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Kemenesalja
Megjelenik minden vasárnap reggel
Előfizetési díj egész évre 5 P, fél évre
2.50 P,

negyed évre 1.30 P.
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Hirdetés dija előre fizetendő.

folyamán szerié az országban E r d é l y i m e n e k ü l t e k
szakembereink
ezrei tartanak
Kemenesalján
előadásokat a gümőkórról, isko
Még Keletmagy.iror»z i »rssz csa
A magyar nép életfáját rágó utakon igyekeztek e közös cél lákban, kaszárnyákban, leventeártalmak közül igyik legvesze
felé. A közelmúltban
alakult otthonokban ismertetik a betegség tolása alkalmával köz> i 50000 riis-;.
delmesébb és legpusztítóbb a TEÖSZ első nagyobb akciója az eil-ni védekezés alapelveit, pla gyar testvérünk hagyta oda a tovább
is román megszállás alatt unt adó
gumókor.' Ez a betegség azzal, Országos Tuberkulózis Hét meg kátok tömege, röplapok százezrei erdélyi részeket, mert munkahelye
hogy Csonkahazánkbari évente rendezése, abból a-célból, hogy igyekeznek a kérdés fontosságára ikről és állásaikból az oi ii marta1 6 - 1 7 ezer virágzó élete! pusz- felrázza a magyar társadalmat, felhívni a figyelmet. Ugyanakkor lócuk kiü'döztek őket és rem a vatít el, százezreket t sz beleggé, megnyerje a közömbösöket, meg" anrádió' ismertetés, előadás, heiy* | gyotnk, sem áz_étetük c m maradt
biztonságban. Természetesen a nagy
keresetképtelenné és eltartásra gyóz.e a hitetleneket arról, hogy szini közvetítés utján áll az számú
menekültek elhelyezése
ko
eszme
szolgálatába,
a
mozi
pedig
szorulóvá, nem csupán közegész a. gümőkór ellen igenis minden
moly gondot okozott az
illetékes
ségügyi és népesedéspolitikai, de mozgósítható erőnkkel küzdenünk híradói révén terjeszti a propa kormánytényezőknek és hatóságok
közgazdasági és honvédelmi szem ke.il. A TEOSZ minden magyarul gandát. Lapunk is felajánlja a nak. Másképen nem is lehetett volpa
pontból is súlyos érvágást jelent érzó magyart táborába hiv, min maga nyilvánosságát, hogy fel megoldani a kérdést, " minthogy a
menekülteket
arányosai a várme
népünk'szániára, amely érvágáson" den jóakaratú ember támogatását hívja az olvasók figyelmét az gyék kOzrttt osztják fel é s helyezzék
át csülapittatlanul cs >rog el a kéri, Nem kér pénzt, nem indit Országos Tuberkulózis Hét je el. így került Vas vármegyébe is
243 menekült,
;-dk c- óitokon
nemzet életereje. A kormányzat, gyűjtést — csupán adni akar. len tőségére.
érkeztek meg kö'e onator Celldö
azoknak a reformtörekvéseknek Az Országos Tuberkulózis Hét

Védekezés

a gümőkór

gerincét alkotják, máris rendkí
vüli erőfeszítéseket tett a gumó
kor elleni védekezés érdekében.
Áz 1940;VI. törvénycikk, az u.
íj. tuberkulózis-törvény közfela
dattá nyilvánította a gumókorellenes küzdelmet és így az eddig
egyesületek es magányosoktól
végzett munka, állami feladattá
vált. Szerte az ország minden
részében százával épülnek, vagy
állanak szervezés alatt tüdőbeteggondozó intézetek, zöldkeresztes
egészségházak, tüdóbetegotthonok
és gümókóros betegek ápolását
s/.olgáló új intézeli ágyak. A
tuberkulózist szociális betegsé
geknek . is szokás nevezni — es
az elnevezés arra oéloz, hogy a
rossz táplálkozás, oélszerútlen
lakás, általában a szociális slesettség a gumókor utosinálói.
Ilyenképen tulajdonképen minden
intézkedés, amely népünk szoqiális emelését szolgálja, segítője
a gumókórellenes küzdelemnek
eredménnyel ei

had-

kormányzat mögött az ••' egész
magyar társadalom felsorakozik.
Ez a meggyőződés hívta életre
a TEOSZ.-!, a Tuberkulózis Elleni
Országos Szövetségét, amely' a
gümőkór ellen küzdő társadalmi
szervezetek és egyesületek osúcsszerve. Oéija: . összefogni ée\a
közős nagy oél érdekében rendé
*ett osatísorba állítani mindazo
kat • társadalmi erőket, amelyek
- eddig megosztottan, talán külön

ellen

mölkre. A 243 mei.,-tü,t közül
34
| jutott a iwllHfimniki j*r*sn»k, akiket
Hetthéssy Jenő dr. főszolgabí'ó uta
sítására és közbenjárására
Celldö
mölkön, Jánosházán, Alsóságon, Kemenesmaga: iban,
Magyargeoosen,
Nagysimonyitan,
Kissomlyón
és
Egyhárashetyéo helyeztek el s juttat
tak megfelelő lakáshoz.
Magának
Celldömölknek
két család
jutott,
főszol nyolo személlyel.

