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Gróf Teleki Pál
és a falu népe
Azt mondotta a miniszter
elnök a
gyöngyösbokrétások
szeolistvánnapi ünnepi közgyű
lésén, bogy neki szövetségese
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Felelős szerkesztő és kiadó: DIN K O R E V E NÁ'.NDOR

megműveljük, ha soha nem
engedjük
kiszikkadni, akkor
biztosítottuk a nemzet fajának
örök életét. Mi magunk bnlló
levelek vagyunk, mikor elérke
zik az ősz és megsárgulunk,
fakó avarba ver és- elsodor
mindnyájunkat az enyészet szele. |
De a törzs, az erős gyökerek-1

Szerkesztőség és kiadóhivatal:
Celldömölk. Kossuth Lajos-utca 14. szán
Hirdetés dija előre fizetendő.V e^i

kel rendelkező törzs
ké kell, hogy éljen.

— örök

A miénk itt a Duna—Tisza
közén már ezer esztendői ólt,
hogy megéri-e a másik ezret,
as attól függ, mennyire tudunk
lélekben magyarok maradni.
.

tatják azt, ami a magyar multat
összekapcsolja a jelennel, keresik
az eszmei köveket, amelyek
alkalmasak arra, hogy a magyar
jövő—szilárd
fundamentumául
lelket megtartani a nemzetben szolgáljanak. És bizonyos, bogy
és bogy örül bokrétás szövet nincs szilárdabb fundameutum
ségeseinek, akik évről-évre el a jövendő számára, mint a
jönnek a falukból
a nagy gondosan megóvott és megtartott
magyar király ünnepén Buda magyar lelkiség, a szülőföld
pestre és itt úgy a fővárosnak, kultusza, a tradíciók számára
mint a fővárost látogató idege épített oltár, amelyen áldozik
neknek magyar dolgot mutatnak. és amely előtt leveszi süvegét és
Augusztus 15 én, Nagybol hogy a jubileumának méltatása
Ebből a miniszterelnöki kijelen térdetbajt minden magyar.
dogasszony
napján
mult a kifejezésre juthasson minden
tésből
megtudjak, bogy kik
huszadik évfordulója
annak, kinek szíve-vágya szerint, ezért
A
magyar
lélek
megtartására
azok, akiket a kormány elnöke
irányuló nemzeti munka műhe bogy néhai-Bárdos Kernig pan mind a konvent tagjai, mind a
szövetségeseinek tekint:
lyében kell elkészülniök azoknak nonhalmi főapát a bencés-rend hivek közössége az apáti szék
kormányzó
perjelét, ben eltöltött ritka évfordulót
— mindenki, aki segít ápolni a páncéloknak is, amelyek fel akkori
Jándi Bernardint felavatta a csak
csendben
ünnepelték
a nemes tradíciókat és betekin tétlenül megvédik a magyart.
Boldogságos Szűzről elnevezett meg.
tést epged abba a népi lelki
Ezért is kell a magyar lelki celldömölki apáiság vezetőjévé.
Nagyboldogasszony
napján
világba, ahol még élénk életet ség megtartására irányuló mun Húsz esztendő a mai zavaros,
élnek a szép magyar mult em kát öntudatosán ée céltudatosan rohanó és napról-napra új ese délelőtt Jándi Bernardin apát
lékei, ahol szálról szájra járnak tovább folytatni éa soha abba ményeket szülő világban nem pontifikálja szentmisét tartott,
nem hagyni.
eok, de nagyon is elégséges amelyen a hivek százai" vettek
a regék porladó ősökről, kelé~ mardin részt, — . köztük nagyon szép
vezes, kacagány
i^ánnrafTT—vasutasok; akik ~
ezeréves baza megteremtőiről, magyar regékben és a magyar j apát főpapi és emberi mivoltját zászló alatt vonultak fel a ju
nótákban. Elmondják ezek a közelről és távolról vizsgálva bileumi misére. Az ilyenkor
ahol él még az ősi magyar dal,
regék, hogy világgá indult két megismerjük. Húsz esztendős,
amely vizám nélkül, szabadon magyar legény, még a tengeren l apáti működése mindnyájunk szokásos tömeges ünneplések
és üdvözlések is elmaradtak,
zengi tú! a bérceket, ahol játé túl is hallotta faluja harangja- 1 előtt egy nyitott könyv, melycsupán csak a Katolikus Egy
kokban, ruházatban, népművé nak 3zavát, Elmondja a magyar bői olvasva tisztán áll elöltünk, házközség, a Katolikus Kör és
szetben elevenedik
meg az dal a régi katonáról, hogy \ bogy Jándi Bernardin hivatása- az Obláták vezetősége tett Jándi
•gyes magyar tájaknak jelleg szívesebben nézi Bajom, község hoz és 'küldetéséhez hiven-jól apátnál tisztelgő látogatást, tol
két templomtornyát, mint a sáfárkodott a reábízott lelkek kel mácsolva azonban Celldömölk
zetes szépsége.
majlandi harminckettőt, megírja s bogy a reábízott nyáj nemcsak minden rangú és rendu polgá
Ezek a miniszterelnök szövet a költő, bogy Magyarország a számban, hanem lelkiekben, is rának azon vágyát és jókivánségesei abban a nagy eszmei földön, Isten kalapján „ a ..bok- megerősödött, gyarapodott*-^ - - ságát, hogy a köztiszteletben és
harcban^ amely a magyar Jelek; réta. . ..
- Az elmúlt húsz év alatt szeretetbén álló főpapunknak as
megtartásáért, így;
alkalma jBya(|eDj
föl és •kitartósáV.^
i J L . na£ibnab'ata^
érték konzerválásáért folyTP ée allegorikus képeiből leszűrj
nék meggyőződni' arroTT BSg
ion ahhoz, hogy közöTluni
amelynek mindannyian k;
a reális tannlBágoJtát,_j»kkor Jándi Bernardin főpapi talárja friss erőben és egészségben a, ,
^-'•aBBsap-'
Lmindegyre o
•HBSMSI
'együnkr^rjrik"» m^m-Mes^
ar m a g y a r r á - a k k o r viharáTtó, dobogó szív lüktet s így miként
Bölcsőjére a magyar kenyeret akkor küzd meg vésszel és a közöttünk eltöltött éveinek
Gabonakészletek bejeleotése
érlelő nap szórta delelően fényes zivatarral, ha a gyökerei mélyen j száma emelkedett — nem ér•ugarait.
faródnak a televénybe és meg demtelen és nem csoda — ha
Felhívja a kOzségi elöljáróság mind
Valamikor a költő azzal a bírják a televényes korona sú az iránta megnyilvánuló ragasz azokat a földbirtokosokat, főldbérlőket '
vaddal illette kortársait, hogy lyát. A gyökerek, amelyek a kodó szeretet és megbecsülés és haszonélvezőket, akiknek 20 kat.
holdoál nagyobb gazdaságuk van, hogy
'•tépték nemzetünk fényes bé- nemzetet a földhöz kötik és ! is állandóan fokozódott. Sajnos, a cséplés befejezése uláír6nappal armegszilárdítják,
a
nemzeti
lelkii
hogy
Jándi
Bernardin
apát
'yegéi.elcserőlve azt rut idegenre.
lolyó évben termelt búza, rozs, két
A miniszterelnök és szövetsége- ség csodálatos világából táplál- j urunk jelenleg gyengélkedik s szeres és zabkészletöket a község
ma az »in integrum restutioc koznak. Ha ezt a világot állán- különben is a mostani nehéz háza 4-es számú szobájában baladékalkalmasak
arra, ' talanul jelentsék be.
munkáját végzik. Keresik, ku- dó kultúra alatt tartjuk, ha idők nem

Jándi Bernardin apát
jubileuma

-
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védelmetzük mindenféle idegen
nációtól, magyar vér folyt itt
más esetekben épen ai oláh
martalóook alattomos, . gyilkos
fegyverei által. Ez a föld magába
vette a magyar vért, de nem is
tűr meg más nációt a testén;
ebben a földben benne van a
magyar lélek is Volt idó, mikor
az olahok elevenen temették el
ott a magyart, belefojtva ebbe a
földbe a magyar lelket

Teljes intézeti felszerelés:
Sapka, Bocskay-ruha, blúzok, torna
Puha, b ő r ö n d ö k , a k t a t á s k á k ,
cipők

legolcsóbban
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•
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Eladó
Celldömölkön kettőszobás j
kisebb családiház *

2.800 P

vételáron. Ax ingatlanon I
3 0 0 p e n g ő átvehető |
teher van.
Az ingatlan elfoglalható.

