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ÁLLAMHÁZTARTÁS HELYZETE
A Z ÚJ Éli KÜSZÖBÉN
gozzék. Éppen a minap hangoz-

szán.

Szerkesztőség ¿ 8 k l a d u h i v a ü l :

F e l e l ő s s z e r k e s z t ő é s kiadó: D I N K O R E V E N A N D O R J

A Z ANGOL ÉS NÉMET

Ha MontecQccoli Szavaival élve
a háborúhoz három dolog szük
séges: pénz, pénz és.harmadszor
is pénz, akkor ez természetesen
elsősorban a modern háborúra
nézve áll. A most folyamatban
lévő gigantikus mérkőzés meg
indulásakor nem is volt hiány
azokban a jóslatokban, melyek
pénzügyi szempontokra hivat
kozva előre elparentálták az
egyik felét, magától értetődőleg
a legendás pénzügyi világhatalomnak,- Angliának nyújtva a
reménybeli győzelem pálmaágát.
A háború bálánk mögött álló
14 hónapja és a:: Angliából,
valamin; Amerikából az utóbbi
időben különösen nagy számban
özönlő gazdasági hírek alkalmat
adnak most, hogy minden vi
lágnézeti ctf< gnltságfől és elmeleli előítélettől mentesen kizárólag
a száraz tények megvilágításában
vizsgáljuk meg a helyzetet és
vonjak le a kínálkozó következ
tetéseket.

Celldömölk, 1941 január 26. 4

hatása még csak a jövőben bon
takozik ki a maga egéss térjeelmében. Ám máris újabb nagy
jelentőségű áremelésről kaptánk
hírt, A nemrég felállított angol
építésügyi minisztérium a mult
bét végén a cement tonnájának
árál azonnali hatállyal 6 sillinggel
emelte. A kilátásokat ezen hírek
alapján nem Ítélhetjük meg k<

Celldömölk.
Kossuth Lajos-utca 14. t z á x
c
Hirdetés dija előre fizetendő.

szerűen emelkedtek, hanem as
előirányzatot is tekintélyes mérlékben meghaladták. Az 1939.
év közepén felállított előirányzat
csak huszonöt millió márkával
számolt,, a legújabb adatok sze
rint azonban a hévétel 26—27,
a közületek
hozzájárulásával
együtt kb. 30 milliárd márkára
emelkedett.—A mult év szinte *

lattá például az angol rádióban
Sir Róbert Kindersley, a nemzeti
takarékossági bizottság elnöke,
hogy minden nem nélkülözhe
tetlen fogyasztási cikkekre ki
adott penny már- ámúgyis nagy
drágaság további fokozásához
vezet, tehát ismét közelebb visz
egy lépéssel az inflációhoz,

vező szinben. Amerika sokat I hihetetlen pénzügyi eredményeire
hangoztatott segítsége valószínű utálva, Reinhardt államtitkár ki
leg csak a katonai erőfeszíté jelentette, hogy Németország sem
sekkel kapcsolatos rendkívüli új adók, sem a régi adónemek
szükségletek
kielégítésére fog felemelésére nem gondol.
szorítkozni. Anglia trázi pénzügyi
Az angol é s német államház
gondjainak enyhítéséről egyenlőre
nincsen txó. Angliának tehát a tartás helyzetének összehason
legjobb esetben is állandóan lítását ezzel be is fejeztük. A
számolnia kell az infláció köz végső következtetést már feles
Ezekhez a beszédes adatokhoz vetlen közelről fenyegető vesze leges szavakba foglalni. A kérdés
•nincs sok hozzátennivalónk. A delmével.
csak az, mi módon volt lehet
tervezett intézkedések és a kö
séges, bogy míg a gazdag Anglia
zönség áldozatkészségéré s be
A német pénzügyi helyzet a tönk szélére került, a gazda
látására való appellálás, ha a megvilágításában Reinhardt pénz ságilag nem egyszer életképte
kiadások emelkedése továbbra ügyi államtitkárnak a »Déuteché lennek tartott Németország pénz
is ily Ölemben folytatódik
Steuerzeitungoban,
a német ügyileg megerősödve került ki a
napi kiadások október közepe adóügyi újságban
megjelent háború első évéből. A fe'e'et
óta megkétszereződtek! — eny cikkjére támaszkodunk. A Biro csak a' liberális gazdasági szem
hülést még átmenetileg is'alig dalom adóbevételei 1940-ben is lélet nézőpontjából lehet nehéz,
hozhat és a halálos betegen at
felfelé ivelő tendenciát mutattak.. valójában azonban c
kalmazott kozmetikai kezelésnél-LEz amonnan rrem csak abban a | fejtörést.—Angliatőkeerejébe
jobb hatást nem igen várbatank magában véve nem sokat mondó bízott, késslelei azonban kime
tőle. Márpedig a kiadások további tényben nyilvánult meg, bogy az rültek. Németországa munkára,
e m e l k e d é s e nagyon is valószínű. előző évhez képest több adó a termelésre építette -fe! gáaéa- " ~
Arról, hogy kalonai téren mit folyt be., haiierr. abban, bogy az sági rendszerét, termelését pedig
reiteget a jövendő,
könnyelmű adóbevételeknek a pénzszükség
fokozni is tudta. Míg az angol
jóslásokba nem bocsátkozhatunk. let fedezésében való részesedése munkanélküliség a háború elle- "~
A londoni rádió éppeo a na
pókban ntalt arra, hogy az angol Mint hogy azonban a most kez is emelkedett. Ezt az eredményt nére sem csökkent, Német
államháztartásban mutatkozó és dődő évet a hivatalos újévi nyi csak az angol helyzettel össze országban
nagyarányú,, csak
egyre nagyobbodó fedezeti hi latkozatok Angliában és Német
vetve mérhetjük le a maga teljes külföldi munkaerők tömeges al
ányra való tekintettel — angol országban egyképpen a döntés jelentőségében. Míg az angol kalmazásával enyblthctö munpénzügyi körök számítása szerint, esztendejének minősítették, min államkincstár háború előtt kiadá kásbiány mutatkozik. A német
kétésfélmilliárd fontról, azaz az denesetre bizton számíthatunk saitadóbevételeiből természetesen termelés emelkedéséra jellemző
arra hogy az új esztendő katonai
HÍ a Irffijil&áaatoa. j r t
szerint a német gépipar nemcsak
vedelem feléről van 8*0! — az téren rendkívül mozgalmas les*. I szerint a napi -adóbevétel (•
adófizető
polgárságnak újabb A nagyszabású katonai -akciók j 4 6 millió fpn«) a napi kiadá- a fokozott belföldi szükségletet
1
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tBrhetefc^tfi^
É £ 5 í

