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Megjelenik minden vasárnap reggel
Előfizetési dij egész évre 5 P, féTévre
2.50 P, negyed évre 130 P. .

Tőkeképződés!
Pénzintézeteink mérlege és
jelentései a hivala os statisztika
adataival egycőeii arról számol
nak be, hogy a bélétállomány
minden intézetnél növekedett,
ami azt jelenti, hogy a kormánynak az a programpontja, amely
belső tókeí.épzésrű serkenti az
ország polgáraii, megszívlelésre,
meghallgatásra talált. Es éppen
a mai nehéz időkben növekedett
a pénzintézetek belétállománya,
a pénznek árukészletekbe való
befektetése és az a bizonyosan
betegesen lázas készlethalmozás,
mely a kötött gazdálkoeási rend
szernek velejárója szokoll U n n i ,
nálunk oem nyilvánult meg a
betétek apadásában, mindez a
magyar ember olyan józan,
gondolkozásának
bizonyítéka,
amelynek csak örvendeni lehet.
A tőkegyűjtés és tőkeképződés
mindenkor azt is bizonyítja,
bogy a polgárok nagy tömege
megelégedett a kormány gazda
sági és főleg pénzügyi politiká
jával, bízik a pengő szilárdságá
ban és vásárlóerejének konzer
válásában, - ezért nem tartja
szükségesnek, hogy " készpénzét
áruban, szükségleti
cikkekbe
fektesse, bogy ilyen cikkeket
fölöslegesen tartalékoljon. Mert
ha vannak is nehézségek a
köz:lláláb terén, ezek nem fajaihatnak odáig, bogy közszükség
leti cikkekben nélkülözni legyünk
kénytelenek.
A magyar nép
látja és todja, hogy az anyagelosztásról gondoskodás történik
I rendű igény kielér&ogjráz irányítás
és államibeávatnozás egyrészt
tudja teremtenfa gazdasági éíéf
terén á "kívánatos és szükséges
egyénsúlyt. A tehetősebbek nem
vásárolhatják fel a szegényebbek
elől a készleteket és végered
ményben igy mindenki hozzájut
ahhoz, amire a megélhetéshez
feltétlenül szüksége várT
Fényűzésre,
duslakodásra,
természetesen
gondolni sem
lehet, a normális élet azonban
a maga, talán szerényebb, de
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biztos keretei kö ott, akadály
talanul folyik tovább. Sokkai
célszerűbb Ubát a pénzt bank
ban és gyümölcsözően tartalé
kolni, mint fölöslegesen elvásáro'ni. K? a józan felfogás lesz
úrrá a

magyar

társadalomban,

ennek köszönhető a pénzinté
zetek betétállományának növe
kedése. Vagy talán annak is,
hogy kevesebb ma az alkalom
a pénzt
fényűzési cikkekre
elkölteni.
Azt mindenesetre bizonyltja
a betétállomány
növekedése,
hogy nincs olyan szűkös és

Megindullak

nehéz gazdasági étet, amikor
ne le.ielne szerényen takarékos
kodni, ha nem is százakat, de
legalább pengőket félrerakni. A
belső tőkeképződés tehát olyan
állandó folyamat lehet, amely
legfeljebb hullámzik, de soha
teljesen el nem apad. És erre
a folyamatra, amely mindig
növeli a belső tőkét,
tehát
magára a belső tőkék képződé
sére nekiin.: igen nagy szüksé
günk van. Hatalmas befekteté
sek, főleg mezőgazdasági be
ruházások előtt állunk. Az árvédelem, ' önt 'zés, fásítás az

Celldömölk. Kossüih Lajos-utca 14. s z á x
- -Hirdetés dija előre iizctendö.' •

egész alföld probléma tőkéket
igényel s annál o csobban tudjuk
ezeket a munkálatokat elvégezni,
minél kevesebb tőkét veszünk
igénybe
idegen
forrásokból.
Terveket dolgoztak ki az or_zág
visszatéri részének kihasználásá
ról, természeti kincseinek fel
tárásáról is. Ezekhez a tervek
hez tőkék szükségesek. Minél
inkább növekednek
tehát a
b;nkbetétek,
annál közelebb
jutunk a tervek megvalósításához,
ami viszont azt jelenti, bogy a
befektetett tőkék bőséges kamatot
is hoznak.

