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A L i a n g y a m a i n e m 

f e t t n a g y k a p i t a l i s t a v á l l a l k o z á s ! 
Lapunk február lö-iki számában 

szószerint közöltük Szabó Károly 
országgyűlési képviselő legutóbbi 
parlamenti beiz'dét, arnelybeu töb 
bek között követelte a kisebb föld
birtokokat terhelő rövid lejáratú 
kölcsönöknek hosszú lejáratú amor 
tizaciÓ9 kö.'c.-önökké való'átalakítását, 
a mantég-zsideMcezbeo -4evö-k-is^éi?-
középipari üzemek keresztén; kézbe 
juttatását, a kézicűves iparosság 
részére az aggkori biztosítás beve
zetését s ugyani kker éles kritikát 
mondott mind az OTI, mind a 
Hangya Szövetkezet működéséről is. 

Szabó Károly képviselő beszédét 
— a parlamenti jegyzőkönyv szerint 
— a Ház minden oldala cag• helyes 
léssel, éljenzéssel és tapssal fogadta, 
de s beszéd nagy tetszést és meg
elégedést váltott ki a celldömölki 
választókerület 88 községében is, 
amit ékesen bizonyít az a körül 
meny, hogy a lapunkban közölt be 
széd elolvasása után Szabó Károly 
képviselő tucatszám kapta miudeo 
felöl a grato'ácics levekkel, hozzá 
még olyan egyénektől is, akik a 
választásnál ellene szavaztak. Épen 
ezért nagy feltűnést és meglepetést 
keltettek a S ..< rnbathelyeo megjelenő 
•Vüsvármegye. vasárnapi, keddi, 
szerdai és csütörtöki szamában közölt 
hírlapi cikkek, amelyeknek írói és 
njiiatkozói a .Hangya ós a keresz
tény kiskereskedelem* cím alalt éles 
támadást intéztek . Szabó Károly 
képviselő ellen, mert á parlamenti 

Különösen Mandli Sándor p.cöli 
kisgazda támadta élesen a keddi 

.iígraban Szabó Károly képyisoiat" s 

•Tnáfómmágnás«^naK is" megtette" 
TS-rúésZetesen a »Vasvármegyei 
hasábjain megjelent kritikák és hoz
zászólások mind i egyoldalúak, a 
Hangya Szövetkezet üzletvezetői és 
igazgatósági tagjai részéről történtek 

- a — í g y t á r g y i l a g o s s á g — kedvéért 
azerdáu délben Jánosházán megszó
laltattuk Szabó Károly képviselőt 
magát is, aki á személyét ért tárna 
dasi-kkal kapc-olalban a következő 
nyilatkozatot adta: 

••• - — A több fontos közérdekű 

témái felölelő képviselőházi beszé 
dtm a Felszólalásra szabott idő 
rövidsége miatl nem volt" alkalmas 
arra, hot'y egy-egy kúidéEtől a 
véleményemet részletesebben ki 
fejthessen. Meg- kellett elégednem 
azzal, hogy a Peuzűgv miniszter úr 
beszédjében tcgialt egyes gazdasi 

' gi pontokhoz—=—véleményemet 
nagy vonalakban megalkotva, rö
viden szoljai. A félreértések, me
lyek a b?.uk. és Hangya körök 
mesterségesen mégs:'.ervezelt baj 
járatat ell nem megindították, épen 
beszédem tömörségének következ
ményei, mert lehetővé vált, hogy 
á! ításaimat ferde megvil £itásba 
helyez ék s ezzvl kisebb kritika 
és tudassál biró egyéneket félre 
vezethessenek, 

— Állításaimból azonban ~egy 
szót visszavonni, vagy állásponto
mat megváltoztatni oem vagyok 
hajlandó mindaddig, mlg azok 
helytelenségéről kooróly érvekkél 
meg nem győznek. Ami pedig a 
• Va.váf u:egyé« ben megjelent 
cikkek s különösen Máodli Sándor 
pecöli kisgazda 'nyjlattozatáoak 
tárgyilagosságát illeti, annak eibi 
rálasát magára azérd.kel t keresz 
tény [.iskeres'-tedők tzázaira bizom. 
Mami : Sitidor urat személyesen 
nem isméiére, bár az u óbb: 
évikben többször támadott engem 
de támadásait még csak válaszra 
sem méilatiarn, mert azok minden 
alapot nélkülöztük. Istenem .' Hogy 
szerinte malomicágnás : varvok, 

arról, hogy állítólag kisgardá. Egyre 
azonban mindenesetre büszke 
vagyok, ho y eiigem, malomraág-

Mámlli kisgazda urat EZ ekeszarva, 
raelli.tt. ' 

— Itt is hanssOJyoiol, mint' 
parlamenti beszédemben, bogy a 
Hangya kiskereskedői tevékeny
ségének^ kereszténykiskeres
kedelem érdekében gátat kell 
vetni. Annál fnkább tehetem ezt 

-a ' megállapítást, inert 15 éves 
szövetkezeti n-űkCdésré tekinthetek: 
vissza s ebből az időből 12 évet, 
mini' az ország^-legnagjobb vidéki 

szövi tkezetének, a celldömölki 
Hangyának elnöke töltöttem el. 
Ezen idő alatt — az a: ín•' ::os 
közérdekkel szembehelyezkedve— 
megakadályoztam Celldömö fl 'n a 
lő és fióküzlet mellett egy újabb 
fiók létesítését, mert az 12—14 
keresztény kiskereskedő érdekébe 

Ott a'egy 75 százalékos; rok
kant, családos kiskereskedőt telje
sen tönkretett volna. 

— Beszélhetnék arról is, hogy 
az elnökségem alatt felvirágzó 
celldömölki Hangya Fogyasztási 
Szövetkezetet egy ízben a Hangya 
kő-pont kizárta a tagjai sorából, 
mert nem voltam hajlandó meg 
engedői a .szövetkezeti tagok érJe-
kébeo,hogy a Központtol drágábban 
vásároljuk az árut, mint azt kö : 
v e t l e n o n í gyártól, termelőlöt tw 
más nagykereskedőtől beszerezhet
jük. Epeo ezzel kapcsolalbao rá 
akarok mutatni a Hangja központ 
óriási bürokratizmusára, mely á 
szövetkezeti gondolatban rejlő erőt 
leijeién öncélokra, főképen :n m 
mutfizetések megállapítására hasz
nálja fel. . • 

— Sokat halinak mammatfi-
zetéiekről, de még senki eddig 
aem tért ki a Hangya vezér
igazgatója és a többi nagyszáma 
igazgatója fizetésének száms-ze-
rű közlésére. Megnyugtatok min
denkit, hogy a legközelebbi parla
menti felszólalásomban ezekről az 
óriási fizetésékről fogok beszélni, 

