,,
vényesíthetik.

JÁNOS

temetésén megjelentek, ravatalára
koszoiút vagy csokrot helyeztek,
nagy bánatunkban vigasztaltak, fo
gadják bánatos szivünk hálás
köszönetét.
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Büntetés alá esik. aki a msirmált hivatalos gabonaáraktól el
térő árat ajánl,, vagy fizet, illetve
elfogad.

Megfizetik ez évben a búza
minőségi felárát 50 fillér télárat
engedélyezett a kormány gabona
árrendelete, ha a búza legalább
81 kg. Hl. súlyú, csak égy szá
zalék idegen anyagot tanulnia* !

szám.

Gabonaexporttal, vagyis az uj
gabonarendeletben érintett búza,
rozs, kétszeres és zab exportjá
val csakis a Futura Rt. foglalkozbatik.
A malmok gabonatartalékja. A
kereskedelmi és vegyes őrléssel
foglalkozó malmok október vé
géig kötelesek megvásárolni az
1941. augusztus l-ig előrelátha
tó búzaszükségletük 1/12-ed ré
s z é t ! a m e l y e t majorosak 19417
májustól július hónapokban hasz
nálhatnak fel egyenletesen felosztva.
10 mázsánál - több készletii
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
telesek a búza - é s — a - kétszeres

nagyhozamú, bérházak, üzletházak,'
gázdálkodóhazak. — Az ingatlanok
részben újak, adómentesek, könnyű
szerrel kifizethetők, terhek átvehetők.
FAKSz kölcsönös újtelepi házak.
Kisebb-nagyobb birtokok, földbér
letek, szőlők, gyümölcsösök, házhelyek
jntányosan megkönnyített fizetéssel
vehetők. Tessék bizalommal hozzám
fordulni.

Csoknyay József
-ny. Máv. műszaki tisztviselő.
A mákqubótörek beváltási á r a
50 mázsán aluli berakás esetén
ab vasútállomás q-ként 6 pengő.
Ezenfelüli mennyiségnél q-ként
7 20 pengő. Ez is a háborús
gazdálkodási időszak jele.
-

A gyepnövények vetésterületi
és terméseredményét a m. kir.
Gazdasági Felügyelőségtől kéren
dő űrlapon a termelő gazdáknak
sürgősen be bell jelenteniük. A
Földmiv. Minisztérium egyrészt
áz értékesítést kívánja ezzel ked
vezőbbé tenni, másreszt a magszükséglet elosztását kedvezően
irányítani.

Ingyenes kenderáztatómesterképzö tanfolyam lesz Mezőhegyen
augusztus 12—24. között az
állami mintabirtok kenderkiké
szítő telepén.. Szállás és ellátás
ingyenes, az útiköltséget megté
rítik. A jelentkezés sürgős.
Az öszirepce átvételi ára, mé
termázsánként budapesti paritás
ban 4365 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.

rozsliszt után mázsánként 80 ^lÓíffit öxröt Biztatni, vagy
. . . * » . »a- f0rgaltni
.orgaimi ado
nn, hivatal ma.
^ Ó J , eJMÚ?
- r ^
fiitértlomosztályátiát befizetni. A
ttil-l'^^f,* ™^ *^"^'
a o f c ^ ^ k é t s z e r e s - - ga-1 dunántúli
m^á^ágiKm^r^m
bonakészlet után is tartoznak
J
J
' '
ezt az árkülönbözetet ugyanott ;
"^SSSSÜ^W""
a mezőgazdaság megsegítésére
Hirdessen lapunkban!
szolgáló alap javára, befizetni. A
kormány ezen intézkedése azt
célozza, hogy a nagy készletek
. Készült
birtokosai az életbeléptetett ma
a^cönyvnyomtatás^felta|álásának
gasabb gabonaárak révén nem
500-adik esztendejében
juthatnak
indokolatlan anyagi
DINKGREVE N Á N D O R '
előnyhöz' a közönség rovására.
4
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VILÁGESEMÉNYEK
A román lapok szerint:
„Nagyobb mérvű terület átadásról szó sem lehet"
Mindennél fontosabb nekünk | zajokba, ahoonan ide szivárog^trdély kérdése. Románia a za- lak. Erdély soha nem volt oláh
varlkellő elemek befolyása alatt birtok, az nem is lehet azzá.
áll. A főraéregteverö itt is Angr I
., .
,.. ,,
.
lis, akinek rosszindulatú •ah!.
faná ! nyilván angol biztatásra írnak
csára Románia megkezdte a sza-* i ismét az oláh lapok olyan mo
bottálást, huzza-vonja a velünk dorban, mint ezeiótt néhány
évvel, mikor S-ent Bertalan éj
való egyezség megkötését, pedig
szakáról beszélgettek, hogy 1
tisztában van azzal, hogy ezt a
a magyarokat a hugenották mód
kérdést most meg kell oldani,
jára megöljék Erdély és. az ál
»ar tetszik az angoloknak, Vaj- j
^
da yo,vodán.k,
Bratiánunak,
M o g t a r f ó l g j ^ k , hogy
Pop (Pap) Aurélnak, vagy Titu- i
nem csak a regátbeli o'áhok kölescunak ^ 7 A ^ 5 . 7 Í s z ö r ü l i k ki a kaszát, hanem az
kérdésében tovább ne:., várhat, erdélyi oláhok is. Az Universul
az ország a románok hóbortja azt mondja, hogy. a magyarok
miatt nem teheti ki magát az Erdély feletti tóga rozoga és kor
állandó készenlétnek, az állandó hadt érvekre támaszkodik, to
fegyverbe állásnak. Ezzel a kér vábbá, hogy nagyobb mérvű te
déssel egyszer-smindenkorra el rület átadásáról szó sem lehet,
kell számolni. Erdély kérdése ezt a román igazság(l) néni en
fölött semmiféle" vita nem lehet, gedi meg, nincs olyan román,
az ezeresztendő óta a miénk
volt, azt mi fegyverrel hódítóttnk meg, főleg még nem is az vasmány ez, mikor már régen
oláhoktól. Minden fölölte áll, túl vagyunk Beszarábia, Bukohogy az oláh beszivárgó pásztor, vina elvesztésén, túl vagyunk
cigány nép volt, hogy a j n j ga (a hírek-_Ezerint)Dojvrudzsának:
vallériánkból itt elszaporodhattak, a bolgároknak való átadásáról.
az nem jelentheti azt is, hogy
Az ilyen oláh—megnyilatkozámost ők legyenek ott az urak, a
sok olyan hangulatot keltehea a
parancsolok.
nép között, amely sommiképen
A román lapok népcseréről
sem könnyíti meg, hogy a megbeszélnekjjezalall azt értik, hogy
oldásra -váró kérdések végleges
vándorol ja na k k i a- magyarok mirelintézésére szolgáló békés tár. Jiái az általuk "elrabolt Erdélyből.
.ijyálások kiyáaatoa. légköre kia
M

