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- d e a d j o n m i n d e n k i ! 

esztendeje zúdult 
az árvíz csapása. 

Második' 
' hazánkra 

-Emhi 
. két egymást követő esztendőben 

ilyen csapadékbőség a Duna-
völgyében f.ern volt. Áz ember 
tűnődve néz az égre, ahol t?ián 
me~váltazott valami, a csillagok 
járásában, vagy az életetadő nap 
sugárzásában. Kifürkészhetetlen 
és az emberi akaraton kívülálló 
oka van annak, hogy folyóink 
ellenségekké váltak és a vízzel 
.telített földből a folyóktól távol 
is leiigerek-1 alkotva fakad fel a 
talajvíz, amelynek pedig más 
esztendőkben hiányát érezzük. 
Megfoghatatlan és kiszámíthatat
lan, előre nem látott és nem 
várt természetű "körülmények 
puszlflják immár másodízben a 
magyar' vetéseké', tesznek ezre
kel hajléktalanná, ko'dussá, föl
dönfutóvá. ... 

S rémöTeti^a kétségbeesés és 
a keserűség e pillanataiban csak 
egy segítség van, csak azzal 
foruíthatjuk jobbra az árvíztől 
sújtott nép sorsát, ha tehetsé
günkhöz mérten adakozunk és 
megosztjuk gondiainkat az árvíz 
károsultakkal. A magyar társa 
dalomnak ezúttal is Kormányzó 
Urunk adta meg a jelet az 
építő munka elindítására. Fá 

-radtságot, veszélyt nem nézve, 
repülőgépen bejárta á tengerré 
vált rónákat és szomorú szívvel 
látta a magasból, ' hógy mint 

• .*' 'ki* 

ár a földekről a vetést, az életet 
é« AZ as lá i lpk#f i I a Jia ronnk.s f 

sötét kéjét, de láttája magyar 
honvéd és sok-sok névtelen dol-
gozö'^mber hősiességét, clszánt-
ságát, kitartását a szakadozó 
gátakon. Látta-, hogy ez a sokat 
szenvedett magyar társadalom 
mérhetetlen nagy erkölcsi erők
ben gazdag. S ezért tudta, hogy 
két esztendő alatt, immár "má
sodízben, nem fog kérő és hivó 
szavával hiába fordulni hozzá. 

Azok az emberek, akik má 
ide6en hátakban, "vagy talán a 

munkájukat, amely a." egész 
országnak ad kenyeret. Aki te
hát talpraállitásukon segédkezix, 

tulajdonképpen önmagának- 'ad. 
— Áldozzunk az árvízkárosul
takért ! 
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A m o h á c s i s z ó z a t 

ontott holdak százezrein milliós, 
károk apasztották megint népünk 
T 8gyonát 'és jövedelmét éppen 
*kkor. amikor a világtörténelem 
eseményei napról-napra a ^eg--j 
n&gTóbb áldozatokat k'vetelik 
Jtog a legnagyobb" magyartól, a 
legkisebbikig egymntJ-fcátta a 
*ár, a pusztulás és a siralom 

télutó viha-ával. küzdve a sza
badban" kénytelenek lanyázoi, 
vagy taián éppen ezekben a 
percekben menlik ki a düledező 
házból szerény föidi javaik egy 
részét, nem is tudják talán, rfcigy 
rajtuk függ ma az egész magyar 
társad lom aggódó tekintete. A 
boglyára, vagy az ár elől a fára 
menekült ember, aki végveszé

lyében már csak az. Úristenhez 
fohászkodott és attól á gépma 
dártól remél segítséget, amely 
elhozott a tükörré vált földek 
fölött — nem integetett, ne.i: 
fohászkodott hiába. A legelső 
magyar ember maga látta nyo 
moruságát, Hzörnyfl sorsát és 
most a jóságos atya szerető 
szavával foidul a társadalomhoz: 
„Bármilyen keveset is, de adjon 
mindenki I" 
• A felhívásnak /—, tudjuk — 
meglesz az eredménye. Hiszen 
azt mutatja a gyűjtéssel a tár 
sadalom, hogy mennyire becsüli' 

"jk^j^rett' éa.|mennyire' 
ájlarrdó ~ bo?záiá7ultif ahhoz, 

hogy a szakemberek ezután már 

Amikor a mult év decembe
rében a tragikus hirtelenséggel 
elhnnyt gróf Gsáky István Belg
rádba utazott és ott megkötötte 
a jutj07/.láv kormánnyal az örök 
barátsági'szerződést: ez a rend
kívül nagy fontossága diplomá
ciai esemény a magyar nemzet 
osztatlan örömével ís- megelé
gedésével találkozott. Méltán 
mondotta Jugoszlávia fővárosá
ban a magyar külügyminiszter, 
hogy ez a szerződés egy régen 
fennálló állapotot öntött látható 
formába. A magfar és a jugosz
láv nép között nemcsak á föld
rajzi szomszédság, de a , kél 
nemzet lejki azonossága, törté-
nelmi fejlődésük hasonlósága, a 
közösen ontott vér eltörölhetet-
len emlékei valóban mély rokon
szenvet teremtettek. Voltak idők 
a történelem, sót a közelmúlt 
folyamán . is, mikor ez a két, 
katonai erényekben oly gazdag, 
bátor és 'saját szabadságához 
törbeleltenül ragaszkodó nép 
átmenetileg szembe- került egy
mással. De még ilyenkor is, ha 
mint ellenfelek állottak egymás
sal szemben a harctereken: min
dig megbecsülték egymás hadi 

rényeit, mindig értékel'ék egy 

Fényes külsőségek között, fel
lobogózott épül. tek kel, katonai 
diszszázaddal és a tiszteletadás 
minden jelével fogadta a magyar 
kormány és Bud .pest székesfö-. 
város az előkelő jugoszláv ven
dégeket. De i külsőségek melleit 

-donságait. 
E z é r t fogadia 

és ezeken túl-nenőleg déli szom
szédaink kikü döttei megérezhet-
ték, hogy a magyar nemzet 
minden egyes tagja igaz szere
tettel és rokonszenvvel fordul a 
jugoszláv vendégek és rajiak 
keresztül az egész jugoszláv nép 
felé. A magyar nép lelkében 
még élénken élnek a régmúlt 
évszázadok bagymányai, azok 
a.:emlékek, amelyek arra figyel-:'' 
i. .-ietnek bennüket, hogy vala
mikor a magyar, a sxerb és a 
borvát vitézek együtt 'harcoltak 
a török félhold terjeszkedő ha
talma ellen. & nem feledkezett 
meg a magyar nép arról sem, 
hogy a világháború befejezése 
után, amikor magyar földön a 
gyászos emlékű ' kommnnizrona 
rémnapjait éltük, az ozstrák— 
magyar monarchia romjaiból 
keletkezeit, utódállamok közül 
Jugoszlávia matatta a legtöbb 
megértést és méltányosságot a 
megújhodás aljait kereső magyar 
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feő m»gvar rmhrr rlf nr nfr r"ft^°»j.k*i^í^''"<»«™^ Jugoszlávia 
külügyminiszterét, - Cin cár Mar-
kovics Sándort, aki azért jött, 
bogy megboldogult külügymi
niszterünk decemberi látogatását 
viszonozi<a^ésHnegerősflse^zt az 
immár diplomáciai szerződésbe 
foglalt baráti viszonyt, amely 
Magyarország—é»—a—Jugoszláv 
királyság között fennáll. 

akik bajiékukat és vagyonukat 
most nagyrészben elveszítették, 
leginkább szűkös viszonyok kö
zött élő emberek, nehéz mun
kával szerzik meg mindennapi 
kenyerüket. Nem kérnek többet 
a társadalomtól, csak annyit, 
bogy—megint—visszatérhessenek 
hajlékukba, ismét végezhessék 

magyar 

Igen nagy jelentőséget 

kodnak egymással és amikor 
úgyszólván a világ minden pont-
iá:- háború -fül, vagy annak 
réme fenyeget, Délkeleteurópa 
két nemzete: a magyar és. a 
jugoszláv—örök barátságot 
dott egymásnak, . aziah az eltö
kélj szándékkal,, hogy a háború 
rémségeit távoitirjia Európának 
ettől a viharvert és oly sokat 
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szenvedett sarkától. - -
A magyar nemzetnek igen jól 

esett, bogy két hónappal ezelőtt 
külügyminiszterét és többi kikül
dötteit a jugoszlávok oly kihang
súlyozott rokonszenvvel és me
legséggel fogadták és bizonyos, 
hogy Cineár-Markovics Sándor 

Jkülügj[mipiszter_ésj kisérele a 
Budapesten töltött napokban ta
pasztalhatták azt, hogy a rragyar 
kormány éa" a magyar nép min- t 
den lehetőt e kövelett, bogy a 
belgrádi fogadtatást hasonló me
legséggel és szeretettel, .viszo 
nozza. 

Egészen bizonyos, hogy |ü-
goszláv vendégeink azzal a tu
dattal és meggyőződéssel hagyják 
el Magyarország földjét, hogy 
ennek az orsiágnak a népében 
a jugoszláv nemzet őszinte és 
megbízható barátra talált, még-
pedig legfőképpen azért, mivel 
ezt s^barálíágot nemcsak az 
egymásra utaltság és a küzös 

É r t é k e s k ö n y v a j á n d é k 
H e c e l l d ö n i ö l k i p o l g á r i fiúiskolának 

érdekek biztosítják, hanem az a 
lelkek mélyén rejlő rokon 
és kölcsönös megbecsülés is, 
amely két nemzet baráti együtt
működésének ét békés együtt
élésének legbiztosabb záloga. 