össze, már pedig a tagok fillérei 
nem arra valók, bogy azokból 

JMyesek a. munkáinttai arány-

fizetéseket házzal 
— Azt az 'állításomat,- hogy a 

Hangya kiskereskedői tevékenysé
gének lúiméretezetísége mennyire 
sérli a kiskereskedelem érdekeit, 
azt m m a szombathelyi yagy i i 
pecöli szövetkezet vezetője éi~f 
igazgatósági tagjai, hanem kizáró 
lagosao az érdekelt kiskereskedők 
százai hivatottat—elbírálni a azok 
a szakemberek, akik tisztában 
vannak azzal,, hogy az önálló kis

kereskedők sokkal több adót fizet
nek, sokkal több*' áldozatot hozó k 
a köz javára, mint a szövetkezet. 
S hogy az önálló keresztén; kis
kereskedőkre nemzeti és faji -
érdekből is mennyire szükség van, 
azt a Hangya zsoldjában álló egyé-
n-kkel .szemben bizonyítja az í«, 
bogy a Nemzeti Önálló.-ítási Aláp 
egyre másra folyósítja *a" kölcsö
nöket, hogy ezáltal Önálló kiseg-
nisztenciákal lehessen nevelni. 

— Remélem, sem Mandli dr, 
aem a többi cikkfró dr nem vonja 

"kétségbe Hitler államférfiúi képes
ségeit, mert nehéz is leone aal 
kétségbe vonni. Akkor pedig' a 
német közgazdasági élet -berendez
kedéseit nézve azt látjuk, hogy 
ott úgy a földbirtok, mint az ipar 
és kereskedelem—terén sz a cél- •= 
kilűzéé, hogy minél több független, 
Ónálló kisegzisztecciát léteiit: ünk.t 
Ennek a célnak elérése és megva • 
lósílása érdekében minden áldoza
tot meghoznak, ha kell, még a 
meglevő vagy szerzeit jogok meg
nyirbálása árán is. -

— A Hangya mai formájában 
nem más, sünt népies mezbe 
öltöztetett nagykapitalista vál
lalkozás. Természetesen ezt Lom 
vonatkoztatom az apró csepró kis 
falusi szövetkezetekre, de teljes 
egészében fenntartom a Hangya* 
központról nézve. Ez nemcsak rz 
én megállapításom, hanem a mi-

' nisztoieinök éa pé jzflgyminiszter 
sjiMfcé- iSf-akik. mzrf^>tzh--t>egrrdbLa. sasa 

a magyar szövetkezeti tőrvény 
roíormjára, mert a magyar 
szövetkezeti moig alont ferde 

— . Ha a szövetkezeti törvény 
reformja uémef vagy dán mintára 
megvalósul, akkor a magyar szö
vetkezetek is valódi szövetkezetekké 
válnak s oem lesznek hitbiromá* 
nyok, nem lesznek nagykrpitalisla 
alakulatok, hTnein népi célok ér-
dekében msjtl teljesíteni fogják 
azt a (elndatot, amelynek megol
dására az alapító gróf Károlyi 
Sándor is esánta annakidején rt < „ 
Ha, gya-ssövelkezetet. 



Rügyfakadás 
elölt permetezze 
g y ü m ö l c s f á i t 

paizs és gombabetegségek ellen. 

O'ctiún b e s z e r e z h e t ő : 

M O L N Á R drogéria 
- r - IIHAmhlb, t>l P fnn 1Q9 

Szabó Károly képviselő leüli nyi
latkozata otáo felken slük a leger-
dekeltebb fél, a clidömO ki kereske
dők egyesületének elnökét, Szabó 
Lajos fflszerkereskodőt és az alaku
lóban levő celldömölki Baross csoport 
mozgalmának vezetőjét, Bóta László 
fd-zerkereskedőt, akik azonban nyi
latkozat helyett annak a levélnek 
másolatát adták át, amelyet 16 eell-
dcmö'ki keresztény kiskereskedő 
a'áfiásáral kit héttel ezslőtt Szabó 
Károly országgyűlési képviselőhoz 

kü ld tek el Bndapastrs. A levél azö 
vege így hangzik: — 

Nagyságos Képviselő DrI 
Méltóztasson megengedni,; hogy 

amidőn büszkeséggel vallják ön t 
Kemenesalja szOIOttjének, kétszeres 
az örömünk afelett a gyakorlati ta
nulságokkal leszűrt megállapításai 
felett, melyeket a kisiparos és kis 
kereskedő létét gátló problémákról 
oly bíráló éleslátással mondott el a 
parlamentben az ország színe előtt 
B engedje meg, hogy lelke mélyéből 
való, bátor, nagyvonala beszédéért a 
Celldöraö'k és vidéke- keresztény 
kiskereskedők táborának nevében 
magyar szivünk minden melegével 
köszönetet mondjunk. 

Valóban, az ánólló, aránytalanul 
nagy adóterhek alatt roskadozó ke. 
resztéoy kiskereskedői társadalom 
helyzete egyre jobban súlyosbodik a 
Hangya egyeduralomra törő maga
tartása miatt A' celldömölki járás 
kiskereskedő társadalma különösen 
súlyosan érzi ezt, mert a szövetke
zetek igazgatóságaiba él felügyelő
ségeibe beválasztott tekintélyes tár
sadalmi állásokat betöltő nrak erősen 
szorgalmazzák az eladást és vevő
toborzást, sőt a saját vevőinkkel 
szemben is olyan hamis érvekkel 
hangoskodnak, hogy a mi áraink 
drágábbak, választékunk csekélyebb, 
stb. 

Az üzleti érvek és módszerek 
kSÜÖibflzők, de a mienk aemmiesnlre 
sem azonos a fent említett módszer 
tat, amelyet a Hangya fiatal, soha 
sehol meg nem fordult ifjú titánjai 
folytatnak. I l i a bőkében tannltnk 
mesterségünket, régi, szolid, patinás 
keresztény cégeknél, ahol "az volt az 
elv, hogy: élni és élni hagyni 1 Nyu 

a y e ^ í i ^ g ^ o ^ u ^ ^ o Ú ^ i ^ r M 
kapási zsidókereskedelem virágzása' 
idején sem éreztük ennyire I 

mánkban, ahol mégis legtöbb a ke
resztény elem, az elmúlt' két évtized 
alatt új generáció számottevően nem 
állapodott meg, pedig mi és a hely. 
beli Hangya ezen idő alatt körülbelül 
80—100 segédet neveltünk, de ezek 
S8 százaléka vasutas lett, búcsút 

' mondott a szakmának, mert nem 
látták biztosítva, hogy valamikor 
is önálló kereskedők lehessenek. És 
igy bármennyire lelkes, és Önzetlen, 
de teljesen meddő marad nemzeti 
nagyságainknak az az intelme, hogy' 

— a kereszt-toy ifjú ág ne várjon 
mindent az államtól, hanem menjen 
a kereskedői pályára már az iskola 
után! 

