Megjelenik minden vasárnap reggel
Előfizetési dij egész évre 5 P.'féV.'évre
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ÁLDOZZUNK :
ERDÉLYÉRT!
A lángoló^, Earópa.'íölölt
megszólalt az., éteren ál -egy
kellemes, lágy nőijiang és JUdoutol, jóságot, jóakaratot kért
mindnyájunktól hazánk most
visszatért legértékesebb földjéért
Erdélyért I
Vitéz nagybányai
Horthy Miklósné, az ország első
-asszonya—appeláll a rádió utján.
a nemzet lelkiismeretére és ál
dozatkészségére, mert meg kell
menteni a -pusztulástól azt a
nagyszerű népet, amely több
mint évezrede áll őrt a keléti
Kárpátokon és nem tántorodott
el magyarságától az elmúlt 22
sötét esztendő alatt sem.
Amidőn a magyar honvédség
birtokába vette Észak-Erdélyt,
nem úgy jött, mint a bódító,
aki gazdaságot és hasznot keres,
hanem mint testvér, aki felsza
badítja a testvért a rabság alól.
Erdély nagyrésze visszatért az
J" *h
« tftrMnniam kAr.
leihetetlen logikája folytán. De
a magyar társadalomra most nem
a könnyű gazdagodás - és a
gondtalan élet vár, hanem az
áldozat kötelessége. — Adnánk
kell, hiszen az erdélyi magyar
ság egyes vidékeken embertelenül
súlyos helyzetben van. Az ide
gen impérium katonai intézke
dései következtében elvonták a
magyar lakosságtól a munka
erőket, vetetlenül maradtak a
'öldek, I eromlolt az ál latállomány.
T
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ggfekljjSjtövJ- termésrőH 'gondos" íoTnsrTOéssen éá"a"gf érrM^rSt
.cipő nélkül ' járnak
iskolába
most, amikor hetékea: betfli
"'"ltiköszönrt 14Í.
Adnánk kell, mert ezzel tar
tozunk erdélyi testvéreinknek.
De tartozónk az irgalmasság
cselekedeteivel á magyarok Iste
nének is, aki megengedte, hogy
mindmáig kivttl maradjunk az
OfdökTy~enrópaT háborttn—ér
«gengedte azt is, hogy vérál
°zat nélkül szerezzük vissza a
magyar nemzet erdélyi jussát.
Valóban igaza van az ország
8ő asszonyának, amikor meg
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Felelős szerkesztő és kiadó: D l N K O R E V l ^ N A N D O R

Szerkesztősét és kiadóhivatal:
Celtdöirolk. Kossuth'Lajos-utca 14. szám
Hirdetés dija elére fizetendő.

Novemberben megnyílik
a celldömölki
téli gazdasági iskola

Felhívás Kemenesalja gazdaközönségéhez I
Mint ismerétes, a m. kir. Így az iskola benépesítése bizto
földművelésügyi
miniszter az sítottnak látszik. A földművelés
idei ősz folyamán tíz új téli ügyi miniszter az iskola beszer
gazdasági iskolát állit fel az vezésével és vezetésével Hajós
ország különböző részeiben, kö István pápai gazdasági szaktazülük egyet Celldömölkön is, A 1 nárt bízta meg, aki már a-hét
celldömölki gazdasági iskolát a elején Celldömölkön" meg is
földművelésügyi kormányzat épít kezdte működését.
teti; de annak költségeihez in
Hint az iskola igazgatósága
gyen telekkel, fűtéssel, világí által kibocsátott felhívás tudatja,
tással és 15.000 pengő kész a gazdálkodás egyik legszebb,
pénzzel hozzájárul Celldömölk de legnehezebb, sőt sok körül
nagyközség is. Az idő rövidsége tekintést és tudást kívánó fog
és közbejött akadályok miatt a lalkozás. A természet, a föld, az
celldömölki téli gazdasági iskola időjárás, az Allatokkal való he
majd csak a tavasszal épül fel, lyes bánásmód, az adás-vétel, a
mellette a bentlakó tanulók ré vagyonszerzés, a jövedelmező
szére internátussal, de az iskola gazdálkodás titkát egy hosszú
első'tanfolyama már november életen keresztül sem lehet ki
10—16-e
között
megnyílik, tapasztalni. Az okos gazdák
mégpedig a oporttribün alatti élettapasztalatait
a gazdasági
levente otthonban.
iskolákban tanítják. Ilyen iBkola
A tanfolyam egy-egy évfolya a most megnyitó celldömölki
mának 40—40 hallgatója lesz m. kir. téli gazdasági iskola,
és az iskola körzetéhez a cell ahol novembertől márciusig a
dömölki, sárvári és vasvári járás komoly gazdaifjak ingyen tanul
művelődni, tanulni vágyó gazda hatnak.
ifjúsága tartozik. A hallgatók
A téli gazdasági iskolák célja
számának állandó biztosítására
a celldömölki járás községei évi olyan gazdaifjak elméleti és
30 alapítványi helyei jegyeztek, gyakorlati tanítása, akik az ele-"
azonkívül hasonló alapítványi mi iskolát elvégezték, legalább
helyek jegyzése várható a sár .16. életévüket betöltötték és
vári és vasvári járásokból, önként saját földjükön okszerű, a mai
iejp-^megtelelflen
^%36rS$sWZ**^ojaWBAsfpe"
jövedelmező gazdálkodási lei
sen lát az iskola igazgatósága s