Gazdasági tanfolyami záróvizsga
Sömjónmihályfán
Sömjénmiháljfa' községben
Kiss Erzsébet és' Múcsy Eva
gazdasági-szaktanárnők hathetes
háztartási és gazdasági tanfolya
mot rendeztek, amely vasárnap
szinte párjátritkító
kiállítássá!
és záróvizsgával ért véget. Az
evangélikus iskola nagytermében
megtartott kiállítás délelőtt 9
órától délután 5 óráig valóságos
ünnepe
volt
Sömjénmihályfa
lakosságának, mert a tanfolyam
23 hallgatója a két tanárnő
szakértelme
és
ügybuzgalma
folytán a torták és ízletes cuk
rászsütemények légióival és a
varrás-hímzés háztartási szük
ségleteinek
nagy
tömegével
szinte megtöltötték, mind á fa*

volt Hetthéssy Jenő dr.
gabíró, Ajkay Béla dr. szolga:
bíró,
továbbá Berkes János
körjegyző, Erdélyi József községbíró és
Mesterbázy
Sándor
lelkész vezetésével a község
intelligenciája is teljes számban.
A vizsgán Nóvák Zoltán biztos
és Kiss Erzsébet tanárnő.kérdé
seire a hallgatók egytől-egyig
a legprecízebb feleleteket adták
mind a háztartástan, mind a
gazdaságtan köréből, majd a
vizsgabiztos szép szavak kísé
retében kiosztotta az okleve
leket.
Az erkölcsileg szépen sike
rült tanfolyam h a l l g a t ó i voltak:

lyezett asztalokat

re, hogy közelről lássa a'derék
és takarékos
uömjénmihályfai
lányok szorgalmának gyümölcsét
s hogy őszinte báláját és gratu
lációját fejezze ki a két tanárnő
odaadó és fáradságot nem isme
rő munkájukért.
A záróvizsga délután 3 óra
kor kezdődött Nóvák- Zoltán
gazdasági felügyelő, vizsgabiztos
elnökletével. Ugyancsak jelen

Hujber
MM
É
arcUit
Karolina,
Macsotay Karolina,
Márton Jolán, Márton Rozália,
Mészáros Ilonka, Molnár Rozália,
Mógor Ida, Nagy Gizella, . Ösze
Jolán, Páli Jánomé, Sebestyén
Etel, Somogyi Jolin, Somogyi
Karolina, Szakonyi Ida,. Tóth
Irén, Vidá Emma és Zámbó
Erzsébet.

Képviselőtestületi
gyűlés
Celldömölk nagyközség képviselő-,
testülete kedden délután rendkívüli
gyűlés keretében a következő h a t á 
rozatokat hozta:'-A közgyámmá megválasztott dr.
Szabó Kálmán ügyvéd helyébe Nagy
Józsel dOrnolki gazdálkodót hívta be
vlrilisjogú rendes képviselőtestületi
tagnak.
A kir. járásbíróság megkeresésére
tudomásul vette s Jakab Pál. és neje
által kötött . ingatlan
adás-vételi

s zt? rzödv^ö t

~-

A kiskora Polgár Kálmán illető
ség iránti kérelmét elutasította.
A m. kir. méntelep céljaira vásáterületét telekkönyvileg • szántófölddé
nyilvánította.
tartási sz*_.
gazdával újította. mejf azzal a m ó 
dosítással, hogy a .bikatartásért évi,
900, a kantartásért pedig évi S66
pengőt fizet a kOzség.
,
Végül a községi' szabályrendeletet
akként módotftotta, hogy ezután a
helybeli húsiparosok a vidékről vá
gott állapotban beszállított búst tar
toznak a vágóhídra vinni
s- ott
ellenőrzés miatt a községi htsvizsgálooak bematatni. Ez nemi jeleni
njabb terhet a húsiparotokra nézve.

mmtm

A tuberculózis elleni küzdelem
megszervezése
a celldömölki járásban
Vasvár-megye közönsége az
elsők között ismerte fel a tnberculózis kérdés fontosságát.
1906-ban Szombathelyen nyílt
ínég az első tüdőgondozó -iatézel, majd 1908-ban—a—gumós
gyermekek
részére
a nyári
erdri iskola.
A celldömölki tüdőgondozó
intézet 1930-ban -nyílt meg a
község által
felajánlóit régi
Járványkórház épületében, amelytüdőgondozó céljainak nem fe
lelt meg. Midőn 1936-ban a
tüdőgondozó intézet vezetését
vállaltam, ígéretet kaptam, hogy
a kórház belosztályával kapcso
latban megfelelő hajlékot kapánk,
hogy ••'.Illa! a tüdőgondozó a
^eieiztá4y4üggyéayeként roflkM
hessék. Az építési műnk;'.'t'.o';
a mólt év folyamán befejezést
nyertek, melyért ez uton is há- lás köszönetemet fejezem ki
Kire ier Elek igazgató főmérnök
árnak, -.kinek nagy része volt
abban, hogy az intézet a mai
kivitelezésében megvalósulhatott.
1941 jsaoár 1-én as intézet
kapui. megnyílott
a modern
tbc. elleni küzdeiem számára,
amely -munka bárom részből
411.
1. Betegek feikatatása
2. Környezet védelem
' 3. Betegek kezelése
j . A betegek feikatatása miatt
az intézet úgynevezett szűrő
vizsgálatokat végez. 888—940
ss. B. M. rendelet szerint minden
gyermeket
óvodába,
napközi
otthonba való felvételkor, továbbá
a hatodik, tizedik és tizenötödik
életévében is gümőkóros meg
betegedés szempontjából orvosi
vizsgálatnak kell alávetni.
2. Az intézet feladata a kör
nyezet védelmének a biztosítása,
miért is a fenti rendelet előírja,
hogy aki sz egészségvédelmi
szolgálat, a gyermekvédelem,'
bábaszolgálat, nép-középfokú és
tanonciskolák nevelő és oktató
személyzete s egyéb alkalmazottai
körében csak olyan személyeket
ahid alkalmazni akik fertnVfl.