Kultúrelőaűás a 
Katolikus- Házban 

A c , dörullki -Katolikus KOr már
cius 2-áo, ma délután 6 órai krz 
detlel az Actió. Citollka keretében 
nagyon értékesnek igérkezü_..koltur-
eióadáit rendez a Katolikus Ház 
nagjlericébeu, ah ,va a kör tagjait 
és .ob.irát it ezúton is szeretettel 
meghívja a vezetőség — Belépődíj 
nincs I 

Műsor: 1. Családi kOr, Arany Já
nostól. Szavalja: Szablya Ferenc. 

2. a ? Két veréb Huszka Js-nö, b.) 
KésO ősz vau, Kacsóh Pongrác, — 
énekli: Racz Istvánná. 

8. A társadalom gyógyítója címmel 
előadást tart: Jaodi B Tti.rdin apát. 

--4 TlscamenU emlék, HrtrOsif Ta
mástól Hegedűn előadja: Racz István 

5. a.) Liliomszál, l) eozl O-zkar, 
b.) Rákóczi megtérése, Kataóh Pong
rác, — énekli: Sz»bl ; a Ferenc 
- 6. Yonós négyesek: a ) Me; uelte, 
KőrOssy Tamás, b ) Cioka Panna 
nótája, B.och J. Előadjak: Racz Ist
ván, Nestelman Gyula-dr., Uórocz 
István és KőrOssy Tamás. 

Az ének és zeneszámokat KőrCssy 
Tamás kiséri. 

A 28 ét óta fennálló celldömölki 
m. kir. polgári fidiskola tanári kara 
Reieher István igazgató vezetésével 
mindenkor kiváló, tehetséges és Ogy-
t ú p e . l igóeurakbjl állott, akik 
toíjodeu UaOiidbeft, kerülve mioden 
elismerést és köszönetet, egyedül 
csakis a hivatásoknak éltek és ennek 
gyümölcseként messze kornyéken 
megalapozták az iskola jóhlroevét. A 
szerénységéről közismert, de annál 
eredményesebben dolgozó tanári ~ksr 
egyik tagja, (Nucsay János tanár 
alig néhány éves i t ten mű<odese 
mellett több izbeo más oldalfcl is 

I kiváló UaajaMl adta H ey h f i 'galmanak 

a Marcalvölgyi 
Vizitarsülát! 

Lapzártakor értesültünk', hogy 
a földművelésügyi miniszter 
•jabb 100.000 . pengő segélyt 
utalt ki a Marcal-völgyi Vizitár-
aulat vezetőségének a Marcal
meder bővítésére. Ezzel az újabb 
aegéllyel most már több mint 
félmillió pengő áll a társulat 
rendelkezésére'. ,-

Módosítják a lisztkiórlési rendeletet 

V.art vármegye legutóbbi törvény
hatósági közgyűlésén néhány fel z ó -
lalrtarra kérte vitéz Srflc? h i v i n 
dr. „\*p.. .:, jáijoa I tízbe a kö/ella 
tási miniszternél, hogy vá! :• - a 
meg a lisz'kiőrlési rendeleted, m - r t 
az a dunántúli é s főképen a vasi 
viszonyokuak oern felet meg. A bú 
zabol főzóliSKt. kiőrlesén k «ng J -
lyezését. sürgették, hogy e rAven a 
Musi kisemb r-k hozzajnflias-"tuak.:« 
uiajdoem :u;::il n.ia jii e'edelOsliöz. a 
macikhoz szOkséges lisztnez. a-na
gyobi. birto'.o ok I I I ' . J ahhoz a 
főzőliszt manuyiséghez, amelynek 
kiadására az érvényben 'evő műnk a-
bérszerződ >sek kötelezik őket. 

A falszó'alás után vitéz S.-flc- Ist-. 
v.in dr. főispán a va^i- képviselők 
élén a p . r atneuio u l - l is kereste 
Laky D ist kö-elata-i miui zlert éa 
el.l'erj' t'.e n. omati kosán a vasi 
gazdák jogos kívánságai'. A minisz
ter vitéz P.ŰC5 István dr. főispán, 
v i l i . m i i ! . Szál-' Kar.o'y és Horváth 
1-i'ván orszaggyű.es. képviselők ala
pos és mioden részletében megindo 
iioit JZ ii»eti—k rei ..éri-—íijnieiitetle, 
hogy 2 kérdéssel behat.-bban foglal-
kii>.ik és i-.i-k-7;k a kiize.'jövőbett 
valami'; en rondíts vo .indít találni, 
tini majd a vél- mé :ye szerint bizo
nyos m-riéiben nolétilhetj a la a-i 
.lakosságot? -

és nagylelkűségének így a mul; ér

ben tobbszáz pengőt adományozott a 
Katolikus - Haz- céljaira, az iokola 
oserkészo.apataval régészeti szem
pontból értékes ásatásokat végzett 
az ősi apátsági templom romjainál, 
legutóbb p it:: egy 275 köteles, 
1375 fen-ő értékű könyvgyűjteményt 
ajandéíozott a potgirt i-kcla k'nyv-
tirsnak. Az értékes ajándékozásról a 
tankerületi főigazga.ósag révén érte 
sült Hómao Bálint vallás- és közok
tatásügyi miniszter is, aki most egy 
-veibe : — a magyar kultúra érde 

kében tanúsított nagylelkű és haza 
fias áldozatkészségéért elismeréséi 
és őszinte köszönetét fejezti ki Cso 
csay János tanárnak. 

Ingatlant vásárol 
a Vasutasok Temetkezési Egyesülete 

A oelldOmOlki Vasutasok Temetke 
zési Segélyegjesülete a múlt Vasár
nap délután Füzesi József elnök 
vezetésével tartotta idei közgyűlését 
a Vasutas Kör székházában. A népes 
gyűlésen a szombathelyi üzletvezető 
séget és a MAV igazgatóságát Pailfy 
Miklós dr. tanácsos képviselte. Füzesi 
József 'elnök U Ivözlö és megnyitó 
szavai után Nagy Dénes titkár ismer 
tette as egyesÉlet mull évi működé
sét amely szerint az egyesületnek 
762 első és 48 második csoportbeli 
tagja van. Á m u l t évben elhunyt 23 
rendes tag, azonkívül az. egyesület 
250 pengőt fizetett ki az erdélyi 
menekültek, árvízkárosultak és vasú 
taa szegények segélyezésére; Az egye 
sűlet jelenlegi vagyons- 51.202 pengő, 
ebből 31.430 pengő készpénz, a 
többi földes iogatlan. ;.' 

pénzen Celldömölkön egy, esetleg 
két megfelelő . házat vásároljon az 
egyesület Az elnöki javaslathoz 
Erdő János' segédtiszt, 1 Varga ijózseí 
pályámester és Halász Gyula állo-
másfőoök szólottak hozzá, majd a 
gyűlés egyhaligú határozattal még 
bízta, az elnökséget, hogf utólagos 
hozzájárulással Jegyen lépéseket a 
megfelelő ingatlanok megvásárlására. 
Végűi Palffy Miklós dr. tanácíoa 
mind az igazgatóság, mind a. maga 
nevében teljes elismerését fejezte ki 
az egyesület eredményes működéséért, 
majdFűzesUózsel elnök záróssavaiban 
arra kérte a tagokat, hogy temetke

zés alkalmával ne csak egy-két em
ber, hanem a ráérők mind sorakoz
zanak fel az egyesület zászlója alá. 

Erdélyben még kevés a jegyző. A 
trianoni békeszerződ s következtében 
húsz éven át Magyarországon való
ságos dömping volt a diplomás és 
érettségizett fiatal emberekből úgy 
annyira, hogy néha egy-egy jobb 
állásra ezerszámra is adták be a 
pályázatokat, de -egy szerény fizetétü 
falusi tanítói állásra is akadt sok-
esetben 40—50 jelentkező. Sok. sok 
ke-erv, panasz és kifakadás után 
most mar a Felvidék, Kárpátalja és 
(Okéul Keletmagyarország vissza 
csa v'ásavai aémileg enyhült a viszony 
sőt itt ott, ahol nehezebb az elő 
menetel és gyengébb a kezdő fizetés, 

di 

c a t l . i á t y le z a jegyzői. illátok 
betöltésénél is mert mint ertesll'tűns-, 
csupán Erdé.ybvii 684 jegyzői áll 1st 
szervez a belügyminiszter' 

Koplik Apátúr utcában 
1 kis lakókaz 

E L t t J O ! 
CÍM I kiadóhivatalban. 

F £ U . l t f A £ 
a magyar társadalmi 

egyesületekhez! 
. . . . ^ . 

A Százszázalékosok Tarsasága 
1941 február.16 au értekezletet 
hívott össze azzal a céllal, hpgy 
a külöobözó szövetségeket, egye
sületeket, klubokat, mint a tár
sad-c .nagyrészéi magában 
foglaló alakzatokat nemzetszol-" 
gálatrá szólllsa fel. 
- Az értekezleten 1 millió tagot 
magukba foglaló testületek kép
viselete jelent meg. 

Az értekezlet célja azonos az 
egész nemzet közös és örök 
céljaival. Ez az örök cél a nemzet 
fennmaradása és erősödése, en
nek érdekében a magyar faj testi 

-^é» -ezettem* értékeinek ápolása, 
fejlesztése a .meglevő társadalmi 
szervek felhaszná'ásával. Az ér
tekezleten résztvettek, a társa
dalmi egyesületeken belül: öntu-
dalosabb nemzetszolgálati t, a 
nemzeti lélek mozgósítását kí
vánják. Szükségesnek tartják, 
hogy minden egyesül :t a maga 
munkája mellett nemzeti munkát 
is végezzen. 

A Százszázalékosok Társasága 
javaslatot mutatott be. amit az 
értekezlet a kormány elé ter
jeszteti. 