Mi nagyon érezzük a szükségét 
annak, hogy a Hangya beszerző és 
elosztó szerepre hivatott, mert ke 
resztény kis és középkereskedő van 
elég, de keresztény nagykereskede
lem nincs számottevői Állítson fel a 
Hangya városokban, kereskedelmi 

gócpontokon é s járás i székhelyeken 
rn' losztó kirendeltség-ket, ds azt 

semmiesetre sem tartjuk helyesnek, 
hogy kiskereskedelemmel foglalkoz
zék, különösen olyan helyen,' ahol 
megfelelő számú szakképzett becsü
letes, szorgalmas és elismert oevü 
keresztény kiskereskedők vannak s 
akik a . l egkényesebb igényeket is 
minden panasz nélkül -kitudják elé
gíteni. — '-• 

Féláru utazási kedvezmény 
a Mezőgazdasági Kiállításra 

Az ezévi mezőgazdaság', kiállítás 
és Ötvenedik lenyészállatvásár alkal 
mából a rendezőbizottság rendkívül 
nagy látogatottságra számit. Nemcsak 
azért, mert előrelátható, hogy a jubi 
lárii kiállítás nagy anyag-gazdasága 
a szokásosnál is nagyobb érdeklődést 
fog kelteni, valamint azért, mert a 
visszacsatolt keletmagyaországí és 
erdélyi területek lakossága számára 
most nyílik elsőízben alkalom arra, 
hogy Budapestre rendkívüli utazási 
kcdvozEBénnyol jöhessenek—lel, — 
ami ilyen nagy távolságnál már 
számottevő. Összeget lesz ki, - — 
hanem azért is, mert a legilletéke
sebb helyről elhangzott nyilatkozat 
szerint a rendes, menetrendszerű 
vasúti közlekedést a mezőgazdasági 
kiállítás időpontjában fogják vtsza-
állitaoi, ami lehetővé lógja tenni 
ismét a gyors és zavartalan utazási 
lehetőségét. 

A m. kir. kereskedelemügyi mi
nisztérium az OMGE kérésére enge
délyezte a március 29—április 6. 
napjain tartandó országos mezőgaz
dasági kiállítás megtekintésére (el
utazó kOzOnség részére a szokásos 
50 százalékos kedvezményt a M. Kir.. 
Allamvasutakon és a ktzelésében levő 
helyiérdekű vasutakon. Ugyanezt a 
kedvezményi nyújtják az Ónálló igaz 
gátassal biro hazai vasutak és bajó -
zási vállalatok is. A kedvezményes 
utizásra jogosító igazolvány árá a 
MAV és az Összes tObbi közlekedési 
társulatok vonalaira egységesen 1.30 
pengő. Az igazolványt é l inek - az 

összegoek póstabólysgben való be
küldési) ellenében, az Jgénybevevő 
nevének és a kiinduló állomásnak a 
közlése mellett, az országos mező
gazdasági kiállítás reodeiőbizottsá-
gától (Budapest,. IX Köztelek utca 8.) 
liliet igényelni, de beszerezhetők az 
igazolványok utazázi irodák, hírlap
vállalatuk, nagyobb községek elölj a 
résága, gazdasági egyesületek, gazda
körök, szövetkezetek és egyéb intéz
mények utján is, amelyek az igazol 
ványok -«>n«ltá««'t» DMgJHSást kaptak. 

A MAV A ÜT autóbuszjáratokon 25 
—50 százalékos kedvezmény, az iga
zolványokon . részletezett feltételek 
mellett. 

A kedvezményes utazásra jogosító 
igazolvány a Budapestre utazásra 
március 23 tói április 6 ig, a vissza
utazásra március 29 101 április 15-ig 
bezáróan érvényes és használható, 
tehát a kedvezménnyel .felutazók még 
a húsvéti ü .népeket is Budapesten 
tölthetik. Az igazolvány bármelyik 
kocsissztalybao, úgy gyors, mint sze-
mé.yvonatokon feljogosít az 50 szá 
zalékos kedvezményre. 

Ebben az esztendőben első ízben 
nyújt a kiállitási utazási igazolvány 
alapján • HALÉRT belföldi repülő 
járatain 10 százalékos kedvezményt 
a telfoldi utasok számára. ~ . 

A Budapesti Helyiérdekű Vasutak 
40 százalékos utazási kedvezményt 
adtak a kiállítási napokra szóló ér 
vénnyel. E kedvezmény igénybevéte
lére nem kell igazolvány. — 

Iparosok 
Temetkezési 
Segélyegylete 

A cel ldömölki iparosok temet
kezési segélyegylete ma vasá rnap 
dé lu tán 2 ó rakór az ipartestüle
ti s zékházban közgyűlést tar! 
az alábbi t á rgysoroza t ta l : 

1. Evi jelentés és zárszáma
dás. 

2. Az iparosok t emetkezés i 
egyesüle tének további 
se feletti ha t á roza t . 

működé -

* * 

A celldömölki iparosok temet
kezési segélyegylete a boldog 
békeévekben alakult azzal a 
célzattal, hogy az iparosság 
szociális helyzetét alapozza meg 
és segélyt nynjtson akkor, ami
kor a törődött és megrokkant 

Óriási forgalom 
a celldömölki országosvásáron 

A hétfőn megtartott celldömölki 
országosvásár állatfelhajlása és for
galma olyan óriási . méretű volt, 
amire még nem volt példa. Mind a 
lóvásártér, mind a, marhavásártér 
teljesen megtelt Allatokkal úgyannyira, 
hogy azok szűknek bizonyultak. 
Nagyon élénk volt a kereslet is, az 
állatárak pedig igen magasak voltak, 

sz a tehén'i stAUs logí 
w e o u — w 

százalékkal emelkedtek. Erősen meg
szilárdult a hízott éa növendék 

bert is kielégítenek. Az állatátírást 
akár új ablakok vitgésa árán ía meg 
kell gyorsítani, mert a nagyközség 
legalább ennyivel tartozik a magas 
helypénzek fejében a gazda'-özöuség-
nek. 