k

d

e

H^^ÍJn

m

n

afe

i

Szerkesztőség és kiadóhivatal:
Celldömölk. Kossuth Lajos-utca 14. szara
Hirdetés dija előre fizetendő.

! időben nyilvánítani kell meginAz elszámolás órája közele
! gathatatlan elszántságát : az.er- dik, minden hánya-vetiség fölös
- délyi románok meg tudnak hal leges és céltalan. Erdély terüle
ni jogokért, egységükért, nem- tére, vagy a hozzátartozó or
j zeti szabadságukért. Az Univer- szágrészekbe cseh módra magyar
j sul kiielentéseire csak az a vá- birtokosok elrabolt földjeire be
laszunk, hogy a vitéz magyar hozott regátbeli oláh telepesek
nép Európa egyik legintelligen | napjai meg vannak számlálva,
sebb nemzete mégsem lehet egy azoknak rövidesen búcsúzni kell,
analfabéta, műveletlen félvad nép búcsút kell mondani a magyar
alárendeltje. Ez viszont a mi ál földön szerzett kánaánnak. De
láspontunk. A kettő közötti kfl- búcsút kell mondani és elkö
lörabséget az Universul szerkesz szönés nélkül venni a kalapjukat
tője, illetve cikkírója is tudhatná, mindazoknak, akik (ide betola
ba olvasott volna valaha törté kodtak, akik nyúzták, gyötörték
nelmet.
itt a magyart.
1

Bulgária soha sem mond le az egész és
osztatlan Dobrudzsáról

Q

é l

Útim,'
a ! ¥ n á l f f r i l ' élö
^
•JSjL^rr25.000
oláh meg menWRKözzájuk.
^f^^W'éáVfeh.
oldaliak ők meg az«erdé!yi kér
dést iegsziVesevDe^'^^rsmflrP'
ben mi ősi jogon követeljük a
•nagunkét, vérrel
megszerzett
h á g u n k minden talpalatnyi
'észét visszaszerezzük, míg ez
•"ég nem történik, békés raegfugvá8 nem lehet. Ha azután
Erdélyt és hozzátartozó országeszeinket visszaszereztük, vagy
4r előbb is kivándorolhatnak
jgjPjáhok VajdaJroivoda, Pop |
(Pap) vezetése alatt azZjga»T>a-
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Felelős szerkesztő és kiadó: D I N K O R E V E N Á N D O R

Előfizetési di] egész évre 5 P, fél évre
2.50 P, negyed évre 1.30 P.
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Celldömölk, 1940. augusztus 11. 32. szám.

'* Olyan híreket olvasunk, hogy
a Bulgár—Román egyezség meg
történt, Dobrudzsának egy részét
átadják a románok. Dobrudzsái
kérdés, amely most Németország
éa Olaszország akaratából meg
oldódott — úgy mint az egész
Balkán kérdés — az európai
török uralom lassú felbomlásá
nak eredménye. A szerb felke-

[%St£j^'>
birodalom

a XIX. század folya
mán nemzetiségek szerint szét
szakadozott. Dobrudzsa ősrégi
bulgár település és a lakosság
többsége -mitrefonr-időben bulgár
volt. Dobrudzsa a '.örököknek a
Balkánra való betörése után
néhányszor cserélt gazdát". Hol
török, hol meg orosz birtok_volt,
aszerint,
hogy melyik hatalom
volt.a győztes. Dobrudzsa...bulgár!
népe sokat szenvedett, sok id'fcged elem keveredett közéjük

kivették Dobrudzsát, Beszarábiát
hozzácsatolták Oroszországhoz,
Észak-Dobrudzsát pedig a romá
noknak sdlák. A bulgár nemzet
kicsi és gyenge volt ahhoz, hogy
országának felosztása ellen tilta
kozni mert volna. Tlrnie kellett,
bogy az oláhok uralkodjanak a
hódító'és vitéz bulgárok fölött.
A második Balkán háború után,
mikor a . gőtőgök—és szerbe
tönkreverték a bolgárokat, az
oláhok, az ő szokásaik szerint,
rárohantak a bolgárokra, és el
rabolták Dél-Dobrudzsát, aminek
visszaadásáról most szó van. Ez
történt 1913 ban, a nagy világ
háború előtt egy évvel.
Dobrudzsa'1878 óla állaudóan
fájdalmas nyitott stbe Bulgáriá
nak. Annak visszaszerzéséről
soha nem mondott le. A most
megindult folyamat csak előjá
téka annak, ami még következik.