tik hivatásuknak, akármilyen
kevés földjük is legyen. Vagyis
a téli gazdasági iskola a kis
gazdák iskolája. A tanítás elmé
leti é a g y a k o r l a t i . E l m é l e t i
tanításra télen, november elejétől
"rntrciTjs közepéig be kell járni
az Iskolába. A bejárás történhet
gyalog, kerékpáron vagy vasúton. ** A vonaton bejárok olc?ó havi
tanulójegyet kapnak. Az iskolá
tól távol lakó tanulók részére
az iskola mellett tanulóotthon
(internátus; épül, ahol csekély
költség ellenében a tanulók tel
jes ellátást kapnak. A tanuló
otthonban
kedvezményes
ős
ingyenes helyek is vannak.
Elméleti tanítás csak a téli
hónapokban van. A tanulók
tehát nyáron, a nagyobb mező
gazdasági munkák idején odahaza
segédkezhetnek. Gyakorlati taní
tás végett április és november
hónapok között a tanárok saját
otthonukban keresik fel a tanu
lókat. A gazdagyermekek is ta
nulhatnak tehát annélkül, hogy
segltőmunkájukat odahaza nél
külözni kellenne. A tanulmányi
idő két év. Ez idő alatt az ifjr..
nemcsak aranykalászos gazdák
lesznek, hanem ' az iskolában
levente segédpktaiói kiképzést ia
nyernek és így a kél.iskolai ét_ _
g l m f r i i t a r i i i i ni IIBII

laza* nem aen re
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állapítja; -hogy „<
sikere a magyar becsíUst, a
magyar jövő, a magyar JM^
kérdése."
Mert most nemcsak
jótékonyságról
van szó 1 Az
egész ország és minden egyes
ember összefogására és áldozat
készségére van^zükaég j h h o z t
hogy Erdélyt kiemeljük ember
telen balkáni sorsából és társa
dalmát átvezessük az embersé
ges magyar életbr, amely —
I
európai élet.
'

mar történelmi" -aórnlmé- Jjg|jJ»lad egy enibewegesebb-,
társadalmi rend felé, az Ország
nyek Ifözött táSraadalmdnk^Ö
m
zatkészsége tehát.sokkal többet életképességének, jövőjének és.
Jelent, &nT f$t
segélyakció korszerű szellemének egy mérő"
sikere. Arról van sző, hogy ez vesszeje van : a szociális érzék
egyszer megmutassuk, a minden és az áldozatkészség.
eddiginél
nagyobb történelmi
Erre buzdít az ország legelső
feladatok idején, minden eddigi asszonyának hangja. Hisszük,'
mertékben túl akarunk és tu bogy a—magyar
társadalom
dunk áldozni a nemzet közös mégérti és megfogadja a felhí
ügyéért. 22 évi rombolást kell vást, amelyet hazánk új korsza
építésnek követnie I Ma, amikor kának küszöbén az anyai
az egész világ gytréffolt menet- fTélet intézett a szivekhez I
m