tétlenül gyorsan felszökő kiadá
sok mögött, tehát a lehetőség
legszélső baláráig fokozott taka
rékosságra és újabb adókra van
szükség. E rendkívül komoly
hangú felhívás mögött az inflá
ció reme húzódik meg.'.Legújab
ban-alig múlik el hét, sőt nap,
bogy a rettegett szó hivatalos
nyilatkozatokban - is el ne bán-.

vissza a kézzelfogható tényekhez.
Amitől Sir Róbert Kindersley
annyira fél, a további.drágulás,
máris küszöbön van. Csak az
utóbbi betekben került sor áz
angol vasúti tarifa és a. szállítási
díjtételea-,"^rMr5lTá-TitíD- é s
acélárak emelésére. Ennek az
áremelésnek a termelési költsé
gek emelkedése terén mutatkozó

narmad-hegyéö*

részét fis.emelte,.annak ellenéra, hogy
snljafli^píaö^
tiia"'' ' • - - ' •
ben a háború, ellenére is ked
A munka gazdasági rendje
vezően fejlődött, Reinhardt állam
titkár nyilatkozatát, hogy t. i. a tehát a kapitalista gazdasági
összehasonlíthatat
német birodalom pénzügyi hely rendszernél
zeté jobb, mint valaha, valóban lanul nagyobb ellenállóerőről
nem tarthatjuk túlzottnak. Ugyan- tett tanúbizonyságot. A munka
,
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csak rendkívül k é * » « D n H 6 ^ g f T ^
^
bogy a Birodalom mult évi adó tőke felett.
és vámbevételei az előző évhez
viszonyítva nem csak összeg-
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t.

a

KF.WFWESALJA

oldal:

—4.

U J A B B

Szóntelepeket fedezték f e l
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V a s - és Veszprém megyében
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Aé magyar fold kmcsei
yl;a
ta'.lasok. 'A Térerőid nora hpgy csak
.egységes egészünk alkotta meg e?t a
sok magyar vérrel áztatott földet,
aulyat soi?baj, =ok viszontagság ért
évezreden keresV.tOl, de megáldotta
annyi és oly sokfele kinccsel, aniiv.-l
nem sok ország dicsekedhetik a
világ m. " "
——;—

szám.

Érdekes természeitqdómányi
a p r ó s á g o k

Ajka. fejlődése,' a kiépülő bánjak-,
főleg patti iz a padragi szénbánya
köze'ebbrír érint minket is,- liiszeo
ciak egy ugrás ide Pairag, pláne ha
kiépül a va?ut ií. A padragi szénbá
nya j ó szénével majd lehetővé teszi,
hogy ne nélkülözzük a tüzelőanyagot
így, m i n t i n a , RraUor a rettentő
tbcn a pe4gáfsa^ ajnos ezflsen
főleg a
nélkülözi a tüzelőanyagot
szenet.
•