Erdély és Bánát földje vissza
jön, mert annak Isten rendelése
szerint vissza ktll jönni. Magyar pedig ezt is mondhatta volna
ország egységes, megbonthatatlan még, mert most már nem tőlük
terület. Ennek az országnak a függ- teljesen, hogy miként kerül
Kárpátok a koszorúja. Még á az élelem a jelzett országokba.
I
vizek is^ind~megmutatják, hogy
Ohurohill hangoztatta, hogy
hogy hova tartoznak, belefolynak Anglia erősnek érzi magát, de
Erdély visszaadásának kérdése ; nyúlnak a tollhoz, hogy oda- \ a magyar Tiszába, a Dunába. bevallja: a levegőben sokkal, ere
igen lassan megy elóre. A ro- •• kanyarítsak nevüket. Ennék pedig Magyarországot meg lehet bon sebbek az ellenfelek és a néme
manók taktikáznak. Húzzák a , meg kell történni, azt tovább tani • ideig óráig, de végre is tek a légifölényüket kihasználják.
megoldást, szinte végnélküli a elodázni nem lehet. Erdélyhez ' visszakerül annak minden része, Bevallotta, hogy Franciaország
mesterkedésük. Mintha as látsza- I osak egyedül nekünk van közünk, j A magyar történelem megtanít elpártolása rendkívül
nehézzé
nék, hogy a huzavonát tudatosan I Erdély a mi birtokunk volt ezer bennünket arra, hogy higyjünk tette Nagybritánia helyzetét, —
nálják, az idó frlj«n, hngy a | esztendőn keresztül, ezt az or- az elpusztíthatatlan, a törhetetlen főleg Afrikában.. Ennek tulajdotél beköszöntsön, amikor a tár- szagot mi magyar vérrel szerez- magyar erőben, hogy higyjünk nitja Szomália elvesztését. Beje
gyalóknak
nem lesz kedvük tük meg, ezer éven keresztül \ Magyarország feltámadásában.
lentette, hogy a Közeikeleten
esetleg megkezdeni a kilátásban
még sokkal nagyobbarányu had
leró fegyveres eljárást. Gondol
műveletei állnak küszöbön. Vé
ják magukban, az idd 'jó orvos,
gül, hogy Roosvélt elnök aján
sokszor meggyógyítja a betege
Az olaszok villámháborúja Abe- az angolok bírják, a közelben latot tett, engedjenek át az USAket is, talán megoldódik a kér sziniából kiindulva Brit Szo mali- levő szigetekkel, így Máltával nak Kanadában,Ujfundlandban és
dés önmagától. A románok olyan föld teljes meghódítására vezetett együtt.
az Antillákon tengeri és légi
formán gondolkodnak, mint Chur- A csupán 17S ezer km' nagyságú
támaszpontokat. Sietett kijelente
ohill, aki szintén as időt hívja 344 ezer lakosú terület politikai
Szomáliföld meghódításával az ni, hogy nincsen szó a felségjog
segítségül. Ezt ö úgy érti, hogy és hadászati szempontból nagy
olaszok megbontottak a korlátlan átruházásáról, csupán annyi tör
ha soká tndja húzni a németek jelentőségű. A Brit Szomáliföld
angol tengeri uralmat, erősen ténik, hogy 99 évre bérbeadják
éa olaszokkal való háborút, az ax Indiai Óceán úgynevezett Ádeni
megtépázták Anglia tekintélyét a kívánt terűleteket
idő majd neki dolgozik, mert öble partján fekszik, ott ahol a
Szomáliföld
elvesztése
óriási
Ohurohill igen szépen meg
Roosvélt az Amerikai Egyesült Vöröstenger találkozik és széles
poiitikai tekintélyvesztés a világ játszotta a szerepét, de aligha
Államok elnöke, a nagy demok sége csupán 60 km. A Vörösmohamedán népei előtt, lévén a talál a földön olyan embert, aki
rata, készülődik a beavatkozásra, tenger túlsó partján van Jemen
lakosság
mohamedán vallású. elhigyje, hogy ez a bérbeadás
df románok is ezt vallják, ezt a angol protektorátus alatt - élő
"Itt kezdődik á tutajdonkepent egyszerű üzletkötés, angol—kál
nézetet követik, mikor az erdélyi királyság 63 km' területen 2
mohamedán világ. A Vöröstenger in árkodás és 99 év elteltével
kérdésben amerikáznak. így esi- millió lakossal és az Arábiából másik oldalán Ázsiában követ
minden folytatódik ott, ahol most
nak a bulgarokkal is. Közben
.
.. kihasított, sokat emlegetett
„—-- Áden
—
, keznek
«... a mohamedán államok,
,...,,„„,..„,, ezt kényszerűen megszakította.
ai- iuplok Hafratf
J£££^ megerősített hely. Ide filtekH>e^métyek~az-ntóbbi időben olyan^-Most-vegyak elő a történelmet
Bukarestben és Athénben. -Görög az angolok és igen kényelmesen szépen kezdtek hozzá simulni í és olvassuk el az Egyesült Államok
országot arra biztatják, kössön ellenőrizhették az átmenő hajózást. Törökország kezdeményezésére történetét, ott olvassuk, hogy
bele Olaszországba, hogy azután Ehhez járult még a Földközi az angol politikához. Szomálihogyan lett az angol gyarmat
a törökök is belekeveredjenek a tenger partján kiinduló és a földről való angol elmenekülés
birtokból amerikai Egyesűit Álla
háborúba, hogy így megkavarják Vöröstengert összekötő Szuezi- sorban a harmadik. Erre azt
a- Balkan békéjét, amelybe azu csatorna, melynek bejáratánál mondotta Ohurohill, hogy: .si mok. Aki ezt figyelmesen elol
vassa, az ebból az
amerikai
tán belekeveredne Románia is Szuez megerősített helyet szintén keresen kiürítettük Szomálit".
mesterkélésből nem olvashat ki
«6 az ázsiai mohamedán államok,
egyebet, minthogy Kanada meg
í g y összebogozva, majd elmúlik
érett arra,
hogy az Egyesült
aa erdélyi kérdés, elmúlik a
Államok birjokává válljék. Roos
dobrudxsai kérdés, az összelopott
vélt megsegíti az angolokat, de
vagyonok nagyobb réssé esetleg
Anglia szorult helysetét éppen
megmarad. Így gondoljak ók,,
Ohurohill
miniszterelnök a-i-De
bejelentette;
Anglia
olyan mődorr használja ki,
az idó j ó orvos, majd
inlt kedden
a n ^ a U ó h j g b a n h m i h b ^ f o i r t a t i a a hábo
mraaeüTT
n r H i u U l U l U o iaTVe
I vele 1 lAihtlii NemelorsiAgT hasznaim Washington utan ttoos•hogyan ^^gaa^dik Ohurohill. háborús helyzetek M i n d e ^ ^ f c S r OJaszprs^g; Franciaország " és veit osinálja az" amerikai pofit* >
ügy csalódnak majd a románok közölte a képviselőkkel, hogy a {minden német uralom alatt álló kát, az annyit hangoztatott Menree
is. Churchill elvesztette a hábo- J most
oldarút, a román urak sem nyerhetik sége emberekben 92.ÖÖÖ. Autón élelmiszereket sém szabad áten- j
azt meg. De nem nyerheti meg azt mondotta, hogy az 1941. évi gedni. Azt nem mondotta hozzá,
Ennek az ujabb angol üzlet
Roosvélt 'sem, mert a háború hadjáratra is fel kell készülni,
hogy amennyiben tőlünk függ, | kötésnek felszámolás jellege van
sorsa már eldőlt. Bizony nehezen
felejti el az ember a kellemeset,
Az ö s s z e s iskolákban h a s z n á 
a jót éa nehezen cseréli fel a
l a n d ó TANKÖNYVEK m á r
Í R Ó S Z E R E K ]
rosszal. így vannak arománok
előjegyezhetök
m. rajztömb, tömbbetét,
is. Nekik Erdély vólt^aT arany
rajzpapir, vonalzó, irón, toll
bányájuk, ez volt országuk gyön
tollszár, radirgumi,
gye, ebból éltek azóta, hogy elkréta, gombteslék, valamint
. lopták vélünk. Most. hogy el kell
Dinkgreve Nándor
iskolai,füzetekből nagy raktár
számolni, természetesen nehezen
könyv- é? nanirkrreík-rííé^^'ien
keresztény

magyar üzletében

kaphatok.