A felirat szerint elhatározták, 
bogy minden erejüket és tudá
sukat a magyar egység szolgá
latára állítják. Az egyesületi életen 
kivül valamennyien nemzelszol-
gálatot vállalnak olymódon, 
ahogyan erejüknek éa tagjaik 
felkészültségének az legjobban 
megfelel. Feliratukban kérik a 
kormányt, bogy mérlegelje a 
oemaetszolgálat gondolatában 
való egységesítés lehetőségét és 
megvalósításának módját, bogy 
mielőbb minden magyar társa
dalmi egyesület egy nagy mun
kaközösségben élve szervezetten 
álljon a nemzet szolgálatába. 

Magyarok t Minden magyar 
egyesületre szükség van. Test
véri érzéssel lekérünk benne
teket, csatlakozzátok és az egye
sületetekben rejlő erővel fegyel
mezetten álljatok a már meg
nyilatkozott egyesületek mellé és 
vállaljatok munkát a nemzet 
szolgálatára. (Etm: Eszterházy 

országgyűlési képviselő, 
a Százszázalékosok Táruzigiazk 
vezetője. 

Úr. Éliás Lajos sk. 
a Százszázalékosok Társaságának 
helyettes vezetője. 

Halálozás A jánosházai takarék
pénztár évtizedekea át volt igazgi* 
toi . Fisoher József a mull n po*ban 
84 éves korában elhunyt. Az egész 
község-részvéte- mellett trt.nietlék el 
Jáooshézán. Az eibunylb^n Fischuf 
Józse "- 'evszerész apósát és egyben 
nagybátyját gy*sirolja7 

http://vili.mii
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H I R E K 
•a^a r̂fataMa^B t̂̂ a^^^Ma^B^MBIja^HBaMi 

B é r m á l á s 
C e l l d ö m ö l k ö n 

Gfősz Jizsef megyéspüspök 
mosl megjelent pás^torlevele 
szerint Vas vármegye községei
ben május 1 én kezdődik és 
június 20-án é r véget az idei 
bérmálás. Kemenesalján c.-upán 
csak Celldömölkön le:z bérmá
lás, mégpedig júuias 20 in. 

'Tefféum az apátsági templomban. 
XlI'Pius pápa koronázásának évfordu
lója alkalmával ma délelőtt 8 órakor 
a c lUlOmOlki apátsági t mplombai: 
r.ili'ii-nus saentmiea lesz, melyre a 
hivatalokat és egyesfliéteket ezaton 
is meghívja a plébáoia hivatal. A' 
szentmisét Horváth Károly dr. espe
res plébános moodja. 

Egyházi hír. A bójti időszak alatt 
a cev-ldörnölkí cv. templomban minden 
kef'den és pénteken este 6 órakor 
isteni lisztelet lesz, a szerda esti 
bibliaórák pedig a böjt alatt szüne
telnek. — Ma, böjt első vasárnapján 
az isteni tisztelet végeztével urva-
c-oraoszlás lesz. 

Etküvök. Hőllig Károly m. kir. 
számvevő ma, vasárnap Jélutau fél 
6 órakor vezeti oltárhoz a celldö
mölki ev. templomban Meizner Katót. 
A fiatal párt esketi Budacker Oszkár 
soproni lelkész, az orgonán játszik 
Amminger Kálmáo, a soproni ev. 
templom karnagya. — Máté László 
MÁV állotuásfelvigyázó jelölt ma, 
március 3-án vezeti oltárhoz a nagy 
bocskói ram. kai. plébánia templom
ban HlCbl Annuskát. 

Hadbírói vizsga. Dombay Alajos 
dr. tüzérszázados, eelldömOlki kir. 
járásbiró a mait napokban Budapes 
ten igen jó eredménnyel letette a 
Leglelsőbb Honvéd Törvényszék vizs
gáztató bizottsága előtt a hadbírói 
vizsgát. Természetesen Dombay Ala
jos dr. a vizsga után is tovább foly
tatja polgári bírói működését. 

Doktoravatások. Jakab Pál celldö
mölki kOzségi állatorvost lebruár 
18-án Budapesten a József nádor 
műegyetemen az állatorvosi tudo
mányok doktorává avatták. — Brn 
szik Lajos alsósági róm. kat. igazgató-
tanító liat Lajost, febraár hó 39-én 
a budapesti m. kir. Pázmány Péter 
tudományegyetemen a jogtudományok 
doktorává avatták. 

Halálozások. Varga Sándor iold-
birtokos hosszas azenvedés után 
Tokorosoo febraár 22 én meghalt. 

I r t hrttfflm tfrantékr afi 

F úr Istvánná, szül. Foki Mária 27 
éves korában kedden Celldömölkön 
elhunyt Pénteken délután 4 órakor 
t-m tték a temető kápolnájából. 
Férje, két leánya, v jei, unokái és 
nagy rosonsaga,gyászolják. 

Uj mozdonyvezető tanoncok. A 
szombathelyi MAV Ozletvezetöség a 
szombathelyi műhelytől PajorFsrenó, 
Kónya Lijos és Polgár József laka
tosokat, a eelldömOlki fiókműhelyből 
pedig Bárány Gyula és Horváth Zol
tán I I . lakatosokat a oe Idömölki 
fűtőházhoz mozdonyvezető tanoncokul 
rendelte ki. 

Vasúti kinevezések éa elölépteté 
sek. A MÁV igazgatósága Móricz 
Béla kuc-ivizsgá ól főkoc-ivizsgálóvá 
nevezte ki. Szabó /József éV-'-Sóváti 
Józs I ntozdouy vezetők* t, valamint 
N '.mfíh János 111. fűtőt egy fizelé-i 
fokozattal leptetté^elŐ. 

Adóügyi értekezlet. Jakab Lajos 
dr. péntOg igazgatóhelyettes caülör 
tökön délelőtt: a városháza tanács
termében a járás segédjegyzőivel 
adóügyi értekezletet tartott. 

Búcsú a farsangtól: A több mint 
100 óvna, (-saményT-k-hi-n A> eredmé 
nyékben gazdag mullu Kemenesaljái 
Kasziuó február. -24-én tartotta! 
hagyományos farsangi estjét, amely.eu 
a ce Idömölki uri társaság a legjobb 
hangulatban búcsúzott el a farsang
tól. DcCzy Kálmán ; dr. közjegyző, 
a kaszinó Örökifjú háznagya kimerít 
hetetlen ötletességgel' gondoskodott a 
vendégek szórakoztatásáról. Az estén 
jelen voltak: Ajkay Bsla dr. szolga
bíró, Bi.iíczky András dr. gyógysze
rész és neje, Csajkos Gyula d r 
járási orvos és ueje, Dóczy Kajmán 
dr. közjegyző, Dombay Alajos dr. 
járásbiró és neje, Halász -Gju.a alle 
mssfőnök és neje, Hetthéssy Klek dr. 
nyug. járási: főorvos, Hetthéssy Jenő 
dr. főszolgablró^ésrnejs, Jósa László I ü 0 ' 
dr. igazgató-főorvos és neje, Skázel I ™U*e<* értelmében 
Károly százados és neje, Marton Ala
jos százados, Maodeville Ferenc dr. 
járási állatorvos és neje, M -sterházy 
Kálmán dr. orvos, Ramport Vumo.i 
haduagy. Reidliger Tibor hadnagy, 
Szalóky Lajos dr. orvoa és oeje és 
Qu.'odet Olivér dr. kórházi orvos. 

Bezárta a végrehajtásra kiküldött 
segédjagyzőt és kfizaégbfrót. Barátit 
Zoltán vönfcki segédjegyző 6= Hor
váth Lajos mersevati községbiró nem 
mindennapi kalandon estek át a 
minap Mersevát községben. Ugyanis 
a ki t hatósági kjzeg adótartozás 
miatt foglalást akart eszközölni 
Czuppou Jenő kisgazda hazánál. 
Czuppou Jenő a s»g. djegyzőt és 
községbírót be is engedte a szobá
jába, de amikor zálögolás miatt lel-
írták á mennyezeten függő luszter 
lámpát, éktelen haragba tört, majd 
kiugrott a konyb ba es Barath Zol
tánra, valarcint Horváth Lajosra 
kivQlrői rázárta a .- zoba—ajtaját s 
csak hosszas dörömbölés és könyör
gés után akkor eresztette ki őket, 
amikor megígérték, hogy eltekintenek 
a foglalástól. T.rmészeteseo Barath 
Zoltán és Horváth Lajos személyes 
szabadság megsértése címén Czup
pou Jenőt feljelentetté*. 

Műkedvelő előadás Alsóságon. Az 
alsósági róm. kat. Leánykör Paskalis 
tieztelendőnövér bó'gó és s-'akava'ott 
rendezésében vasárnap este az óvoda 
z9ufolásij megtöltött termében elő 
adta „A fonóban szól a nóta'- című 
3 lel vonásos népszín m ű v i . Az er 
kOlesileg és anyagilag szépen sikérfllt 
előadáson minden szereplő kiválót 
nyújtott, de különösen k. kell mégis 

ia lTlWner^ ímá-nTTi íp 
Nynlász Kálmán és Horváth Imre 
Ogyes alakítását, amellyel sok tapsot 
szereztek mind a rendezőnek, mind 
az együttesnek. 

Egy jókarban levő 
Mogyorósy feie cimbalom 

szabadkézből eladó. 
Cím a kiadóhivatalban. 