Celldömölk újtelepi részén
200 négyzetölön
kitűnő
anyagból épült

egyszobás

—
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uriház

udvarában n y á r i k o n y h a
Összes
melléképöletekkel,
t ű t , kerítésekkél, vaskapuval felszerelve.-

képes vagy arra gyanús megbe
tegedésben nem szeuvednek. Az
aki a felsorolt alkalmazások, valarr.e yikét elnyerni kivÁnja,-tér
vényében tüdőgondozó által ki
állított 6 hónapnál nem—régibb
keletű bizonyítványt is köteles
csatolni. A fenti munkakörben
alkalmazott egyének 3 évenkin'
ellenőrző vizsgálatra tartoznak
megjelenui. A'fenti rendelkezések
nagy horderejét csak az tudja,
aki ismeri az olyan iskolák
gyermekeinek fertözöttségét, ahol
a tanító vagy egy tanuló nyílt
gümőkórban szenved. Nyilván
való, hogyha egy nyit tuberculózisban szenvedő egyén beszéd
vagy köhögés közben hónapokon
át szória és köpködi ki a baci!U33';a!,
' :< i-fos járványt okoz
hat tanítványai, illetőleg tanuló
társai között. Háztartási, ipari,
főleg élelmiszerüzemi alkalma
zottak
előzetes és időnkénti
vizsgálata zárja be ezt a mun
kakört, mellyel biztosítani Kíván
juk a..t, hogy gyermekeinket
nyugodtan engedhessük idegen
környezetbe, vagy ellenkezőleg
nyugodtan fogadhassunk oltho^
nunkba idegen alkalmazottakat.

Jólmeno

f üszeruzlet

eladó
bérbeadó.

házzal együtt
-

Segédszerkesztő
és a stréber

vagy

Cim : Erdösi, Boba.

fennálló köhögés, izzadás, étvágy
talanság,
36 9 - 37.5-ig menő
hőemelkedéó,
fáradékonysága
lestsúlycsökkenés stb ^ esetén,
ne mulasszuk el a iegköztilyhbi
lüdőgondozó intézetet, vagy há
ziorvosunkat felkeresni, ahol az
orvos már -nem fogja betegei
előtt baját eltitkolni, hanem a
bizto«-gyógyulásba vi tett Iliiével
veszi fel a küzdelmet a még
néhány évvel ezelőtt remény
telennek hitt súlyos esetekben
is.

Dr. M a r á e z y
közkórházi főorvos
lüdégondozu Intézet vezetője.

Megszűnik a pápóci
és ostffyasszonyfai

A kere.-kedelmi miniszter három
frvtnytervezitet küldött
le Ves
vármegye törvényhatóságához hoz
zászólás végeit: Az egyik tervezet a
vásártartási
és piaci árusításról
szól. A tervezel-rendszerűé fogja az
egész vásár ég piacűgyet. Djdonság
benne, höey szabályozz* a vásári és
piaci aru-ít t-t s azt iparengedélyhez
köti olyanoknál, akik nem ősterme
3. Ami a tüdőtuberculózis lők, kereskedők vagy - iparosok A
gyógykezelése terén tett baladást kiadható iparengedélyek szarná' a
torvényhatóságokra bízza s kimond
illeti, örvendetesen kell megem
lékeznem, hogy az activ therá- ja, hogy az engedélyek 60 százaléka
a jelentkeiő hadirokkantaknak adas
piás beavatkozások bevezetése sék ki.
ólanem
sorozzak többé a
A másik tervezet a vásárokra
tüdőbajt áz Ú. n. gyógyíthatatlan csak 80 kilométeres körzetből engedi
betegségek közé. Ezen activ be felhajtani az állatokat. Ez a danán
avatkozások célja a tfldő nyu túli s...különösen a vasi viszonyoknak
galomba helyezése és a tüdő- nem felet meg. Itt a törvényhatóság
60—70 .kilométeres körzet megálla
szövetben a gyógyuláshoz szük pítását kéri. A harmadik tervezet a
séges zsugorodási folyamatnak feleslegessé
valt országosvasárok
zavartalan biztosítása. Ezek a megszüntetéséről kíván gondoskodni
olyképen,
hogy
vásárt csak azok a
feltételek gáznak, olajnak, a
községek tarthassanak, amelyeknek
szabad mellhártya űrbe való s lakossága legalább is 30.0 lélek.
bevitelével (tüdőtöUés) rekesz Eszerint megszűnne a pápóci. osllfy(d h re. n icatomi a) vagy néhány asszonylai és vásárosmískei országos
borda csonkolásával (plastica) vásár is, mert ezeknek a községek
érhetők el. Ezek közül a mes nek alig 1700—1900 a lakossága.
Itt a törvényhatóság a vásártartás
terséges légmellkezelés a legide engedélyezését az 1600 lélekszámhoz
álisabb, mert a kezelés abba kéri törvénybe hozni, de á miskei
hagyása után a tüdő teljes vásárok ekkor is megszűnnének
mértékben kitagol. Hangsúlyoz mivel' a községnek kereken 800
lakosa van.
nom kell, hogy a tökéletes léggyógyulás. Ennek pedig feltétele
a korai diagnózis. Meggyőződé

Besitatették a munkát

beteg „sorsa, A - légmettkezeléssel
eléri sikereink alapján, biztosan
tudom, hogy a tüdő tbc.' korai
diagnózisára törekvés elmulasz
tása, olyan mű hiba lesz majd
egykor; az orvos részéről, mintha
pl. ma már a vakbélgyulladásos
beteget nem adnánk kellő időbea-át a sebésznek. Ezért szük
séges az, hogy mellkasi panaszok
hátfájás, 3 hétnél hosszabb ideig

Az utóbbi napokban bekövetkezett
gyors olvadás és esőzés következté
ben a Rába vize alaposan megduzzadt
és annyira kifnrkálta a Marcalt, hogy
az különösen Marcaltő és Malomsuk
közelében sajátén elöntött jó néhány
száz hold földet. A Marcal vize
azonban már előbb is olyan magas
volt, hogy még február 14-én, pén
teken be kellett Uarcaltőnól szüntetni
a mederbővítés! munkát sígy ai ott
alkalmazott 400 munkái egyelőre
nem serénykednénk.
-