50 emelet magas, 100 m. hoxzszú és,áO m. széles oszlopot
'•• Az ország területének meg
tenne ki az a - letfégómennyiség
növi kedése tetemesen emelte
amit egy hatvan éves emjjer —
Magyarország személy- és árafeltéve, bogy t ü d e j e teljesen—ep
forgalmát.
Megnehezítette
a
és egészséges- - ^ é l ó t e . folyamán helyzetet,
hogy a Danán is
beleiekziiU.-Ehb.e7 a, H7Íftte--_-el-__
megszakadt a forgalom, szotikfvül
Itt. nálunk terem a világ legelső
képzel hete tlefc&l «fl»gyjnermyiséga
a MÁV mozdonyparkja hetek
lévegö belelekzéséhez mindössze
óta túlságosan igénybe van véve, búzája, itt teri-m a viiag legjobb,
legízletesebb, legjobb fajta gyümölcse,
400 millió lélekzetvételre van
ezért a MÁV igazgatósága ja
••zü ője, bora, barack, seprő; törköiy
az embernek szükségi
nuár 23 .11 0 órától a további pálinka, itt ezen a földön teremnek
Megbízható .híreket kaptunk arifél,
intézkedésig a személyszállító a világ legszebb leányai, legkemé
vonatokat az eddigi- forgalommal nyebb fiai,'a világ legvitézebb kato hogy a Szombathely mellett' Olad:
Az egyenlítő vidékén
lakó
nája, -a- világ-legdolgosabh, lagbüiz> S?, Ondód, Torony, Dozmal és Búc á i
szemben mintegy -10—12 s z á
Tfzeekek határában eiterülö-h-gym négereknekrggyti/edfukkal sem
kébb,
de
öotodatos
népe,
itt
nőnek
a
zalékkal csökkentette. A csök
legszebb lovak, szarvasmarhák, stb. vonulat alt.', ugyan*sak szénlelepok melegebb a vérük az Északi
kentés csak oly mérvű, hogy a stb. Egyszóval ez a magyar lold meg vannak. Több jel mutat rre. Ezen a
sark. környéken éló eszkimók
személyforgalom fennakadást ne van ájdvs mtuden jóval; csak tadni vidéken történt kutatasaknál szénre
vérénél. —
bukkanjak,
sokhelyen
a
lö'd
színétől
szenvedjen. így celldömölki yi
kell veié bánni, csak ki kell azt
alig méterre előkerOnek nagyobb
használni
a
becsületes
magyar
nép
szonylatban
Celldömölk—Győr
szénbuokátt, melyeket az ottani la
és Celldömölk—Székesfehérvár javára, b.ogy legyen kenyere a ma kosság tűzetésre igen jó .'redméni'.yel
A vakok városa. Az amerikai
gyar munkáskezeknek télen és nyáron
között—csupán egy -voai
felhasznál. Az é'elmes i ndódi -o'.gl
Oaraoa
államban lévő Tiltepeo
n,
hogy
a
magyar
fold
által
tp&l* I w^y forrna
Celldömölk—Zalaegerszeg között
kiadott életből minden magyar .kap nyok évek óta ennek a vidéknek a nevü város arról nevezéTeT.Tíogy
pedig két vonatpár közlekedik jon annyit, amennyi szükséges ahhoz, szenével tüzelnek — ássák, vésik a minden lakója vak. Az itt élő
hogy ne legyen ebben az.országban domboldalakat.
naponta.
emberek vagy már vakon jönnek
kenyeretlen, ruhátlan szegény gyer
A megindult vizsgálat megállapí a világra, vagy pedig születésűk
Megmaradt továbbra is a mek és munkásember.
totta, hogy ezen a vidéken tényleg
Szombathely—Celldömölk—Szé
értékek vannak a földben, csak ki után néhány hónapra vakulnak
kesfehérvár—Budapest
között
kell azokat aknázni.. Igén közelfekvő, meg. A Tiltepecbe jövő idegenek
hogy Szombathely kornyékén a var nek már rövid
ottartózkod ás
közlekedő Árpád gyorssinautóÖrömhírt ! kaptánk arról,- hogy palotai szénhez hasonló jó szenet után gyöngülni kezd a látása.
busz, Celldömölk és Sopron
bányásznak ki a vasi föld gyom
között mind a három vonatpár, hozzánk kOzel, a veszprémmegyei rából.
Az amerikai orvosok mindent el
Padrag község körül elterülő hegyes
azonkívül a szőlők nem kis területeteken a kiküldött geológusok
követnek, hogy . magyarázatot
Ahogyan a jelekből látjuk, a ma
örömére a MÁV igazgatósága olyan gazdag szénrétegekre bakkan
találjanak erre a' tömegvaku'ási
gyar földnek még a mai napig isme
visszaállította a Celldömölk é s Lak, amelyeknek mennyisége nyolcvan retleu kincsei kerülnek elő, pedig az jelenségre, sajnos még ezideig
millió
tonnára
tehető.
A.szénrétegek
Pápa között közlekedő diákvoígazi kutatás még^meg áeWTiitintt,
nem koronázta
siker fára
natot is. Eiég tűrhető a közle vastagsága — á megállapítások. aZe
ezeket-a széntelepeket csak a vélet
dozásukat.
."
rint — 1 j méter Ilysn vastag szén- len hozta napfényre. Mi mindent
kedés Celldömölkről Szombat réteg magyar földön ismeretleu. Ami
hely felé, mert ezen a szakaszon pedig a legörvendetesebb: a szén Miét kivenni- a magyar föld.mélyé
ből, mit rejteget a magyar föld —
A méhek is tudnak beszélni.
bárom
vonatpár
közlekedik, minősége még a tatai szénnél is azt majd a kutatás eredménye ma
Ake Harison, svéd tudós, aki
mégpedig úgy beállítva, hogy a jobb, hasonló a brenbergi szenekhez. tatja meg.
egyben szenvedélyes méhész is,
•ármrgyci hivatalok. Szombat
A szén kitermeléséhez megindultak
érdekes mikrofonos kísérleteket
helyen delelő.t Xolyamin időben a szakszerű előmunkálatok, a feltá
végzett a méhekkel. Megállapltotfelkfresb^tók—Az -új -menetrend rás munkálatai a hírek szerint meg
egyébként celldömölki viszony indultak és úgy tudjuk, hogy Európa —Évekkel ezelőtt szerkesztőségünk a ta, hogy a méhek azokat a han
legmodernebből megépített szénter Magyar. Földtani I n t é z e t b e n á t j á r t , gokat, amelyek a „G" ós a
latban a következő :
hogy olaj és gazkutatás szempont
melő helye lesz a padragi szén
jából fúrjak meg a Saghegy völgy - háromvonalas „E" között feksze
Celldömölk-Szombathely között bánya.
yonnlatait, a Marcal és a Cinca völ nek hallják. Ezzel' kapcsolatban
Veszprém vármegye területen, —
indul 4.49 8.3S 12.S6 21.04 Ajka kornyékén nem régen fedezték gyeit, mert régi tapasztalat szexint megfigyelte, hogy egy szabadon
itt olajnak, gaznak kell lenni. ígére
érkezik 6.40 14.22 20.20 22.17 fel a kitűnően működő bauxid tele tet is kaptánk, de a próbafúrások a lévő királynő beszélgetést - foly
pekei, amit állandóan bővítenék. mai napig elmaradtak. Helyette Sop tatott egy bezárt királynövel,
Ajka lesz Magyarország legnagyobb ron megyében és Zalában fúrtak, — továbbá, hogy a . viasisejteken
Celldömölk fiyör között
hatóerejű villamos központja, ü g y Zalában igen jó eredménnyel. Ami munkálkodó dolgozó méhek egy
tervezik, hogy ss ajkai villamos erő késik, nem malik, erre is rákerülhet
indul
22.37
bizonyos hangra úgy reagáltok,
teleptől drótkötélpályát építenek ki a a sor. Mi örülnénk a legjobban, ha
érkezik
4.28
nyomban és
most feltár: padragi szénbányákhoz fáradozásunk eredményre vésetne és hogy a. munkát
vezény
és addig is, amig ide vasútvonalat vidékünk olajjal, .földgázzal (üthetne. egyszerre, mondhatni
Celldömölk-Pápa között
építenek. _«zen_a.__dTrótkotélpályán
szóra abbahagyták.
Csoknyay József.
indul
6*6
— —szállitj^_Ajk«^áJttpjnfi^
fekete'gyémántot. Az ajkai viliamos
érkezik 14.23
erőtelep látja el energiával -az Aj
Mennyi vére van- az embernek?
alumínium 'és bauxid' ipartelepekét,
Bgv német tudós megállapította,
j^msBwnu.ált
7
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Celldömölk—Zalaegerszeg között
Indnl
érkezik