40. szám. .
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Indokiná látta el Franciaországot. kell tekinteni, mint a Szovjet U n i ó Legutóbbi évben 2.8 mii ió tonnát Németország, valamint Szovjet Uuió
bányásztak ki. Bányakincse még az —Olaszország között fennálló meg
ón, cink és mangánfém. A gyarmat nemtámadási szerződés érvényének és
Celldömölk nagyközség mel
külkereskedelmi
forgalma évi 6 jelentősegének megerősítését
milliárd frankra rúgott.
lett 6200 • öl elsőrendű,
Az orosz nyilatkozat megtétele
jólrrjtj>;cJl-szántó igen jutá
Japánnak régi vágya volt elfoglalni után világosa Szovjet Unió állásfog
Indokinat, de régi vágya elfoglalci lalása, amely minden cselfogástól
nyosán e I a d ó .
mentes.
egy másik gyarmatbtrtokot is ' H o l l a n d I n d i á t . Ei i pár.ra
! nézve azért igen fouto', sőt életkér- ,
Görögország
lemond
1 dés,,jnert eltekintve a gyapot termé- j
Anglia
[ sétőí, az ott bányászott, mintegy 7 :
I —8 millió tonna nyersolajra van j
gyámkodásáról
szüksége, lévén japán olajban szeI gény ország és ahogy már említettem, '
Legújabban Görögország magatar
j az Egyesült Államoktól hozza be j
olajszükségletét. Hollaud Inda öt fő tása érdemel figyelmet. A római és
és íjén sok kisebb szigetből áll. Já- I jugoszláv lapok egybehangzóan arról
va, Szumátra, Bomeo és Celebssz-- Írnak, hogy Görögországban is (elül
Uj-Guíne szigetet közösen birja Ang- j kerekedéit a józan belátás és 0 aszhavai. Ez a terület összesen 1.5 mii- ' ország f.-le hajolnak, vele kezd'nek
A hárrnasszOvetség megkötése vil Gibraltárért szalloak htrcba. Mivel a lió négyzetkilométer-, Hollandia 75- tárgyalásokat Ebbői a gO:ö< pálforlámként' hatott az e.ész világra, de két állam végleges győzelme az- szőröse.' Termei bőségesen cakorna- ; du'asbnl is ki a'.szik, hogy mar utrn
különösképert az Északam.'rikai Egye angolok lölött cem kétséges, Anglia dat, rizst, kaucsukot, 'dohányt, kávét, t bíznak Anglia életéhez, báklok«>
sölt Államokra. A szövetség megkö Földközi tengeri uralma, vele együtt teát, kmrnt, kőolajat, aranyat, ezüstöt, ; emberhez hasonlónak látják, amely
hez bízni mar- nem lehet. Ez-lőtt
tésének sajtó hullámzása még mindig az Iud:aba vezető kö.elltő útja is, ciánt, fűszert és sok-sok mindent.
néhány hónappal még a gcrfgöktart és nehízcn c endesedik el, lóként vé-telér. Angliára ez olyan csapást
Indokina és Holland India közel '• — t-yilvau uegoi biz'atásra —O aszaz amerikai lapok fogla'kozoak vele jelent, ha más baja nem is volna,
íelttlnő sokat, mert.őket iHeti foként, ezt a csapást is aigha birná ki a esnek egymáshoz, köztük szűkebb j országnt, az o'asz határt kezdték ki,
megö.tek egy álban hazafit, katonaterű el. ti' t. t.ger van.
legsúlyosabb nehézségek nélkül.
túszán tisztán ellenük készült a szer
setben, ha—Ar»güaPaganciak Holland Ir dia és Fran i .ngot vonultalak fel az albán—olasz
Mielőtt Olaszország belépett vulna
megsegítésére belépne á háborúba. A
a háborúba, figyelmeztette Angliát, cia Indokiná közelében van az Ame határon, fenyegetve Albániát', Olasz
hármasszövetségnek semmi dolga sem hogy a Földközi tengeren csak addig rikai Egyesült Alamok gyarmatiéra- ország legújabban visszaszerzett tar- .
lenne az Egyesült ÁMamokkal, békén tarthatja fenn a hajózási, amíg az lete. a Ffl.öpszigetek, amiért annyira tomáoyat.
élhetnének egymás mel'ett, ha béké I olaszokkal háborúba nem keveredik. izgul és félti a japán invaziótólt De
Anglia bele akarta hajszolni Görög
ben akarnának éiai é s nem támogat
Figyelmeztették, hogy a. gibraltári Singapor ts veszélyben lorog, ez országot a ii ib r úba. Már úgy vált,
nák Angliát ebben a teljesen remény
pedig
az
angol.birodalom
kulcspontja.
veszedelem is közeitek vő. Az olaszok
h igy engednek a nyomásnak és
telén háborúba. Mert hiszen azi, hogy igy akarták Angliát békekötésre kény Ha mindezeket ismerjük, megértjük megtámadják O aszors/ágot. Mivel
Anglia kiélte magát, bogy Angliának szeríteni, de ez nem használt, felvette az angolok és amerikaiak ideges -lé- azonban A.ngjia helyzete uapröl-.
el kell pusztulnia, bogy Angliát lene
az olaszokkal a háborút, sőt most a lelmét Japaulol és a harmasszövet- napra kilátástalanabb lett, a görögök
- t é t l e n megmenteni, azt Amerikának japánok után egy negyedik hatalom ségtől.
meggondolták a dolgot és a háború
is Be kell látni. Ha ennek dacára mal is számolnia kell. Ez az angol
heyett a békés kibontakozásra gonmégis beavatkozik, ellehet készülve, vakság, ez az elbizakodottság, a
doluak, erűiből csak nekik lesz hasz
Oroszország
Bogy a most egyesült három, sőt a büszke eltökéltség ásta meg Angiid
nuk, mert, hogy a kis görög nemzet
most b»'épl Spanyolországgal együtt sírját talán örökidőkre. K vétlen -bi
állásfoglalása a
súlyos vereséget szenvedett volna és
kb. 800 millió - olyan ifjú és elszánt zalma az Egyesült Államokban van,
országát is eívnsztette vclna, az igen
hármasszövetséggel
lakossal találja magát szemben Ame abban az államban, ame y most ké
közelfekvö volt,
rika, amelyekkel szemben csak vesz szülődik á háborúra és amire elké
kapcsolatosan
teségre számíthat. Hogy rcégls el szül, amikor már tényleg" seriem is
. A tórög pálfordulás után hátra
szánta magát a háborúra, mutatja a tudna Ang'iat, a világ negyedrészének
van még Törökoiszag, a Földközj
A
liármasszövetség
megkötése
után
nagy készülődés, a nagy dobveré3t birtokosát, 600 millió, lőleg idegen
tenger még egyelle>i olyan országa,
amit az Amerikába özszesereglet, népek elnyomóját, azok kizsákmá- az angol sajtó azt híresztelte világgá, amely még—ma angol befolyás alatt
a
diplomácia
azt
hirdette,
hogy
a
szabadkőműves, demokrata plutokrá- nyoloját, a világ minden javának
all, hogy ez nem tart soká és Török
cia művel, kapcsolatosan az ameri haszonélvezőjét, az elpusztul, helyén hármasszövetbég az Egyesült Ál amok ország is elpártol Angliától — nem
kai
hadiszergyárosokkal,
akiknek csak romok mutatják 'egy Öntelt, és Oroszország ellen irányai. A poli kétséges. A törököknek is tisztában
ezerszámra rendelkezésükre álló hir- baszké nemzet világuralmának üszkös tikai csellogas csak az Egyesült Ál kell leuni azzal, hogy az angolok
lamokat fogta meg, mivel azok eddig szövetsége
ma csak veszedelmet,
pírók utján -hintik a háború
aradékát.
Ifl benne voltak az angolok utegsegí
gességének népeket megtévesztő el
esetleg háborút, tönkremenést jelent
lésében.
Ellenben
az
O.osz
Birodalom
veiu
annak, aki tudatosan megy bele a
A j a p á n o k e l f o g l a l t á k vezetőit nem tudtak félrevezetni, nem veszedelembe.
Serranó Sunner spanyol főmegbitndták velük a mesét elhitetni
zott Berlinben tárgyalt napokon ke
a
francia
Indokina
A háború mai állása arra mutat,
Most megjelent az Orosz Birodalom bogy a Földközi tengeren Anglia
resztül a Vezérrel és Ribentroppal,
é
s
z
a
k
i
r
é
s
z
é
t
hivatalos lapja, melyben a követke végleg elvesztette a játszmát, ott
azután Rómába utazott, ahol befejezi
zők olvashatók: »A szeptember 27 én neki már semmi keresnivalója nincsen
a tárgyalásokat, azután megtörténik
Japán nyersanyagokban szegény Berlinben létrejött német—olasz— és nem is lesz.
a hármasszövet=éghez vaio csatlako
Csoknyay lóisef.
zás, a háborúba való tényleges be orsrag, népe a világ legszaporább japán katonai szerződés nem jelent
meglepetést a Szovjet-Unióra. A szer
avatkozás. Spanyolország lelki kap nemzete, így a szükséglet is állán
ződés ugyanis nem jelent mást, mint
csolatai amugyis megvoltak a két dóao növekedik. Japáunak főleg há
ború
idején
gondoskodni
kell
a
had
az
egyrészt Olaszország, Németország
tekintély államhoz, hiszen nem felej
tették el, bogy a kommunista lázadás rakelt seregeknak a fokozott szükség- és Japán, másrészt Anglia és az
Egyesült. Á'latnok közölt fennálló
bajaiból, melyet szívvel és lélekkel | létére és a hadianyagok pótlására
támogattak az -angolok és írar»crák,"4..Minthogy peli^odahazaji ázflkséjuj" ^ l a m j á a o i a y a ^ tet nem ^aláija mejg^ azért "freresrii f "téaej^A" német" kormány"" az.égyéz
meg, a két állam katonáinak vére I ken olyan t e r o T e ^ l 7 » b ^ " t é d e T é t ^ T ' mé'iíy megkltSse' elíTt "eíte^tei
Öntözte a spanyol - földet, a spanyol ; talál...Igy.,,karúit á sor a francia I szovjet kormápyt a hármasszövetség
családból- való fiat felvesz
JiölSaSagltí^
mi'
kincsekben, élelmiszerekben megjegyzi a szovjet hivatalos lap,
ványi kiocsekbau,
Sokat hállottonk Gibraltár tenger
szűkölködő Japán számára a gyarmat hogy az egyezmény a háború új, szé
szorostól.és__JI°Jt ,L_
k . róla.
lesebb körre .kiterjedd -szakaszat
^'SDjojöiazagoa?'"Szerves
U6k JtarTt i ^ r a W " v ^ ; - J a ^ a | .nyitja meg. Az egyezmény egyik je
donképén spanyol birtok. Kezébe kerülhet, megs-Qui a sziget- | lentős vonása abban váo, Kugy iíyiiAz angolok 1713 ban rabolták el, ország szegénysége, — főleg rizshen
hnn
I tan elismeri a résztvevők élettereit s
mikor Spanyolország az örökösödési Indokínában 5—7 millió tonna rizs pontosan meghatározza ezeket az
háborúban
é, tizedeken
keresztül termés várható évenként, népének érdekterületeket, azzal a kötelezett
harcban állott, legyengült, magával kielégítése után kétmillió tonna rizs séggel, hogy kölcsönösen megvédik
családiház.
Utcáról
tehetetlen állammá lett. Akkor még felesleggel rendelkezik. Gabonancmá
egymás érdekterületeit másik hatalom
2 szoba, udvarról 2 szo
a sok bajhoz jött az angol támadás ékben főleg kukorica termelése bő
támadása ellen. A másik jelentős
bás magasépítést!,
üj
is, amelynok_a- véga az lett,—hogy •éger, evi termelése—6—800~ ezer vonása B~Saovjet-Ooióra yoöatki
elvették Gibraltárt.
c s a l á d i k á z
tonna között vau. Reudkivüi fontos rész. Németország, Olaszország és
adómentesen, 230 négy
Gibraltár és Szuezt csatorna nélkül Indokínában a kaucsuk termelés. Japán kijelentik, hogy a jelenlegi
az angolok Földközi tengeri araima Japánnak erre múlhatatlanul szüksége szerződés Bemmlképen sem érinti a
szögöl telken, teherrel
meghalt. Pedig most ott tartunk, hogy van, Évi 80—85 ezer tonna ebből a három szerződő fél és a Szovjet
e I a d ó •
termelés. Antracit (kőszén), ezzel a Köztársaság között jelenleg, fennálló
az
olaszokba
Szuezi
csatornáért,
a
—
- — —
vroLuiiiaoii, u . .
. i iir.ica,
AllklOOlt
O S Í . C U •, U t i ' l
a
politikai
viszonyt.
EzonkívUl
úgyis
paujolok pedig jogos tulajdonukét*; fonto3 és kitűnő tüzelő anyaggal
járniuk.
Közelebbi felvilágosítást adnak
B községi elöljáróságok;- valamint
az iskola igazgatósága, akár
élőszóval, akár Írásban. Az is
kola levélcíme: M kir. téli
gazdasági iskola, Celldömölk.