Vasmegyében felemelték a mar-
hzhúsárakat. Az árellencrzés urszá 
gOs kormánybiztosa felhatalmazta 
Horvá'h Kálmán Sír. va'HOiegyei alis 
pant, hogy havonta legfeljebb egyazer 
az élőállatok árának emelkedése 
esetén a marhahús fogyasztó arának 
felemelését engedélyezheti. Mivel tény
leg az éiőmarbá átlagára felment 80 
íiilérig, az alispán helyt adott a 
szombathelyi, kőszegi, körmendi éa 
.árván húsiparosoknak, hogy február 
23 tol kezdve az e l3őretdü marbahús 
l.átnljáért 2.C4, a .másodrendűért 
(elejéért) pedig 1.70 pangót kérhetnak 
üzleteikben. Az alispáli határozat 
egyelőre uem vonatkozik a celldörcölíi 
járásra, mivel a cetli búsiparosok 
tévedésből Dudapestre fordultak en
gedélyén. Ez i-i szerencsé, de ezúttal 
a fogyasztóké. • ' . - ' ' 

Ham közlekadik a magyargsncsl 
autobus.. A/, utóbbi gyors hóolvadás 
és tső/es miatt íi rujénmihályfa és 
Reraent-sszeutmárton táján nagyon 
elromlott és igen méiy az út, Így 
aztán a M AVART igazgatósága feb
ruár 22-töi kezdve egyheti időtartamra 
beszünieite Crí.d<íinöl< é i Magyar-
gencs között az aulóbiSíjaratot. 

íladlkölcsönkőtvényesek fig/elmé-
be. A Hivatalos Lap -zeidai .száma-

a Magyarországon élő összes hadi 
kölcsöokötrényeket ro.'gfele.ő bejelen
tési nyomtatvány kitöltése mellett 
letétbe kell helyezni. A letéti helyek 
a ni. kir. adóhivatalok, a Pénzintézeti 
Központ és tagintézetei, valamint az 
OKH és a kötelékébe tartozó szövet
kezetek. Azokról a i.adikölcsOokötvé 
nyékről, amelyek a rendeletben lel 
sorok letéti helyeken máris letétben 
vaunak, a feleknek csakis a meg
felelő bejelentést kell megtennie á 
letéti helynél. A letétbe helyezés 
végső határideje 1941. március 31. 
A leletbehelyezés elmulasztása esetén 
a hadikölcsOokötvények alapján 
semmiféle jogot többé gyakorolni 
nem lehet. 

Motorvonat és a bérautó borzal
mas karambolja. Héllőn délután 8 
óra tájban borzalmas, vasúti szeren
csétlenség történt Törje állomás 
közeiében. Ugyanis Szabó Ernő soffőr 
a négyüléses kocsijában nyolc sae 
mélyt akart hazaszal itaní a szeut-
gróti vásárból s amint az autó Tűrje 
mellett éppen a sorompó nélkOli 
országúti átjáróhoz érkezett, akkor 
ért oda a motorosvonat is, amely 
az autó hátsó részét elkapta és tel
jesen OszetOife. Az autó utasai közül 
Szabó Ernő soffőr csak kOouyebben 
sebesült meg, elleobeo Fekele István 
séi lakos a helyszínen meghalt. A 
többi utasok is mind megsebesültek 
s őket részben a zalaegerszegi, rész 
ben a szombathelyi közkórházba 
szállították. Másnap a zalaegerszegi 
kórházban meghalt Szakaly Jözse! 61 
éves séi és Tóth István pusztac-oi 
kereskedő is. A vizsgálat szerint 
kizárólagosan a soffőr felelőJ a bor 

gyobb szerencsétlenség, 
is kisiklott, de nem 
magas vasúti töltésről. 

Ä vonat (gy 
zuhant le a 

S o m l ó h e g y 
vásárhelyi részén vasútállomástól 15 
percre 1816 • ői villányi I . rendű 
oltvánnyal betelepített 5—6—eves 
szőlő, új karókkal, téleo-nyároo lak
ható S szobás, konyhás, speiz, alá 
pinoézett pr&*. házas épü lett el, kitűnő 
viz-ü kúttal, faházzal, bekerített udvar 
házrésszel szabad kézből eladó. 

(Cím a kiadóba.) 

Szabó-üzlet u.egnytiási 
Tisztelettel értesít in a n . é. 
közönséget, hogy Celldömöl
kön a Deák-ulca 14. szám 
alatt levó Bzabóműhelyemet 
beszüntettem éa helyette a 
Szentháromság téren, a volt 
Domokos féle házban 

k t s z r u h a - ü z l e t e t , \... 

úri és polgári szabóságot 
nyitottam. — Üzletemben a 
legjobb minőségű szövetekből, 
divatos szabásban, kifogásta
lan nri- és polgári ruhák nagy 
választékban vásárolhatók ol
csó árak mellett. — Mérlek 
ntáni rendelésre elfogadok -
férfi és gyermekruhák elké
szítését a legnagyobb meg
elégedésre. 
Szíves pártfogást kérve, 

tisztelettel 
B A R T A K O V I C S K Á R O L Y 

Vidám Migyarest. Kemenesmaga-
siban a mult vasárnap szépen sike
rű;! vidám magyarestet tartott az 
Evangélikus Nőegylet, amely alka
lommal a községi Kultúrház nagy
termét zsúfolásig megtöltötte aa 
érdeklődök serege, úgy hogy uem 
maradt egy -talpalatnyi üres hely 
sem az óriási csaruokban. Gerencsér 
Irenkéuek kedves mooológelőadása 
után a „Tiz eladóleany" egy felvoná
sa énekes bobóság vidám színes 
fordulatokban gazd-g jelenetei pereg
tek le a nézők előli. A szereplők 
(Ravasi.i oy. táncmester: Nagy László 
Leányai Nagy Jolán, Kiss Mari, 
Gerencsér Izén, Fodor Ilonka, Nováky 
Ilus, Kiss Kamii:'. Sebestyéü Jolin, 
BOrOudy Piroska, Horváth Mmka. 
Mógor Irénke; Jámbor Pali állator
vos: Tilaber Kálmáo; Lidi szobalány: 
Széoyi Bözsi) Ogyes, dicséretreméltó 
játékában', Kiss Gyula , Egy kis le
leplezés" cimeo hurnoro- beállításban 
a „tiz ' .adj leány" boldog, jövendő 
sorsat iiíjzolja a hallgatóság ele. 
Nagy hálást váltott ki Nováky Ilus 
szép szavalata, aki V. radi Antal 
„Magyar dal'* című költeményét adta 
elő Bertalan Sándor, tanító által 
összeállított melodrámai alakban. 
Kitűnően szerepelt az alkalmi énekkar 
Borosa Kálmáo, kántortanító vezeté
séve, és a ungósZájbarmoaikások 
ötös csoportja (Nagy László, Farkaa 
Ernő, Talabér Kálmán, Horváth 
Ferenc, Mayer István), amaz magyar 
dalukkal emez magyar nótákat adva 
elfl. Gy rfly Jolán és Bartoa Lajos 

Piroska—Horvát Mioka; Gerencsér 

Ijo; Sebestyén Jolán—Mógor Irén; 
Széoyi Lioa—Varga Irén; Szényi 
Bözsi—Györliy Jolán; Páli Bözsi— 
Kiss Línns magyar ruhában gyOnyö-
rü magyar táncot lejtett. Ez a 
műsorszám, amelyet Borosa Kálmán
ná, tanitóné tanított be a amelyet a 
kOzOnségr szűnni nem akaró tapsára 
meg kellett ismételni, örökre felejt-, 
hetetlen marad. Az ünnepélyt követő 
táncot a szomszédos teremből 
bevonuló magyar ruhájú' 
párok nyitották meg, Az Ounepély 
jövedelmét a nőegylet a templom, 
(fl'-s .béveze'ésére használja fel. _ l 
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szenvedett sarkútól. 
A magvar nemzetnek igen jól 

esett, hogy két hónappal ezelőtt 
külügyminiszterét és többi kikül
dötteit a jugoszlávok oly kihang
súlyozott rokonszenvvel és me
legséggel fogadták és bizonyos, 
hogy Cincár-Markovics Sándor 
külügyminiszter és ki-áre' • a 
Budapesten töltött napokban ta
pasztalhatták azt, hogy a magyar 
kormány és a magyar nép min
den lehetőt e követett, bogy a 
belgrádi fogadtatást hasonló me
legséggel és szeretettel viszo 
nozza. 

Egészen bizonyos, hogy ju
goszláv vendégeink azzal a tu
dattal és meggyőződéssel hagyják 
el Magyarország földjét, hogy 
ennek az orsiágnak a népében 
a jugoszláv nemzet őszinte és 
megbízható barátra talált, még
pedig legfőképpen azért, mivel 
ezt a baráUágot nemcsak az 
egymásra utaltság és a közös 
érdekek biztosítjik, hanem az a 
lelkek mélyén rejlő rokon~ 
és kölcsönös megbecsülés is, 
amely két nemzet baráti együtt
működésének éi békés együtt
élésének legbiztosabb záloga. 

| Módosítják a lisztkiőrlési rendeletet 

Kuttúrelőaaás a 
Katolikus Házban 

A ceildOmllki Katulikoa Kor már
cius 2-án, ma délalao 6 órai kez
dettel az Aetió Cttulika keretében 
nagyi.: erteke-nek Ígérkező kultur-
eióadést rendez a Katol:.kos Hát 
nagylertcébau, ah .va a kör tagjait 
és jobarát:it ezúton is szeretettel 
•ceghívja a vezetőség — Belépődíj 
DUCS 1 . 

Műsor: 1. C'aládi kor, Arany Já
nostól. Szavalja: Szablya Ferenc 

2. a.) Két veréb, Hu-zka Jenő, b.) 
Késő ősz vau, Kacsóh Puograo, — 
énekli: Racz IsWáoné. 

S. A társadalom gyógyítója címmel 
előadást tart: Jáudi Benurdio apát. 

-4 Tis<amenti emlék, Kőrösey ta
mástól. Hegedűn előadja: Ráez István 

5. t.) Liliomszál, Ouotl O-zkar, 
b.) Rákóczi megtérése, Kacaóh Pong
rác, — énekli: Sfűtlj'S Ferenc. 