Politikai és háborús világhelyzet

t

O l a s z g y ő z e l e m Afrikábn

Az angolok további t e r v e i
a blokád f o l y t a t á s a
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földbirtok.

Celldömölk
nagyközség
halárában egészen közel
a községhez
e l a d ó
30.000 • öl jólmflvelt.jótalaja szántóföld, esetleg
több részre megosztva is.
A birtok azonnal elfog
lalható, megművelhető.
A birtok ára nagyrészben hite- .
lezve lesz.

mégpedig az, hogy Anglia nem
többé a tengereknek, nem
an a megszerzett rengeteg va
gyonának, nem ura többé a
majdnem egymiliárd léleknek és
40 millió négyzetkilométer te
rületnek. Napról-napra gyengül
Anglia tekintélye a világ népei
előtt, hajóhada már nem olyan
félelmes, kereskedelmi hatalma a
tengereken megtépázva, foszlá
nyokra tépve vergődik, az álta
la annyira hirdetett blokád in
kább csak óhaj, mint cseleke
det lesz rövidesen. A kiéheztetést a saját testén fogja érezni,
akiknek azt szánta, azok vonják
meg a gyűrűt Anglia teste kö
rűi. Annál kiutközőbb az a ko
nokság és ridegség,
amellyel
Churchill a blokád hirdetéséhez
ragaszkodik. Képes volna kiéhez
tetni, éhen halatni az egész vi
lág gyermekeit, öregeit és min
den élő embert, ha arról van
sió, hogy Anglia győzelemhez
m

s

|

Anglia éllerJi haro nem ilyen
elhatározásokon fordul meg, ha
nem az erők tényleges mérkő
zésén, ahol Anglia a mai napig
mindig alul maradt,
mégpedig
nemcsak a harcokban, hanem a
i politikában is. Szavakkal, heneegéssel,
fenyegetőzéssel soha
sem nyertek háborút, ilyen 'cso
dát Churchill sem produkálhat.
Ugyemlékszünk, hogy a francia
politikusok is (Daladier, Reynaud)
hasonló nagyhangon bestéitek
ezelőtt osak néhány hónappal is,
na pedig a börtön ajtaja nyitva
¿11. előttük.
Torút nyerni, Anglia évszazado. kon
I*..lattan ura, -azt< eil*he»- hinni
Chnrcbiilnaiti hogy
"egy ilyen
hstaimas
birodalomnak
nem
.az cMinJrAB^J t 1 - " Z I I ! S
'
fSo'khyay József.

Tanoncul
4 középiskolát végzett", iobb
családból
•apunk

való

fiat

felvesz

könyvnyomdája

A vadászat
nagy böjtje

Minden m e n n y i s é g b e n

A komoly szemlélő elszomorodva
figyelte as évek óta és országszerte
megismétlődő vsdirtasí. Csupa ha
szonlesésből vettek ki >radászter0leteket és elkezdődött
a 'vadirtás.
Előrelátható volt, hogy a hét bőesztendő ntán elkövetkezik
a hét
szokesztendO. És es előbb elkövet
kezett, mint várható lett volna, el
kellett következni, mert nem bírták
ki a rettentő üldözést, másrészt olyan
telst kaptunk, ami szintén hozzájá
rult a hasznos vadak pusztulásához,
mert a legtöbb vadászbérlő nem
fektetett súlyt a hasznos vadak rend
szeres etetésére. Ha a vadat rend
szeresen etetik, tehát fűt tik a testét,
akkor kibírja a legszigorúbb telet is,
de ha éhezik, a test ellenálló képes
sége megszűnik, a hidegebb időben,
télben elpusztul A mult tél próbára
tette a hasznos vadakat, a mezőkOn
nem találtak élelmet, bejöttek a
házak kazaljainak tövébe, mivel ott
sem találtak élelmet, a szalmakazlak
tövében, vagy abba belekotorva éhén
pusztultak el, vagy elfogták/ őket
élve, mert a nyulak már nem- tudtak
menni, a -fogoly meg repülni. De
nem csak ss ember pusztította igy a
vadakat, hanem bő aratásai volt a
ragadozó állatoknak is.
.
Miniszteri rendelet szabja meg,
hogy téli időben etetni köteles a
vadásibérlő a hasznos vadakat. Elő
írja azt is, hogy minden vadászterü
lete;) védőterületet kell hagyni, ahol
as üldözött vad meghúzza magát.
Mivel pedig ezeket a rendelkezéseket
soha senki sem ellenőrzi, ások nin

iugyen
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csenek végrehajtva, vagy csak ott,
ahol a vadász lelkiismerete olyan
erős, hogy Önmagától is kötelességet
ismer. Sajnos as utóbbi időben (el
burjánzó üzleti vadászok csak egy
célt ismernek: kiölni a vadat, hogy
a zseb teljék.
Az idén megnyugodnak a szegény
foglyok, mert tilos őket lőni az égést
évben: A r i i j ^ a t t s a s a l r ^ l ó b s f W l
Hatraárig, tehát mindössze három

vásárolunk

s z a l m á t szénát és zsuppot.
Megkeresésre

készséggel

szolgálunk árajánlattal
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vadakat gondozni, télen etetni tudja, I
továbbá nem puskássá ésszerűség
nélkül. A jövőben a hatóságoknak
nagyobb gondja legyen arra, bogy a
vadászbérlők ne osak lődözni tudják
a hasznos vadakát, hanem gondoini
is kötelesek legyenek Ha ezt betart
ják, a vadászatot ismét viasza lehet
vinni oda, ahol volt régen, mert a
vesszőparipára
kapott
mindenféle
vadászbérlők
nem tudnak majd
megfelelni ezeknek a követelmények
nek.
Sokan vannak, akik ast tartották,
hogy sok idagen valuta jott be as
országba, ezen a cimen. Az igaz, de
ne felejtsük el, hogy máskor is volt
mint as elmúlt néhány esztendő alatt.
Fiszont a hasznos vadirtás ésszerűen
történt és szert volt vad, amit as
elmúlt néhány évben irtani és kiszál
lítani lehetett. Sokkal többre megyünk,
ha a hasznos vadat kíméljük, csak
ésszerűen vadásszuk, a kiszállítás
kevesebb, ds megalapozott legyen,
igy nem fordnl elő, bogy kormány
rendelettel kelljen megvédelmezni a
vadirtást
Végfii legyen szabad megemlíteni
hogy idehaza tenyészett fogoly és
oyul busából nekünk nem jutott
semmi, mert a mindenáron való k i 
szállítás miatt olyan magas volt as
ára, amit mi szegény magyarok nem
tudtunk meglizetni. Es sem égessen
helyénvaló dologi