Pár héten keresztül eseménytelen
vo't a járás, hiányzott a híranyag,
de az utóbbi napokban nagy nehezed
Összejött ugy és más, így aztán né
hány vidéki és tóvárosi lapnál eljár
hatta víg farsangi táncát a „Segéd
szerkesztő ár" és 8 beléje kapaszko
dó „Stréber". Tudniillik az ujságirck
SegédczorkusatC ' orua* evezik az
, ollól'', amily—iigyaú—ott található
rninden. redaku-ió a zt ila.i, de amelyet
vetheti újságíró csak a legvégső csat
ben vesz igénybe, mert anélkül is
CHdpa szem, csapa ful és szimat, ott
vao, mindenütt, ahol sejdít valamit,
hogy a köztnségKiek^inelegében tálal
hasson s ha már véletlenül nincs'
más egyebe, raktáron van az ötlet,'
kitelik be ö e huszouhárom kullúrelöad tsra.
A vérbeli újságíró megveti a Se
gédszerkesztő úrat, viS'.onta esetleglelőjél, a Strébert szive mélyén gyű
löli, mert-a Stréber többnyire tehet
ségtelen, kéoyelmesés lusta, saját
esze --s fáradsága ülán képtelen leírni
három egészséges mondatot, nem
bújik ki sehova az Adujából, rende
sen más tollával ékeskedik és még
[ ahhoz sincsen elég sütnivalója, hogy.
legalább úgy ollózzon, arra senki rá
ne ismerjen,'vagyis ae maradjon meg
egyetlen egy szó, egyetlen egy moo
dat a helyén és a té-iyt, a válóságot
se ferdítse és torzítsa el..
;

A mult napokban az egyik vidéki
lap csak „kilenc" híremet vélte át
részben szószeriut, részben némi ki
hagyással, de a pálmát csütörtökön
és pénteken néhány fővárosi lap
aratta le, amikor a .,Vasvármégye" és
a ..Kemenesalja" multheti számában
akként közölt híremet; — „szeren
csére a Marcal, amely tavaly ilyenkor
10.000 kél. hold földet Ontott el
áradásaival, az idén még jólviseli
magát" — úgy vették át és közölték
nagy betűkkel, mintha a Matcal most
Ontott volna el 10.000 kat. hold föl
det (negyedét sem) s míg rendes víz
állás mellett osak 6—6 méter széles
mederben szokott andalogni, jelenleg
egy kilóméter széles sávban rohan
végig a kemenesaljai , mwcőkön és a
leiszabadult hullámok QyOr felé höm
pölyögnek. - •
;

Agyafúrt' ember lehet, aki így tnd
ollózni, mert ha nem is andalog, de
valóban Győr felé folyik a Harcai,
na ná, majd Egerszeg felél Viszont,
amilyen agyafúrt, olyan kötnivaló is,
mert minden emberfia azt értelmezi.
ki a cikkből, hogy szegény Győr va
rosa a Marcal felszabadult hullámai
miatt olyan veszélyben lorog, mint
az Alföldön Dunapataj vagy Kalocsa.
Még jó, hogy Debrecen és Kuloatvár
nem küld Győrnek segítséget és u
ilyen közöoséges rémhírterjesztésről

gépen járná be a veszélyeztetett lalvainkat. Az is szerencse, hogy az ai

Vajay

Sándor.

F e b r u á r 23 á m
far

?

Mlfll

táncmulatság

a Katolíkua Ház összes termeiben
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Elhunyt plébános
Klaffl Mihály áldozCpap, nyug.
plébános 73 éves korában hét
tőn, délben Celldömölkön hoszszas betegség után elhunyt. A
megboldogult plébános a szom
balbelyi egyházmegye területén
mintegy 15 községben
műkö
dött részben mint káplán, rész
ben mint adminisztrátor. Ulolsó
állomáshelye
Tólszenlrnárton
volt, ahonnan 1930-bah vonult
nyugalomba. Születési
helyén,
C--üdöm 'tkon telepedett le
s
szóla gyakran segédkezett n
lelkészkedő papságnak, szorgal
masan tátogatta a szegényeket
és ehagyotottakal s vigasztalta
őket nehéz helyzetükben.
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H Í R E K
Jön

Hirdetmény !
A kereskedelmi életnek magyar kezekbe való. átállítása során, a
kormányhatalom rendelkezése rezemre juttatta az etyik pápai rnm, likOr
és egyéb szeszes italok elöál.ithatása jogát. Midőn ennek birtokában Sze
mem működését megkezdem, teljes bizalommal fordulok a magyar fogyasztó
közönséghez s kéjem, hogy
. >-

a tavasz!