A vásárra összesen felhajtottak 
1651 állatot Ebből okOr volt 210, 

1651 állatból eladtak 767 szarvas
marhát, 109 lovat, 12 sertést, vagyis 

.eseji. .888 . altatót AlUtfiiak 

szegény iparos egy bosszú ke
serves élet munkája után örök 
álomra hunyja le szemeit. A 
celldömölki iparosok temetkezési 
segélyegylete a Dunántúlon az 
e l s ő volt, amely ezen célzattal 
megalakult, tömegesen lépett be 
az iparosság, lelkiismereti köte
lességének tartotta minden ipa
ros, hogy egy tag elhalálozása 
esetén pontosan fizesse a reá 
kivetett baláleseti járulékot, 
smelynek eredményeképpen te
kintélyes összeget, baláleseti 
járulékot, illetve temetkezési 
segélyt fizetett a segélyegylet as 
elhunyt iparos özvegyének, csa
ládjának. Azonban jött a világ-
háború és az ezt követő nehéz 
idők, a tagok száma egyre fo
gyott, nem szaporodott és ezen 
nagymullu temetkezési segély
egylet nehéz helyiéibe jutott, 
azonban mégis a legnagyobb 
erőfeszítéssel fenntartotta magát 

I és fizette egyre csökkenő ese
dékessé vált temetkezési segé
lyeket. A nemrégiben hatályba 
lépett belügyminiszteri rendelet 
a csekély taglétszáma egyesüle
tek felszámolását, illetve felosz
latását vette tervbe, fennálló 
vagyonmaradványának átvételé' 
vei. Ha tehát most a celldömölki 
iparos társadalom felismeri, il
letve erkölcsi kötelességévé teszi 

' segélyegyesüle t meg Mentéset, 
akkor most itt az alkalom, hogy 

tek. Nagyon sok volt azonban a 
panasz az allatátirások lassúsága és 
vontatott:ága miatt. A szűkre mére
tezett „oédnlaház" egyetlen ajtaja és 
ablaka előtt órákat kellett várnia 
a marhalevét átírására váró gazdák
nak, nem úgy mlnt Sárvárott vagy-
Pápán, ahol percek alatt 6—6 em-

Hirdessen lapunkban! 

minőségű 102—110/ üsző 90—92, 
unó 90—95,. borjú 105—110, bika 
9 0 - 9 2 fillér élősúlyban. A tehén 
150—600 peegöbe keűlt darabonként, 
a valamire való lóért és osikóért 
pedig 800—1200 pengőt la elkértek, 
de a kicsontozni való gebét aem 
adták 200 pengőn alul oda. Nagy 
szeme volt i választóa malacnak is, 
mert párjáért 40—60, sőt 70 pengőt 
is fizettek. A jó vásár után jól ment 
a vendéglősöknek is, nem egy helyen 
késő este is tartott még az áldomás. 

csak megm.enti a' segélyegylet 
további fennmaradását, hanem 
akkor tovább folytathatja áldásos 
tevékenységét, működésésél. —« 
Reméljük, hogy ezen felhívá
sunk nem marad pusztában el
hangzott szó, mert a celldömölki 
iparosság megértette ezen felhí
vásunkat és teljesíteni fogj* 
önmaga és családja iránti szent 
kötelességét, "'"' : •• 



H Í R E K 
, Egyházi hír. A cu'.dömölki róra. 

k ' 't. egyházközség az Actio Cathulika 
idei munkaéve keretébea csütörtökön, 
péoleken és szombaton dó'élőtt 10 
Órakor é>. délután 3 órakor a Kató 
likus Házban háromnapos knrzasl 
tartott az egyházközségi képviselő 
testületi tagúk számára Az előadá 
sokat minden alkalommal Kovács 
Sándor püspöki tanácsos, volt ország 
gyű'ési képviselő tartutta. A három 
napos-kurzus ma,—vasárnap délelőtt 
8 órakor az apátsági templomban 
szent misével ér véget az összes 
egyházközségi tagok réssvéte'ével. A 
szentbeszédet Kovács Sándor püspöki 
tanácsos mondja. 

Gyámintézeti Istentisztelet A cell
dömölki ev. templomban ma vasárnap 
délelOtt 10 órakor gyámintézeti 
isUntisztelet lesz. Igét hirdet Mes 
terházy Sándor kemaoesmihályfai 
lelkész, az egyházmegyei gy amiolézet 
elnöke. Istentisztelet mán offertórium 
lesz a gy ámintézel ja vara. 

Raf. böjti istentiszteletek. A ceti 
dömölki református templomban a 
hnjti istentiszteletek mirwWi arofWán 
este 6 órakor kezdődnek. 

Március 15-1 emlékünnepély. Már 
cius 15 i nemzeti ünnep alkalmával 
délelőtt 9 órákor az apátsági temp
lomban szentmise, az ág, h. ev és 
ref. templomokban - pedig 10 órakor 
istentisztelet lesz. Délután 4 órakor 
lesz a hivatalos emlékünnepély, rossz 
idő esetén a polgári fiúiskola torna
termében az alábbi műsorral: 1. 
Hiszekegy, játsza a Levente Egyesület 
zenekara, 2. Nemzeti DaJ, sraralja 
Márkus László levente, 3. Ünnepi 
beszédet mond Halász Gyula, máv. 
felügyelő, állomásfőnök 4. Radvanyi; 
Március c. költeményét szavalja-
Horváth Erzsébet polg. leányisk. IV. 
o. t. 5. Himnusz, játsza a Levente 
Egyesület zenekara. 

Szeretstvendégség. A celldömölki 
református gyülekezet a szokásos 
évi szeretet vendégséget ma este tartja 
az ev. ifjúsági otthonban. A goodo 
ssn összeválogatott program kiatós 
műsorszáma lesz Tóth Endre dr. 
theol. akadémiai tanár előadása: »A 
gyermek, család és a báború« cím
mel, valamin a pápai főiskolás 
regflsOk szereplése. Műsor a követ
kező: Közének, ima. Tóth Eodre dr. 
akadémiai tanár előadása. Melódra 
ma: Ima mindenkiért, előadja Gi l 
lloua, Nádasdy Lajos lelkész harmó
nium kíséretével. Regölés. Előadják 
a pápai főiskolások. Tréfa: Feles; gem 
egy modern nO. Előadják: Palai Ma 
rika, Óri Margit, Somogy Gyula és 
Sáhó Andor theológosok é . Patai 
JózseL — Megnyitás este 8 órakor. 
Műsor otán tea és tombola. Minden
kit szeretettel hív és vár a rende
zőség. 

A7. állomás főnökség értesíti az 

ki fűtési idényre—a részletfizetéses 
tüzelőanyag előjegyzés megkezdődött. 