Mig a mult években átlag 80—
100 Nimródja te akadt Kemenesal
jának, addig az idén esideig mind
össze osak 15 en váltottak vadása
jegyet, ami főként a kegyetlen tet~[
következtében kipusztult vadállomány
védelmére hozott korlátozásoknak
kOszOohető. Vadászjegyet váltottak:
Qyömörey GyOrgy nyog. ffliapán
Inta puszta, Holécsy Dániel tanuló
CelldOmOIk, Hanxsér Dezső birtokos
Alsóság, Szekeres GyOrgy dr. Ügyvéd
CelldOmOIk, Majsa Elek vadőr Ostffy
atsaonyfa, Kiss Gyula vadőr. Kemenesmagasi, Sári Ferenc MÁV segéd
tiszt CelldOmOIk, Fehér Dániel birto
kos Ostflyasszonyfa, Korács József
vadőr, Bakonyi József nyug. rendőrfőtanacsos, Halász Gynla állomás
főnök é s Vikár Vince nyug. jegyző
CelldOmOIk, Szent-tvány Egon fold-

Telefon

t i .

zékelyföld.
IruVTKISKÖPECZI.
A keleti tájon
Pirkad már a hajnal,
A sötét éjszakát
Elűzi a nappal.
Az öreg Hargitán
Fütyörész a szellő,
Nehéz rabság után
Dereng a jövendő . . .
Megmozdul a haraszt
Erdő sűrűjében,
Új életre ébred
Minden, örömében.
A kopár szik sarja
Legott kihajt, éled, •
Gyöngyharmat hull rája,
Megindul az é l e t . . .
Fenyveserdő mélyén
Kurrog a him páva,
Új életre hívja
Szerelmes, hű párja . . .
A csíki hegyekben
Újra nyit gyöngyvirág . .
Ünnepre készülnek,
Jön már az újvilág I . . .
Háromszéki síkon
_^
Zeng már a pacsirta,
Ekevas a földet
Mélyebbre hasítja.
t puha földbe
Reményt vetegetnek,
Szárba szökken a mag :
Áldás a székelynek I . .
Édes Székelyföldem,
—. Erdély ősi vára,
Ütött már az óra
A szent szabadságra t
Ha békén nem adják,
Ki a kardot testvér I
Miénk volt, miénk lesz
Az ős, magyar Erdély I

inas
vadak irtását is akadályozza a mi
niszteri rendáleL i
Ha már a vadászatnál tartunk,
Gyorsíró- Géplróískols.
(Pápa,
vissxa keJI idésnnnk a régi vadásza;
, _., Csajkos J J w ú "dr.
Szaba
tótat, amikor asAífclM&Ilroz^^ Jókai o..3a> Második tanévét kezdi
és csakis ások astík,
osupan weptérober' I én" Pápán Gáti 9amtr célfdOmC rjár^r^lrs^^rvo3 angUBi»
szórakozásnak ismerték, a hasznos gyorsíró- és gépiróiskoiája, A tanév tns 19 én háromhetes nyári szabad
Helyettese : Kántor
vadakat megóvták, kímélték télen is végén a tanulók államérvényes irodai ságra ment.
gondozták. De fordult a világ. Jöttek gyorsírói illetve, gépírói bizonyítványt Ödön dr". sárvári tiszti orvos.
a szociális intézkedések, amikre sok .'nyernek. — A vidékről bejáró tanúÚ] vasúti tiszti tanfolyam. Az
tekictetben szflkség volt, sőt még i lók kedvezményes vasnti jegyeket elmnlt pénteken Budapesten új vasúti
többit várunk •••ezekből, viszont sok kapnak. — Beiratkozás szeptember tisztképző tanfolyam nyílott meg,
:
•_
olyan dolgot
te.hozott-magával,.ami 2 án és 3-án.—_
'amelyre CetidOmötkről Megyeri In
. . : * ' *
elmaradhatott voloa.llyen a vadászati 1
|
Nyugdíjazás.
A
vallásés
közok- Horváth Fereoc érettségizeti állokérdés is. Vadászé ngedélyt csakis
máafelvigyázók és
S-táhó-^-László
olyan embernek kellene adni, akinél ! tatásügyi miniszter Mertl Irén ne- érettségizett á".lo násfelyigyásór jelölt
megvan a garancia arra nézve, hogy meskeresztúri róm. kat;- tanítónőt kerültek be.
„ . J
anyagi erejüknél fogva a • hasznos szeptember l - é v e l Dyuvdfjazta.
(
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Teljes intézeti felszerelés:
Sapka, Bocskay-ruha, blúzok,

torna

puha, b ő r ö n d ö k , a k t a t á s k á k ,
cipők

legolcsóbban

ZACSIK

csak

KÁROLY

a*, szam.

védelmetzük mindenféle idegen
nációtól, magyar vér folyt itt
más esetekben épen as oláh
martalóook alattomos, gyilkos
fegyverei által. Es a föld magába
vette a magyar vért, de nem is
tur meg más nációt a testén;
ebben a.földben benne van a
magyar lélek is Volt idő, mikor
az oláhok elevenen temették el
ott a magyart, belefojtva ebbe a
földbe a magyar lelket

—

Eladó
Celldömölkön kettöszobás |
kisebb családibáz

- 2.800 P
vételáron. Az ingatlanon
3 0 0 p e n g ő átvehető
teher van.
Az ingatlan elfoglalható.