A vagyon- é s j ö v e d e l e m a d ó b e v a l l á s kitöltési
módjának ingyenes tudnivalói

a közmunkák

az Országos Mezőgazdasági

Kemenesalján

H a t á r i d ő s m á r c i u s 31.

Egyházaakesző és Marcaltő háta
rabao a Marcal csatorna környéke
még valóságos tenger, így a mederszabályozáei munka egyelőre szüne
tel, ellenbon a Kódó patak vize m;.r
annyira leapadt, hogy azon Izsákfa
és Bókod kőzött a régóta óhajtott
szabályozási munkát egy héttel ez
előtt meglehetett kezdeni. Jelenleg
100 ember dolgozik a varmegyei
kultúrmérnöki hivatal vezetésével. A
munkálatokra 42.000 pengő seglyt
utalt ki a földrairelé. ügyi miniszter,
míg az érdekelt ártéri gazdák ónként
vállaltak el a kivetett ártéri járuló
kon kívül nagyobb terheket, csakhogy
minél előbb megszabaduljanak föld
jeik a gyakran megismétlődő és nagy
károkat ok.zó árvizeitől.

ségben a mull hét de
a csákány és a kapa.
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Kamarától

Hivatalos statisztikai adatköz gazda. Cím: Országos Mezőgaz
lések szerint kereken 220.000 dasági Kamara Budapest, V.,
adózó fizetett hazánkban 1938- Szabadság tér 10. vagy pedig as
ban jövedelemadót. — Ebből OMGE igazgatósága, Budapest,
100.000, illetve pootosan 91."" 1 ÜL, Kőztelek ü."~8T
a tisztán őstermelő gazdaadózó,
Mielőtt a gazda kitölti és be
tebát az összes jövedelemadót adja Vallomását, előbb okvetle
nül kérje levélben az ingyenes
fizetőknek 41 8 százaléka, majd
nem fele. Az összes jövedelem jövedelem- és vagyonadó Beval
lási Tájékoztatót, illetve Útmutató
érték 1109 millió pengő, amely
nek 18 százaléka, pontosan 203 röpiratot. A nagyobb gazdaságok,
millió pengő érinti a gazdákat, uradalmak április 15 ig való
r.zek a számok sdják meg a beadási határidől is kaphatnak
jelentőségét a lentebb k.vetkező AL adóhatóságoktól. Márciu; 31-ig
tudnivalóknak, amelyek a majd illetve, április 15-ig az új rend
szerű vagyonértékelést s a jö
nem 100.000 főnyi jövedelem
adóköteles gazdaadózói érdekel vedelem új kimunkálását gondos
lelkiismeretességgel
el
iehet
hetik.
Feleödunánlúli Mezőgazdasági készíteni; Az uradalmi, számlar
és Jjcjgedelem
g^ffeit
zámiájának

Alig ' három

egy új é s modern épületet emelje
nek mielőbb a szorgalmas munkás
kezek. Az érdekelt három kézség
0000 pengővel járul hozzá az Aj
jegyzölakás és iroda építéséhez, ncíg
a t'.ibbi (23.000 P) költséget az állam
viseli. A jörő hét folyamán ra.gkez
dik Bobán is az éj körjegyzői iroda
építését, itt az érdekelt községek
4700 pengős terhet vállaltak, míg
a többi költségei szintén az állam
viseli:
—r~—