5.03 20.38
7.18 > o 46

Celldömölk—Sopron
üdnl
érkezik

4.00
6.40

között

^20—17.18
14.19 18.60

A vastag számok az Árpád
gyorssfoautóbusz érkezését, illet
ve indulását jelentik.

hogy az ország' euergiaszükséglétének
a felét ellátni képes legyen. -Ajka
lesr. Magyarország egyik legnagyobb,
legerősebben iparosított és bany ásított
központja. A közel jövőben tObb
ipartelep létesül .itt, erre vonatkozó
tárgyalások
vannak folyamatban.
Ajkán több szociális intézmény is
létesül, mért környéke alkalmas arra
is, hogy kifejlődhessenek itt ezek az
intézmények. Egészséges tissta bako
nyi levegője, tiszta forrásvizei, erdői,
fenyvesei vannak és.. a népélelme
séere szükséges vidéke is megvan.

lewö vas
Bővebbet

lyha elai
i kiadóban

vérmennyiség a testben a követ
kezőképpen oszlik meg: . ' / réss '
a azivre, / rési a májra, '/«
rész az izomzat körüli részekre
esik, végűi a fennmaradó '/«
rész megoszlik az agy, a vese,
a lép éa a bőr között. Étke
zéskor 1» vér nagy mértékbénr •
gyomorba tódul, az • ágy .pedig
elvértelenedik.- Innen Van as,
hogy étkezés után az emberen,
a fáradtság jelei mutatkoznak.
4
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Eladó családiházak.
A Széchenyi utcában 2 szobás,
uj, adómentes, a Petőfi utcában
ugyanesak 2 szobás jókarban
levő családiházak eladók.
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HÍREK
A pannonhalmi főapát névnapja
s Kelemen Krizosztoó- pannonhalmi
főapát holnap, hétfőn hü meg név
uapjaL E - alkalommal a c-lldömölki
apátsági , templomban hétfőn reggel
p^t yeá~ 8 órakor hálaadó énekes
uaí'yinise lecz.
?

-Váttoiasok-a M Á V ^ üzietvezetósé, eénél. A MáV elnöke, vitéz nagyba
oyai Horthy István a szombathelyi
•zl- tvezelüseg trrgatmr—t-s-k-ere;skedelini osztályainak vezetőjét, Torkos
.Antal főfelügyelőt
nyugállományba
helyezte és a további szolgálat alól
felmentette. Torkos Antal utódja a
forgalmi és kereskedelmi osztály élén
Rikker József lőfelügyolő lett, aki
egyben Vériess Vilmos István üzlet
i z g a t ó n a k a .helyettese is Ina*
Viszont Rikker József osztályfőnök
helyettesévé Buday Je.z-eí felügyelő
Bsveztet.tt ki.

Kitüntetetett csendörök. A m. kir.
ül, cseudőrkerület parancsnoksága
Bebessy László oelldömölki
őrs
parancsnok, tiszthelyettest és a mel
"mestert á Horváth Sándor celldomoiki kertész gyilkosainak gyors k.zrekerltcse és á bűnügy
legapróbb
részleteinek
pontos
kinyomozása
korul kifejtett eredményes munkássá
gukért dicsérő oklevéllel tüntette ki.
— A derék csendőreink kitüntetései
be: mi U őszintén gratulálunk, mert
a kitüntetésben dokumentálást látjuk
annak, hogy Celldömölk és környékéuek "személy és vagyonbiztonsága
jé ketekbec van.
Kirendelés. Hetthéssy Jeoő dr.
járási főszolgabíró Györkös István
etlldömülki érettségizettet jaouar 15USI szociális kisegítőként a magyargenosi körjegyzőséghez kirendelte.
Pénzügyi kinevezés. A m. kir.
peu/.Ugy miniszter Kies József oelldö
mölki malomellenőrt
forgalmiadódljuokká nevezte k i .
vasuta igazgatósága Sípos Lasiio és
Vigh Jenő forgalmi
napidfjasokat
Rakosrendezőről Celldömölkre he
lyezte át.
Halálozás. Nagy János Celldömölk
e iik tekintélyes polgára hétfőn dél
otái 64 éves korában rövid szenve
dd után elhunyt. Szerdán délután
temették nagy részvét mellett. Hét
gyermeke és 16 unokája gyászolja.

Küitúrest a Katolikus Házban. A
celldömölki Egyházi Vegyeskar ma
dílután 5 órakor műsoros előadást
rendez a Katolikus Ház nagyterme
be ). A, mflsoron- Dhtár Gyula igaz
gató tanító: A-birodalom, melynek
iiir.cs határa clmnjpl, míg Horváth
Károly dr. esperes- plébános: Kart
haus, Soháffhaaseo -és a rajnai-víz
esések címmel tart előadást..-l~Ez
utóbbi vetitettképes lesz. Közre'műSGduek még a Vegyeskar tagjai is
énekszámokkal és szavalatokkal. -.
' Értesítési Az állrjmásfőnökség'ez
ut+>rr ertesitr a_nyugdi|as vasutasokat,
'' ÜY BBt tagsági igazolványokat a
kezelő irodában haladéktalanul vjjgyék
át, mert elleneseiben portóslevélkónt
fogják kíkezbeeitení.Uj közgyám Celldömölkön. Pár
héttel ezelőtt közöltük, hogy Szécsi
János nyuf. MÁV. főintéző Celldö
mölkről átköltözött Szombathelyre s
ezért- lemondott .a
nagyközségnél
viselt közgyami tisztségéről. Helyébe
a mult pénteken délután Ajkay Béla
dr szolgabíró'elnökletével a.képviselő
tasttjlet javaslata alapján
Ssebó
Ká'máu dr. ügyvédet választották
meg. egyhangúlag
Halálos szerencsétlenség a bazaltbányában. Kedden kora reggel a
iéiehTTTeáltó olvadás követáeztében
f^
megdöbbentő halálos szerencsétlenség
történt a ságbegyi ba/altbányában.
Röviddél azután, hogy a munkások
dologhoz kezdtek, Erdélyi János tokorcsi illetőségű 50 éves bányamunkás
egy magasabb part -alatt köveket
rakott csillébe, de az olvadás követ
keztében meglazult és síkossá vált
part nagy robajjal leszakadt és egy
hárommázsás szikla a szerencsétlen
Erdélyi János mellére znbant úgy,
hogy a négygyermekes ember nyom
ban meghalt. Hozzátartozói haza
szállítottak és Tokorcson temették el
nagy részvét melleit. A hatóság
megállapítása szerint a szerencsét
lenségért felelősség nem terhel senkit.
-0