Eladó
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Szabó Károly országgyűlési képviselőnk
közbenjárására megindult
a pápai diákvonat

3. oldal.

Játszva nyarhet,

ha r é s z t vesz a magyar királyi
A máv. vonalain szeptember |
A lávirat csütörtökö délelőtt
3-án bevezetett vonatkorlátozás 19 órakor lett feladva és pedig
elsősorban a vasúton iskolába | nem eredmanylelenül, amiről az
járó tanulóifjúságot sújtotta, mert alábbi táviratválasz tanúskodik :
Egy s o r s j e g g y é ! e l é r h e t ő legnagyobb n y e r e m é n y
sz oda.? és visszautazáshoz nem
lévén vonat, a tanulók megvol Nagyságos
tak fosztva az
iskolábajárás
Szabó Károly urnák
•lehetőségétől.'Nagy gondot oko
országgyűlési képviselő
zóit azonban a vonatbiány a
Celldömölk.
"diákok ;zfíleinek is, mert a mai
Sorsjegyárak: Egész P 2 8 . Fél P 1 4 . Negyed P 7 . Nyolcad P 3 . 5 0 .
nagy dráfaság mellett képtele
1367 es számú vonatot szep
nek gyermekeiket a városokban
Rendeljen osztalysorsjegyet a f ő á r u s i t ó k n á l !
tember 28 tói
forgalomba
szátlásra és étkezésre elhelyezni.
helyeztem,
islíolásgyerinekek
Épen L-ért számtalan panasz
visszautazására
az 1316 os
hangzóit el mind a szülők, mind
A jánosházal leányok figyelmébe.
Megszúita a levente oktatót. A
számú személyvonat áll rena tanintézetek rés>.érő'. a Cell ' delkezésre.
A rau't tél folyamán
Jánosban, mult vasárnap megtartóit ktlicővati
nagyközségben
egy
uégyh-teg
tengeri
I úc-ú alkalmával az i.ttani l<-vente
dömölktől Pápára beiratkozott
Vitéz Horthy István sk. tsuhéj pedrő sod.ó tanfolyam volt egyesület láiiomulatságot icidezett,
250 diák érdekeben a szomrendezve, melynek mintegy 40 hall amelyeik wárkáfas leit a vege.
ba'helyi üz!etvczető3égnél lépé
Vaalóban, a máv. . elnökigaz- j gatója volt. A tanfolyamot szorgal Ugyanis níhany külön mulató legény
seket lett néhány izbenSzabó gatőjának rendelkezésére szom- ' masan látoraló leányok bámulatos i i m engedte visszaír enni »zünet otáo
Káro'y országgyűlési képviselő baton regire! fi óra 25 perekor eredményt ertek el, mert a szinte a zenészeket a táncoló, fiatalsághoz,

osztálysorsjátékon í
700=000 P.