6. Vonós négyesek: a) Me; uelle, 
Kőrósty Tamás, b ) Cioka Pauna 
nótája, Bloch J. Előadjak: Racz Ist
ván, Neatelman Gyula dr., Mórocz 
István és Kőróssy Tamás. 

Az ének és zeneszámokat KórCssy 
Tamás kiséri. 

Vas vármegye legrjtófeW törvény-' 
batósági közgyű ésén néhány tel zó-
laló arra kérte vitéz Srflc? I-l.viri 
dr. lőisp...:, j a . I ízbe a kózelia 
lási miniszternél, hogy változtas.-a 
meg a lisztkiőrlési rendeletei, m rt 
az a dunántúli én főképen -a vaji 
viszonyoknak nem felel meg. A 'bú 
zabói főzőhsxt kiőrlesén k eng< he
lyezését »brjették, h..'gy e réven a 
falusi kisemb r-k hozaijnthávstnajj. n 
uiajd.iem mind"n,iapj eledelükhöz, a 
mác-ikhoz szükséges lisztaez. a na
gyobi birto'.o ok pedig ahhoz a 
lózöliszt m?nuyiséghez,. amelynek 
kiadására az érvényben : , v3 műnk i-
bérszerződaaek kötelezik őket. 

A l e l s zóa lás után'v i léz S üc- Isl-
ván dr. Hispan a va-i kép . ise'ók 
c'én a ii . rameó lo - t i H i* ker-ste 
I,aky D ¡ s i kó -e la ta - í rniui zteit es 
e!.v#rj•• .>:•::•' P;omsttkoasn o vasi 
•jazdak jopos kivánsag-ti'. A minisz-
,t*r viiéz S J t o . Islxáo dr. Hispan, 
vsíami'il Szab'.'' Káro'y és H.irváth 

j - ' v á n orszaggrdeSi képviselOk ata-
pos és iniodeii rész d e b í luegiíuio 
kn.t »zi'buli_i^'T_ei.:.érú tijuieutetle, 
hiuy ;•. k -rJe '••!> -ñ I ai 
ko.ik tt- i ' • rk - z¡"< a k.'ize jOvfh-n 
valami'v'n" moHtí viv.-r.ilii laialni, 
imi m«)d a véleméüye szernit bizo-
nyos m^rtéfben iiü.égiiheti a fa!a-i 
lacossagoj. 

É r t é k e s k ö n y v a j á n d é k 
a c e l l d ö m ö l k i p o l g á r i f i ú i s k o l á n a k 

A 28 ér óta fennálló celldömölki 
m. kir. polgári fiúiskola tanári kara 
Reioher István igazgató v.izetésével 
mindenkor kiváló, tehetséges és ngy-
búziirt pe.ligóguiokból állott, akik 
loíjosen faOildlwn,: kerülve mioden 
elismerést ée köszönetet, egyedül 
csakis a hivatásuknak éltek és ennek 
gyBmölcsekéut m->ssze kornyéken 
megalapozták az iskola jóhírnevét. A 
szerénységéről közismert, de annál 
eredményesebben dolgozó tanári kar 
egyik tagja, Csucsay János tanár 
alig néhány évps itteni működése 
mellett több izben más oldalról i -
kiváló tanújelét adta ügybúzgalinanak 
és nagylelkűségének így a mult év

ben többszáz pengőt adományozóit a 
Katolikus Haz oeljaira, az iskola 
oserkéazo.apataval régészeti szem-
pontbóf értékes—ásatások at—végjeit 
az Ő.-i apátsági templom romjainál; 
legutóbb pedii egy 275 kötetes, 
1375 pangd értékO könyvgyűjteményt 
ajándékozott a polgiri i-kcla könyv-
tirának. Az írtékes ajándékozásról a 
taokeruleti főigazga.ósag révén érte 
suli Homao Bálint vallás- és közok
tatásügyi miniszter is, aki most,egy 
levélbe.i — a magyar kultúra érde 
kében tanúsítóit nagylelkű és haza. 
lias áldozatkészségéért elismerését 
és őszinie köszönetét fejezti ki C-u 
csay Jaous tanárnak. 

Ingatlant Tásárol 
a Vasutasok Temetkezési Egyesülete 

a Marcaivölgyi 
Vizitársulat! 

Lapzártakor értesültünk, hogy 
a ' földriiűv•-• lésügyi miniszter 
újabb 100.000 pengő segélyt 
utalt ki a Marcaivölgyi Vizitár
sulat vezetőségének a Marcal
meder bővítésére. Ezzel az újabb 
segéllyel most már több mint 
fél millió pengő áll a társulat 
rendelkezésére. 

A celldömölki Vasutasok Ternetke 
zési SegélyegyesOlele a mólt jvasar-
nap délután Füzesi József elnök 
vezetésével tartotta idei közgyű eset 
a Vasutas KOr székházában. A néges 
gyűlésen a szombathelyi üzletvezető 
séget és a MAV igazgatóságát Palffy 
Miklós dr. tanácsos képviselte. Füzesi 
József eloök 0 IvOílő és megnyitó 
szavai után Nagy Dénes titkár ismer 
.tette at egyesO'et mult évi működé
sét amely szerint az egyesületnek 
762 első ét 48 második osoportbeli 
tagja van, A mult évben elhunyt 23 
rendes tag, azonkívül az egyesület 
250 pengőt fizetett ki az erdélyi 
meneküllek, árvízkárosultak és vasú 
tas szegények segélyezésére. Az egye . 
sülef jelenlegi vagyona 51.201 pengő, 
ebből 31.436 pengő készpénz, a 
többi földes ingatlan. 

zárszámadás és a jövő évi 

Füzesi József eluök ezt indlvauyozta 

"^^^^SttSttS^gyí̂ ^ril 
két megtelelő házal vásároljun az 
egyesület. Az elnöki javaslathoz 
Erdő János segédtiszt, Varga József 
pályamester ée Halász Gyula állo
másfőnök szólottak hozná, majd a 
gyűlés egyhangú' határozathat meg 
bízta az elnökséget, bogy utólagos 
hozzájárulással tegyen lépéseket a 
megfelelő ingatlanok megvásárlására. 
Végűi Palffy Miklós dr. tanácsos 
mind az igazgatóság, miud a maga 
nevében teljes elismerését_Jejezte"'ki 
az egyesület eredményes működéséért, 
majdFüzesiJózsel elnök zárószavaiban 
arra kérte a tagokat, hogy temetke

zés alkalmával ne csak egy-két em
ber, hanem a ráérők mind sorakoz
zanak fel az egyesület zászlója alá. 

Erdélyben még kevés a jegyző. A 
trianooi békeszerződés következtében 
húsz éveo át Magyarorsrágoo való
ságos dömping volt a diplomás és 
érettségizett fiatal emberekből úgy 
annyira, hogy néha egy-egy- jobb 
állásra ezerszámra is adták be a 
pályázatokat, de egy szerény fizetésű 
falusi tanítói állásra is akadt sok
esetben 40—50 jelentkező. Sok-sok 
ke erv, panasz és kiíakadás után 
most mar a Felvidék, Kárpátalja és 
főként Keletmagyarország vissza 
csa'n'ásával némileg enyhült a viszony 
sőt itt ott, aho! nehezebb az elő 
menetel és gyengébb a kezdő fizetés, 
az érettségizettekben és diplomások 

mm*WmBsm 
jdeuleg a MÁ¥ í ál, ahol egyene?en 

c feí: rrary - jegyzi 
Oetöltésénél is m-rt mint értesO>tOnir, 
csupán Erdé.yUn 684 jegyzői 'ál! ist 
szervei a nelűgyminiizter 

Koplik Apátúr utcában 
1 kis lakókáz 

E L A D Ó ! 
CÍM a 'kiadóhivatalban. 

F E M 1 I V A S 
a magyar társadalmi 

egyesületekhez! 
A Százszázaléüosok Tarsisága 

1941 február 16í'éfi "értekezletet 
bivotL össze Azziir_a_.céllal^ hogy 
a különböző szövetségeket, egye
sületeket, klubokat, mint a tár-
sadalö n nagyrészét magában 
foglaló alakzatokat nemzetszol-
gálaírá szólítsa fel. 

Az értekez;eten 1 millió tagot 
magukba foglaló testületek kép> 
viselete jelént meg 

Az értekezlet célja szonos az 
egész nemzet közös és őrök 
céljaival. Ez az örök cél a nemzet 
fennmaradása és erősödése, en
nek érdekében a magyar faj testi 
és szellemi értékeinek ápolása, 
fejlesztése a meglevő társadalmi 
szervek felhasználásával. Az ér
tekezleten resztvettek, a társa-
dal mi egy esfi le te ken_b^lüji^ntu^ 
datosabb nemzetszolgálati t, a 
nemzeti lélek mozgósítását kí
vánják. Szükségesnek tartják, 
bogy minden egyesül :t a maga 
munkája melleit Ht-mzeli munkát 
is végezzen. 

A Százszázalékosok Társasága 
javaslatot mutatott be. amit az 
értekezlet a kormány elé ter
jesztett. 

A felirat szerint elhatározták, 
bogy minden erejüket és tudá-
suka'. a magyar egyaég szolgá
latára Állítják. Az egyesületi életen 
kivül valamennyien nemzelszól-
gálatot vállalnak olymódon, 
ahogyan erejüknek és tagjaik 
felRészüllségénes az legjobban 
megfelel. Feliratokban kérik a 
kormányt, hogy mérlegelje a 
nemsetszolgálat 
való egységesítés 
megvalósításának 
mielőbb minden magyar társa
dalmi egyesület egy nagy mun
kaközösségben -élve szervezetten 
álljon a nemzet szolgálatába. 