Veszedelemben a dömölki cigányok
A hirtelen beállott hóolvadás követ
keztében a G ó c a patak vize ann ira
megáradt, hogy kilépett több helyen
a medréből és többszáz hold földet
Ontott el hullámaivá'. Az áradás
estére még inkább fokozódott
benyomult a dömölki faluvégén tá
borozó Kolompár cigányok földbevájt
ós összetákolt házaiba is úgyannyira,
hogy a megijedt cigányok a. nagy-,
község tűzoltóit hívták segítségül.
Néhány ház össze is dőlt, ezért p r
családot átkellett telepíteni á maga
sabban fekvő régi kanászházba. Em
beréletben ugyan, kár nem esett, da
arra rákészülhetünk, hogy az >árvizkárosnlU cigányain* még jövő ilyen
kór is kéregetni fognak három négy
vármegyében
a viskóik felépítése
javári, . *

Hlvatalvlzsgálat Hetthéssy Jenő
dr. főszolgabíró Solti László várme
gyei számvevőségi tanárnőé közben-"
jöttével csütörtökön é s pénteken a
Színház. Vértes Károly színigaz
V-nőcki körjegyzőségnél bivatalvizsgató feladatának fényesen megfelélt.
láutot tartott.
Nagy áldozatokat, hozott, amikor a
fővárosi színházak műsorának leg
-ílhunyt íiajalemiwr. Mizeri Lajos
újabb aár'átpft" 'Jöítr^Wmlff^SfstP;
-celidsmörki.- borbélysegéd- hétfŐO'-dél rendű szereposztás, gondos és ízléses
raidSzés 'íéjfernflate.
^
kell megémlékeznnnk az első^eme^l^^^^^^f^^na^b^n^fy^ Külön
rendű erőkről, akik valóbán művé
«*M»ét mellett. Szülei, öt testvére ős szies alakítást nyújtottak. A colli
kiterjedt rokonsága gyászolják.
Közönség hideg közönye ís kezdett
.megengedni s az előadások nagy
része szép házak előtt pergett le. A
heti műsor is minden várakozásnak
Efly k e m é n y f a h á l ó 
megfelelt, az előadások gondosak és
szoba butor e l a d ó . egybevágóak voltak. Ma délután fél 4
órakor »lrzsébet», este fél 8 órákor
- Gim a kiadóban.' pedig a »Fiatalság bolondság* cfmfl
operett kerül szitire. Mához egy hét
re boesuelőadasal „Egy bolond 100at osioál, Ezzel a társulat. befejezte
előadásait Celldömölkön.
.
'
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KSszönetayilvariítas
Mindazon jó rokonok,,,
ismerősök " és jóbarátok,
akik felejthetetlen - fiúnk,
illetve testvérüu:-:

JMiaefi

Lajos

temetésén
megjelentek,'
ravatalára koszorút, vagy
csokrot helyeztek, nagy
bánatunkban vigasztaló
szavaikkal felkerestek —
fogadják bánatos szivünk
bálás köszönetét.

Mizeri István
és családja.
fiV111MtMMl ftttt A naíljiifaniilii i
J •IvnvZOtl vOti * 1 VvITUi}tU\JItá 1
gyülekezet ma vasárnap este 6 órái
kezdettel az ev. uj iskolában gyttle
kezeli estet rendez.
^
Lelkészértekezlet. A kemenesaljai
ev. egyházmegye lelkészi kara kedden
Molitorisz János esperes elnöklete
alatt lelkészértekezletet tartott.
lévmagyarosltásv—GEÍ_
kemenésmágasi lakos a belügymí
niszter engedélyével Gyímesi-re vál
toztatta családi nevét.
Tavaszi vetöburgjnya akció. Ér
ttsiti a községi elöljáróság a lakosságot, hogy a 100 kat. holdon alnli
gazdák számára a vármegyei m. kir.
gazdasági lelűgyelőség ntján tavaszi
vrtőmegborgonya akció kerül lebonynlílásra. Igényelhetők a következő
fajták: korai rózsa, GOl-baba, őszi
rózsa, Ella, Woltmann és Krflger. A
leszállított burgonya árát készpénz
ben kell majd az igénylőknek kifizet
niök, míg a tényleges vasúti fnvar
költséget a m. kir. növény, termelési
hivatal viseli. Egy-egy fajtából
egy
állomásra
szállítható
legkisebb
meuyiség 60 q. Az igénylőknek q ként
( pengő előleget kell befizetniük. A
részletes kiosztási feltételeket és Ja
vetőbargonyaárát
később
fogjuk
közölni. Aa igénylők 8 napon belül
községháza 2 es száma szobájában
jelentkezzenek összeírás vegeit.
Tyuktenyósztési tanfolyam A l t é 
ságon. Alsóságon Hajós Gyula téii
gazdasági
igazgató
rendezésében
megtartott tyuktenyésztési tanlolyam
tegnap esté zárult be. A tanfolyam
nak 120 férfi és nő hallgatója volt,
elhatározták, hogy Pápáról vörös
kistestO fajtyukokat szereznek be,
létesítenek - továbbá
baromfikeltető
telepeket, tmelyek állandó állatorvo
si ellenőrzés alatt állanak. Az első
telep Szakály Dezső tanítónál és
Somogyi Jenőnél létesül.
,

' ' ,:
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3. oWal. .