l u z á s m á r o k t ó b e r 19-én

is, így aztán az állandó ostrom

nak az lett a következménye,
hogy » máv. igazgatósága a mult
csütörtöktől kezdve a szombat
helyi üzletvezetőség
területén
visszaállított öt diákvonatol.
A?, intézkedés jólebet S?ombalheiyen,. Sárváron, Győrben
éa Körmenden teljes megelége
dést nyert,
annál
nagyobb
megdöbbenést és méitallankodá-:t váltott ki Celldömölkön,
mert a beállított diákvonatofc
közül érthetetlen módon kima
radt a Celldömölk és Pápa
kőzött
beszüntetett
1367—
1364 es számú vonatpár, ame
lyen pedig naponta közel 260
diák utazott be a pápai közép
iskolákba. — A kétségbeeseslt
szőlők e csütörtöki panasznapot
felhasználva tömegesen öetromnlták meg Szabó Károly or
szággyűlési képviselőt, aki maga
is átérezve a helyzet tarthatat
lan voltát és az intézkedés
helytelenségét, telefonon nyom
ban érintkezésbe lépett a szom
bathelyi üzletvezetőséggel, de
mivel ott eredményt elérni nem
tudott, Horthy István máv. elnökigazgatókoz.a következő tar
talmú táviratot intézte :
e

MAHisagos '-y^j

- ~V

"*"*Ttéz*1u^

meg is indult Pápára a diákvonat. Ennek ellenvonala, a/.
1364- es számú vonat ugyan még
nem letl beállítva, s diákok csak

délután 6 óra 02 perckor ér
keznek haza, de ez az intézke
dés is megnyugtatólag hatott a
s/.iilő .re, akik közül már többen
kénytelenek voltak vonalhiány
miatt gyermekeiket Pápán elhe
lyezni étkezéite és lakásra.

HÍREK:
Vas vármegye
Közönségéhez!
A Kormányzóné ö Főméltósága legfőbb védnöksége és a
Miniszterelnökné
ónagyméltósága vezetése mellett >Erdélyért'
címmel
megindult mozgalom
gyűjtési akcióját
felkérésemre
Szombathelyen és Kőszegen a
polgármester urak, _ járásokban
pedig a járási főszolgabíró urak
fogják lebonyolítani.. A magam
részéről is azzal a kérő szóval
fordulok Vas vármegye nemesen
|"gTM«rOlkotför-"I^
>^8ac*rta^r^vtoéh^bi<rf»gy,

erdélyi

éa'v.'elnökigazgafi
Budapest.

értéktelennek monühato s imndeu
földművelő háznál megtalálható ku
koricaháncsból szebbnél szebb szaty
rokat, tálcákat,'kosarakat, szandálokat,
lábtörlőket, stb. készítettek, fzinte
gépszerű Ügyességgel. Ho^y azóta a
janosházai leányok odahaza folytat
tak e ezt a mindeukepí>u hasznos
háziipart, azt nem_ luduk, de hogy
ezután uagyon ftidemes lesz a teugeri
csuhélyt sodorgatoi, arra rávilágít a
á-megyei
gazdasági
felOgyelőség
ébbi felhívása, amely szerint az
idife külföldről importált szölőkötOző
háncsnak a hiánya az idén is erősen
zavarba hozía a szőlőtulajdonosokat,
jövőre pedig ezen a téren még ne
hezebb lesz a helyet, viszont a
rjfli.it nagyszerűen lehet pótolni a
sodrolt kokoricahánoosal. A várható
raffiabiányra való tekintettel tebát
cemcsak saját használatára, hanem
eladásra is érdemes szőlőkOtőzóare
alkalmas fcukoricaháncsot gyártani,
különösen ha 6gyelembe vesszük azt,
hogy a Sághegyen, Kissomlyón és a
többi kemenesi szőlőhegyeken évente
legalább 150—200 mázsa raffiát
ha»xnáltak el azőlősgazdáiuk.
Betörés Bobán. A múlt szombaton
az egyébkent csendes Buba községnek
is akadt szenzációja. Szelestey Károly
gazdálkodó és a felesége kora reggel
az istállóban foglalatoskodtak, majd
amint dolguk végeztével bementek
a lakásba, megdöbbenve vették észre,
hogy amíg kint tartózkodtak, valaki
beosont a szobába és ott az egyik
Bókból ellopott 200 pengőt, melynek
több mint a lele az ev. gyülekezet
, pénze volt Szelestey feljelentésére a

véreink

ki részét.

ezért aztán Nagy U.v.ö ül) év.-s levinteoktaló, rendre intette a kütekedéséről közismert Hajba István nap
számost. A is ndreut i-itaBt szóváltás
majd dulakodás követte, melynek
hevében Hajba kést ranti.lt s azzal
Nagy Dez-ö hasát Mha-iiotta. Nagy
Dezsőt a telefonon k i h í v o t t mentők
beszállítottak a celldömölki kői házba. •
Szerencsére a kés nem sértette meg
a hashártyát "s így Nigy rráris gyó
gyulófélben VaD.
A Felsődjnántufl
Mezőgazdasági
Kamara közgazdasági szakosztálya
folyó év október hó 9 én délelőtt
1 0 órakor tartja ülését Székealehér•
várott, a Vármegyeháza nagytermé
ben, a kővetkező tárgysorozattal: 1 .
Elnöki megnyitó. 2.. Előadói jelentés
az üzemgazdasági osztály működésé
ről. 8 . Igazgatói beszámoló a mező
gazdaság helyzetéről. 4. Indítványok,
javaslatok. — A Kamara Elnöksége
ezen az ülésen vendégeket ezivesen