. Hipp-hopp : itt vagyok I —
köszönt be hozzánk váratlanul.,
Ugyanis a bosszú télnek még
aligha van vége és nem akarjuk
hinni, hogy tavaszodik. C - k
tahtrr a tavasz hajnala dereng
és mi már reggelét látjuk. De
nem. Már láttam a hóvirágot és
örvös-galambot. A koratavasznak
e kedves két előhírnöke talán
nem csal meg bennünket I ? —
Az%rmondt*k hogy Dalmáciaban virágzik az orgona. Akkor
Szerdán délelőtt 9 órakor a dalmát legény már elénekel
leánynak,
temették el az apátsági temp heti a szép dalmát
lomból, ahol a
beszentelést hogy : Szeretnék február éjsza
gyászmise előzte meg a? isme káján letépni minden orgt. nát...
rősei és tisztelői óriási részvé Lehet azonban a dalmát legény
telével.
A gyászmisét
Jándi előzékenyebb a magyar legény
Bernardin apát cetebráltar nagy
nél és úgy énekli, hogy: sok
papi segédlettel. Utána a ha sok orgonát, vagyis másnak is
talma'? gyászoló menet kikísérte hagy belőle. — Nekünk még
a régi temetőbe s ott helyezték ibolyánk sincs; a dalmátok meg
örök nyugalomra. Három lest már orgonát szednek. Nálunk
vére
és kiterjedt rokonsága májusnak kell jönnie, mire a
gyászolja.
Természet megajándékoz ben
nünket e legszebb tavaszi virág
gal. Nem véletlen, hogy ennek
a kis virágnak azonos neve
van a legszebb hangszerrel, az
ó^oávai,'
melynek * forterja
egekbetör és pianojs angyali
szárnyak suhogása.
Mekkora izgalom lebet mostA celldömölki közkórházi bizottság
Hetthéssy Jenő dr. főszolgabíró el már a kis villásfarka vándor
nökletével pénteken délelőtt gyűlést madaraink korében. Érzik, hogy
tartott, hogy m. gállapüsa a kórház
I. és I I . osztálya
ápolási
dijait. indulniok kell. Különösen izgul
Ugyanis a belügyminiszter az idén hatnak azok a fiatalok, melyek
oem bírálta el a közkórbáz költség először teszik,, meg ezt az utat
vetését, basám sz ápolási díjakat a visszafelé. — Szegények; cso
III. osztályra maga állapította meg dálkozni fogtok. Mennyivel na
napi 4*80 pengőben és elreodolte,
hogy ehhez mérten fel kell emelni gyobb területen mered rátok a
.az I . éa I I . osztály ápolási díjait is. gyilkos fegyverek torka, mint
A miniszteri felemelés, amely figye- amikor elmentetek. Mennyi min
den történt szeptember óta....
- lembe óhajtja venni a kórházi költ
segvetés összeállítása óta
bekövet és mennyi minden fog történni
kezett drágulási folyamatot,
135 addig.
százalékos emelésnek felel meg Ezt
Sz. P. a celldömölki kórházbizottság tado
másai vette s az L osztály ápolási
díját napi 8, a I I . osztály
ápolási
Vidéki előfizetőnknek
I
díját padig napi 6 pengőben állapí
totta meg. Az ápolási díj emelése
Lapunk mai száxáboz postai
az alispáni jóváhagyás, után
lép
befizetési lapot mellékeltünk,
érvénybe.
amelyen összegszerűiéi!
fel
van tüntetve hátralékos elő
fizetőinknek a tartozása 1941.
évi január l-ig. Tisztelettel
r

Felemelték
a celldömölki kórház |
ápolási díjait

tőinket, hogy hátralékaikata
csatolt postabefizetési lap fel-

3. orda).

rum, likőr é s e g y é b szeszes

Üzemem helye : P á p a , M a r t a i t I s t v á n - u t c a 3.
üzemem áruval csupán viszootelárusitókat szolgál k i , ezért ezúton
B felkérem az i eq tisztelt ítalmérési engedélyes jogtulajdonosokat hogy
üzememet tiszteljék meg bizalmukkal, mert sz nem akar a saját ü z l e t leiéinek kcnkurreuse lenni.
Dj vállalkozásához szives pártoló támogatást kér :
|

f a r a d i V A R J A S Z S I G M O N D hadirokkant
rum é s likőrgyártó ü z e m e
P i p a , Marton ístván-utca 3.
Kinevezések és előléptetések a'
MAV nál. A celldömölki vasútállomás
kötelékébe tartozó MÁV alkalmazót,
tak kízűl az igazgatóság január 1-iki
hatállyal Békefiy György, Temesvári
István, Somogyi Elek segédtiszteket
főkalanzokká ne/ezte ki, továbbá
Megyeri János- főkocsimestert, Máté
Lajos' állomáselöljárót, Patkó Sándor,
Perlaki OyOrgy, Németh látván se
gédtiszteket, Csejtei Viktor, Horváth
Antal, Fábián Elek, Kovács Gyola,
Kisvári István, Takács Károly és
Kovács Imre kocsirendezőket, illetve
vonalfékerőket egy fizetési fokozattal
léptette elő.
=

Ujraslakul a Jánosházai ipartes
t ü l e t Az iparügyi miniszter leiratban
értesítette a celldömölki főszolgabírói
hivatalt, mint elsőfoka iparhatóságot,
hogy engedélyezte a négy evvel ez
előtt megszűntetett, illetve a celldö
mölki járási ipartestületbe olvasztott
jánosházai ipartestület újbóli önálló
sulását, újraalaknlását. A miniszteri
határozat következteben a szervezési
munka befejezése éa a tisztikar meg
választása után az újraalakult ipar
testűlet rövidesen meg ia kezdi a
működését. - -

Mulatságok Kemenesalli
Ma,
farsang utolsó vasárnapján Kemenes
Esküvő. Csaba József MÁV szer
alján táncmulatságot rendesnek: a
tárnokjelolt ma, vasárnap délután 8 celldömölki rom. kat. Legényegylet,*
órakor vezeti oltárhoz a vecsési rk. jánoeházai rom. kat. Nőegylet, a keplébániatemplomban Jenéi Máriát.
menesmagasi ev. Nőegylet, a pápoei
róm. k a t Legényegylet, a nemeskeSzerkesztői üzenet. Gr. K. Ddvid- reszlóri Ifjúsági Egyesület és a rib*>
háta. Kedves lapja megörvendezte kecskédi r ó m . kat. Legényegylet.
tett bennünk es mielőbb várjak tar
talmas közérdekű cikkeit, üdvözlet.
Szolgálati beosztás. A MÁV üzlet— óz. F. Vdg. Küldeményét köszö vezetősége Bartos Lajos altisztet a
nettel vettük és szívesen vennénk, ha celldömölki állomás segédkezelői iro
hosszabb lélegzetű írásaival is meg dájába osztotls be s?olgálattételre.
örvendeztetne bennünket.—^ ——
Agyonrupta a ló. A mult szomba
Eljegyzés Horváth József mészá ton délelőtt megdöbbentő halálos
ros és hentes eljegyezte Nagy Mar szerencsétlenség
történt
Mersevát
gitkát Celldömölkről.
községben. Fesslet Ferenc gazdálkodó
27 évea Imre nevo fia a régi lovak
Vasúti áthelyezések. A MÁV igaz
mellé egy újonnan vasárolt lovst
gatósága Hargitai László főműrezetőt
akart belógni, hogy kihajtson a me
a. celldömölki flókműhelytől a kolozs
zőre. Az új ló azonban oem akart
vári fiokmflhelyhez, Vadóoz Sándor
megindulni, ngrálas közben kilépett
csoportvezetőt pedig a zalaegerszegi
fűtőháztól,a celldömölki fiokmflhely az istrángból, ezért a flatal Feoslet
leszállott a kocsiról, hogy megigazít
hez helyezte á t .
sa a szerszámot. Amint aztán aa
Halálozás. A régi Kíscellnek egyik istrángot kiakarta oldani, az új ló
népszerű és mindenki által tisztelt úgy mg!a hasba, hogy a szerencsét
tagja, Pető Károly oukorkaáras halt len fiatalember mája éa belsőtészsi
el. csütörtökön hosszas szenvedés teljesen szétroncsolódlak. Autón be
után 70 évea. korában. Halála mély szállították a celldömölki kórházba,
rész vetet keltett városszerte. Pénteken ahonnan az orvosok nyomban vissza
gyászhazból. UzVegj
veje, menye, két unokája és kiterjedt
rokonsága gyászolja.