Termények é s élelmi
szerek termel6i,piacf é s
kiskereskedelmi
legmagasabb
á r a i CelldfimBlköa
~
j .. .
Termelői Kerèsked.
'"
'
(Pia'O * r
(fogy ár)
Buza jorhln 'q-ként 22 95 P
Rozs
„
q-ként 18 95 „
Ztt>- : „
q-ként 2080 „
Árpa jómtnőségfl,
takarmányárpa q-ként 1960
O tengeri q k é i t
20.95
tengeri zsákból kimérve
;—7——
.
kicsinyben kg-kénl
021 " '
021 P
Ujtengeri szemes q-kéhtl805 „
Ujtengerl (szemes) zsák—r—
bői kimérve kicsinyben
kg-ként
0.19 „
0-21 „
Ujtengeri mesterséget
'
szántott q-ként
22.10 „
Ujtengeri mest. szárí
tott kicsinyben kg-ként 023 „
0-25 „
Csővestengerl q-ként 12 70 „
.—
Bab fehér legjobb''
- .-- - • '
minőségű kg-ként
049 „
0-53,„
(jyOngybab legjobb
minőségű kg-ként
0-51 „
055 „
Hnsszubab legjobb
minőségű kg-ként
Oja^J
0 59 ,
Laposbab legjobb
minőségű kg-ként
057,,
061 „
Fürjbab gömbölyű legj.
minőségben kgként
057 „
0-61 „
r

minőségben- kg-ként
0 55 ,
Tarkabab legjobb
minőségű kg-ként
047 ,
Vegyesbab legjobb
minőségben kg-ként
047 ,
Lencse legjobb minőség
nagyszemu kg-ként
0-75 ,
Lencse legjobb mini séf
középszemfl kg-ként
0-63 ,
Lencse legjobb minőség
kissiemti kg-ként
053 ,
Zöldborsó legj. minőség
(Expressz) "kg-ként
Köleskása kg-ként
Tej, teljes lit-ként
0-24 „
Tejfel lit-ként
I-— „
Tehéntúró étk. kg-ként 0-40 „
Vaj pasztőrözött^
csomagolt kg-ként.
VajJózí-kg-ként
4-40
Piaci irósvaj kg-ként 4-20 „
Tojás, friss kg-ként
2TO „
Tojás f.isi drb-kénf
0 H „
Tojás meszes drb-kénf 0 1 2 , ,
Mák kg-ként
Dióbél feles (csemege) kg.
Dróbél elsőrendű kg-ként.
Méz pergetett
2-— „
Vöröshagyma 1. rendű kg-ként
Fokhagyma kg-ként
Fejes káposzta kg-ként

SaTanyllotkáposzta kg-ként

059 „
031 »

Oíl .
0-88 „
0-76,
0.66 .
O90 ,
0:84 „

510 .
4-40 .
4:20 .
2 70 .
0-14 ,
012 .
2.60 .
5J0 ,
5.20 .
2-40 .
0-36 ,
080 .
0.10 ,
0'36 «
0- 40 .
0.05 .
2.32 ,
2-32 .
2-3.
2-2,
2-24 .
2-20 .

Kenyér egységes buzakenyér kg.
Péksütemény drb-ként
Zsir, elsőrendű olvazstott kg.
TepertS kg-ként
Háj kg-ként
Zsirszálonna bőrrel kg-ként
Sózott szállna-kg-ként
Sertéskaraj bennelevö csonttal kg
Sertéscomb, lapocka bentlévő
csonttal kg-ként
2-20 .
Sertéstarja bentlévő csonttal kg.
2- 20 .
Köröm kg-ként -.
- .0-80 .
Caontozatlan fej, farok kg-ként
Etsócsütök k g - í é n t — ; —
Hátsócsülök
1-50 .
Oldalas kg-kéat
1-80 .
Tüdő, sziv, lép, nyelv kg-ként
•Vese, velő, máj kéként
' - •.
Paprikás é s füstölt szalonna kg.
Füstölt kolbász, friss
.
Mfr;
(tiszta sertéshús) kg-ként
Füstölt szárazkolbász
3-30»
r

&
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Hirdessen lapunkban!

IGróf Tisza István
utcai b é r h á z

e l a d ó .

Érdeklődni lehet lapunk
kiadóhivatalában.

Borjúhús, comb, lapocka kgként
Borjúhús pörköltnek való kg-ként

l-f
1-80 \

Aki az 'árkormásybiztoe által meg
állapított áraknál magasabb árat kéí.
vagy fizet, bűncselekményt követ el,
és a törvény sjzerint büntettetik.

fcEveszünlv
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E L A D Ó
Celldömölkön a Sági utcában
,H szobás, adómentes, pincés,
redőnyös ablakú,-villaszerű

családi ház.

A z 1941 évre szóló
mazógazdaaági munkabérek
. megállapítása I
-Az országos és vármegyei mnnkabermegaliapltó bizottság vizsgálat tár
gyává tette úgyszólván az Összes
mezőgazdasági
munkanemeket
és
határozatában megszabta a munká
soknak fizetendő legkisebb munka
béreket. A bérhatárnrat szerint Vas
varmegye területén 1941. december
31-ig az alábbi legkisebb munkásjárandóságok lesznek érvényben:

katasztrális hofdnál nagyobb terület
learatása nem juthat
Ha a munkaadó gépeket állít - be,
az aratóknak katasztrális holdanként
kévekötő aratógépért máslél napot,
marokrakó aratógépért pedig egy na-

szám.