Iá!.
8züret a Sághagysn. A sághegyi
szőlősgazdák
hegyközségi tanácsa
elhatározta, hogy az idei sághegyi
hivatalos szüret október 1 5 én lesz
megtartva. Sajnos, de ilyen gyenge
és minőségileg is hitvány szüret, mint
az idén mutatkozik, kevés örömet
okoz a gazdáknak. A szőlőtermés
alig negyede a mult évinek, az olt
vány szőlők nagyrésze még éretlen,
mégia rothadt és lefolyik, igy f e h á t
csak igen kevés és nagyon savanyu
borokra lehet legtöbb helyen szá
mítani,
Kutbaestek az apátság lovai. Hét
főn a-bencés apátság emberei sze
kerekén gabonáiszállttól lak a cell •

megsegítéséből j volt a helyi viszonyokkal,
ottóbor Sánt f a p á o - m e g -S ^ ^ B ^ ^ ^ W y ^ ^ ^ r e C T r o a T T ő g v a ;
évi rendes köegyoieseo

Mesterházy Ferenc dr.
^b'izat
fyugatdunáDtíílon az összes
vitéz Szűcs István sk. veszprémi lőispán és a zalaistvándi
diákvonatok megindultak a
gyülekezet felügyelője, Molitorüz. J á 
Celldömölk—Pápai diákvonat
főispán.
nos esperes és Hetthéssy Jacö dr.
kivételévei.
Az
intézkedés
főszolgabíró.
Celldömölkön nagy felzúdulást
Esküvő. Tóth József eelldömölki
kelltett, mert 2B0 diák isko j máv. tiszt holnap, hétfőn délután 6 ..Olyan intézmény, hogy nincsen
————
párja
lába járáséról van szó. Felkér- órakor vezeti oltárhoz Fülöp Gabnlék ezért sürgősen intézkedj, | ella'okl. tanítónőt a .zalaegerszegi kicsi pénzért nagy összeg várja."
hogy a Celldömölk—Pápai Notre Dame zárda kápolnájában.
Rendeljen osztalysorsjegyet
diákvonat is vissza legyen
Eljegyzés. Németh János IIL eellReménybanknál
dömölki máv. lütö eljegyezte Csicsei
állítva.
Budapest. Andrássy-ut 3.
Ilikét'
SömjénmihályfáróL
Szabó Károly sk.

mkajfflbJt)UStigla a par lépessel
hátrábír tévflsZTvattycs-tnt fédefőaek .
deszkalapjait a az Így támadt nyila
son háttal belezuhant a mély kútba,
magával rántva a hozzákötött másik
állatot is. Mire az apátság emberei
csigákkal és kölelekkel a kél, dara
bonként 1000 pengőt érő állatot
kiemelték.arra már mindkettő kimúlt.
Névmagyarosítás. Rajkovits József
oelldömölki fűtőházi munkás a oolUfyminiszter engedélyével Radványira. Badics Lajos bobai pályamankás
pedig Baranyai-ra változtatta osp'édi —
nevét.
'
-

f

Jövőre 44 s z á z a l é k o s lesz
Celldömölk pótadója
Celldömölk nagyközség képviselő
JestOlete kedden délután rendes köz
gyűlést tartott, melynek megnyitása
során Hukho'd István • községbíró
megemlékezett Erdély visszacsatolá
sának nagy jelentőségéről, továbbá
Horváth Károly dr. esperes pl; bános
kormányfötaoácsossá való kinevezé
séről, majd javaslatára H gyűlés
jegyzőkönyvben SrOkitette meg a pár
hónappal ezelőtt elhunyt Hervay Ká
roly helyettes-bíró közügyek terén
szerzett érdemeit A gyűlés tárgyso
rozatán hét vármegyei jóváhagyó
határosat szerepelt, melynek tudo
másul vétele után a gyűlés elismerte
Bokor Ilona, Jennek Júlia, Sziklai
Mária, Berghoffer Qyola, Horváth
Józaef, Gaudalovite János, Csáazár
Mária és Ozv. Klkffl Kálmánná celb
dOmőlki
illetőségét, míg Magyar
Mária hasonló iráoyu kérelmét el
utasította,
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gényháxat elhelyezhesse. — A gyűlés
hozzájárult a községi alkalmazottak
axon kérelméhez, hocy részükre a
község '200 métermázsa szenet, vasa
r o l i aooak árát halhavi részletben
. fogja le a
fizetésükből.
»!

letti ingatlan megvásárlására 4,000,
a téii gazdosági iskola céljaira 17.000,
alak éa hidak karbantartásába 5. .14
otoaOotOzésre 600, parkosításra 300,
közvilágításra 7000, az Ostfíy-tér
rendezésére 1400, szegények segélyezésére 3.802, a napközi otthon fenntartására 1600, testnevelési hozzájárulás 3C00, a tanonciskola fenntartására 4.048 és a polgári fiúiskola
.fenntartására £600 peogő.

szám.

S P O R T
CVSE-K8E
4:i (3:1).