Hadirokkantak és h-dinundoznttak 
figyelmébe. A HONSs ceildömo.ki 
elnöksége ezúton kéri fel, hogy a 
hadigondozott trafikosok részére a 
k'zpoi.t részéről küldött belépési 
uyila/tkozatokst aláírva adják át 
Lalits .Vilan helybeli elnöknek, aki 
azt haladéktalanul fel fogja lerjesz 
téhi a köspout illetékes szakosztá
lyához. Közli továbbá az elnökség, 
hogy saját érdekükbea cselekesznek 
a hadigondozottak, ha az illetékes 
szakosztályukba belépnek, hLz a 
tagsági dij nem kötelező. Az sem 
akadály*, ha a DÚSz bak, vagy a 
BAJON nak már tagjai, mert mint 
rokkautaknak itt a helyük. -

Vas n ti vizsga. Szávai Ferenc 
celldömölki fiókműhelyi koc-ilakatos 
kedden Celldömölkön sikerrrel tette 
le a műszaki segédtisui vizsgát. 

Tanári áthelyezés. A vallás és 
kOzuktatásügyi miniszter Boros Rezső 
polgári iskolai tanárt Jánusházáról 
Lévára, Faragó István tanárt pedig 
Léváról Jánosházára helyezte át. 

Tiszti ér tekezlet A celldömölki 
járás jegyzői kara csütörtökön dél 
előtt Hetthésy Jenő dr.^ főszolgabíró 
elnöklete mellett értekezletet tartott 
a celldömölki községháza tanácstér 
mébeo. Balassa Mihály munkaügyi 

áz érle-
kOzigaz-

a gazda-
Vönöck 

zo hirdetményt a számadó-és fizető 
pénztár előszobájában. -Előjegyzések 
délelőtt 8 és 12 óra között. Nyom 
tatványt a kezelőirodában kelt kérni. 

Lóvásár Celldömölkön. A m. kir. 
honvéd lóvásárló bizottság március 
13 án délelOtt 9 órakor lóvásárt tart 
CjlldomoiküaróA^zwtság; 4A-7 éves 
hátaslónak, tüzérségi hámoslónak 
vagy tüzérségi málháslónak alkalmas 
melegvérű aliatekat vásárol. Fontos, 
hogy a gazdák magokkal hozzák a 
-u>vak származási 1 ap]at is. _ 

felügyelő szinten ott voltak 
kezleten, amely az aktuális 
gatási ügyeket tárgyalta le. 

Vönuckun is megalakult 
kör. Izsák fa után vasárnap 
községbeü is megalakult a gazdakor. 
Az alakuló gyűlésen ssnlolásig meg
telt a terem s azt a gazdakört 
mozgalom egyik oszlopos tagja, Kiss 
Gyúló ev lelkész nyitotta meg. Az 
alapszabályok ismertetése és az 
alakulás kimondása ntán megválasz
tották a tisztikart is, mely a köveik s-
zőképen alakult: diszelnOkök: Spissich 
László dr. és Oez 0 Kálmán, elnök: 
Hőbe Lajos, alelnökök: ifj. Domonkos 
Sándor és ihász Imre, jegyző: Takács 
Sándor és pénztáros Rosta Sándor. 
Az új gazdakörbe eddig 80 tag lépett 
be, akikhez a gyűlés végén Prigly 
Béla hitelszövetkezeti könyvelő mon
dott lelkesítő és bnzdító beszédet. 

Halálozás. Szombaton mnlt egy-
hete temették el Kisköcskön az 

| egész község részvéte mellett Zsig
mond Antal kisgazdát, aki - hosszas 
szenvedés otán 69 éves korában 
hnnyt el. Zsigmond Antal éveken át 
volt KOcskOa bíró s egyébként is 
tiszteletnek és becsületnek Örvendett 
a kornyéken. Halálát három gyerme
ke és rokonsága gyászolja. 

Veszélyben a janosbázai község
ház. Jaoosházáu az emeletes község
háza bolthajtásai erősen megrepe
deztek és több helyen úgy megnyíl
tak, hogy valószínű az épületet le 
kell bontani és újra kell építeni. A 
ssakértOk véleménye szerint valószínű, 
hogy a talajbán beállott sűlyedéssk 
okozták a falakban keletkezeti rvpe-
déaeket, amelyek egyelőre ngyan 

gfiMtÉWJiJIi " 
;áTraTt,'*WkTJf 

Jet kiürítése és újraéf tése. 

O j l ^ pó 
rézgálícot,' az alTJra"^~riffJKir"^ 
rothadását miképen előzzük .meg, a 
gyümölcsös, szőlő és borpince idő
szerű munkait mikor és hogyan 
végezhetjük a legeredményesebben, 
stb., stb re ad részteles .és főleg 
gyakorlati tanácsokat" a „Gyümölcs-
tefmeló". című gyümölosészeti és 
szőlészeti szaklap, amelyből — la
punkra való hivatkozással.— kész 
sóggetrkflld mutatványszámot a lap 
kiadóhivatala: Péos,^ Papnövelde 
utca 4. szám. 

G y ü m ö l c s f á t , 

d í s z f á t , d í s z c s e r j é t 

úgy tavaszi, mint őszi ültetésre 
poSlt S E R E G É L Y B É L A 

állami felügyelet alatt álló faiskoláit 
B 0 R S 0 S 6 Y Ó R . U . p. P Á P A . 

Igaza van a celldömölki hús-
iparosoknak. Celldömölk nagyközség 
képviselőtestülete a legutóbbi gyűlő 
seu azt a határozatot hozta, hogy 
ezután a celldömölki húslparosok a 
v.deken levágott állatok húsát, ba 
beszállítják Celldlmö kre, akkor tar-
tozuak a vágóhídra vinni s ott 
ellenőrzés céljából a hús vizsgál ónak 
bemutatni. Ez ellen a határozat ellen 
— i. M11 ,ln ÍM fi Ifc j 
a cetiuomoizi 
panasza, nincs kifugása, különösen 
télen s Hideg időben, e,lenben mint 
maguk az érdekeltek mondják, annál 
több lehet nyáron, meleg időben, 
mert a kora reggeli órákban a vidé
ken levágott és CelldOmOlkre beszál
lított állatok húsát délután 3 óráig 
lehetetlenség a megromlás veszélye 
nélkül a vágóhídon eltartani. Ugyanis 
a hdsvizsgálat rendesen délntán tör
ténik, az amúgyis szűk, rozoga és a 
medern céloknak meg nem felelő 
vágóhídon pedig jégszekrények nin 
csenek s Így ott órákon át meleg 
Időben búst megromlás veszélye 
nélkül eltartani nem lehet 