l ( ^ m m ^ ^ ^
egesj és osztatlan^ Dábruazsiíroi;
Az Universulnak egy másik
Dobrudzsát isméi. _orojj^jtzxe_j.azLha kell, alkalom adlán fegytiffce'^arjary
hogy^yetler>
fetrét lúte^rJOHattá, .JéfckprJrtWWWe' ez áz verei. erejével 'is visszaszerzi.
'országrész a politikai vitába, A Déi-Dobrúdzsa területe i .7800
berlini' kongresszus döntötte él 1 négyzetkilométer 430:000 láftösjárulhat hozzá, hogy ahhoz .el
e kis tartomány hovatartozását, j sal. Bulgária tengerpartja több
különüljön a nemzeti állam keA tőrök fennhatóság alól végleg"! mint 100 km-rel növekszik.
relében és egyetlen román sem
viselheti ezentúl az -idegen jirAz Egyesült Államok politikája minden nap
mot. 'Ha mindezek ellenére bé
keóhajunk nem találna a hatá
közelebb jut a háborúba való beavatkozáshoz
rokon túl visszhangra, ha az uj
európai rend szerzőit felszállíta
Roosvélt elnöknek
sikerült I sem mertek
volna gondolni
nák (Hitlert, Mussolinit), hogy a
két elviselhetetlen tételről nyi belevinni az országot az általa- I Amerikában. A legújabb jelentélatkozzanak,
Erdélynek keirö nos védköteezeltségbe.Erresoha | sek szerint 12 millió embert
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fognak fegyver alá. képeznek ki
katonai szolgálatra, persze nem
egyszerre, banern 400.000 es
csoportokba. Ez okvetlen bekö
vetkezik. De bekövetkezik az is,
hogy Amerika a Japán terjesz
kedés meggáilására is badbaszáll
rövidesen, mert semmi körülmé
nyek között sem akarja törni,
hogy Japán nagyranőjjön és
korlátlan ara legyen Ázsiának.
Azt sem szívesen látják Ameri
kában, hogy a németek szoron
gatják fajtestvéreik nyakát. —
Egyelőre az inban nem tehetnek
egyebei, mint sajnálják őket és
tehetségükhöz képest fegyverrel,
repülőgépekkel, tankokkal, éle
lemmel látják el, amennyiben
azokat a német tengeralattjárók
éa repülőgépek a célboz engedik.
Sok ilyen hajót küldtek már a
teDger fenekére és még igen
tok követi őket.
Heart amerikai újság király
180 napilapjával Roosvelt poli
tikájához, a beavatkozás szolgá
latába szegődött. Az amerikai
közvélemény az újságok hatása
alatt úgy láterik kezd belenyu
godni abba, bogy az Egyesült
Államok elóbb vagy otóbb bele*
sodródnak az európai háborúba,
általában egy újabb világégésbe.
Most arról van szó, bogy ötven
torpedórombolót küldenek az
angoloknak, ezzel is bebizonyít
ják a háborúba való beavatko-

iskolai

c i kk k e k

l e g o l c s ó b b a n
beszerezhetők
a MAGYAR NEMZETI ÜZLETHÁZBAN
L á s z l ó é s
V a r g á n á l
C E L L D Ö M Ö L K Ö N

tokai is. Hogy mi kövitkezik,
hogy mi alakul ki a most folyó
uem tudja földi
háborúból,
ember.

I Egy
azonban
bizonyos :
I Anglia mint világhatalom végső
J napjait éli, eddigi korlátlan vi] lágbatalma megszűnik.

Anglia gyarmatbirodalma az olasz hadsereg
győzelmeinek szintere
Anglia világhatalma napról legjobbat, a legszebbet, a leg
napra gyengül. Hadi-, kereske kiadósabb területeket ölelte ma
delmi hajóinak állandó csökke gához, nmit megtehetett, mert
nésével,
érinthetetlennek hitt hiszen nem volt egyetlen egy
szigetországának
napról-napra állam sem, amelyik Angliának,
való eredményes bombázásával, csak egy szalmaszálat is elébe
A mostani
hadi és egyéb
gyáriparának mert volna tenni.
mindnagyobb mértékben
való | Német Birodalom több apró ál
megsemmisítésével, napról-napra Iámban élte egymásközött is ál
nehezebb behozatali nehézségek landóan civakodó életét, amit
kel számotvetve,
Angolország már akkor Anglia szított. Az
Oiaszbirodalom éppen úgy élt,
igen súlyos helyzetbe került.
Ha tekintetbe vesszük, hogy mint a német, sőt sokesetben
amióta a norvég, á dán, a holland, még sokkal szétszórtabban, Fran
belga és francia tengerpart né ciaországot a százéves háború
met kézbe került, azóta az angol ban legyőzte, azt a sárba tiporta,
szigetország hadászati helyzete a kezdetleges Szervezetű európai
örültek
teljesen reménytelenné vált. Meg kisebb államok meg
szűnt tehát az a gondnélküli, annak, ha Anglia élni engedi
szinte kiváltságos helyzet, ami iőket.