Molnár Ferenc órás és ékszeréss
azzal az ujaulauul lordult a község
hez, hogy hajlandó a Gyarmathy- Kőszeg.
Bajaoki
térea levő -s már régóta forgalmi
A
szombathelyi
alosztály
két él
akadályt képetó órásüxletét novem
ber l-re lebontani-, ha a gyűlés csapata közül a CVSE jobbnak, álló
hozzájárul ahhox, hogy a községhá képesebbnek és talán szerencsésebb
zában levő másik órásűzlete helyisé nek bizonyult, így aztán a kőszegi
gét átadhatja Tischler Ernő celldö oroszlánbarlacgból is baxahoxta a
mölki lakosnak borbélyüzlet céljaira. két bajooki pontot. Az első percek
A gyűlés készséggel . elfogadta as ben a KSE támadott többet, de a
ajánlatot a így a sok panaszra okot 8. percbea Somogyi, a 11. peroben
adó forgalmi akadály a község kö Ágoston, majd a 10. peroben Habért
zepéről eltűnik. — Ugyancsak hozzá lOvése táncol a hálóban a csak a
járult a gvflléB ahhox, hogy Zle- télidő vége felé tudott Maitx az ered
novsxky Dezső földbirtokos a köz ményen szépíteni (3:1). A második '
ségtől bérelt vadásxlerflUtét hasonló félidő valamivel kiegyensúlyozottabb
feltételek mellett átengedheti a Ke- volt, de a sokkal jobb védelemmel
meneaaljai Vadásztársaságnak, mert rendelkexő CVSE ismét fölénybe
ezáltal a terület vadállományának került s es Simon góléban kifejezés
pótlása és tartása
biztosítottnak re is jutott. A CVSE minden embere
látszik. — Marooich Júlia óvónő megtette kötelességét s talán Molnárt,
magánóvodája részére viszont majd Ágostont, Somogyit éa Hubertet' kell
csak akkor szavaznak meg segélyt, külön kiemelnünk. — Amint hírlik,
ha a kérelmében e célból megjelölt Doger biró kitűnően vexette a mér
belügyminiszteri rendeletei bemutatja. kőzést.