Megtilvó. A celldömölki Katolikus 
Kör 1941. március hó 16 án délután 
4 órai kezdettel a Katolikus Ház 
nagytermében alábbi tárgysorozattal 
évi rendes közgyűlést tart, melyre 
az egyesület tagjait ezennel tisztelet 
tej meghívja. Tárgysorozat; iElnöki 
megnyitó. 2. Titkári jelenlés. 3. Köri 
és kozOspénztárosi jelentés. 4. Szám
vizsgáló-bizottság jelentése. 6. A 
felelős számadók részére a felment 
vény megadása. 6 Teljes tisztikar ós 
a választmány egyharmadának vá
lasztása. 7. Esetleges indítványok, — 
melyek a kfigyűléat megelűző 7 nap 
pal írásban beadandók as Elnökség 
nél. Határozatképtelenség esetén a 
közgyűlés március hó 23 án lesz 
megtartva, ugysnszon helyen és 
tárgysorozattal, mely második köz
gyűlésen s megjelent tagok számára 
való tekintet nélkül határozatképes 
lesz. 

1! aszón ál latvizsgálat Kemenesalján 
A celldömölki járás állategészségügyi 
bizottsága á tavaszi baszonállatvizs,-

' trrtja még: március 7-én 

Itt a tavasz. 
Tavasztündér lebben, 
Kacag a napsugár. 
Dj életre ébred 
A letarolt határ. _ _ _ _ _ _ _ 

Deli szél fütyörész, 
A fát simogatja. 
Még alszik a kis rügy, 

vasat álmodja. . . 

-A hóvirág már nyit, 
Patyolat ruhája. . . 
Tavaszttindér csókkal 
Épp most adta raja . . . 

Valkhol, messzire, 
Kedves fecskepárosk 
Megdobban a szive, 
Hazafelé vágyosk. 

A szelő elhozta 
Szívük dobbanását, 
Hazájuk megérzi 
Éltük nagy válságát. 

-Mostoha lett minden, 
Nincsen maradásunk, 
Régi, széphazánkba 
Vissza-, visszavágyunk!-' 

„Meg van-e a kis báz 
S ereszalján fészkünk, 
Amelyből boldogan . 
Egykor kirepültünk?" 

-Csak jertek fiaim, 
Vár a magyar hasa; 
Tárva, nyitva szive, 
Ö a legjobb anyát" 

Hát ti, testvéreink, 
Túl tilos batáron, 
Lesz-e-tavasztok, 
Mely végre megváltson? 

Erezzük, fáj nekünk, 
Hogy tett még rabságtoki 
De üt már az óra, 
Széttépjük a láncot! 

Addig is átkOdjük 
Szivünk dobbanását, 
A tavaszi napnak 
Enyhítő balzsamát . . . 

Szebb jövőbe bízva, . 
Védjétek jogotoki 

a Magyargeucs. Március 14 én: Vö-
nöok, Kemenesmagasi "éT'Szérgény. 
Március 21-én: Kenyéri, Rábakecskéd 
és Pápóo. Máicins 24 éri: Tokorcs, 
Nagysimonyi és Mesteri. Március 
28-áo: Mersevát, Kemeoesszentmárton 
és SOmjéumihályfa. Március 31 én: 
Alióság, Kemeneskápolna és Izsakfa.. 
Április l é n : .Janoshaza, Kemenes-
pálfa, Kissomlyó és Borgáta. Áprlis 
7-én: Karakó, Nemesk*eresstúr,LKeléd 
és Duke. Április 8 án:—Netueskocs, 
Boba, Egyházashetye és Köc=lr. Áp
rilis 15 én; Celldömölk,- . 

Vasúti áthelyezés.».kr...4^»««nh««-
helyi üzlelvezetű^ég Nagy Kálmán 
tisztet CelldOmOlkrOl; Nagycenkre, a 
MÁV igazgatósága pedig Szita István 
földinket,. ráki ' mint pályamester-
Sümegen tejesitett szolgálatot, Désra 
helyezte át. 

A Pesti Tözsds új száma érdekes 
informáéiókat közöl a*, ára és érték
piactól, sz iparvállalatok, bankok 
köréből. Aktnális osztalékbirek, bank- • 
mérlegek, biztosítási cikkek és érde
kes vidéki hírek, ni ipari alapítások 
egéfVf'it ki az ül .záire... 
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Földhöz vágtak — lábát törte. A 
mult szombaton; de ut u Mérsevát 
kOzségbeo az elemi iskola előtt tobb 
ismétlőiskolás gyermek hancúrozott, 
kergetőzött, miközben Cseke József 
földműves 1 4 éves Sándoo oevtt li.it. 
egyik társa úgy vágta földhez, hogy 
a bal alsolábszái csontja eltörött. A 
ezereucsélíerjüí járt gyermeket be 
hzáliftották a celldömölki kerházbá. 

Gazdasági-' tanfolyami záróvizsga 
Ostffyasszonyfárr. A földművelésügyi 
miniszter és a vármegyt i gazdasági 
felügyelőség tárni gatása ' mellett 
Bárdossy József oki. csöogei gazda 
egy hárombónapos téli gazdasági 
tanfolyamot rendezett Oilffyasssopy-
fáu, amely február 23 ári délután az 
er. ifjúsági otthon zsúfolásig lelt 
nagytermében kitűnően sikerült záró 
vizsgával és öoképzOköri gyűléssel 
ért véget. A földművelésügyi minisz
tert, mint vizsgabiztos, Kencsényi 
György, a csornai téli gazdasági is
kola igazgatója, mig a közigazgatást 
Ajkay Béla dr. szolgabíró képviselte, 
azonkívül Oelífy Lajos dr. nyűg. fő 
ispán, OM kormánybiztossal az élén 
jelen volt a község íntelligc i olajs is. 
A tanfolyam Ostffyasszouyfáról és 
Csöngéről toborzott 4 2 hallgatója a 
legdicséreleseiib előmenetelt tanucl-
tolta mind a záróvizsgán, mind az 
azt követő öoképőköri gyűlésen, 
amely az ezüstkalászos jelvények és 
oklevelek kiosztásává', majd taoc 
mulatsággal ért véget. 