kérhetők

bevallások beadásának határ
idején még egyszer megbosszab
bftofla 1941. március.31-ig. Sőt
egyéni külön kérelemre ápiilis
15-ig is adható meghosszabbítás.
Ezenfelül a pénzügyminiszter
két íves tájékoztató füzet kiadását
is megengedte, melyet 10 filléres
bélyeg előzetes' beküldése elle
nében ingyen kaphat minden
jövedelem- és vagyonadó köteles

hitele

osztálya, de a szombather
Gazdakamara
üzemgazdasági
osztálya
is
vá.lalkoznak. A
könyveléses bevallás biztosíthat
ja, hogy a gazdaság a lénylegea
vagyonérték s a tényleges jöve
delem — nem pedig becálési
adatok — alapján igazságosan
és arányosan adózhasson.
A kétíves jövedelem és va
gyonadó Tájékoztató (U'.mnta! i
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A l m a t o r t a :
Hozzávalók: 7 dkg vaj. 12 dkg cukor, I tojás,
tt csomóz Dr. Oríkrr vantliakrémpor, kit. 5-6
evőkanál Írj, IS dkg Unt, ileáikanálDr. Oclker
eülipar. — Kátéi: 50- 75 dkg alma. '
BetMÓráMhoz: kevei porcukor
A habosra keveri vajkoz hojacóadjuk a cukrot,
tojóét é»kb. 2-3 evőkanál tejjel elkevert krém.
port. A Dr. Oetker tülőporral kevert, áttzitált
liftet a tejjel /elváltva hozzáadjuk. A léizlo
'oly téri legyem, hogyeuen'a kanálról Ztirozoit
tortaformába títt/úk. leibemártott eynkonnllnf
Ólmára húztuk. A negyedekre tágolt alma*
gerezdeket hosszában felkarcoljuk es a tésztára
rakjuk. 45 percig Jó meleg tűiében
süljük.
Ki-ee/<lL, ,T.t Utótuögni ingjon küU:
Dr. OETKER A. Budapest, VUL, Contl-utca 2S
n

s ü f ö D o r r a l

es vanillíncukorraü

röpirat cé'ja, hogy a végrehaj
tási rendeletek egyes nem egé
szen világos, kihatásaiban bizony
talanságot termő, vagy félrema
gyarázható intézkedéseit mintegy
hivatalos magyarázó szöveggel
kétségmentessé és közérthetővé,
világossá tegye.
A pénzügyminiszter a gazdakflldöttségnek az évvégi leltári
készletek értékelésére vonatkozó
rendelkezésekkel
kapcsolatom
felmerült aggályait azzal a nyi
latkozatával
oszlatta ei, hogy:
bár megkívánja a számtartás
alapján adózó gazdáktól is az
év végén meglevő egész leltári
készlet évvégi forgalmi áron való
értéklését, megengedi azonban a
következő termésig
szükséges
belforgalmi
készletekre
(vető
magra, konvencióra,
munkásélelmezésre, állattakarmányozás
ra) vonatkozóan az évközi ár
változás által
okozott érték
különbségnek
egy
kiegyenlítő
tétellel történő
kiküszöböléséi.
(Ezáltal a látszatvagyon s látszatjövedelem eltüntethet". )
Ugyancsak hozzájárult a pénz
ügyminiszter, bogy az QMGE és
OMKA ko-ö-en ad;anak ki egy
»Adóbevallási Tájékoztató' t az
egészen, új rendszerű adóheval
lási ivekkel s az 1940 XX i, t.
c. vei kaposolalbai, február 11 én
és 1B én megjelent kél rende
lettel kapcsolatban.
Ezt ez ingyenes yakorlati
adóbevallási tájékoztatót K-oézy
B