a tehén sertés és; baromfitartást
A gazdák konvenciója 80 száza
lékkal, magasabb a cselédek konven
ciójánál, az iparosok konvenciója
pedig 16 százalékkal magasabba——
Külön-külön megállapította még a
bizottság a"cukorrépa, takarmányrépa,
tengeri, réti széna, sarjú, szántóföldi
takarmánynövények,
sommás
és
szőlőmunkások, továbbá a szakképzeti
kertészek, kerlimunkások és a fa
kitermelésre
vonatkozó
legkisebb
munkabéreket is, amelyeket a jövő
heti számunkban majd ismertetni
fognak. '

géppel learatott terület után is meg
kapják a teljes részt. Lófogalu gereb
lye egy napi munkájáért két férfi
A munkások 3 csoportba tartoznak. napszámot követelhet a munkaadó.
A cséplés és kazalozás munkájáért
Elsóosztályn munkás az a férfi, aki
10. évét betöltötte és nehéz munka megállapított' legkisebb .munkabér
kifejtésére képes. Másodosztálya mao- élelmezés mellett, a szem 3.6.százakés s nő 17—65 év körött, a férfi lékánál, élelmezés nélkül pedig a
10—19 év között és végül a nehéz szem 4 százalékánál keveeebb nem
munkára nem képes 19 évnél ídőnebb lehet. '
magyar
férfi is Harmadosztályú munkás a
i
«T
A munkaadó költ les c a é p ! t f g é p e t l K O z O I W k
;H«ik«r4QÁ«rrgazaaságr^ie^
Benyomta az IBUSz ablakit. A férfi 10, a nő 17 éven alul, illetőleg díjtalanul a munkások rendelkezésére
- megis
mait pénteken kora reggel, amikor a férfi 0 0 és a nő 65 éven felül.
métlődő nagy eseményét: sz orszá
bocsátani a szalmás aratórész elosé
a celldömölki állomás I I . osztályú
mezőgazdasági
kiállítást
és
pelésére, ilyenkor a munkaadó adja gos
Napszámbér helyettt órabért álla
várótermében senklsem tartózkodott, pított meg a bizottság. Az I. osztályn a géprészt, a lútőí, kenő- éa tüzelő tenyészállatvásárt idén március 29
Weinaeht József 86 éves bácsalmási munkás órabére : 1"2 kg. búza, illet
anyagot, a
munkaerőt az aratók tői április O-ig, a húsvétot megelőző
t
napszámos váiólerem felöl benyomta ve I H fillér,
a 11 oSstálfO szolgáltatják, akiknek aratóiésskere- H ^ y ^ j ? ^ A ! 5 S ? ^ z ^
kiállítás és vele kapcsolatos teuyészaz özv. Tarr Istvánná kezelése alatt munkás órabére 0.9 kg. búza, illetve setük utan oséplőrész nem jár.
állatvásár megrendezésének a mai
tevő IBDSz-üzlet ablakát a az így 18 fillér, a I I I osztálya munkás óra
A munkaadó a munkások szalma- rendkívüli viszonyok kOzOtt fokozott
támadt nyíláson keresztül ellopott a bére 0 7 kg' búza, illetőleg 14 fillér.
járandóságát megválthatja. A meg jelentősége van, nemcsak szert, mert
lókból t pengő körüli aprópénzt és Az órabérek élelmezés nélkül érten
váltási összeg nem lehet kevesebb 1 s magyar
mezőgazdaság nemzet
az asztalról különböző cukorkákat. dők. Ha s búza á r s emelkedik, ak
mázsa őszi szalmáért 5 kg., 1 mázsa fenntartó jelentőségét szemlélteti, ha
Tarné feljelentésére a csendőrség kor emelkedik az órabér is.
tavaszi szalmáért pépig 8 kg. basá nem azért is, mert évről évre jelen
azonnal nyomozást indított és a I I I .
Élelmezés-esetén mind s három nál. Abban sz esetben, ba a gabonát tősebb szerepet játszik a köztenyész
osztályú váróteremben
tartózkodó
uemfhordják keresztbe vsgy ,hs más tésnek megfelelő apaállatokkal való
Weinachtot is igazoltatta. A bácskai osztálya munkásnál a napszámból
ok mistt s termett szalma mennyi el átásában és így az állattenyésztés
sváblegény rövidesen beismerte, hogy naponta 90 fillér vonható le.
séget
nem lehet megnyugtatóan meg
Permetezésért, kézi műtrágya szó
minőségének fejlesztésében a tenyé
Németországba akart szökni, de m i 
állapítani, minden 100 kg. szemre sző kis és nagyobb gazdák anyagi
vel elfogyott a pénze, benyomta az rasért és zsákolásért s fenti órabé
800
kg.
ószi
szalma,
illetőleg
160
boldogulásában. Ebből a szempontból
IBDSz ablakát abban a reményben, reknél 86 százalékkal magasabb óra
kg. tavaszi szalma számítandó, mint fokozott jelentőséghez jut a tenyész
hogy ott sok pénzt talál. A csendőr bér fizetendő. A oséplésnél teljesített
legkisebb
mennyiség.
állatvásár a keletmagyarországi és
ség letartóztatta és beszállította a zsákolásért óratöbblet nem j á r . — .
As élelmezés naponta és szemé erdélyi részek visszakapcsolása követ
szombathelyi törvényszék fogházába.
Munkaszüneti
napokon
végzett
napszámos munkásnak a rendes órabér lyenként; 70 dkg. kenyérliszt, 36 dkg. keztében, mert ezek minőségileg is
A találékony szerelmes. Szirmay nél 25 százalékkal magasabb órabér íflzőliszt, 7 dkg. hns, 3 dkg. zsir, 8 erős javításra szoruló állattenyésztése
dkg. só, 10 dkg. bab, 60 dkg. borgo
részére a n;-.gy számban hiányzó
Béla bankigazgató gépírásos levelet fizetendő.
nya, fél liter tej, vagy leves, másfél
apaállatok jelentős részét itt fogják
kapott.-A levél megdöbbentette: egy
deci
ecet
és
4
fillér
füszerpénz.
A
beszerezni. - — —.ismeretlen írt neki s röviden közölte
munkaadó
adjs
a
szakácsnét
és
a
vele, hogy Éva leányát Sápi. Tamás
A kiállítás alkalmat nyújt arra is,
főzéshez szükséges tüzelőt.
festőművész pasaiéli villájából látta