Csipke halbörból — cipoa'p üveg
ből. A Frank lurt am Main i iparmű 
veszeti iskolai két évvel ezelőtt divat
tervező s.akkal ege ;;itették ki. A 
négyéves tanfolyam feladata mindkét 
nembeli "divatrajzolók és divatttchni-
kusok kiképzése. A kiképzésben az 
általános szakmai szempontokon kívül 
külftuös figyelemben részegülnek a 
pótanyagok. A tanfolyam nemrég 
rendezett kiállítása méltán keltett 
feltűnést. Pőkötők az elasztiloonák 
nevezett áttetsző esőkabát-anyagból, 
csipkék ha bőrhulladékokból, ízléses 
diszgorrbok hajlékony üvegből bele 
applikált virágokkal, elegáns halbőr 
szaúdi'ok Dvegtalppal — hegymászó 
tarákon kipróbálva, estélyi cipők 
Ovegsarokkal — csupa meglepő, öt 
letes és praktikus újdonság. A táskák 
— természetesen ugyancsak mű
anyagból — elpusztíthatatlan üveg-
záraikkal váltottak ki elísn-erést. 
Aki a szrlmaszerű pótanyagból ké
szült nyárikalapokat látta, annak 
nem okozhat gondot megjósolni, hogy 
milyen lesz a nyári zalapdivat. 

Fehér Tibor: Az Ítélet. Balogh 
Pál magántisztviselő agyonlövi ma
gát. Felkerül a meunyorazagba s ott 
arra Ítélik, hogy nézze véci^ éieté-
nek lepergetett filmjét. Balog Pál 
előtt életének filmje lepereg s 
viszontlátja egész éleiét, egészen ön
gyilkosságának pillanatáig. A menny
országi Ítélet kegyetlenebbik része 
az, hogy azt a filmrészt is végig kell 
néznie J_amely életének további fólj-

cselő reJSöívT. há* Tíbo» k i ; regénye. 

izgalmas, fordullias^eletménípKlben 
-gí.vja--. !:•:..in irás is. Megjelent 
Érdekes, Regények —. Röptében ,a 
vitáit körül c imü sorozatban, Kapha 
tó-minden ujságarusnil 1 0 fillérért. 
A könyv érdekességét növeli a képes 
rész: képekben mutat rgen sok é r - ' 
d> késséget a világ minden Iájáról. 
Rejtvényrovat egészíti ki .-z olcsó s 
mégis p'inrpás kis Söjyvet.— 

Egy s tép, használt 
ebédlői cse lédágy, 
képek ; e l a d 5 £ . 

Celldömölk, Hunyadi J . u. 11. 

Térítés fizetésével segít 
a kormány a sertés-
hizlaló gazdaságokon 
A kormány tu'ja, hogy azok a 

gazdák, akik ma serleshizlalassal 
foglalkoznak, sok küzde
nek. Másrészt az is ismeretes, ' hogy 
ezek a bajok érzékelhetővé válnak 
a varo.-ok, főleg Budapest z írellátá 
sában.'Ezért határozta el legutóbb a 
kormapy, hogy térítést fog fizetni a 
budapesti piacra felhozott jólhizott 
.'.tirsertések utar. , 

Uarrius 3-atól kezdCdőleg a főid-, 
mivelébűgyi minisztérium 1 5 . pengő 
telítés: fizet minden olyan ' se r tés 
után, amelynek budapes'i eladási, 
súlya 1 3 0 — 1 6 0 kg között vau. C=ak 
liatal zsirserlési k, vagy zsfrsertes 
jellegű keresztezett sertések jöcnek 
figyelembe, amennyiben azo'-at kis
gazdák hizlalták. 2 0 pengő t-'rítést 
ad a minisztérium minden egyes 
darab sertés után, amelynek buda
pesti eladási LÚ ya 160 kg-nál töbt. 
Ezeknek is fiatal, jólhizott zslrserté 
sekuek vagy zsirsertés jeilegd keresz 
lezett sertéseknek kell leuntök. A 
160 kg-nál nehezebb sertések után 
nemcsak a kisgazdák, hanem - a 
nagybirtokosok vagy ipari hizlalók is 
részesülnek térítésben. .'. 

A gazdáknak figyelemmel kell len-
niök azonban arra, hogy a Budapestre 
felhozott sertés után csak akkor 
kapjak meg a megfelelő térftési 
összeget, ha marhalevéllel igazolni 
tudjak azt hogy a°szóbanlévő sertés 
legalább 3 hóuap óta van birtokuk
ban és azért megfizették azt a maxi
mális árat, ami a sertés vásárlásakor 
a vétel helyén érvényben volt. 

C e l l d ö m ö l k 

Újtelepén 2 s z o b á s , 
kertes, adómentes , 
szépffekvésü, új 

c s a l á d i h á z 
e ladó . CTnT a kiadóba. 

A Párisi Divat [gazdag tárháza a 
szebbnél szebb modelleknek és a 
jobbnál jobb olvasnivalóknak. Csinos 
tavaszi kosztümök, kerti és haziruhak, 
divit03 bluzo'*, otthon jólkihasználható 
kötények. Alakítások csinos megoldása, 
bakfisoknak, gyermekeknek divatos 
és célszerű ruhák. Csecsemőknek 
kelengye. Az irodalmi részbao nívós 
novellák, érdekes folytatásos regény 
és otthon is elkészíthető praktikus 
ajándékok. A kézimunka részben 
magyaros hímzések, lilék és horgo 
lások találha'ók. A Párisi Divat 
minden igényt kielégít. Megjelenik 
minden hónapban egyszer, ára 6 0 

Igénybevéte léhez idén' áz orszáli 
k örvendetes ínegnagyobbo-

dá'sa miatt is az elmúlt években le-
bonyo.itotf vetőma.aaksiók . kereteit 
messze meghaladó tavaszi vetőmag
mennyiség kiosztása válik szükségessé. 
Ezért a földmivelésügyi miniszter 
javaslatára a kereskedelem és kőzie-
k.-d- - . • V miniszter elrendelte, hogy 
a vetőmagvak vasúti szállítása sorón-
kivül történjék, továbbá intézkedett, 
hogy ahol a szétosztás helyén m cs 
községi mérleg, az állom isi mérlegek 
a községi, elöljáróság 4anusí tványa 
alapján ingyenesen igénybevehetők a_ 
vétőmagvak szétosztása coljára. -

lézgálic biztosítása a 
szőlősgazdák részére 
Bánlíy Daráéi baró löldmiveléfügyi 

minisztiir a szőlőperme.iezés céljata 
kiszolgáltatható rézgáücmenayiséget 
kat-37teri. holdankint 16. kilóban 
állapította meg, eunól töbt> rezgáücra 
a szőlősgazdák idén nem szaipit'ial-
nak. Az elfggé ismeretes k'éoy;zetítő 
körltlminyek miatt váll .-zilksége. sé 
ez a korlátozás. Igész Europ.iba.i 
sulyosl íáoy van a vörösrézben, ami 
a rézgáliczyártás nyersanyaga és 
különösen nehéz a helyzet oalunK, 
meit a múltban is, főleg teogeren-
tulrnl hoztuk be a_ vöíösrezet. A 
háborús viszonyok miatt ez a be 
hozatal lehetetlenné vált, lehat c-ak. 
azzal a rizgáhem.pnyíségg,el leintett 
~zámolui, amely a tavai;i előrelátó 
korlátozó intézkedések folytan meg 
maradt és ami a nehezen biztosított 
hazai rézből még kinyárlá9ra kerül
het. 