Erdély' és Bánát földje vissza
jön, mert annak Isten rendelése
szerint vissza ktll jönni. Magyar pedig ezt is mondhatta volna
ország egységes, megbonthatatlan még, mert most már nem tőlük
terület. Ennek az. országnak a függ teljesen, hogy miként kerül
Kárpátok a koszorúja. Még a az élelem a jelzett országokba.
vizek is mind megmutatják, bogy
Churchill hangoztatta, hogy
hogy hova tartoznak, belefolynak Anglia erősnek érzi magát, de
oda- i a magyar Tiszába, a Dunába. bevallja: a levegőben sokkal eróErdély visszaadásának kérdése nyalnak a tollhoz, hogy 01
igen lassan megy előre. A ro- \ kanyarítsák nevüket. Ennek pedig Magyarországot meg lehet bon sebbek az ellenfelek és a néme
mánok taktikáznak. Húzzák a meg kell történni, azt tovább tani ideig óráig, de végre is tek a légifölényüket kihasználják.
megoldást, szinte végnélküli a elodázni nem lehet Erdélyhez visszakerül annak minden része. Bevallotta, hogy Franciaország
nehézzé
mesterkedésúk. Mintha az látsza csak egyedül nekünk van közünk, A magyar történelem megtanít elpártolása rendkívül
nék, hogy a huzavonát tudatosan Erdély a mi birtokunk volt ezer bennünket arra, hogy higyjünk . tette N8gybritánia helyzetét, —
esztendőn keresztül, ezt az or. az elj>usztithaJatlan, a [ f ^ |^61eg^Afrikában. Ennek tnlajdo<)8inálják, az idő teljen, hagy
sságot mi magyar vérrel szeres- . magyar erőben, hogy higyjünk nitja Szomália elvesztését Beje
tál beköszöntsön, amikor a
tük meg, ezer éven keresztül | Magyarország feltámadásában.
gyalókoak
nem lesz ked
lentette, hogy a Közelkeleten
esetleg megkezdeni a kilátásb
még sokkal nagyobbarányu had
levó fegyveres eljárást, Gond*
műveletei állnak küszöbön. Vé
ják magukban, az idö jó ojr/os,
gül, bogy Roosvelt elnök aján
sokszor meggyógyitjaTTiétegeAz olaszok villámháborúja Abe- az angolok bírják, a közelben latot tett, engedjenek át az USAket is, talán megoldódik a kér. sziniából kiindulva Brit Szomáli- levó szigetekkel, Így Máltával nak Kanadában,üjfundlandban és
dés önmagától. A románok olyan föld teljes meghódítására vezetett együtt
az Antillákon tengeri és Végi
formán gondolkodnak, mint Chur- A csupán 176 ezer km' nagyságú
támaszpontokat Sietett kijelente
ohill, aki szintén az időt hívja 344 ezer lakosú terület politikai
Szomáliföld meghódításával az ni, hogy nincsen szó a felségjog
segítségül. Ezt ő úgy érti, hogy és hadászati szempontból nagy
olaszok megbontották a korlátlan átruházásáról, csupán annyi tör
ha soká tudja húzni a németek jelentőségű. A Brit Szomáliföld
angol tengeri uralmat, erősen ténik, hogy 99 évre bérbeadják
és olaszokkal való háborút, az as Indiai Ocean úgynevezett Ádeni
megtépázták Anglia tekintélyét a kívánt területeket
idö majd neki dolgozik, mert öble partján fekszik, ott ahol a
Szomáliföld
elvesztése
óriási
Churchill igen szépen meg
Roosvelt az Amerikai Egyesült Vöröstenger találkozik és széles
politikai tekintélyvesztés a világ játszotta a szerepét de aligha
Államok elnöke, a nagy demok sége csupán 60 km. A Vörösmohamedán népei előtt, lévén a talál a földön olyan embert, aki
rata, készülődik a beavatkozásra. tenger túlsó partján van Jemen
lakosság
mohamedán vallású. elhigyje, hogy ez a bérbeadás
A románok is ezt vallják, ezt a angol protektorátus alatt élő
Itt kezdődik a tulajdonképeni egyszerű üzletkötés, angol kalnézetet követik, mikor az erdélyi királyság 69 km' területen 2
mohamedán világ. A Vöröstenger uiárkodás és 99 év elteltével
kérdésben amerikáznak. így csi millió lakossal és az Arábiából
másik oldalán Ázsiában követ minden folytatódik ott, ahol most
nálnak a bolgárokkal is.-Közben kihasított sokat emlegetett Áden
keznek a mohamedán államok, ezt kényszerűen megszakította.
" y ^égeTri5«ltett hely. Ide^ültBkriHS fsnrelyelr az^rrtotti fcfőte^
Bukarestben és Athénben. Görög az angolok és igen kényelmesen szépen kezdtek hozzá simulni í és olvassuk el sz Egyesült Államok országot arra biztatják, kössön ellenőrizhették az átmenő hajózást. Törökország
kezdeményezésére történetét! ott olvassuk, hogy
bele Olaszországba, hogy azután Ehhez járult _ még a Földközi az sngol politikához. Szomálihogyan lett az angol gyarmat
a törökök is belekeveredjenek a tenger partján kiinduló és a földről való angol elmenekúlés
birtokbői amerikai Egyesült Álla
háborúba, hogy igy megkavarják Vöröstengert összekötő Szuezisorban a harmadik. Erre azt mok. Aki ezt figyelmesen elol
a- Balkán békéjét, amelybe azu csatorns, melynek bejáratánál
mondotta Churohill, hogy: .si vassa, az ebből az
amerikai
tán belekeveredne Románia is Szuez megerősített helyet szintén
keresen kiürítettük Szomálit".
mesterkélésböl
nem
olvashat
ki
essz ázsiai mohamedán államok,
egyebet, minthogy Kanada meg
így összebogoiva, majd elmúlik
érett arra,
hogy áz Egyesült
as erdélyi kérdés, elmúlik a
Államok birjokává vallják. Roos
dobrodzsai kérdés, az összelopott
velt megsegíti az angolokat, de
vagyonok nagyobb része esetleg
Anglia szorult helysetét éppen
megmarad, igy gondoljak-ók,Ohurohill
miniszterelnök
ilenteth^^Ang^r^ si
módon, használja ki, mintsaaafwsjf^s^ajsjaa^^
ahogyan azt Anglia szók
megold mindent
.
beszéedt tartott, ismertette
vele. a ^ ^ l a 4 ^ „ N é m e l o r » t á i i f 1 taoztrálni Wastang4eirtitsto^o*j^
Ahogyan . osalódik Churchill, háborús helyzetet Mindenek előtt I Olaszország, Franciaország és veit csinálja az amerikai politi
i~L~úgy_Jí8alódaa^
románok közölte a képviselőkkel, hogy a | minden német uralom alatt álló. kát, áz annyit hangoztatott Menree
f; fólyő"KárJtírÜ j őt veszte- állam ellen." amely 'zaxüton az
is.' Churohill • elvesztette a. hábo
elvet Roosvelt -prÓDálja mególda- '
'kben 92.1
rút, a román ursk sem
--Aiu^Utófliiszex^^
azt meg. De nem nyerheti meg azt mondotta, h'ogy az 1941. évi gedni. Azt nem mondotta hozzá,
Ennek az ujabb angol üzlet
Roosvelt sem, mert s háború hadjáratra Is fel kell készülni, hogy amennyiben tőlünk függ,
kötésnek felszámolás jellege van,
sorsa már eldőlt. Bizony nehezen'
felejti el az ember a kellemeset,
Az ö s s z e s i s k o l á k b a n h a s z n á 
a jót és nehezen cseréli fel a
l a n d ó TANKÖNYVEK m ó r
Í R Ó S Z E R E K :
rosszal. így vannak a románok
sl6itHCTSzhat8k
m. rajztömb, tombbetét,
is. Nekik Erdély volt az arany
rajzpapir, vonalzó, irón, toll,
bányájuk, ez volt országuk gyön
tollszár. radirgumi, szinesgye, ebból éltek azóta, hogy el
kréta, gombiesték, valamint
lopták tőlünk. Móst. hogy el kell
Dinkgreve Nándor
iskolai füzeleki'ó! nagy raktár.
szánioini. tPrrrtEszetPSPn nehi
k ö n v v - és- ranirkérpskeriésehen
keresztény

magyar

üzletében

kaphatók.

Politikai és háborús világhelyzet
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Az angolok további t e r v e i
a blokád f o l y t a t á s a

$4. szám.

Eladó

földbirtok.

Celldömölk
nagyközség
határában egészen közel
a községhez
e l a d ó
30.000 • öl jól műveli, jótalajú szántóföld, esetleg
több részre megosztva is.
A birtok azonnal elfog
lalható, megművelhető.
A birtok ára nagyrészben hite
lezve lesz. —•—

megpeuig az, hogy Anglia nem
ura többé a tengereknek,
nem
ura a megszerzett rengeteg va
gyonának, nem ura többé a
majdnem egymiliárd léleknek éa
4 0 millió négyzetkilométer te
rületnek. Napról-napra gyengül
Anglia tekintélye a világ népei
előtt, hajóhada már nem olyan
|—féielmes. kereskedelmi hatalma a
tengereken megtépázva,
foszlá
nyokra tépve vergődik, az álta
la annyira hirdetett blokád in
kább csak óhaj, mint cseleke
det lesz rövidesen.
A kiéheztetést s saját testén fogja érezni,
akiknek azt szánta, azok vonják
meg a gyűrűt Anglia teste kö
rül. Annál kiütközőbb az a ko
nokság és ridegség,
amellyel
Churchill a blokád hirdetéséhez
ragaszkodik. Képes volna kiéhez
tetni, éhen halatni az egész vi
lág gyermekeit, öregeit és min
den élő embert, ha arról
van
szó, hogy Anglia győzelemhez
a

Anglia elleni harc nem ilyen
elhatározásokon fordul meg, ha
nem az erők tényleges
mérkőahol Anglia a. mai napig
mindig alul maradt,
mégpedig
nemcsak a harcokban, hanem a
a politikában is. Szavakkal, hencégessel,
fenyegetőzéssel soha
sem nyerlek háborút, ilyen 'cso
dát Churchill sem
produkálhat,
t'gyemlékszünk, hogy a francia
politikusok ia (Daladier, Beynaud)
hasonló nagyhangon beszéltek
ezelőtt csak néhány hónappal is,
ma pedig a börtön ajtaja nyitva
411 előttük.
Hangoskodással nem lehet há-