Éjjj|
tanfolyam. tóídOmoIH
körzet és csopcrtparaocsnokok kiköp
zéae február 10 én megkezdődött és
javában folyik. A tanfolyam hallgatói
'A celldömölki MÁV Temetkezési
három csoportban, 36 36-ós létszám
Segélyegylet február 23 áo, vasárnap
mal lesznek , kiképezve, esténkiot a
délután 4 órakor tartja é v i ^ e n d e s
HivaialvizsfjálatOlfc "-Solti -Ferenc községháza tanácstermében. A máso
közgyűlését a Vasutas -Kör"'nagytér"
méhen, amelyre ezúton hívja meg a számvevőségi főtanácsos kedden rég- dik csoport tanfolyama február 84kezdődő háromnapos hivatal- től március 7-ig míg a harmadik
tagokat sz elnökség és kéri azok
vizsgalatot tartotta oelldömölkijegy- csoporttá március 10-től 81-ig tart
Inét nagyobb" szambán való meg
jelenését, hogy a több fontos tárgyra zőeégnél. — Hetthéssy Jenő dr. fő A tanfolyam előadói: Lajtai Tivadar
való tekintettet' határozatképes legyen szolgabíró szerdán tartott vizsgálatot vezet "jegyző, Gábori Ernő dr. közsé
a rpagyargencei körjegyzői hivatalban* gi Orvos és Tóth Dénes tauftóva közgyűlés.
> rendezni,i
gazdasági viszonyok között ne
künk is súlyos gondot okoz
lapunk további fenntartása.

italárú

szükségletei "beszerzésénél, italméróitől áruimat kérje.
Amim kifogástalan minőségét s szolid árait garantálom.

meghalt' A dérét,''
szimpatikus fiatalembert hétfőn dél
után t í m e tt ék ei az egész község
Hajós lárván \
vonult és sírjára koszorút helyezett a
oelldOmölki téli gazdasági iskola is,
amelynek az elhunyt egyik legdere
kabb hallgatója volt
Köszönetnyilvánítás. Szabó Károly
osrággyfliési képviselő, mint a János
házai Atlétikai Club disieloOke 1941.
évre tagsági díj címén az egyesület
nek' 150 pengőt adományozott, mely"
összegért wzqtooria i á l á s . köszönetet
ruoud a JAC vezetőségei—.
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4. oldal.
Ujabb segélyt kap t TfldögondoZénk. Vsa varmegye törvényhatósági
kisgyűlése heti,"-) délelőtt a TEVVE
kérésére a celldömölki tüdőbeteggoodozó részére újabb 3200 pengős tör
véoyhatósági segélyt szavazuH ir-:.
Kultúrelöadás a Katolikus Házban.
A celldömölki róm. kat. Legényegylet
a mult \asarnap délután ö órakor
jólsikerOlt műsoros elöadá:t rendezett
a Katolikus- Haz nagytermében. Az
egyesületi jelige eléneklése után Lőriucz Imre tag jó érzéBsel néhány
régi magyar nótát énekelt, Horváth
Lajos tanító harmoniumkisérete mel
lett. Horváth Lajos tanító, világi elnök:
..Az apostolok Öröksége" címmel tar
tolt nagy tetszést arató szabadelőadást.
Vaszari József és Márkus László
tagok páros jelenetet mutattak be
szép Sikerrel. Horváth "Károly dr.
esperes-plébános, egyházi elnök: K e t
boldogaáavatás" címmel mindvégig
érdekes és tanulságos velitettképea
előadást tartott. Végűi a legénjegy
leti induló zárta be a magas szfnvn
nalu délutánt.
r

Hí ek

a te i gazdasági isko ábol.

A celldömölki

m. kir.

téli gazdasági

iskola igazgatója, Hajós
alsósági és celldömölki

István az
hatnapos

baTomfitenyé"sTW~tanfolyanrTeiejezé8e

után a Mezőgazdasági Kamara lelké
résére a héten háromnapos szakta
nácsadó és gazdasági tanfolyamot
tartott a veszprémmegyei Kamond
községben, ahol az értékes előadá
eoknak esténként 66—70 hallgatója
volt Hétfőn a levente otthonban
megkezdődött a
méhiaptárkésiíiö
tanfolyam is, mégpedig 32 hallgató
val. A gazdasági iskola igazgatósága
legutóbb 8 mázsa lóberemagot és 30
mázsa takarm'áojmeszet osztott szét
az igénylő gazdák között s oagyarányu propagandát fog indítani az
olajmagtermelés fokozására is. Ma
délután fél 3 órakor a téli gazdasági
iskola hallgatói vándorgyűlést tarta
nak Kemenesmihályfáo.
Tuberkulózis előadás Celldömöl
kön. Az Oruzágos Tuberkulózis Héttel
kapcsolatban a mult vasárnap délután
Csajkos Gyula dr. járási tiszti orvos
tartott nagyon tanulságos és megszív
lelendő előadást a celldömölki köz
ségnáza tanácstermében. A mai elő
adást Maráczy JenO dr. kórházi fő
orvos tartja ugyancsak a községházán
délután A órai kezdettel. Az előadás
ingyenes s így m ndenkit szívesen lát
az iskolankívüli népművelés vezető
sége.