Magyarok t Minden magyar 
egyesületre szükség van. Test
véri érzéssel lekérünk benne
teket, csatlakozzatok és az egye 
sflletetekben rejlő erővel fegyel
mezetten álljatok a már meg
nyilatkozott egyesületek mellé és 
vállaljatok munkát a nemzet 
szolgálatára. (Cím: Eszterbázy 
,u.^.«^,J^z8zázalákos.ok Társa-

'*a.4JEzl»..sk.; 

i Százazázaiékosok Tá'rnsi 
vezetője. 
D r . É l i á s L a j o s sk. 
a Százszázalékosok Társaságinak 
helyettes vezetője. 

gondolatában 
lehetőségét és 
módját, bogy 

Halálozás A jánosházai takarék
pénztar évtizedeké.! á l vnltTgszgs-
tója, Fisűher József a mull n.'poübaD 
84 éves korában elhunyt. Az eaési 
'község' részvété niiTli tl t-m'ttfk * l 
Jáoosüázán. Az e.hnuytbin Fi^chef 
Jözse f- 'avszerées apósát és egynea 
nagybátyját gyászolja. 

http://viv.-r.ilii
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H I R E K 
B é r m á l á s 

C e l l d ö m ö l k ö n 
Grősz József jnegy^püs>pji>k 

moal megjelent pásztói-levele 
szerint Vas vármegye községei
ben május 1 éu kezdődik és 
június 20-án ér véget az idei 
bérmálás. Kemenesalján c.upán 
csak Celldömölkön le;z bérmá
lás, mégpedig június 20 in. 

.edaum az apátsági templomban. 
. XII Pius pápa koronázásának evfcrdu-

lója alkalmával ma délelőtt 8 órakor 
a c • dömölki apátsági templomban 
Tedeumos szentmise lesz; melyre a 
hivatalokat és egyesületeket eznton 
is ti-egblvja a plébánia hivatal. A 
szentmisét Horváth Károly dr. espe
res plébános mondja. 

Egyházi hír. A böjti időszak alatt 
a celldömölki ev. teinplomban-Tniodvn 
ke d-n és pénteken este 6 órakor 
isteni tisztelel lesz, a szerda esti 
bibliaórák pedig a bojt alatt szüne
telnek.— Ma, böjt első vasárnapján 
az isteni tisztelet végeztével urva-
c ..i-oszlás lesz. 

Esküvök. Hölllg Károly m. kir. 
számvevő ma, vasárnap de.utan fél 
0 órakor vezeti oltárhoz a celldö
mölki ev. templomban Meizner Katót. 
A fiatal párt esketi Budacker Oszkár 
soproni lelkest, az orgonán játszik 
Amminger Kálmán, a soproni ev. 
templom karnagya. — Máté László 
MÁV állomásfelvigyázó jelölt ma, 
március 2 án vezeti oltárhoz a nagy 
bocskói róm. kat. plébánia templom
ban HlCbl Anuuskát. 

Hadbírói vizsga. Dombay Alajos 
dr. tűzérszázados, selldömöiki' kir. 
járásbiró a mult napokban Budapes 
ten igéh jó eredménnyel letétté a 
Legfelsőbb Honvéd Törvényszék vizs
gáztató bizottsága előtt a hadbírói 
vizsgát. Természetesen Dombay Ala
jos dr. a vizsga után is tovább foly
tatja polgári bírói működését 

Doktoravatások. Jakab Pál celldö
mölki községi állatorvost lebruár 
18-án Budapesten a József nádor 
művgyetemen as állatorvosi tudo
mányok doktorává avatták. — Bru 
szik Lajos alsósági róm. kat. igazgató-
tanító fiát Lajost, február hó 29-én 
a budapesti m. kir. Pázmány Péter 
tudományegyetemen a jogtudományok 
doktorává avatták. 

Halálozások. Varga Sándor Ibid-
birtokos hosszas szenvedés után 
Tokorosoo február 22 én meghalt. 
Az elhunytat - hétfőn temették _nagy 

t. ,^,».-z5»t»tt<>ll3tS;- '-ÖBsesjev-li: 
f~ V Sándor dr. celldömölki kórházi orvos 

Vatuti kinevezések és etölépteté 
sek. A MÁV igazgatósága Móricz 
Béla koc-ivizsgiól főkoc-ivizsgálóvá 
nevezte ki, Szabó József..-és Sóvári 
Józs 1 ir.ozdouy vezetők, t, valamint 
N 'meth ' Jártba IMV 'ütőt egy fizelé-i 
fokozattal léptette elő. 

Adóügyi értekezlet- Jakab Lajos 
dr. péozűg • iga • gatóhety ettes csütör 
tökön délelőtt a városháza tanacs-

4ennében a - járás 6egédjegyzűivel 
adóügyi értekézietet tartott 

Búcsú a farsangtól. A több mint 
100 éves, eseményekben és eredir.é 

éves korában kedden CelldOmölkOn 
elhunyt Pénteken délután .4 órakor 
temátték a temető kápolnájából. 
Férje, két leánya, v jei, unokái és 
nagy rokonsága gyászolják. 

Uj mozdonyvezető tanoncok. A 
szombathelyi MAV üzletvezetőség a 
szombathelyi műhelytől Pajor Ferenc, 
Kónya Ltjos és Polgár József laka
tosokat, a -celldömölki fiókműhelyből 
pedig Bárány Gyula és Horváth Zol
tán I I . lakatosokat a ce Idömölki 
fűtőházhoz mozdonyvezető tanoncokul 
rendelte ki. 

. Vasmegyében felemeltek a mar-
hzhúsárakat. Az árellenCrzéa orszá 
goa kormánybiztosa felhatalmazta 
Horváth Kálmán dr. varmegyei .a.lis 
pánt, hogy havonta .legfeljebb egyszer 
az élőállatok árának emtlkadése 
esetén a marhahús fogyasztó árának 
felemelését engedélyezheti. Ilivel tény
leg az élőmarba átlagára felmeut 90 
fiílérig, . az, alispán helyt adett a 
szembathelyi, kOszegi, körmendi és 
árvári húsiparosoknak, higy febrnár 

23 toi kezdve az elsőrendű, marhahús 
hátuljáért 2.04, a másodrendűért 
(elejéért) pedig 1.70 pengőt kérhetnek 

nyékben gazdag mutlu ' K e m e u e s í ) « r p l z , , , l b Í k b B u . Az~ álispáit határozat 
Kaszinó február ; 24-én tartotta" 
hagyományos farsangi estjét, amelyen 
a ce Idömölki ori tar-aság -, legjobb 
hangulatban búcsúzott el a farsang
tól. Dóczy Kálmán dr. .közjegyző, 
a kaszinó Örökifjú háznagya kimerít 
hetetlen ötletességgel gondoskodott a 
vendégek szórakoztatásáról. Az estérj 
jelen voltak: Ajfcay Béla dr. szolga
bíró, Bisic.rky András dr. gyógysze
rész és neje, Csajkos Gyula d r 
járási orvos és neje, Dóczy Ka.mán 
dr. közjegyző, Dombay Alajos dr. 
járásbiró és neje, Halász Gyu.a állo 
mssfónök és neje, Hetthéssy Elek dr. 
nyűg. járási.főorvos, Hetthéssy Jenő 
dr.—főszolgabíró és neje, Jósa László 
dr. igazgató-főorvos és neje, Skazel 
Károly százados és neje, Marton Ala
jos százados, Msndeville Ferenc dr. 
járási állatorvos és neje, Mesterházy 
Kálmán dr. orvos, Remport Vilmos 
hadnagy, Reidliger Tibor hadnagy, 
Szatóky Lajos dr. orvos és neje és 
Qu tödet Olivér dr. kórházi orvos. 

Bezárta a végrehajtásra kiküldött 
segédjegyzőt és közsegbírót Barátb 
Zoltán vOnöcki segédjegyző és Hor
váth Lajos mersevati községblro nem 
mindennapi kalandon estek át a 
minap Mersevát községben. Ugyanis 
a ' k ' t hatósági k:.zeg adótartozás 
miatt foglalást akart eszközölni 
Czuppoo Jenő kisgazda hazánál. 
Czuppou Jenő a segfdjegyzít és 
kOzségbirót be is engedte a szobá
jába, de amikor zalogolás miatt lel-
írták a mennyezeten függő luszler 
lámpát, éktelen haragba tört. majd 
kiugrott a koayh b.a és Baratb Zol
tánra, valarcint Horváth Lajosra 
kívülről- rázárta a . zoba ajtaja: s 
csak hosszas dOrOmbOlés és könyör-
gés után akkor eresztette ki őket, 
amikor megígérték, bogy eltekintenek 
a foglalástól. T-.meszelésen Baráth 
Zoltán és Horváth Lajos személyes 
szabadság megsértése címén - Czup
pon Jenőt feljelentettéi. 

Műkedvelő előadás Alsóságon. Az 
alsósági róm. kat. Leánykor Paska>is 
tisztelendónővér bűXgó és szakavatott 
rendezésében vasárnap este az óvoda 
zsúfolásig megtöltött termében elő 
adta „A fonóban szól a nóta* című 
3 felvonásos népszínműi- ti- Az er 
kOlcsileg és anyagilag szépen sikerűit 
előadáson minden szereplő kiválót 
nyújtott, de különösei! k. kell mégis 
emelnünk: ÁgosUi • Manci Ágoston 

' 'Tf^KfSf ' -Mái i^ ' -Vi l rs-
mon Aoná, Rváta Sándor, Ihász An 

« L 
ügyes alakítását, amellyel..sck.tajisot 
szereztek mind a rendezőnek, tDind 
az együttesnek. 