KEMENESALJA

A vadászat
nagy böjtje
A komoly esemléló elszomorodva
figyelte az évek óta és országszerte
megismétlődő vadirtás:. Csupa ha
szonlesésből vettek ki vadászterüle
teket és elkezdődött
a vadirtás.
Előrelátható volt, hogy a hét b ő esztendő után elkövetkezik
a hét
szflkeazteodő. És es előbb elkövet
kezett, mint várható lett volna, el
kellett következni, mert nem bírták
ki a rettentő üldözést, másrészt olyan
telet kaptunk, ami szintén hozzájá
rult a hasznos vadak pusztulásához,
mert a legtöbb vadászbérlő nem
fektetett súlyt a hasznos vadak rend
szeres etetésére. Ha a vadat rend
szeresen etetik, tehát fflttik a teatét,
akkor kibírja a legszigorúbb telet is,
de ba éhezik, a test ellenálló képes
sége megszűnik, a hidegebb időbén,
télben elpusztul. A mult tél próbára
tette a hasznos vadakat, a mezők On
nem találtak élelmet, 'bejöttek a
házak kazaljainak tövébe, mivel ott
sem találtak élelmet, a szalmakazlak
tövében, vagy abba belekotorva éhen
pusztultak el, vagy elfogták őket
élve, mert a nyulak már nem tndtak
menni, a fogoly meg repülni.- De
nem csak az ember pusztította Igya
vadakat, hanem bő aratása volt a
ragadozó állatoknak is.
Miniszteri rendelet szabja meg,
hogy téli időben etetni köteles a
vadászbérlő a hasznos vadakat. Elő
írja azt is, hogy minden vadászterü
leten védőterületet kell hagyni, ahol
az üldözött vad meghúzza magát.
Mivel pedig ezeket a rendelkezéseket
soha senjki sem ellenőrzi, azok nin-

RECEPTKÖNYVEKET kívánságra
ingyen
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csenek végrehajtva, vagy csak ott,
ahol a vadász lelkiismerete olyan
erős, hogy önmagától is kötelességet
ismer. Sajnos az utóbbi időben lelburjanzó üzleti vadászok csak egy
célt ismernek: kiölni a vadat, hogy
a zseb teljék.
Az idén megnyugodnak a szegény
foglyok, mert tilos őket lőni az egész

S. oldal.

Minden m e n n y i s é g b e n

vásárolunk

szalmát, szénát és zsuppot.
Megkeresésre
VÁRMEGYEI
Központ:

készséggel

szolgálónk árajánlattal

TAKARÉKPÉNZTÁR
_

Szombathely
T e l e f o n 119.

vadakat gondozni, télen etetni tudja, I
továbbá nem puskázza ésszerűség !
nélkül. A jövőben a hatóságoknak
nagyobb goodja legyen arra, hogy a
vadász-bérlők ne csak lődözni tudják,
a hasznos vadakat, hanem gondozni
is kötelesek legyenek Ha ezt betart
ják, a vadássatot iámét viasza lehet
vínoi oda, ahol volt régen, mert a
veszzőparipára
kapott
mindenféle
vadászbérlők
nem tódnak majd
megfelelni, ezeknek a követelmények
nek.
Sokan vannak, akik'azt tartották,
hogy sok idegen valuta jött be az
országba ezen a elmen. Az igaz, de
ne felejtsük el, hogy máakor ia volt
kiszállítás, ha nem is olyan iramban,
mint az előtolt néhány esztendő alatt
Viszont a hasznos vadtrtás ésszerűen
történt és azért volt vad, amit az
elmúlt néhány évben irtani és kiszál
lítani lehetett Sokkal többre megyünk,
ha a hasznos vadat kíméljük, csak
ésszerűen vadásszuk, a kiszállítás
kevesebb, de megalapozott legyén.
Igy nem fordul elő, hogy kormány
rendelettel kelljen megvédelmezni a
vadirtást
VégSI legyen szabad megemlíteni
hogy idehaza tenyészett fogoly éa
oyul busából nekünk nem jutott
Bemmi, mert a mindenáron való k i 
szállítás miatt olyan magas volt as
ára, amit mi szegény magyarok nem
tudtunk megfizetni. Ez sem egészen
helyénvaló dolog I

.
.

R. T .

Fiók :
Körmenden
T e l e f o n 21.

Székelyfőid.
Irta: KISKÖPECZI.
A keleti tájon
Pirkad már a bajnál,
A sötét éjszakát
Elűzi a nappal.
Az öreg Hargitán
Fütyörész a szellő,
Nebéz rabság után.
Dereng a jövendő .
Megmozdul a haraszt
Erdő sűrűjében,
Új életre ébred
Minden, örömében.
A kopár szik sarja
Legott kihajt, éled, •
Gyöngyharmat hull rája,
Megindul Az é l e t . . .
Fenyveserdő mélyén
Kurrog a him páva,
Új életre hívja
Szerelmes, hű párja . . .
A csiki hegyekben
Újra nyit gyöngyvirág .-.
Ünnepre készülnék,
Jön már az újvilág I . . .

Háromszéki síkon
Zeng már a pacsirta,
Míg a mult években átlag 80—
Ekevas a földet
100 Nimródja is akadt Kemenesal
Mélyebbre hasítja.
jának, addig az idén esideig mind
össze osak 15 en váltottak vadáBz^líldoirfiuWnoTObe^
jegyet ami főként a kegyetlen tél
Reményt vetegetnek,
következtében kipusztult vadállomány
védelmére hozott
korlátozásoknak
Szárba szökken a mag :
köszönhető. Vadászjegyet váltottak:
Áldás a székelynek I . .
Gyömörey
György nyng. főispán [
lota paszta, Holéczy " Dániel tanuló
Édes Székelyföldem,
Celldömölk, Hanzsér Dezső birtokos
— Erdély ősi vára,
Alsóság, Szekeres György dr. ügyvéd
Útölt már az Ara
Celldömölk, Majsa Elek vadőr Ostffy
A szent szabadságra I
aassonyfa, Kiss Gyola vadőr Keme
nesmagasi, Sári Fereoc MÁV segéd
Ha békén nem adják,
tiszt Celldömölk, Fehér Dániel birto
Ki a kardot testvér I
kos Ostffyasszooyfa, Kovács József
Miénk volt, miénk lesz
vadőr, Bakonyi József nyng. rendöríőtanácsos, ü a l á s z Gynia állomásAz ős, magyar Erdély I
lőnök és Vikát-'-Vince - 3 j á g . j e g y z ő
"•"^^
birtokos Keled és Gyürüssy György i w-ev- -jv- — . _ . , -ar-w
nj •>

g, tehát
kon keresztül volt a. világ 'kor-., honanig szabi
abad puskázni. A nagyobb
H
I
K
. f j
K,
I P Í llíP'IÉIi'.relehet
hinnil'vá^rírTálrát is akadályozza * \ m i  * t a ? m m i ceiidomoik..-. >•
Churchillnak, hdgy
égy ilyen niszteri rendelet
Ha már a vadászatnál tartunk,
JSMma8_. .bk<ísialoJJin*Í^
1 "«yT»rstrrviasza
tyijnjü "az elbukás.
; fi
. . . . .i j.í r á ^ i f f i 3 M g
amikor az Mr^^^Mg>aff3jMC 1 Jókai n.38.) Második ttoevW kezdi tTflUtiOmim,^
s*ept*mber 1 en Papán- G á l r 3 3 S r 3 í ^ É S e f i ^ ^
szórakozásnak ismerték, a hasznos gyorsíró- é s gépiróiskoiája, A tanév tus 19 én háromhetes nyári szabad
Helyettese : Kántor
vadakat megóvták, kímélték, télen >s végén a tanulók államérvényes irodai ságra ment.
gondozták. De fordult a világ. Jöttek gyorsírói illetve gépírói bizonyítványt Ödön dr. sárvári tiszti orvos.
a -szociális intézkedések, amikre sok nyernek. — A vidékről bejáró tanuÚj vasúti tiszti tanfolyam. A i
jegyeket
tekintetben szűkség volt, sőt még í lók kedvezményes vasúti
elmúlt pénteken Budapesten új vasútitöbbst várunk ezekből, viszont sok kapnak. — Beiratkozás szeptember tisztképző tanfolyam nyílott meg,
:
;
ÖTván dolgot i s hozott magával, arntJ 2 ao és 3«ádi
amelyre Celldömölkről Megyeri Imre,
4 középiskolát véglett, jobb elmaradhatott volna.llyen a vadászati
Nyugdíjazás.
A
vallásés
közok Horváth Ferenc érettségizett állokérdés is. Vadászengedélyt csakis ]
László
családból való fiat felvesz olyan embernek kellene adni, akinél . tatásügyi miniszter Mert! Irén ne másíelvipyázók és. S/.sbó
érettségizeti állotfiásfélvigjázó jelölt
megvan a garancia arra nézve, hogy meskeresztúri róm. kat. tanítónőt kerüllek be..
•apunk k ö n y v n y o m d á j a anyagi érijüknél fogva 8 hasznos szeptember . i-ével. nyugdíjazta.