Olga emlékkönyvébe; -

!

—

földi katonai hírek, időszerű e s e m é
nyek, emlékeztet a magyar katonai
dicsőséges napjaira, magyar m ű v e l j

A hercegprímás felhívása s mu
latságok ideje tárgyában. Serédi
JUszlinian bíboros heruegpriinás leg
utóbb kiadott pásztorlevelével fel
hívást intézett papjaihoz, hogy mivel
« szombatom, vagy" ünnep. ..előtt ren dezett mulatságok résztvevői sok
esetben elmulasztják
a kötelező
szent misét, hassan k oda, hogy leg
alább a katolikus intézmények és
egyesületek mulatságaikat ne az em
iitett napokon rendezzék. Tapintatos
közbelépéssel elérhetik ezt más egye
sü étnél is.

dési naptár, humor, 6port- és réjtvényrovat s számos kép, rajz és
vázlat teszi színessé a Vitézi Rend
Zrínyi Csoportjának gondos szerkesz
tésében és kiadásában megjelenő
immár népszerű katonai hetilapot.

--'
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Az agglegényadó bevezetése. A
kormány, amint már korábban is
jelezlük, ebben a? évben életbelép'.eti az agglegényadót. E szerint az
olyan adozo, akinek csak kél család
tagja vao, öt százalékkal, akinek egy
családja van, 10 százalékkal, osalad
tag nélkül pedig 15 százalékkal fizet
többet a rendes adótételüknél. Aki
pedig elmúlt 30 esztendős es még
nem nősült meg, 25 szazaiékos pót
adórkötetes fizetni.

Közhírré teszi a községi elöljáró
ság, hogy a m. kir. minisztérium a
lisztet valú takarékos gazdálkodás
céljából az alábbi kivonatban közült
rendeletet adta k i : Minden eladó
(m lom, sütőüzem, kereskedő stb.)
köteles
kenyérlisztnek
közvetlen
házifogyasztásra
iOrténő
eladása
esetén a tengeri lisatet is kiszolgál-,
tatni akként, hogy minden kg haza
vágy rozskenyérlisztel 20 dkg téugerilisztet mér össze.. Tengeriiisztet
buza és rozsliszt nélkül is lehet
vásárolni. Búzakenyeret, rozskenyeret
és rozsos búzakenyeret is csak ugy
szabad sülni Hintve 'htőllzemeknek
magánháztartás, vagy intézeti háztar
tás részéről bérsUtésre elfogadni, ha
a kenyértésztában a kenyér- és ten
geri liszt festi keverési aránya meg
vau. E rendelet folyó évi március
hó 1 én lép életbe.

Van s rezgalicpótló szsrünk? Erre
ad választ a Növényvédelem és Ker
teszel legújabb száma. Cikkeket
közöl még az egészséges vetőmagról,
a gyümölcsös telepítésének alap álról
a tavaszi gyümölcivédelmi munkák
ról, a vízzel i lárasztoti gyümölcsö
sökről,-a szőlő trágyázásáról^ a tavavaszi fontos konyhakert: munkákról,
a talaj víztelenítésért , a gyümölcs
fák koronájának ritkításáról ítb. A
színes—iiyümölcslepel-—is kőző kel
iapból a •Növényvédelem* kiadóhi
vitala (Budapest, Vii., Arénául 84|c.)
ez alkalommal t- lapra való hivat
kozással díjtalanul küld mutatváuy
számot.
1

Nötanerök alkalmazása egyházi
Iskolákban. A vallás- és közoktatás
ügyi kormány félkérte az egyházi
hatóságokat, bogy az országos tanügy politikai érdekekre való tekintet
tel bassank oda, hogy a két tanerős
népiskolákhoz már sz egyik állásra
nőtanerőt, kettőnél tobb tanerős
népiskolához pedig, ha csak nem
kántortsnítói állásról van szó . úgy
válssszanak tanítókat, hogy a nőtanerők száma a férfiakénak legalább
kétszerese legyen. A jelöléseknél és
választásoknál is kívánatos ezt figye
lembe venni.

-J*'- nehéz
• megfö*?ímii á t ü r
' V&.&X.S-VtyS^WJW,
munkára nem képes. Harmadosztályú
tikarát is, amely a következőkből áll
munkás
az
a
férfi,
aki
a
16
ik és az
elnök: Kopperi.iczkj Ferenc, alelnOk

n W

v

A „Magyar Katonaújság" ciendornapi száma méltatja a c s - u d r i s e ;

Mér nem jött előbb? én vissza nem fennállása hatvau éves évfordulójának
. mehetek. jelentősegét. Értekei tatoü-po-!t' kf.i
Az ember vissza ugyan mindig hama cikk példákká' bizonyítja a magyar
rább ér; -sag lörteuelmi elhivatottságát. Hon
Es ilyenkor — kis lázban ég a vér.' véij»in'.; a gálon'- eim alatt tzines
riport szamo. bj a honvédség árvíz
Hivjcn csilingelő szép szavával,
munkájáról.
Mely felér a legszebb zenék karávatl védelmi m e n t ő segítő
Néhány .apró — népszerűen megirt
Hivjon, mert oly gyötrők nekem e
hetek; — szakcikken és é l v c : e t e s tárcán
kivűl nemzetvédelmi jegyzetek, kül
Ugy érzem vissza nem mehetek.