ben Anglia 9—4 év-száradon
Á világháború, melyet ugyan"
keresztül háborítatlanul éldegélte csak Anglia szított'a megerősö
a maga-kivételesen a világon dő Németország ellen, indította
egyedülállóan gondtalan és fö el Anglia világhelyzeti bukását.
lényeskedő életét. A szigetorszá Már a világháborúban csodákat
got megvédelmezte elsősorban a művelt az újra élledő
német
tenger, másodsorban a folyton öntudat, a német szervező erő.
erősödő, a leigázott népek véres Ezt
Anglia
az ő kifinomult
verejtékéből származó vagyon, szerveivel észrevette ás azért el
melyből könnyűszerrel megerő követett mindent, hogy ezt a
Amerikának el kell készülnie síthette hadihajóit, . kiépíthette birodalmat teljesen tönkretegye.
az eshetőségre is, bogy parti erősségeit, melyeknek tu Hegy nem sikerült Németorszá
Japán Oroszországgal kibékülhet datában azután
más népek
got apró államokra szabdalni a
minden pillanatban. A közeledét szabadságát semmibe sem vette, békeparancsokkal, az nem Ang
előjátéka megkezdődött a két amelyik világrészben észrevett
lián múlott. Németországot le
rivális állam között. Mindegyik valami jó falatot, azt elfoglalta,
nek szüksége van a mánk ba- kihasználta, igájába hajtotta. Igy verték ugyan, rettentő hadisar
cot vetettek ki rá, de megfojtani
- rátságárs, mert csak Így tudják szaporodott esetről esetre
a
megérteni egymást a mésszé gyarmatbirodalom, így Jelt las nem tudták. Németország újra
Ázsia politikájához, ami elvezeti sanként Angliából a világ ne élledezoi kezdett, jött Hitler és
a kft hatalmás Államot Ázsia gyedrészének ura, korlátlan pa jöttek az ő társai, akiknek ele
egymásközti felosztásához, ami rancsolója, Igy kaparintott meg jével börtön járt, .de a termé
* Japánnak is, Oroszországnak is 40 millió négyzetkilométer terű- szetes erőket, a német akaratot
nem tudták visszaszorítani. Né, , Vasjgix sé&f3i Azt
A - —
nrritag-*'
az övék, ahhoz senkinek nin- szórva, persze mindenhol
a
agáról és eljutott a mai álla
Mrlwttttf^jiwast^
l<egújabb hírek szerint Japán
lEszakafrikk á i - t e l P gyarmato
*5a Oroszország között olyan |
kon napról-nappFesnek el a
megbeszélés folyik, bogy Kinát
legjobban megerősített városok,
felosztják egymás között. Szov
parti erődök. Olt a vitéz olasz
Celldömölkön
kettőszobás
jetunió kapja az északi tartó
hadsereg döngeti az angol ka
kisebb családihoz
mányokat, Japán pedig a délie
pukat, amelyeket Anglia olyan
ket a tengerparttal.
nak nitt, amiket soha senkinek
Ha ez igaz, akkor megérthet
nem sikerül megtörni, nem sivételáron- Az ingatlanon
jük Amerika és Anglia ideges
kerfll elfoglalni. Angol Szomáli,
3 0 0 p e n g ő Átvehető
ségét, mert közvetlen veszede
egyiptomi azudán Kenya
leg
teher van.
lemben forog az angol Ausztrália,
jobban megerősített városai, ki
Az
ingatlan
elfoglalható.
India, de veszélyben forognak
kötői, mint kártyavár omlanak
az EgyesO.lt Államok ázsiai birössze az olasz bombák
Wya
1

alatt, az olasz gépesített oszta
gok a repülőgépek védelme alalt
törnek előre kímélet nélkül leti
porva minden ellenállást.
A
Földközi teogeren az olasz ten
geri haderő az úr, Anglia min
denhol, mindenirányban, tenge
ren, szárazföldön,
levegőben
kapja a rettentő
vereségeket,
melyeknek súlya alatt csak az
összeroppanás következhet, mert
ezeket a példanélküli vesztesé
geket még Anglia sem képesei
viselni.
Cáfolják Ugyan, de igen va«
iószinü, ho^y a pápa küldötte,
megbízottja Angliában a békén
dolgozik, a békére a nagy han
gok ellenére is Anglia vágyik,
mert szeretni menteni,
amit
lehet. Anglia' népe nagy szük
ségét látja, érzi, tudja az éle
lemnek, az. elsülyesztett retten
tő tömegű élelmiszerek nem
szolgálhatják Anglia kitartását.
Hiában van esetleg még golyó,
bomba és fegyver, ha nincsen
élelem, a fegyver nem sül el
az éhes katona kezében.
Csoknyay József.

A honvéd
ruhagazdálkodás
szabályozása
A magyar kir. Honvédelmi Minisz
térium 506.033/2.(r.)—1939. sz. alatt
értesítette a posztógyárakat, hogy
utasította a m. kir. honvéd hadtest-,
illetőleg kerületi parancsnokságukat,
miszerint a náluk, illetve a bonvéd
ruhagazdálkodási testeknél összegyűlt
pozztúhulladékokat^iselejtezetl egyen
ruhádéra bokát a HONSz-nsk adja el.
Ez természetesen meg is történi —
Most egy újabb H. M. rendelkezel
értelmében as Összes hulladékokat
fel kell ajánlani a gazdasági hivata
loknak a HONSz-uak, illetve szervei
nek'. Ez minden valószínűség zzerint
meg is fog történni. Kérjük a csoamennyiben a* " " í á í o V a T ^ f f e n l s ^
hivatalok részéről ilyeji felhívás tOr-

8

oíbes óiyáá,
ki-bl#td^ok Téteié^^éTiidáowsl
foglalkozna, ógy azonnal értesítsék »
K'izpontpt, ahol m á r -érré -VtOStS
egy teljesen kiépített szerv áll ren
delkezésre és amely a felajánlott
hulladékokat minden esetben' átveszi