Egy jókarban levő 
logyorésyféie cimbalom 

szabadkézből eladó. 
. Cím a kiadóhivatalban. 

egyelőre nem vonatkozik á celldömölki 
járásra, mivel a cetli búsiparosok 
tévedésből Budapestre fordultak en
gedélyén. Ez i - szerencse, deezutrál 
a fogyasztóké. ' """ 

ííem közlekedik a magyargencsl 
autóbusz. Az. utóbbi gyors hóolvadás 
és esőrés miatt S mjénmihályla és 
Keinenesszeotmárttin táján nagyon 
elromlott és igen méiy az út, így 
aztán a MAVART igazgatósága feb
ruár 22 :•' kezdve egyh-n időtartamra 
Leszünteile Crí.döinöN éi Magyar-
gencs közöti az autóbuszjáratot. 

iladtkölcsönkötvényesek fig/elmé-
be. A Hivatalos Lap szerdai száma-
ban megjelenó rendelet élteiméhen 
a Magyarországon élő Összes hadi 
kölcsOoköüényekel megfele.ő bejelen
tési nyomtatvány kitOltSse mellett 
lététbe kell helyezni. A letéti helyek 
a m. kir. adóhivataluk, a Pénzintézeti 
Központ és tagiotézetei, valamint az 
OKH és a kötelékébe tartozó szövet
kezetek. Azokról a itadikOlcsOokOtvé 
nyékről, amelyek a rendeletben fel 
sorok letéti helyeken máris letétben 
vannak, a feleknek csakis a meg
felelő bejelentést kell megtennie a 
letéti helynél. A letétbe helyezés 
«égső határideje 1941. március S í . 
A letétbehelyezés elmulasztása esetén 
a bádikOlosOnkOtvények, alapjai) 
semmifélé jogot többé gyakorolni 
nem lehet. 

Motorvonat ós a bérautó borzal
mas karambolja. Hétlön délután 8 
ó r a tájban borzalmas, vasúti szeren
csétlenség tOrtént Tűrje állomás 
közeiében. Ugyanis Szabó Ernő soflőr 
a négyüléses kocsijában nyolc sse 
mélyt akart hazaszal hant a sxeol-
gróti vásárból s amint az auté Tűrje 
mellett éppen a sorompó nélküli 
országúti átjáróhoz érkezett, akkor 
ért oda a motorosvonat is, amely 
az autó hátsó részét elkapta és tel
jesen öszetöite. Áz autó utasai közül 
Szabó ErnO soflőr csak kounyebben 
sebesült, meg, ellenben Fékele István 
séi lakos a helyszínen meghalt A 
többi utasok is mind megsebesültek 
s őket részben a zalaegerszegi, rész 
ben' a szombathelyi kOzkórházba 
szállították. Másnap a zalaegerszegi 
kórházban meghat Szaka ly Józsal 61 
éves séi és Tóth István pnsztao-oi 
kereskedő is. A vizsgálat szerint 
kizárólagosan a solfőr'felelős a bor 
zalmas szerencsétlenségért. Szeren 

m-Heres se be.-seggel haladt és- ennék 
köszönhető, hogy nem történt oá-

magas vasntUlc1téayóV-'-^^-==z-

S o m l ó h e g y 
vásárhelyi réssén vasútállomástól 16 
percre 1815 • 01 villányi I . 
oltvánnyal betelepített 

Tisztelettel értesítem a n. é. 
közönségét, hogy Celldömöl
kön a Deák-utca 14. szám 
alatt levő szabó műhelyemet 
beszüntettem és helyette a 
Szentháromság-téren, a volt 
Domokos íéle házban 

készruha-üzletet, 1 

űri és polgári szabóságot 
nyitottam. — Üzletemben s 
légjobb minőségű szövetekbe!, 
divatos szabásban, kifogásta
lan uri- és polgári ruhák nagy 
választékban vásárolhatók ol
csó árak mellett. — Mérlek 
utáni rendelésre elfogadok 
férfi és gyermekruhák elké
szítését a legnagyobb meg
elégedésre. 
Szíves pártfogást kérve, 

- ' tisztelettel : 
BARTAK0V1CS KÁROLY 

Vidám Magyarest. Kemenesmsga-
siban a mult vasárnap szépen sike
rűit vidám magyarestet tartott az 
Evangélikus Nőegylet, amely alka
lommal a kOzségi Kultúrház nagy
termei zsuloiásig megtöltötte as 
érdeklődők serege, úgy bogy nem 
maradt egy talpalatnyi üres hely 
sem az óriási csarnokban. Gervncsér 
Irenkónek kedves monológelőadása 
után a „Tíz eladóleány" egy felvoná
sé énekes bohóság vidám színes 
fordulatokban gazd-g jelenetei perég
tek Je a nézők előtt A szereplők 
(Ravasí.i ny. táncmester: Nagy László 
Leányai Nagy ' Jolán, Kiss Mari, 
Gerencsér Irén, Fodor Ilonka, Nováky 
Ilus. Kiss Karölin, Sebestyén Jolán, 
BörOndy Piroska, Horváth Minka. 
Mógor Irénke; Jámbor Pali állator
vos.; Talaber Kálmán; Lidi szobalány: 
SzényT Bözsi) ügyes, dicséretreméltó 
játékában', Kiss Gyula , Egy kis le-
leplezés" címen humoros beállításban 
a ,.tiz eladó leány" boldog, jövendő 
sorsát riíjzolja a hallgatóság elé. 
Nagy hálást' váltott ki Nuváky Ilus 
szép szavalala, aki V, radi Antal 
„Magyar dal" citnű költeményét adta 
elő Bertalan Sándor, tanító állal 
Összeállított melodrámai alakban.' 
Kitűnően szerepelt az alkalmi énekkar 
Boross Kálmán, kántortanító vezetés' 
sével és a tangószájharmomkások 
ötös csoportja (Nagy László, Farkas 
Ernő, Talabér Kálmán, Horváth) 
Ferenc,.Máyer István), amaz magyar 
dalokkal emez magyar nótákat adva' 
elő. G\ :rffy Jolán és Bartos Lajos ' 
énekes levólyáltása. után BOrJ 

rendű 
6—6 éves 

ssOlö, új karókkal, télen-nyáron lak
ható 2 szobás, konyhás, speiz, alá 
pinoéaett pré-házas épülettel, kitűnő 
vizű kúttal, faházzal, bekerített udvar 
ház résszel szabad kézből eladó). | jövedelmét a 

(Cim a *iadóba7J~ 

I r é n - Fodor Ilonka; Kiss Mariska— 

i&'yi "Una—Varga Irén; Szényi" 
Bözsi—Györf/y Jö i^HrVt rh f lOza i— 
Kiss Linus magyar ruhában gyönyö
rű magyar . táncot lejtett. Ez a 
műsorszám, amelyet Boross Kálmán-, 
né, tanitóné tanított be s amelyet á 
kOzOnség szűnni nem akaró tapsára 
meg -kellett ismétel ni, örökre felejt
hetetlen marad. Az ünnepélyt kOvető 
táncot a szomszédos teremből 
bevonuló magyar ruhájú leányos 
párok nyitották meg. Az ünnepély 

opibm • 
ffl'-'s beveze ésére has.-.nárra-teh^— 
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E l a d ó ; 
a Soralóhf-.y déli lejtőién, 
vasútállomástól 20 percre — 

•télen-uyaron lakható, napos, 
komfortos uri villa. Féleme
letes 6 éves szilárd épület. 
Kit-; , - ,izll mély beton kot-
tBl r 485 O-öl nemes. sz^W» 
oltvánnyal beültetett, részben 
termő területtel. 

Érdeklődés: Szabó Imre oy. 
ig. tanítónál, Somlávásárhely. 
Somiófcegy „Pihenő" villa. — 

A celldömölki kir. járásbíróság. 
Pk. 615/1940/2. 

H i r d e t m é n y 

A celldömölki kir. iárásbirósag 
közhírré tes-i. hogy az állítólag 
1939. ev ¡oiyau.au ismeretlen Időben 
é- módiin elveszett következő okiratok: 

1. Nagjsimonyi község, iiérája ál 
tal örzőltt és Vasmegyei Mezőgazda-

E g y r ő l — m á s r ó l : 

fiókjánál Gyömörey György mesteri 
" lakos nevére 504 (Ötszáznégy) P 90 

fillérről kiállított IX. 171 törzskönyvi 
szam. 

2. továbbá ugyancsak a nagysímo-
nyi községi bírója Által őrzött és a 
fenti Takarékpénztar állal Kotz 
István celldömölki lakos nevére 420 
P-röl kiállított X. 316 törzskönyvi 
szamu takarékbetétkönyvek mégsem-
ini-ítéee iránt az eljárást a Nagy-
simonyi község elöljáróság kérelmére 
folyamatba tetle. Ennélfogva felhívja 
az em'ített okirat hír tokosai, bogy 
a jelen hirdetménynek a Budapesti 
Közlönyben történt harmadszori be 
iktatását követő naptól számított 
egy év alatt az okiratot a bíróság
nál rautisa bf, mert ellenkező 
esetben azt a jelzett h'táridő letelte 
után a folyamodó újabb kérelmére 
semmisnek fogja nyilvánítani. 

Celldömök, 1940. április 1. 

Dr. DÓMBA Y ALAJOS e. k. 
kir. jarasbin •. 

A kiadmány hiteléül: 
GEFINNE 

shiv. tisztviselő. 