SSSm^SSSí^SÉ

Tanoncul

A hittudományi főiskola új rek• a. Grőaz József megyéspüspök a
zombathelyi hittudományi lőiskola
aligazgatóját, Géflo Gynla dr. t, az
iskola rektorára nevezte ki. — Pél
dás papi élete, nagyarányú egyházi
munkássága méltóvá tette
Gefin
Gyula dr.-t, Celldömölk
szülöttét
arra, bogy exen díszes vezető egybázi
tisztséget elnyerje. Eddigi munkás
sága nyitott könyv egész Kemer.esja és a vármegye számára. Mint
Szombathely varos múltjának felde
rítésével
foglalkozó tudós
óriási
szolgálatot tett a tudományos világ
nak. A példamutató pap, szerény és
előzékeny mrdoru egyházi férfiút
magunk résaérfil is a legnagyobb
axeratettel üdvözöljük a rektori axék
elfoglalása alkalmából éa őszinte
szívből kívánjuk, hogy úgy egybázi,
mint tudományos munkásságát még
; hosszú ideig folytathatsa egyháza és
a magyar haza érdekében.
Új OTBA orvos. Aa illetékes ha
tóságok Meeterháy Kálmán dr. cell
dömölki MÁV orvost OTBA orvossá
nevezték ki. Körzete; Mersevát, Vö- Htok, Kemeneeszeotmártoo, Nagy sí
monyi, Mesteri, Alsóság. Izsákfa éa
Intá paszta. Az új orvos naponta fél
9-től fél 10-ig rendel.
Kirendelés. Hetthéssy—Jenő—drr
főszolgabíró Molnár Gyula kisegítő
munkaerőt Kissomlyóról a celldö
mölki köztéghazara rendelte ki ha
sonló minóségben.
Légoltalmi tanfolyam Szombathe
lyed. Az illetékes vármegyei szervek
augusztus 86 i kezdetlel 10 napos
légoltalmi tanfolyamot
rendeznek
Szombathelyen. A tanfolyamon a
celldömölki járásból Ot hallgaó vesz
részi, mégpedig : Tóth Déoes celldö
mölki tanító, Patkó Béla nemeskocsi
tanító, Tarján Ferenc jánoehásai
nyug. pályamalter,
[Inger József
magyargeuoii éa Németh
Sándor
cstffra.-szonyiai tanító. A lenti Ot
hallgató a kiképzés után idehaza kap
megbízatást
hasonló
tanfolyamok
_ rendezésére. A felmerülő költségeket
a járás községei k ö z ö s e n viselik.
Esküvő. Börzsönyi Kálmán celldö
mölki cipész fel.-Cré.-ikésziiő mester
kedden délbea fel 2 órakor vezette
oltárboa az apátsági templomban
Sütő Aránkát.
•
Vasati áthelyezés. A MÁV üzletvezetősége Pusztai István segédmozdonyvezetőt Celldömölkről áthelyezte
Zalaegerszegre.
Eljegyzés. Molnár Gyula celldö
mölki kosárfonó mester eljegyeile
Tóih Mariát KemeDesazeutmártooból.

Példátlan vakmerő betörés Cell
dömölkön. A mult bét szombatjao
virradóra ezideig ismeretlen tettesek
Celldömölkön a Talra-utcabao udvar
felől sárral bekenték Bakonyi József
nyug. rendőrfőtanácsos fürdőszobájá
nak ablakát a azt csendesen be
nyomták, majd bemásztak a lakásba,
ahol a rendőrfőtaoacsos és felesége
mitsem sejtve és hallva, nyugodtan
aludt. A vakmerő betörők felforgatták
ac összes szekrényeket, fiókokat és
ugyanazon az nten, abogy bemásztak,
magukkal vittek egy értékés perzsabundát, három másik bundát, azon
klvü! nagyon sok fehérneműt, mint
egy 4500 pengő értékben. A vakme
rő betörők odáig mentek merészsé
gükben, hogy még az alvó Bakonyi
József ágya mellől a székre akasz
tott nadrágból a lőlanac-os pénztár
cáját ia ellopták 49 pengő tartalom
mal.
Bakonyiík a betörést
csak
reggel vették észre a nyomban jelen
tettek a csendőrségnek,
de_ ezideig
még semmi pozitív adat siccs a
tettesek felől.
Szerencsére a kár
biztosítás utján megtérül.
A Jáaoaházal m. kir, polgári flu
éa leányiskola igaigatósága értesíti
as érdekelt szülőket, hogy a tanév
nyitó munkálatok rendje a következő
lesz;—szeptember 4 éo B—12 óráig
javítóvizsgáitok, egyidejűleg a külömbözeti és felvételi
vizsgálatra
jelentkezett tanulók Írásbeli vizsgálata.
6 én 8—9 iga magánvizsgálatot tevő
tanuló különbözeti vizsgálata. 9—
IS ig as elemi iakolábó' átlépő ta
nulók felvételi vizsgálata és írásbeli
magánvizsgálat 6 an 8—12-ig pót
beírás. 7-én 8—13 ig szóbeli magán
vizsgálat. S án Vepi Saoete éa év
nyitó ünnepély. A tóm. kat. vallású
tanulók háromnegyed 8 órakor iudul
nak tanáraik vezetése alatt a temp
lomba. A másvallásuak saját lelké
szük intéskedése szerint vesznek
részt a tanévnyitó istentiszteleten. A
templombavoonlás és aa ünnepély
alkalmával a tanulók az egyensap
kájukat tollal viseljék. Lehetőleg az
L osztályú tanalók éa az. intézet
többi új növendékei is az iskola
egyensspkájaban
jelenjenek
meg.
Istentisztelet után kb. háromnegyed
9 órakor az intézet épületében lesz
a- tanévnyitó ünnepély. 9 éo reggel 8
órakor kezdődik a rendes tanítás.

A tanév kezdetén

y l

lóifiúságot, bogy v á s á r l ó helyén
ilyet ne is kérjen, mert egyesü
leti h a t á r o z a t u n k alapján,

semmiféle
ajándékot
adhat a
kereskedő!
K határozatunkat
megszegő
könyv- és p a p í r k e r e s k e d ő ellen
•tisztességtelenverseny*
címen eljárást i n d í t n n k .
— A Magyar Könyv- és Papirkcreskedok
fclsődirantáü 'körzete.

péséröl. — Szergényét a kisbíró fize
tésének rendezéséről. — Janoshaza
nagyközség határozatai, amelyben a
hadi pótléknak megfelelő járaudóságot szavatolt meg három rendőrnek.
— Celldömölk nagyközséget Kimen
tette a faiskola tartási kötelezettség
alól.

Vasúti

rövidesen megdöglött, de szerencsére
a Bofférnek, utasának és a kocsisnak
semmi baja nem történt. A- csendőri
vizsgálat szerint a balesetért egyedül
Szabó János soffőr felelős.
Vármegyei kisgyűlés. Jóváhagyta
a kisgyűlés Ostdyaaszonyfa köiség
azon határozatai, ameyben a ap't
nyi helyet létesített a celldömölki
téli gazdasági iskolában. — C-öóge
község határozatát a Levente Háx
építéséről. — Celldömölk Jiagyközségét a Falu Szövetségbe való belé-

szám.