2.800 P

kar** •
MAGYAR PAPIROSIPARI
NYERSANYAGBESZERZÖ KFT.
Budapest, V. Zoltán ucca 16." Ill, em- z.
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Gazdaértekezlet
Celldömölkön
Koltai Vidos Dániel kormány
főtanácsos, a celldömölki járási
mezőgazdasági bizottság elnöke
a mult szo.nbaton délelőttre ér
tekezletre blvta
össze a járás
földbirtokosait, hogy egyöntetű
állási foglaljanak a katonai szol
gálatot teljesítő gazdasági cselé
dek részére való konvenció mé
rés ügyében. Az értekezleten az
elnökön kívül többek között még
részt vett Koltai Vidos József,
Szentmártoni
Radó Kálmán,
Berzsenyi Ádám dr., Nunkovits
Dénes, VVeörös Sándor, Háczky
Egon, Dömölki József dr. és
Cséby Gyula földbirtokos,
to
vábbá Kopperniczky Ferenc, Ohm
Károly és Foltányi Ferenc ura
dalmi intéző.

zetet a bevonult, cseléd családja
szintén megkapja.

'
Az elnöki javaslathoz először
{Berzsenyi Ádám dr. szólott hoz! zá, hangoztatva, hogy a jelen! lfgi helyzeten feltétlen változtatj ni kei}, inert a cselédtartó gaz. dákat többféle sérelem éri. Igy
minden gazda szívesen megfizeti
i a bevonult cselédje családijának
(i'a megállapított konvenciót, de
; ugyanakkor a bevonult pótlásáI ra új émbárf kell állítani munj kába s azt külön fizetni kell s
- azonkívül a gazda
adófizetés
j formájában hozzájárul a családi
• segély rendszerének fenntartásá| hoz is. Hasonló
értelemben
szólott a tárgyhoz Dömölki Jó
zsef dr. és Weörös Sándor is,
Az értekezletet
a Hubert ami után az értekezlet az el
vendéglő éttermében Koltai Vi nöki javaslatot elfogadta.
dos Dániel elnök nyitotta meg,
javasolva, bogy a celldömölki
járás gazdái állapodjanak
meg
a bevonult cselédeikkel abban,
hogy a bevonulásuk ideje alatt
a gazdáiktól járó- korivoncióra,
vagy pedig a hatóság által fize
tendő családi pótlékra tartanak
igényt, mert a jelenlegi
eltérő
szokások több helyütt visszatet
szésre adnak okot. Természete
sen annál a cselédnél, ahol ki
csi a család s ezért kevés a
családi segély, ott továbbra is RECEPTKÖNYVEKET kívánságra
konvenciót adnak a gazdák, vi iugyen Dr. OETKER gyár
szont, ba a segély
nagyobb, k ü l d Budapest, VIII. Contl utca 25. mint a konvenció, a különbö

Keresztéoy ócskavaskereskedöket képez ki
az Értelmiségi Kormánybiztosság
Havi 100 pengő tanulmányi segélyt kapnak a hallgatók
Antikor a Fémgyüjtő a vas- és
fényhulladékok intézményes gyojtését
országossá megszervezte, a gynjtflhálózat kiépítésénél csak a meglévő
cégek állottak rendelkezésére, amalyek nsgy részben as 1980. IV. tc.
. hatálya alá tartoznak. Időközben sok
új keresztény cég alakolt, amelyek
természetesen erőteljesen bekapcso
lódtak a vas- és fémhulladék gyűj
tési munkájába.
PelmerO.lt a folyamat meggyorsítsszükségessége és ennek érdaas Iparnayi altnisxter most
körlevelet intéseit
kOzigas-

; lyara szervezését határozta el. — E
, tanfolyam 50 fiatalember részvételéi vet rövidesen megiodolna és 7 hónap
I leforgása alatt, megfelelő elméleti és
J 15'eg gyakorlati kiképzés utján bizto' sitsná as óc.k a vaskereskedelembe áj
erők bekapcsolódását. A tanfolyam
ideje alatt a résztvevők havi 100*—
pangó tanulmányi segélyben részesülnek és tanulmányaik sikeres befe
jezését tanúsító vizsga után a keres
kedelemben megfelelő elhelyezésbe!
jutnak. As átképzés célja nem tisztviselőknek, hanem gyakorlati kereskedőknek a kiképzés*. Az átképző
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MEGHÍVJUK
10 r a k t á r b a n
100 k é s z í t ő

1000 bútora megtekintésére
UHlUERSAL^Vel?!^
Műbútopgyáp

—

Emlékoszlop
megkoszorúzás
A volt régi 7. honvéd huszár ez
rednek még életben levő bajtársai a
Pápán felállított satanow—gorodoki
emlékoszlopot,
világháborús
első
lovasrohamuk évfordulója napján —
úgy, mint minden évben, ez évben
is — 19,0 augusztus hó 17 én dél
előtt megkoszornzzák. Kérik a Pápától
távol lakó bajtársaikat, amennyiben
tehetségükben áll, ezen a megkoszo
rúzáson jelen lenni szíveskedjenek.

Napközi Otthonok a
Hangya kötelékében

5

Irodabútorgyár.

HIR E K
Egyházmegyei diszpozíció. Grösz
Józsel megyéspüspök Takáts István
káplánt Janosbázáró! Hosszúperesztegre, Hosszú József újmisési János
házára, Várszegi József újmisést pe
dig Karakóra rendelte ki káplánnak.Jóváhagyott alapszabály. A m.
kir. belügyminiszter az egyházashetyei róm. kat. agrár
legényegylet
alapszabályait jóváhagyta.
Eljegyzés. Jakab Sándor volt cell
dömölki, jelenleg gecsei evangélikus
lelkész aljegyezte Bándy Katalin oki.
tanítónői Győrből.