Az utcai 'fásítás eszményi és 
egészségügyi kérdés. Egy község, egy 
utca fásítás nélkül olyan sivár, mint 
a rosszleikü ember, akiben nincsen 
szeretet. Az utcai fásításnál ügyelni, 
kell aera, hogy oda mindig olyan fak 
kerüljenek, amelyek a célnak meg is 
felelnek.-Olyan utcában ahol villany, 
távirda,telefon vezetékek vannak, nera 
lehet magasra növő fákat ültetni, 
mert belenőnek a vezetékek dróthá
lózatába, olt üzemzavart okoznak. Az 
ilyen fákat állaudóan nyesegetni kur-
titani kell. Az . raaUo visszavágást 
sok fa nem töri, ilyen a hársfa is, 
másrészt az állandó kezelés a közü
letnek sok és fö c sleges kiadást okoz. 
A magasan fellörő fák azért sem 
(eleinek meg szoros utcákban, ház 
sor .k között, azok közelében, mert 
erősen fejlődő koronájukkal beár
nyékolják a lakások ablakait, a laká
sokat nedvesté. levegőjét dohossá, 
tehát egészségtelenné teszi, a házak
ra ránőnek, azok tetőzetét, cserépfe
dését, csatoruáit megrongálják, erőst n 
fejlődő gyökérzetük az utcai járdákat, 
sőt az úttest aszfalt burkolatát is 
felemelik. _ . 

ELADÓ 

HÁZ ! 
Gróf Tisza István 
utcai b é r h á z 

Celldömölk több utcáján, terein 
mikor még nem volt villanyunk, 
mikor még alig volt itt telefon, hárs 
fákat ülteitek. -Ezek a hársfák igen 
szépen fejlődtek, mert nem esett 
útjukba semmi. Idővel lett azután 
villany, a község utcáit sok-sök 
telefon huzal vágja össze-vissza, A 
Iák is erős növésnek indultak, lent 
filsorolt összes bajok előálltak, ezek 
után az utcai hársfáknak azokon a 
helyeken, ahol bajt okoznak, tovább 
helyük nincsen. • 

Érdemes végigmenni az t í z éében 
utcán, a Ferenc József nloán, érde 
nies megnézni, hogy az ott levő 
hársfák micsoda károkat okoztak 
már idáig is az aszfalt járdákban, 
az a-zlait kocsiutban. Ezek a hársfáit 
már korhadóban vannak, mégpedig 
azért, mert nem tűri a oyesegetest, 
a kurtítást, és nem tűri a zártlevegőt. 
A hársfa igen szép díszfa, virágzás 
idején kellemes illatot terjeszt, lom 
bozata üdezöld, virágja gyógyszer és 
mez< lő. tehát a hársfa kimondottan 
hasznos fa, mely a nekiváló szabad 
téren, tehát levegŐ3 helyen erős 
fejlődésnek indul, csodálatos nagy 
ságú fává nő, neki megfelelő helyen 
és talajban 5—6C0 esztendeig is él, 
fejlődik. Viszont a nem neki való 
elzártabb helyen és ott.ahol állandó 
an nyesegetni kell időelőtl elöregedik, 
kipusztul, az utcákon a I gnanyobb 
féreg, paizstetü termelő és mivel azo 
kat költsége: le; ne peimetezui, a 
gyümölcsfa legnagyobb ellenségét el-
szaporltja. 

Itt a tavasz, l l t van annak az 

ideje, hogy az ilyen munkákat e; 
végezzük, ezeket a .fákat riirtsuk, 
mert csak kárt okoznak az utcáknak 
azokban a részeiben, ahol foltig 
aszfaltos járdák, ntak vannak. 

Itt vannak a munkanélküli mun
kások, akiknek valamimódon munka' 
kell mini, mert abból élnek. Olyan 
részmegoldás is lehetséges, hogy a 
munkások résziben is vállalnak ilyen 
munkát. Megfelelő utcai fákra muu 
kanélküliség enyhítésére hitelnek kell. 
lenni. Az utca ra oda megfelelő sor 
fákat kell ültetni, hiszen annyi féle 
kistermelő ntcai diszlat termelnek ki 
a szakemberek, hogy válogatni lehet 
azokban. Széplombozato, virágot is 
ho: ó utcai díszfának se szeri se szá 
ma, csak szakszerűen kell azokat 
megválasztani. 

Ha az idegen városkánkon keresztül 
utazik megnyerik az itt látottak, fő
leg az asztalt, a község formás .ren
dessége, főutcák tisztasága. Azt a'zpn 
ban nem tudja az idegen, hogy az 
amit lát nem mai keletű, az 35—40 
év előtti kultúrfejiffd'ea, akkori ban 

a 
R ü g y f a k a d á s 

e i ö t t j j e fme ic2ze 

gyümölcs fá i t 
paizs és gombabetegségek elî n. 

készültek el az utcai aszfaltozá ok 
a villanyvilágítás, akkor lettek elül 
tetve azok á hársfa soro1rri37"amer 
lyek ma m i r kiöregedtek, vagy ki 
multak, éppen úgy, mint azoknak a 
jó öreguraknak egyre ze is, akik ezt 
a kultúrát itt megteremtették. Cell
dömölkön attól kezdve megállt a 
fejlődés, vagy Isgalábúis nem loiyta-
tódott abban az ütemben, ahogyan 
azt egy ilyen jójövedelmü községtől 
várni lehetett Voltak ugyan próbál
kozások a múltban, de azok miod 
baltézzer;—hozzáneméi léssi I—lettek-
megfogva és igy nem is sikerülhette '. 
El kell ismerni, hegy újabban meg
csökkentek a községi jövedelmek, so\ 
pénzt fektettünk bele aliglátszó dol 
gokba, hogy az adóaráuyok gyeugü| 
tek, igy a fejlődésben stagnáció ailt 
be. Az állami közegészségügyi Intézet 
dicséretére legyen mondva, hogy 
néhány mélyfuratú kutat készíttetett, • 
vagy erre segélyt nyújt Al, mert 
másként ma sem volna rendes ivó 
vizűnk, bár ezen a cimen sok ezre-
sünk lett belefúrva a földbe. Ahogyan 
ivóvizünket a közegészségügyi Inté 
zetoek köszönhetjük, valószínű az is 
hogy _ idegen behatásnak 

kell következui, hogy a mi takaros 
6000 lélekszámkOrUli rároskauktan 
fürdő, strandfürdő, és ravatalozó 
legyen. 

Celldömölk pulgárságnnak legalább 
85 százaléka nélkülözi a szükséges 
tisztálkodási lehetőséget, a közfürdőt. 
Akkora tömegnek nemadalik meg 
hogy rendesen tisztálkodhassak, íogy 
egészségét valami m •' • ] . ' . " mód i i 

. Olcsón beszerezhe tő : 

MOLNÁR drogtria 
Celldömölk, telefon 10» 

ápolhassa. Amilyen' csodálatos az, 
hogy Celldömölk polgársága között 
még nem ütötte fel a fejét valami
lyen betegség, ami a t isztálkodáséi- ' 
hanyagolásából szármázik, éppen 
olyan csodálatos az is, hogy nem 
kötelezik a községet felsőbb helyről, 
hogy ekkora tömegnek építsen meg
felelő fürdőházat. Könnyen azt 
mondhatják, hogy volt itt a közel-

I múltban egy kisebb fürdőház és 
látogatottság híján tönkrement. Es 
igaz de, tessék figyelembe venni, 
hogy ez a rOgtönzOtt kis fürdőház 
nem leiéit meg a kivánalmaknk, 
másrészt az az osztály,—amelyiknek 
lürdőre szüksége lett volna, a drága 
fürdődíjat nem tudta megfizetni. 
Népies alapon felépült, a célnak 
megfelelő olcsó fürdőt kell létesíteni, 
akár maga a község, vagy ahogyan 
a „Kemenesalja" már jelezte két 
izben is, az államvasuttal közösen, 
lévén községünk polgárságának kb. 
70 százaléka va-oti alkalmazott 
vagy nyugdíjas. 

A strandfürdőre visszatérve, éppen 
ugy voltunk azzal is, míct a méíy-
iuratn_, kutnnkkaLJjipzaánemértés, 
balkezesség de nem rosszfudnlat 
jellemezte ezt is. A nagy előkészület, 
a befektetés megvolt hozzá, de 
strandfürdő nem lett. A t ma nincs, 
azok akik mégis mindenáron fürödni 
akarnak, a 3 kilométerre eső Marcal
ra kell elmenni, hogy aztán milyen 
erkölcsrontás ez, azt, azok mondják 
meg, akik a marcali fürdőre kijár 
uak, vag egyszer is kint voltak. 

S P O R T 

i w A i ^ W i 

ú g y tavasz i , mint ő s z i ü l t e t é s r e 
po*St S E R E G É L Y B É L A 

á l l a m i fe lügye le t a la t t i l l ó f a i s k o l á j a 

B O R S O S G Y Ő R . U . p . P Á P A , 

A jörö vasárnap, március 9-én 
kezd dik már a- tavaszi bajnoki sze
zon, így s.-.tan ma deínlán 3 órakor 
a Celldömölkön lejátszásra kerülő 
Bpesti Testvériség—CVsIi Vasutas 
Kopa mérkőzés bemelegltőnek jót 
jön a celiiekuek, meri bizony az 
idén még kevés edzésen vetlek részt 
A ma délutáni mérkőzés elődönlő és 
kétfordulós, vagyis a CVSE legköze 
1-Lb Fcdapesleu v c ndé;e lesz a, 
Nem'.eti Bajnokság I I I . osztályában 

balhntyi — Dűbrőntei, Molnár, Bács 
i—Hende. Simon, Hubert. Vadíss 

" i á i 

Jólmenö f ü s z e r ü z l e t 
házzal együtt e l a d ó vagy 

b é r b e a d ó . 
Q i t i i E rdős i , Boba. 

Készült /" 
— D I N K Q R E V E NÁNDOR 
könyvnyomdájában, Celldömölkön 

http://%c2%a1oiyau.au