A fOlrofvelésügyi miniszter ezen
kívül, nagyobb mehhyisé-.ü réz 
mészpor gyártását biztositolta és 
lehetővé tette kataszteri holdankint 
5" kiló rézmészpor felhasználását. 
Egyidejűleg nagy-rá-yu akció kerlii 

bonyolításra a szőlősgazdáknak 
porozokészüli kekkel való ellátása 
érdekében. A rézmészpor gyártására 
engedélyben ré=ze:iiett vállalat köle 
les 2 0 0 0 0 drb. „Fürkész" ren.iszeiü 
porozókészuléket a- hegyközségek 
elöljáróságainak ingyen rendelkezésére 
bocsátani.. Ezek az troljaróságok 
kötelesek gondoskodni arról, hogy a 
porozókészülékeket a hegyközségek 
tagjai felváltva használhassak. . 

Gondoskodás történt továbbá airól, 
hogy megfelelő mennyiségű cickgálic 
álljcn rendelkezésre azokuak a gaz 
dáknak, akik ezt a védekezőszert 
igénybe f halják venni. A cinkgálic 4 
százalékos olda'a a harmadik és 
negyedik permetezésnél ki -I . .í'.ö 
eredménnyel használható és alkalmas 
a rézgálic pótlására. 

A rézgálicot és a rézmészport 
csak utalvány ellenében lehet majd 
beszerezne Az utalványok szétküldése 
rövidesen megkezdődik ós igy a 
sző ősgazdákoak módjukban áll a 
rézgálicot é s a-rézmészport-idejébeo 
beszerezni. 

A földiiívelesügyi miniszter gon-
ndoskudik arról is, hogy a szőlős
gazdák nyomtatványok, a napi és 
sz ksajtó, valamint a rádió utján 
felvilágosítást kapjanak a rézgálic 
helyes és takarékos felhasználásának 
módjáról, továbbá arról,"hogy milyen 
hatása van a ciokgal.ciak és hogyan 
kell azt felhasználni; 

A főldmivele^ügyi miniszter 
gyűmílcslapermetezés céljára is biz 
to-ított rézgálicot es áz erre vonat
kozó utalványok szétküldése a 
Gyümölcstermelők Országo=Egyesfllete 
utján uiár meg is kezdődött. 

E l a d ó : 
á Somlóhe.y déli lejtőjén,, 
vasútállomástól 2 0 percre — 
té len-uyaton Ifkható. iiBpos, 
komfortos uri villa. Féleme
letes 6 éves szilárd ípület. 
Kítüurt -.izü'mély beton kút
tal, 485 Q-öl nemes szól/i-
oltváDoyál beültetett, részben 
termő területtel. 
Éideklődés: Szabó Imre ny. 
i:\ t-: i . S o . i . l - v v - u r h - y . 
Somlóteiy „Piheoö" villa. — 

Koplik Apátúr utcában 
1 kis lakókáz 

E L A D Ó 1 

ii 
Cím a k'aüóti ira*dlban. 

St^SfeyW rimbalom 
szabadkézből eladó. 
Cím a kiadóhivatalban. 

Közvetlen Celldömölk meltéíí 
50Ô0 négyzetöl príma birtok 
3 évre b é r b e a d ó . 

S o m l ó h e g y 
vásárhelyi részén vasútállomástól 15 
percre 1 8 1 6 O-öl villányi I . reudű 
oltvánnyal 'betelepített 6—ö éves" 
szőlő, úi karókkal, télen-nyáron lak
ható 2 szobás, konyhás, speiz, alá 
pinoéiett pré'házas épülettel, kitűnő 
vizii kúttal, faházzal, bekerített udvar 
ház résszel szabad kézből e l a d ó . 

(Ci m a kiadóba.) 

P O Ü T 
CVSE — Bp. Testvériség 

4:4 (3:1). 
A Vasutas. Kupa e iődöető mérkő

zésének első lordulója helyenként 
izgalmas, de durvaságokkal tarkított . 
nagyon csúnya3 mérkőzés volt. »A 
CVSE több játékosa - ed-iés nélkül 
állott ki, de gyako'i és ^veszélyes 
támadásai révén így is egysnraogu 
ellenfele volt a szép lapos összjáté
kot kultiváló pestieknek, sőt az elejéo 
úgy látszott, hogy gólokkal nyeri a 
mérkőzést. A 14 . percben Hubert 
szerezte meg a vezetést, majd a 19. 
percben-Bodai Kitt. közeli fii újabb 
gólt (2 :0) . A 2 9 . , percbea a pápai 
Kinizsi, egykori csouttörője, Király 
játékvezető egy ártatlan U-e3t itél 
Celíellens azt Árvái értékes!.i (2:1) , 
de pár perc mulya Hubert lövése 
ismét a pesliek hálójába táncol. ( 3 : 1 ) 

Szünet u:án az erősen kifulladt cs 
fölénydikedö CVSEvel szemben a 
Testvériség hatalmas iramot vág ki, 
így aztán a 4 . percben Hidvégi, 
majd a 18. percben Kaszner egyenlít 
(3 :3 ) . Ezuián najiyoT eldurvul a 
mérkőzés, életveszélyes minden rá
menős, minek következménye; Simon 
kiállítása. így is támad a CVSE, 
oéhány szöglelet is rug, majd a 27. 
percben 11-eibOI Hubert előnyt sze-

Kaszner egy'èaffC A ^WSE- t í 
hMn> iii11 i 'ii i i - a 

és a két szélső mutatott . valamit. 
Király semmivel sem jobb bíró, míot 
amilyen játékos volt. 

Mai m ű s o n 
Ma kezdődik a tavaszí bajnoki 

szezon, amely a kevés edzéssel ren> 
delkezö CVSE-1 Zalaegerszegre szólít-
7a az ottani Leyento—élien. —Bííunk 
abban, hogy a nagyobb rutin éa álló
képesség győzedelmeskedik. 

Készült , 
DINKQREVE NÁNDOR 

könyvnyomdájában, CelldömölkOtt 

http://li.it