A Hangya Központ programmjába
Toloacházba kerül Fischer József
vette, hogy ott, ahol egyébként is
érdikelve van — mondjuk VÓO szö 58 éves bécsii születésű kirakatren
vetkezete, fiókintézete — napközi dező, akit 1920. óta épen hétszer
otthonokat létesít.
Ilyen napközi zsuppoltak ki Magyarország területé
otthonok egyelőre Abauj vármegyében ről s örökre is kitiltották. Most a
vacnak megszervezve, mégpedig tflbb. celldömölki csendőrség tartóztatta le
a hitsorsosait házról házra járó
s
községben. Természetesen belekap
csolódik ezekbe a szervezésekbe a magát kOnyóraúományokból fenntar
belügyi szociális alap is, a szociális tó Öreget tiltott csavargásért. Kedden
titkárok munkáját is igénybe veszik. éjjel szállították fel a budapesti to
loacházba, ahonnan Béci fele továb
A napközi otthonok áldást jelen bítják, csak legyen majd, aki befo
tenek a községekben, mert a szegény gadja.
munkásasszooyok
minden gondtól
megszabadulnak. A kis gyermekeik
Baleaet Kern enespál fán.
Hátion
nem akadályozzák meg okét a munka reggel Varga József karakói bérosépló
vállalásban. Azokra felügyelnek, an- egy kemeoespálfai kisgazda udvarán
nélkül, hogy valamit ia fizetni kel indulás elölt benzint lOltött előgyúj
lene. —'•—
r - tás céljából a kibOlt cséplőgép mo
Nincseoek közelebbi adataink arról, torjába, a beöntótt benzin
viasont
bogy miként, milyen alapokon tor lángrakapott és kivágott, egyenesen
ténnek a napközi otthonok megszer a koséiban tartózkodó Szőr Ida 18
vezése. Mindenesetre sokat jelentő, a éves leány ruhájára, amely pillana
gyermeknevelés terén nélkülözhetet tok alatt, mint a fáklya, égni kez
len, a minden tekintetben megfelelő dett. A szerencsétlen lánynak többen
módon és keselés mellett létesítendő segítségére siettek, de mire as ógö
napkosi otthon. •
ruhát letépték róla, arra m á r a ke
zein és lábain súlyos égési sebeket
Erre a megmozdulásra felhívjuk a
szenvedett Beszállították a celldömöl
helybeli érdekelteket, mert nálunk is
ki kórházba.
elkelne a korszerű napközi otthon
megszervezése, — a mostani állapot
nem nevezhető napközi otthonnak.
Egyrészt, mert a 3—4 éven alnli
gyermekek t i vannak zárva, másreszt,
csak a szerencsesebbek juthatnak be

alább « 0 — 1 0 0 siegéuy. „_gyérmeket
kellené gondozásba venni,*"— ezzel
\r~ftfl9Út^»
muiikájaban
megfelelő napokban uiatjaMaik.
felld^mölk-.
A pályázati hirdetmény szerint aiemben alig 40—«5 gyérmek van
Ozláü.érzékkel.éa tökével rendelkeső
hatáTában egészen közei | *
"^iiSÍm^\M9^éiaá, • s e t l e t ] | a > a £ azoknak aá ilj aknák a jelentkezését felvéve- A felvettek gontbztfsi' Wé- J
jájab^aineooyibeo
t^lJ^s^íM
vagy kovácsok nevének és
- a - -községhez ' <
uzsonnát
kapnak.Ebédről
a
szülőknek
gyűjtésben réazt akarnak- venni, mart
címének* közlésével is, támogassa.
80.000 • öl jólmflvelt.jómunkásságukra a tanfolyam befeje kell gondoskodni, vagyis a szülő
As iparügyi minisztérinmbsn értetalaju szántóföld, esetleg
gondja nincsen elvetve, ha gyerme
zése
után
azonnal
szütség
less.
kezlet is volt ebben az ügyben dr.
kére a déli órákban gondolnia kslL
több részre megosztva is.
Kádas Károly államtitkár és vitéz
A megfelelő napközi otthon úgy
Péterj István miniszteri osztályfőnök
A birtok azonnal elfog
képzelhető el, hogy a csecsemőtől as
részvételével. A megbeszélésen tisz
lalható, megművelhető.
6—6
éves
gyarmakek,
esetenként
Iázták aa
óoskavaB-kereskedelem
még idősebbek is, gondozva legyenek,
A bírtok ára nagyrészben hite
árjásításával kapcsolatos kérdéséket. M a g a s é p í t é s ű
lezve lesz.
Az utánpótlás biztosítása érdekében pincés, rolettás ablakkal ellátva, mégpedig május—augusztus hóna
pokban, amikor a mesei rrunkáknál
dr. Knltsár István miniszteri osztály
a szegény nép téli kenyérkereset
főnök, az Értelmiségi Munkanélküli
i g Ügyeinek Kormánybiztosa, ö c s - .
c s a l á d i h á z végett te van kötve.
i Hirdetéseket felveszti, .
*«Váa kereskedelemre átképző tsofojé fekvéssel jutányosán
eladó.
1
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Mellbeszurta
a feleségét

szám.