A költségvetés elfogadása után a
gyűlés 46 pengős segélyt szavazott
meg az Ostfly cserkészcsapat nyári
táborozási költségeire. — Hering
János székesfehérvári ev. lelkész
azzal az ajánlattal fordult a község
hsa, hogy az (Mily-tér rendezéséhez
szükséges 29 négyzetölea területéi as
ev. templommal szemben hajlandó
áteogedui, ha a község a pincéjét
éjraépltteti, azonkívül vaskapui éa
betonlalat emeltei. A gyűlés ezzel
A földbérleti szerződések bemuta szemben azt ax ajánlatot teszi Hering
tása és elfogadása utan a' gyűlés Jánosnak, hogy Celldömölk hajlandó
psrtnUnoncMkola I hőOO pengőért megvásárolni as Ollamegszavazta
jövő évi költségvetését,
melyben kasos épületet, hogy abban a szemind a kiadat, mind a bevétel 4048
pengővel szerepel. Ugyancsak tudo
másul vette a gyűlés, hogy a fdlyó
A szomszédos JAC csapata is ki
éri költségvetés során kisebb-nagyobb
vágta a rezet, amennyiben erősen
tételekben 10.401 pengős hitelátru
felázott pályán lelkes és odaadó já
házas vált szükségessé, de mivel
tékával kétvállra fektstte as ajóno
előre oem látható bevételekből és
göcseji leventéket. A JAC már az
tartalékolt összegekből kellő fedezet
első tíz percben Boda góljaival 3:0is mutatkozik, így pótadó emelésre
A három, évvel exelőtt megszűn háza nagyszámú iparosságát érték a ra vexétett, de utána a leventék is
nincsen szűkség.
tetett, illetve á celldömölki járási txért hozzájárulásukat adták a tes feleszméltek s ezzel kiegyensúlyozot
Lajtai Tivadar vezetőjegyző tétel ipartestületbe olvasatott jánosházai tület újbóli Önállósulásához, ami még tabb és izgalmasabb lelt a mérkőzés.
ről tételre ismertette az 1941. évi ipartestület volt vezetősége és tagjai ebben az évben meg fog történni.
A gólokat Boda (31, Fekete (2) és
.költségvetést a aat a gyűlés némi annakidején- minden tőlük telhetőt
Mathé lőtte. A JAC-ból különítsen
A jóváhagyó .miniszteri leirat meg
elkövettek,
bogy
a
reájuk
nézve
vita otán elfogadta, anal a módosí
érkezése utan a jáuosháxai iparoaság jók voltak: Boda, Fülöp, Szigetvári,
sérelmes
és
hátrányos
állapot
minél
tással, bogy a napkOzi otthon fenn
nyomban alakuló és tisztikart választó Pulay, Pusztai és Keresztes. Szakos
tartására beállított 1000 pengőt 1600 előbb orvoslást nyerjen azáltal, bogy közgyűlést tart, úgy hogy újévtől játékvezető kifogástalanul bíráskodott.
pencőre emelték fel. A jövő évi a több mint 60 éven keieaatül kifo kezdve a saját székházában folytat
költse•vetésben a kiadás 142.163 gástalanul működő és életképes tes hatja, működését. A jáuosháxai ipar
• A I MŰSOR i
peokőr;, míg a bevétel 117.735 pen tület Újból visszanyerje Önállóságát. testület kOrxetébex: Jánosháza, Ka
gőre lett előirányozva. A hiány tehát A mult év tavasián lezajlott válasz rakó, Nemeakeresztdr, Keled, Kéme24 -.->á pengő, melynek eltűntetésére tás alkalmával Szabó Károly ország nespálfa, Egyházaabetye, Kisaomlyó,
Barátságos.
44 százalékos községi pótadó lesz gyűlési képviselő is magáévá tette a Doka éa Borgáta köxaég iparossága Celldömölk.
kivetve as idei 62 százalékossal jnnoshazai iparosság jogoa kívánsá tartozik majd, mintegy 260 taggal.
Nagy
szenzációja
lesz
ma
délután
gát s ba csak tehette, nem ia axűnt A axétválás után a celldömölki járási
szembea.
azóta egy pillanatra sem fel ipartestületnek körülbelül 70O tagja Celldömölk sportpártoló közönségé
A jövő évi költségvetés nsggnbb emelni axavát az arra illetékes ható
nek. A CVSE—vezetősége
anyagi
bevételei: kereseti adóból 81.856, ságoknál, aminek most aztán végűi marad.
áldozatot oem tekintve — részint,
vásári helypénzekbal 19.000, külön-' meg is lett az eredménye.
hogy a közönségnek
kedveskedjen,
boző fogyasztási adókból 10.200,
részint pedig, hogy bajnokságra törő
ugyanis az iparügyi
miniszter
bérjövedelmekből 8.015, forgalmiadó
csapatának erős ellenfelekkel fejlődési
megbízásából bétlőn délelőtt János
részeeedésből 7000, vármegyei út
lehetőséget nyojtsoo, vendégül látja
házán egy értekezlet volt tartva,
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fenntartási
hozzájárulásból 2.372,
a Szombathelyi Haladás NB ben sze
amelyen a minisztert Baitner Cn&V
ingatlanátroházáai illetékből 2.200,
replő első csapatát A" Haladást a
Felejthetetlen jó édesanyánknak,
dr. és Koósondy Gyula dr. mioiaateri
nagyanyánknak, anyósunknak, testvé
mázsadljból 1200, adóbehajtási ille
magas sport intelligenciája celldömölki
osztálytanácsosok, ax Iparosok Orsxá
remnek, szerető szivU rokonunkiak
tékből 1200, villanytelepi bérletből
közönségnek nem kell külön bemu
gos Szövetségét Dobsa Lássió dr.
'4.(00 és aa italmérési engedélyek
tatói. Harmadik éve játszik már as
özv. nemeskén KISS G Y U L Á M É
igazgató, a közigazgatáai hatóaágot
utaui illetékből 1700 pengő
NB csapatai kőzött, kapcsa többszö
szül. jákfai GÖMBÖS VILMA
Hetthéssy Jenő dr. főszolgabíró, a
rös válogatott, de alig van játékosa,
elhunyta "átkafhtával mély bánatunkat
A nagyobb kiadási tételek: tisztvi járási ipartestületet Garray Rezső
aki már válogatottjelolt ne lelt volna'
enyhíteni 'igyekeztek, ravatalára ko
selők fizetése 21.674, elöljárók a t é  jegyző, míg a jánosházai iparosságot
Gazdag Móroos, Kiss, Szabó, Lovász,
szorút helyeztek, különösen az édvei
tese 2.760, szegődméuyeaek fizetése Szabó Károly országgyűlési képviselő
Nöegyletnek. akik testületileg kisérPillér mind olyan nevek, amelyek a
a régi t e s t ü l e t , több vezetőségi
Stefánia-fiók segélye 1600,
téktttaisó Ér*ia drága halottunkat,
magyar labdarúgásban márkát jelen• e ű l M ^ f ^ R e t ^ s e f é l y e 600, T ü d ő  tagja képviselek
gondozó segélye 800, OTI Öregségi miniszter kiküldött)?! szegélyesen
A CVSE ma határozottan kitűnő
ee*.jáxatókíf»fbo. Öregségi éa rokkantsági I győződlek,jneg.azokroUi sérelmekről, ' ¡
.-jáJhUr- *->. l é e T é d e l m r ^ ^ ^ ^ O r X j m e l y e k a több mint oOéiig JéqaáTüg.
iftmiiipii mn
'**—;• t r * * * ^ ~
'"' •' «i«
i n i ii ^*oct:v^Sa?^«nar^T~¿¿i^.iii-.
m«mnntrlrTTfjt7TTsTioö!™ *
alapján
kemoly
bajookjelOlt^A^osa
•
r ^ A ^ ^ ^ ' - W V ^ i f í ' - f f ! a ,
a mentepat mai jó- szelleméből azt-hisszük
hpi építkezésre".felvett kölcsOn torIsmét I t t az alkalom. Ezer és ezer
hr.gy a Haladás jóval nagyobb fu3a"~
Mindazoknak, akik felejthetetlen
sztésére 18.C00, a Síéoheoyt-út
nővérem, illetve rokonunk temetésén
aát as idén megazokott szívvel lélekkel
i ivezése után fennálló tartozás k i - ember nyert már az osztálysorsjárésztvettek,
vagy
bármi
módon
rész
történő játékával annyira ellensúlyozni
i ^yeolitésére 3 388, a méntelep msl- tékoo. Ma majdnem mindenki vesx
vétüket nyilvánították, ezoton mos
osztalysorsjegyet, mert kis Összeggel
tudja, hogy osak tisztes vereséggel
dunk hálás köszönetet.
nagy vagyont nyerhet, — Október
— ami sikernek fog számítani —
Prlnes, Banka é s Höhn
19-én kezdődik ax új osztálysors
hagyja el a pályát Remélhetőleg a
család.
kOiOnség méltányolni fogja a CVSE
ksaktárhelyiség,
n a g y játék. Ajánlatos, hogy vegyen, vagy
rendeljen egy sorsjegyet' bármelyik
áldozatkészségéi,
minél
nagyobb
p i n c e ó s i s t á l l ó bérbeadó. hivatalos föárusítóoál, t mert akkor
sxámban keresi fel ma á" pályát,
reménye biztosan lesz, sót máról
hogy
gyönyörködjön a komplett
— Elfoglalható azonnal is. — holnapra gaxdag lehet Mindenkinek
Készült
Haladás kulturált játékában a biztassa
a könyvnyomtatás feltalálásának
a mi derék labdarugóinkat. A mér
B i v e b b e t HERCZFELD MÓR és minden sorsjegynek egyenlő a
500-adik esztendejében
nyerési esélyt! Csak állandó és
kőzés kezdete délotán háromnegyed
fiiszerkereskedésében. kitartó játék vezet eredményhez. A
3 óra, rendes belyárak mellett ~~T.
D1NKQREVE NÁNDOR
.-zerenose forgandó,
Játékvezető; Horváth Győső.
könyvnyomdájában, Celldömölkén

Még

ebben az évben
újjáalakul
a Jánosházai ipartestület

JAC-ZLE 6I3(4I2)

Haladás NB-CVSE

fl

>

r

<

*****