S P O R T
C V S E - P . Kinizsi
IsO (0:0)

hírek

A mult vasárnap délután kissé
(elázott, mély pályán találkozott a
két régi rivális, hogy megküzdjön a
Értesítés. Erteiltem a tényleges Vasutas Kupáért. A mérkőzés be.
és nyugdíjasokat, hogy az 1941. évre lyeokéut nívós és keméoy volt,
kiállítandó söld éa piros arcképes mindkét részről több jó kihagyott
igazolványokhoz szükséges fényképe helyzettel. A második félidőben a
ket a. ténylegesek szeptember -J5-töt-j-hazai pályán játszó celliek némi fö
október 12-ig, a nyugdíjasok pedig lénybe kerültek s ennek eredménye
november 25-től december 21-ig ként a 24. percben Vadasa gólja
tartozaak az állomás segédhivatalá bebiztosította a CVSE továbbjutását.
ban leadni a következő feltételek A CVSE bi/tató formát árult el a
mellett. A fényképek 6x6 cm legye közelgő lajnoki szezonra » különösen
nek és puba táblásak, csak felismer Molnár, Sttle, Varga és Vadász ját
hető, nem régi mellképek fogadtatnak szottak jól. A Kinizsiből szintén.a
el. Kiállítási dfj fejében a öaládfő kapus, továbbá Szalmási és Burján
és feleség után fejenként 1 peogő 70 érdemelnek dicséretet. Lőriucz játék
fillér, az özvegy nők pedig 1 pengőt vezető még kevés gyakorlattal ren
tartozóak lefizetni a fényképek át delkezik.
adása alkalmával. Családtagokért fi
CVSE i f j . - A l a ó a á g i L E
zetni nem kell. A tanonc gyerme
kektől tanoncszerződést, a munka és B l l ( 3 i l ) . Az előmérkőzéaen szépen
keresetképlelen gyermekekről. pedig és okosan futballozó vasutas ifjúság
rrwi hirnnyftványt kell beadni.' A megérdemelten győzött a sági levente
családipótlékban nem részesülő gyer oltso* A colokat VSF£& U, —
mekekről, kik arcképes igazolvány Horváth, Varga III., illetve Marton
használatára jogosultak, a tényleges rúgták. Vajai a tőle megszokott jó
alkalmazottak a segédhivatalban kap bíráskodással vésette a mérkőzést.
ható nyilatkozatot kötelesek kiállítani.
A nyugdíjasok az igazgatóságtól ka
pandó nyomtatványt köti lesek pon
tosan kitölteni. A gyermekek fényké
peinek hátlapjára a gyermek neve,
születési év, bó, nap, milyen iskolába
jár, illetve járt, rá kell vezetői.
AZ

ÁLLOMÁSFŐNÖK.

Kőolaj-igénylés. Értesíti ss állomáafónOkség az Összes tényleges és
nyugdíjas vasutasokat,! hogy a kőolaj
igénylést a vasút ideiglenesen be
szüntette, a kőolaj utalványokat ax
arra jogosultak a községi elöljáróság
nál igényelhetik.
Szén és tűzifa igénylés. Értesíti
ax állomáslőookség az összes tény
leges éa nyugdíjas vasutasokat, hogy
a jelen gazdasági évre ideiglenesen
BŐ pengős szén és 24 pengős tűzifa
utalványok igényelhetők. Akik mar
igénybe vettek »ze , illetve tűzifa
készleteket, azok levonásba hozatnak
az eddig igénybe vett készletekből.
Az igénybe veei.dő és kiváltott utal
ványok a kiváltás előtt záradékoláa
végett á számadó pénztárnál bemutatandók, n.crt enélkül az igénybe
veendő készleteket a sxertár nem
fogja kiszolgáltatni.
n

Autókarambol Celldömölkön. Hét
főn reagál 7 óra tájban Mízda Máté
celldömölki bérautótulajdooos eoffőrje, Szabó Jáoos egy utast akart Ál
lóságról
beszállítani a celldömölki
vasútállomásra. Szabó János már a
gróf Tisza István utca derekán tar
tott, amikor Ossselalálkozotl a 'vele
siembejövó
Dommert Gynla f a k ó
reakedö kétlovas kocsijával.
Hogy
mi volt aa oka, nehezen állapítható
a tanulóifjúság és a s z ü l ő k tu
meg, de annyi tény, hogy Szabó Já
d o m á s á r a adjak, hogy a tan nos a széles uttestén a i
autóval
könyvek árait a Kulluszminisz- egyenesen nekiszaladt
az egyik ló
derekának
és
a
kecsi
_
jobb
elsőkef f i T r V v-taJM«c«k ájrait aaJLrv
' nnaág. f n g r j é l y e . \ reUnékTmaiá^ax en teVezés, követ
keztében felaaaladt
A k e r e s k e d ő baszna ezáltal oly esére néptelen jobboldali járdájára s
m é r s é keltté,váJt.Jrjpyy ajándékot, qtí alig centiméterekre az egyik ház
visszatérítést, vagy m á s
n é v e n fala'tíí megállott. Az autó jobboldali
é s ^ . szélvédő
eddig adott k e d v e z m é n y t ,
ma lámpája, sárhányója
m á r nem,JtdtjaJ,.„

Kíyesülelének
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KEMENÉSACJA

4. oldal.

Botért a munkaadójához. A mult
szombaton délután betörő járt Farkaa
Gábor celldömölki kereskedő Széc
henyi-utcai lakásában, k szekrényeket
(elforgatta, majd az egyikből magárai
vitt egy bezárt kazettát,
k

^*^^aaí!UBSí . i
értékben. A betörést a lakásra
t é r i Farkas Gábor édesanyja
észre a nyomban jelentette a'
dőrségnek. A nyomozás során

haza
vette
csen
oeak-

a gyanú, aki több ízben magfordult
Farkasaknál, mint bejárós takarítónő.
Tóthné tlőször tagadott s mindenáron
alibit igyekezett igazolni, de másfél
napi vallatás után megtöri éa beis
merte, hogy ő lopta el a kazettát s
egyik közeli ismerősének,. Huszár
Józaefnft dömölki lakosnak adta át
megőriéa ' végett, -s- A csendőrség
Huszáráénál a kazettát és annak
tartalmat hiánytalanul meg is találta
s Így Tóthué ellen ax eljárás meg
indult.

A

Jánosházai

AC—Vas

v á r i SE barátságos mérkőzés el
maradt, mert a jánosházai csapat Ot
játékosát szállító bérautó útközben
véletlenül beleszaladt a beton műút
melletti aoyagárok közel máslél mé
teres vizébe.- Szerencsére az autó
oem (ordult fal s igy a játékesok
nagy üggyel bajjal
kievickéltek a
nem várt kéayaxerlűrdöből, de ax
utat tovább nem folytathatták, mert
csak hosszú idő múlva vetődött arra
egy teherautó, amely a bérautót k i 
vontatta a gödörből,

A bajnoki mérkőzések
kisorsolása!
A Nyugati Labdarugó Aiazövetség
vezetősége most sorsolta ki az őszi
bajnoki mérkőzések sorrendjét. A
szombathelyi esi port IL osztályába
kilenc egyesület nevezett be, exek a
következők:-CVSE, Jánosházai AC,
Pápai Parutz a, Pápai MÁV Kini
zai I I . , Zalaegerszegi MOVE, Zala
egerszegi LE, Szombathelyi FC I I . ,
Szombathelyi Haladás I I I . és a Kő
szegi SE.
A CVSE és a JAC mérkőzései a
következő napokra lettek kisorsolva:
Szeptember 8-án:
CVSE—Zala
egerszegi LE.
Perntz II.—JAC
Szeptember tb-tn: Haladás I I I . —
Celldömölki VSE.
SSzánx': Zalaegerszegi
MOVE ZSE—CVSE. lAG^KTöissí I I .

U

VjsE

J á n o s h á z a i AC.

t»-árlt% - «ös*eg>: S«VCVSE.
JAC—Szombathelyi -FC II.
Október 20-án:. CVSEr-Kinizaj
helyi FC I I .

Haladás Hl—JAC
November 3-án: Perutt IL—
CVSE
JAC-Zalaegerszegi LE.
November 10-én: JAC-KSE.

Készült
a könyvnyomtatás feltalálásának
500-adik esztendejében
D1NKQREVE NÁNDOR
könyvnyomdájában, Celldömölkön