S P O R T

Elhunyt úriasszony. Busz Vilma,
néhai Kirchner Elek
volt
győri
ev. igazgstó-taoiíó, íelavatott ev. lel
kész és zeneszerző özvegye kedden
reggel hajnali 4 frakor 77 éves ko
rában rövid szenvedés utan elhunyt.
Smideliusz
Sándor
nagy- Az elhunyt
A honvédelmi miniszter méltányol
úriasszony
nagynevű
simonyi földmfves, aki idehaza férje oldalán a győri ev. gyülekezet va a hadirokkantaknak a ^világhábo
a katonai szabadságát töltötte, ben nagy és áldásos tevékenységet rúban hozott véráldozatat, még a
szerény- múltban úgy rendelkezett, hogy I I I .
pénteken este búcsúzkodás köz fejtett ki, jóságos szive és
modora matt az egész város tisztel járadékosztályu, tehát 50 százalékos
A celldömölki sportberkekben egy
ben összeszólalkozott a feleségé
te és becsülte. Szerdán délután 5 és annál magasabb százalékú hadi
vel, akit csak pár hete mentett órakor temették a gróf Tisza István rokkantak katonai szolgálatra nem előre még minden csendes, míg odaát
a szomszédos Jánosházán az újra
hívhatók be. A hoovédelmi miniszter átszervezett Atlétikai Club vasárnap
fel a kir. törvényszék a gyúj utcai gyászházból nagy részvét mel
togatás vádja alól. A szóváltás lett.. A-temetésen .reszt, vett D. Kapi fenti reodeikezése több illetékes ka ról vasárnapra mérkőzéseket, hétköz
győri tonai parancsnokságnak elberülte fi ben pedig komoly edzéseket tart,
hevében^Smideliusz Sándor az Béla püspök, Szabó József
gyelmét, amiért is á honvédelmi hogy a pár hét múlva kezdődő baj
igazgató lelkész és a győri gyüleke
tán kést* rántott s azzal mellbe
miniszter a hadtest-, illetőleg a noki idény ne érje készületlenül. —
zet számos kiküldöttje. Négy gyer
szúrta a feleségét, akit mentő meke, köztük Kirchner Elek igazgató
kerületi parancsnokságokhoz újabb Ugyanis a JAC vezetősége régre be
autón beszállítottak a celldömöl főmérnök, nuokái, dédunokái, vői, körrendeletet intézett, amely szerint látta, hogy rendszerei
egyesületi
ki kórházba. A kés Smideliusz- menyei, kiterjedt es előkelő rokon az I — I I I . járadékosztályú hadirok életről és komoly fejlődésről addig
kantak
nem
kötelezhetők
katonai
•
né jobb melle felett négy centi sága gyászolják.
nem lehet szó, amíg az egyesület be
szolgálatra, illetőleg a már behirottak nem lép tagként a Labdarugó Szö
méter hosszú és ugyan olyan
Felhívási Erterítí az elöljáróság a a polgári életbe visszahelyezendők.
vetségbe és uem nevez a I L osztálya
mély sebet ejtett. Állapota
sú lakosságot, hogy - petróleumot csak
bajnoki mérkőzésekre. Most miedez
lyos de nem veszélyes. Férje utalvány ellenében lehet vásárolni 8
megtörtént s így a közelgő bajnoki
a vásárláshoz - szükséges igénylő la
ellen az eljárás megindult.
idéuyben két csapat képviseli majd,
pokat és utalványokat a községháza
Kemenesalja sportját. A JAC veze
4 es számú szobájában lehet kapni,
tősége
30 játékost igazoltatott le, akik
ahol-a vásárlással kapcsolatos egyéb
egytől
egyig helybeliek a bár kezdők,
felvilágosítást is megadják. de tehetségesek s így minden remény
Háború á sivatagban. A végtelen
Kedden este a szomszédos Külső- meg vao ahhoz, hogy rendszeres
homoksivók között,^ervibarrah/eg'.
és-TOéikőzéseV mellett szép
Tat községben a legények a szabaddalléttel és szomorúsággal
küzdő ságról visszatérő barátaikat búcsúz eredményeket érjenek el.
katonák háborítja, aminő most aa tatták a korcsmákban. A legények
A : újraszervezett JAC tisztikara a
olasz és ai angol afrikai erők kö egyik réssé a Rasztovioh féle vendég
zött folyik, egészen különleges
bá lőben gyűlt ös.ze, a másik része következő: díszelnökök: Szabó Károly
Sándor József 1 1 éves somló- torságot és kiképzést igényel a csa pedig a Hangya vendéglőben mulatott. országgyűlési képviselő és Borbély
Kálmán vezető jegyző. Elnök: Gárdo
szólősi
gyermeket
pénteken patoknál. Ezekről a trópusi viaskitA záróra közeledtével Molnár Fe nyi Géza postamester, alelnökök:
délelőtt legeltetés közben fel dásokról számol be rendkívül érde
Magyar József dr. körállatorvos,
kes képek kapcsán Tolnai Világlapja a renc szabadságos katona a Hangya
lökte egy tehén úgy, hogy
a legújabb
számában.
Ezenkívül a vendéglőből épen tavozei Készült, Kovács Imre dr. orvos, Vida Béla'
gyomrán súlyos sérülést szenve háború legújabb szakaszáról térképes amikor az ajtóban Os-zelalálkozott tanító és Németh István kereskedő.
dett s a belei is felnyitódtak. és fényképes cikkek, népszerű tudo Németh Deztő kfllsővali legénnyel. Ogyész: Perendy József dr. ügyvéd,
titkár: Farkas Ferenc, pénztáros:
A gyermeket vitéz dr. Berzsenyi mányos tanulmányok, a legkitűnőbb A két legény között összeszólalkozás
támadt, aminek hevében Nemein Konkolits Jenő, jegyző: -Temesvári
Bertalan körorvos nyomban be magyar szépírók novellái, tréfás írá Dezső kést rántott- és megszuria János, háznagy: Bnkor Ferenc, ellen
sok és a gazdag rejtvényrovat telje
főtte az autójába, hogy sürgős síti ki Tolnai Világlapja új s z á m a t Molnár Ferencet. Majd izgatott álla őrök: Vecdrő Sámuel és Benkő -Pál,
műtétre beszállítsa a celldömölki Egy szám ára 20 filter.
potban belépeti a Hangya vendéglőbe sze;táros: Palai János és .portiotéző:
és a mulatozó legények közé mert. Rilter László.
közkórházba. Beült az autóba a
Adózók figyelmébe! Felhívja a Cgylátszik, oem láthatták szívesen az
gyermek
nagynénje is, Kiss
Az egyesület
sporthelyiségét a
község elöljárósága aa adózók figyel izgatott állapotban levő legényt, mert Ritter-vendéglőben tartja. Levélbeni
Zsófia. Az autót maga Berzsenyi
kOztük
is
összeszólalkozas
támadt,
mét, hogy a folyó éri I I I . negyedévi'
dr. vezette, de alig értek ki a adú augusztus t b ig fizetendő be mire Németh ismét kést rántott As a megkeresések: Jánoshazai Atlétikai
Club elnöksége, Kossuth tér 8. szám
JalubóL, két legelésző lud kike kamatmentesen. Azon adózók ellen, vitában- részt nem vevő Molnár József (telefon: 28.)'címre küldendők.
szabadságos
katonát,
Molnár
Feienc
akik
e
napig
adóikat
be
nem
fizetik,
rülése miatt az autó beleszaladt
öccsét nyakonszurte, aki nyomban
az árokba, ott felborult és -be vagy bátraiékaikat nem rendelik, az
*V-amúgy is költséges' végrehajtás lesz összeesett
csületesen
megrongálódott. Az j folyamatba téve. — — —
Aki kézírását beküldi
orvos , arcát az üvegdarabok
Celldömölkről azonnal kihívtak dr.
Nesselmaun Gyula vasüli o/rost, akf
metélték össze, Kiss Zsófia a
Zsomfcók Zoltán írónak, érdekes
eled segélyben részesítette t meg- grafológiai kidolgozást kap önmagá
fejen
kapott 8
centiméteres
5 darab j ó állapotban levő
sznrkált Molnár testvéreket. Szerdán ról, jelleméről, tehetségéről, vagy
repedést és a kisgyermek is
délelőtt S/.alóky Lajos dr. vasúti fő másról, akinek a kézírását beküldi.
kisebb
nagyobb
zúzódásokat
orvost vitték ki a sebesültekhez, aki
Útbaigazítást nyer terveire, ötletei
szenvedett. Mentőautón szállítot
a súlyosabban sérült Molnár Józsefét
re és tanácsol kap lelki es
özltti
vette beható kezelés alá.
ták be őket a oeildömölki köz
"1740, 1380, 1108 és- két darab
céljaira, problémáira.
kórházba.
"» kb. 800 literes a z ö n n á I
Részletes levélben fejti ki minden
Németh Dtsső ellen az eljárás
megindult és valószínű, hogy Némethre kinek lehetősegeit és a megoldások
ügyekre, tervekre,
nézve súlyos következményei lesznek módjait olyan
az esetnek. — Itt említjük meg, hogy ötletek n és kérdésekre, melyek ter
• Evangélikus ifjúsági
tábor. A
Cim a kiadóhivatalban.
meszelések
és
emberileg
elérhetők.
—
a
két
szerencsétlenül
járt
katonának
"nicki^evTifjüsági - laboron, amelyen j
a szerdán délutáuí vonattal kellelt
mintegy 35 főleg kőszegi, diák v e t t !
A rádióból is ismeri iró tanácsai
| volna visszautazom szabadságuk letel- nak aztnuai hasznát veheti. Egy
. rés>.t, ré»ztve(^MoHt&rt-8-JÁB03"<eH—4.
i tével szolgálati beosztási helyükre.
dömölki ev. esperes is hétfőn, Átlan- '
^ ^ " T " "
agg *
[ejtés tudományos ereomé- "
fera"
-....saégt-SHtéaVButUkker G u s z * ^ ^ . . ' E l a d ó i n g a t l a n o k .
r
----m e g r a a i á d r jövendölés Irázhait.
•szegi Tanító,-Bóronyai Sándor vrezF
Celldömölk nagyközségben és