Gazdakör alakult Izsákfán. Izsákfa
kOzség gazdáinak és földműveseinek
Bzlne-java, számszerint mintegy 100
Napszámosok osztályokba sorozá
—120-an vasárnap eate gyűlést tar
tottak az ottani iskolában hogy sa A kormány rendélete 3 osztály
megalakítsák a régóta tervbe vett ba' sorozta a napszámosokat. Első
izsákfsi gazdakort. A gyűlést Kop- osztálya munkás az, aki 19-ik élet
perniczky Ferenc bencés gszadsági érét betöltötte és nehéz munkára is
felügyelő nyitotta meg, ismertetve a .képes. 'Másodosztályú munkás az a
gaxdakör célját és fontosságát, majd teljes munkabírású nő, aki 18-ik
felolvasta a kör alapszabályait, ame életévét betöltötte, de még az 55-ik
évét nem haladta meg. Másodosstályeket a. gyűlés egyhangúlag Plfqga

Páli Ernő Választmányi tagok: Görög
Lajos, Görög Mihály, Páll István,
Mészáros István,
Németh István,
Farkas János,. Tnngl Károly, Stócz
József, Tarczi János, Szekér József,
Szabó István és Baracskay Dezső. A
gyűlés még megvitatta egy gazdz• otthon építésének lehetőségét, továbbá
a termés értékesítés és árubeszerzés
közösen történő módozatait, majd
Kopperniczky Ferenc elnOk buzdító
szavaival véget ért.
«
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a- 60 érnél idősebb férli és az 55
éret meghaladoti nő. A mukabereket
is csoportbeosztás szerint állapítják
meg.
. .

Egy keményfa h á l ó - autóba bútor e l a d ó .
Cim a kiadóban.

Köszönetnyilvánítás
Alnlirottak mindazoknak, akik
szeretett testvérünk, illetve fe
lejthetetten szeretett jó nagy
bátyánk
-

Klaffl Mihály
temetésén megjelentek, ravata
lára koszorút helyeztek, rész
vétüket nyilvánították, de kűlö
nOsen a zárda Tisztelendő Nő
véreinek, akik velőnk érezve
imádkoztak, mély bánatunkban
vigasztaltak és nem . hagylak
magunkra, eznton moudonk há
lás köszönetet.

Klaffl.család.

|

szám

Nyolc napos mezőgazda
sági gépkezelő tanfo
lyam Győrött.
A Felsőduuántuli
Mezőgazdasági:
Karaari felhívja az érdekeltek figyel
mét arra, hogy v győri m. kir. „Há
mi Fém és Textilipari Szakiskolá
ban KSzent István u. 7. sz.) nyolc
napos cséplő
és vetCmagusztlto
gépkezelői tanfolyam kezdődik'f. évi
március hó 26.-án, reggel 8 órakor.
A-tantotyím^iker^ehiégKéset -egyéb
feltételek meglétében a bér cséplő
iparigazolvány kiváltásába jogo.-it.
Jelentkezni kell á nevezett iskola
igazgazgaloságánal személyesen, vagy
írásban, a 32 P tandíj és vizsgadíj
egyidejű ^lelizaesi Tieltettr A résizl-"
vevők korlátozott-száma miatt a fel
vételnél a tandíj befizetésének a sor
leodje a mérvadó. A f. iveiéiről
mindenki írásbeli óitesitést kap '

A jelentkezési határidő 1941. már
c.us hó 20. A személyes jelentkezés - ••
kor be kell mutatni valam.ly sze
mélyazonossági és a betöltött 18
éves életkor
igazolásai a szolgáló
okmányt (-zűletési anyakönyvi kivo
nat;- vi^ijr^auiíkaköoyVj-vagy-ískolai bizonyítvány).
A tanfolyamot vizsga fejezi be. .
A bizonyítvány díj külö í P 2 60. A
hallgatók
lakásról és
-Hatásról
maguk tartoznak gondoskodni

Tompa Mihály legszebb versei
fillérekért! 24 filléres árban bocsát
ja ki a Magyar Népművelők Társa
saga a legnagyobb magyar klassziik mnnkáil, hog
kasok
agyarsag
agy_
széles tJmegei hozzájuthassanak a
legszebb, leggy-lnyörködtetőbb olvas
mányokhoz, szt katlanai olcsó áron.
Az első k ö u t PUÖfi legszebb költe
ményeit tartalmazza, a kötethez elő
szót Havas István, a Petőfi T .rsaság
alelnök irt. A második kötet Arany
János kisebb költeményeit
foglalja
magában, Féja Qéza előszavával, a
harmadik kOiet Tompa Mihály nép
regéit es virágregéii tartalmazza,
'Kerecsényi Dezső bevezetőjevei. ElO
készületben: Csokonai, Madách, Vö
r ö s m a r t y , Fazekas Mihály, Gvadv nyi.
Berzsenyi legszebb munkái. A köte
tek kéthetenkint jelennek megl 100
lap terjedelem, szép kiállítás. Kiadó
hivatal: Budapest, VII. Dohány u. 14.
A Pssti Tőzsde uj számában dr.
Verres Gábor, az Ibusz alelnökvezérigazgatója, Kullman László, a
a Maszobsz vezérigazgatója, DOrre
Endre tanácsnok, dr. Tóth László ír
tak cikkeket. A legújabb bankmérlegekről, ipari tranzakciókról, a várha
tó osztalékokról, a gazdasági életben
történt legújabb változásokról fontos
információkat köiöl a 1-p.

Köszönetnyilvánítás
?5

n= 1iindazörr j ö í o t o ö
I rősök és jóbarátok, akik felejtLi hetetlen jó fiunk, illetve test

Jj^nakÉi

*á2z

Fessler'lmre

temetésén megjelentek, ravataiára koszorút vagy csokrot he
lyeztek, mély bánatunkban vi
gasztaltak, különösen pedig. a
celldömölki téli gazdasági iskola
tanári kara és növendékei, bogy
utolsó útjára elkísérték, fogadják
megtört szívünk hálás köszönetét

Fessler-csa'éd.
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