hogy a kiállító tenyésztők uja b
kijönni. Lehetséges, bogy modelt Olt
tenyésztési eredményeiket sz egész
volna a lány? — kérdi .gúnyosan a
ország előtt bemutassák é s egymással
levéliró. Ezzel a levéllel indul meg
|-TersenyezheB8enek^Ar nemes *ersen»
Dóczy Ferenc kis regényének cselek
gés ösztönző hatása Örvendetesen
Az aratás, hordás és asztagolás
ménye »A találékony
szerelméé*
nyilatkozik meg mar az esévi kiállí
megállapított
című szellemes és lebilincselő könyv együttes munkájáért
Az egészbéres
éves gazdasági tás előkészületei során is. A tenyésiben. A könyv a i »£rdekes Regények legkisebb munkabér:
cselédek részére megállapított és 1941. allatbejelentések jancár 6 án lejárt
-— Röptében a világ kóralc oimü
s) részbér esetében;
élelmezés
'batáridejéig az ..ország Oasies jeles
sorozatban jelent meg Érdekes, iz- mellett, jobb termőképességü földön április 1-től érrényes konvenció a
tenyészetei és s népies tenyészet
galmas, kalandos, szerelmi regény, a termény és a szalma IS. részénél, következő; 16 q gabona, 1000 négy
nevesebb körzetei olysn nagy szam
finom tollal megírva: nem tndja gyengébb termőképeasógü földön a szögöl szántólöld és 800 négyszögöl bán jelentették be részvételüket, hogy
letenni, aki olvassa. A Magyar Nép- termény és a szalma 11. részénél, kertfOld, 1 tehéntartás, a hely: szokás a bejélentett állatok száma jelentősen
nak megfelelő tartáson és a. tehén
művelők Társasága kiadásában meg
gyengébb földön 10. résznél kevesebb
istállók
befogadó
borjának tartása elválasztásig, a tehén meghaladja as
jelenő 'aihetetlnnül olcsó ragénysoro- nem lehet.
képességét. NOvekedO számban jelent- tartást
a
munkaadó
megválthatja
sat mindegyik kötete igen szórak ozb) szakmáoybér esetében; katasz napi egy liter tej alapjárandósággal, keztek már s visszacsatolt felvidéki
tstö olvasmány. Még vonzóbbá teszi
és kárpataijai területeknek a szerve*
a mélynyomása képes rész, amely a tert holdanként élelmezés mellett ezenfelül a *8. gyermektől kezdve léit tenyésztési msnkába bekapcsoló
világ minden tájáról érdekes uikke- - jobb termoaépeeaégO. földön 90 .kg^
dott állattenyésztői.—Véglegee-adaio-._
ket közöl. A kötetek ara 10 fillér: gyengébb lermOképességü földön 80 liter táj jár.'a-gysrmek_43. életévé kát a kiállításon élfogadoUtenyészhetenkint jelenik meg új'kötet, érde kg. gabonánál, élelmezés nélkül jobb nek betöltéséig: A cselédtehén részér? állatok számáról még csak s minőföldön 100 kg., gyengébb földön 90 istállóról, alomszalmáról' és pásztorról
kes, izgalmas tartalommal.
.....
I ségi felülvizsgálat után lehet majd
kg.- gal
Jobb termöképességünek az a
firözkyá^
számít, amelyen az, utolsó 5—:
yos, Ijogy a jobUáris tenyószállstvá'Cikk*,-.
ket közOl még a sikeres gyümölcs- a » mazsat-»
gyengébb
termöképességünek 8 szekér ágla, vagy •
A budapesti
tenyószállatvasaroa
ürméter
telepítés alapelveiről, az elfagyott' föld
dorongfa és két szekér ágla vagy 12 előreláthatóan élénk kereslet lesz a
őszibarack fáról, a várható tavaszi számit. Ha a munkások és s munka
hernyó|árásríl, a gyümölcsös jöve adók a föld minősítésére vonatkozó ürméter kemény botfa, vagy 18 q jó apaállatok iránt. A szükségletet
növeli
a
visszacsatolt
területek
delmezőségének emeléséről, a január lag nem tódnak megegyezni, a var darabosszén és 8 szekér agfa. Só
eleji ólmosesőről, áj szőlőtelepítés megyei gszdssági felügyelőség dönti járandóság: 84 kg. ezt a munkaadó vásárlásainak fokozott bekapcsolódása
megválthatja. . Készpénzjárandóság: is. Az apaállatok jelentős • részének
engedélyezéséről, a jó gyümölcsfa ko el s vitát.
ronáról, s vízben álló gyümölcsfákról,
pótlásáról gazdáink a tenyészállatAz arató' köteles a tarlót felgereb évi 00 pengő és lakás.
stb. A két, színes gySmOlosképeket lyézni, a megázott kereszteket ujrá
A 16 éven- felüli nehéz munkára vásár^válogatott anyagából kívánnak
is közlő szaklapból a ' >Nóvéuyvéde
rakni és szárogatni. A kapar ék ból is képes legény báromnegyed konvenci gondoskodni.
lem« kiadóhivatala 'Budapest, VI., részt kap a munkás. Az aratókereset • ót ksp, fizetésé napi 1 liter tej ós
Arénáéit 84/c ) égy alkalommal e bői páros aratás esetén; a kaszás az egészbéres éves gszdssági cseléd
Készült
lapra való hivatkozással díjtalanul kétharmsdrészt, a marokszedő egy részére megállapított konvenciónak
DINKQREVE NÁNDOR
küld. mutatványszámot. .
harmad részt kap. Egy kaszásra 10 háromnegyed részé, kivéve a lakást,
könyvnyomdájában, Celldömölké*
Gazdasági előadás. Hajós Gyula,
á celldömölki mezőgazdasági szak
iskola igazgatója a Vasutas Kör
nagytermébe::
február hó 10 tói
15 lg a korszerű baromfitenyésztésről
esti tanfolyamot tart. Az előadások
kezdete este S ó r a . A tanfolyam d í j mentes. Háziaaazonyoknt 6a a vendégeket szívezen látja a tanfolyam
elnöksége.

Élénk érdeklődés mellett
folynak az Országos
Mezőgazdasági Kiállítás
és ötvenedik Tenyészm

Aratási é s
cséplés!
munkabérek

A gazdasági
cselédek bére
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