A hadirokkantak
katonai szolgálatra
való behívása

Jánosháza is játszik
a bajnokságért

Csendélet
KUlsővalon

Autóbaleset
miatt

b o roshord ó
olcsón

adóÚ J T E L E P E N ,•mentes

lakásos

roletlás ablakokkal,
FAKSz • kölcsönnel
t e r h e l t -¿X'
jólépitetVdélifekvesO. vcrandás.-kertes
ház

eladó.

Hirdessen lapunkban!

eladó*

nagyhozamú, bérházak, üzletházak,
gazdálkodóházak. — Az ingatlanok
részbeb újak, a d ó m e n t e s e k , könnyű
szerrel kifizethetők, terhek átvehetők.
FAKSz kölcsönös újtelepi házak.
' Kisebb-nagyobb birtokok,- földbér
letek, szőlők, gyümölcsösök, házhelyek
-jutányosarr - m e g k ö n n y í t e t t —fizetéssel"
vehetők Tessék bizalommal hozzámfordulni.

Csoknyay J ó z s e f
ny. Mav. műszaki tisztviselő.

4 középiskolát végzett, jobb
-

családból

lapunk

való

fiat

Ben ésr cinizetl bélyeges válaszboríték
melléklendő.
Cim : Z-OMB-ik Zoltán, Budapest,
62. -Postafiók 46.

felvesz

könyvnyomdája

Hirdetéseket
f elveszünk*

Készült
a könyvnyomtatás feltalálásának
500-adik esztendejében
DINKGREVE NÁNDOR
könyvnyomdájában, Celldömölkön