rendeletekre.,
A Tájékoztató második részé
ben az adóbevallási
összesítő
főtv kiállítására v o n a l K O z ő a n ad
részletes
útbaigazítást,
majd
p.-dy a fó dha--zonbérl5k és ipari
melléküzemmel rendelkező gaz
d á k részére az általános kereseti
adó b e v a l l á s i ív kitöltésére is
nyújt
tájékoztatást!
Végül a
földbirtokra vonatkozó vagyon
adó és
jövedelemadóbevallás
gyakorlati tudnivalóit ismerteti
fis részletes útbaigazításokat ad
a földbirtokra vonatkozói, számú
melléklet (betét ív) miként való
kitöltésére.
Ennek a ma rendkívül idő
szerű, majdnem százezer jöve
delemadót fizető gazda számára
igen hasznos táiékoztató füzetnek
a teljesen dljmentjs juttatását a
mezőgazdasági kamarák és az
OMGK áldozatkész hozzájárulása
s a Földmivelésügyi Minisztéri
umtól
renélí támogatás tette
lehetővé
Hangsúlyozzuk, hogy csupán
10 fitlér posta és kezelési költ
ség előzetes megtérítése szüksé
ges, amit levélbélyegben lehet
beküldeni a Tájékoztató igény
lése kapcsán.
(mg.) —
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A német partraszállás Angliában
Churchill és- társainak hideglelést'
okoz, ha c^ak szóba is kerül a né
m l invázió lehetősége. A múlt ívtieö
mikor a németet lev-rt k a világ
égyitjegerflsebb hadser- gél, a" Irao
ciát, szóba került az angol inváiió
kerdfl3e a. világlapokban. Abban az
időben éo arról Írtam, hogy a Dercétek
partraszállását nem tarlom időszerű
uek, Angliát elö kell készíteni, mert
c-ak úgy nekimenni, óriási á'dozatck

kétszer a nn-ni/aiiok,- egyszer a n é 
metek, kétsr.e." az olaszok, illi tve a
Velenceiek és Genovaiak, 27 esetben
szálltak
pitin
rövidebb-hosszabb
idíro trónkövetelők és egyéb más
nemzetek, akiket valamilyen bosszú
hajlott Angliába, vagy éppen rablú
rágy- hozott Aairlia gazdag földjére!
VI. Karoly francia király 1600
kOrül nagyobb csapatod
gyűjtött
össze, hogy betörjön ^Angliába, de n
bctOréi elmaradt, mert közben vala — vésben nekem djjgozott az i d ' , mi iCrténl, a '."rtéoe.lem szerint e'mjlasztotta
a fee 've/.ő alkalmat.-———
Aogliat azóta előkészítetlek, ipartele
Napóleon
1805 Ln^úsztusában
peít, kikötővárosait, hadianyaggyárait,
Angli
repülőtereit
Osszebombázlak;
sok akart partraszálloi
2365
hajlfii,
(szállítóhajón)
hadihajót,
tengeralattjárót, repülő-, ába
gépet ; .u-ztitot:; .k el a nemetek, 160000 fényi tenteri és szárazlöldi
közel 8 millió tonna kereskedelmi hadsereggel, 10000 lovassal 65o
hajótér ment .S tenger fenekére külöoféle ágyúval akarta megrohanni
a szigetországot, az Orökelleoségel,
rengH.eg anyaggal egy év óla.
Napöleou kél _évig készült erre a
Aagliat ezek a rettentő veszteségek
arra kóuyszeritelték, hogy
téidre nagy leszámolásra, d- a megszállásmert egyik admirálisa,
bnrúljon az Amerikai Egyedit Ál'a- elmaradt,
mok élőit^ annak segítségét kérje. akinek nagy l.'lsdatot kellel volna
vegrehajtao', a történelmi hagyomá
Az Egye-e. t Ailainok' nem lennének
nyok szerint, , elroo'otta az egész
angolok, ha ki uein használtak völoa
tervet.
A hibát többé rom lehetett
angol módra a megszólott .Anglia
kikOszflrü'oi, az évekig tkrtó előké
h-lyieí-t, hiszen ezt tö'o Angliától
szület, a rettent "i költség amibe az lar.u'tak ők, hogy mindenkor meg
előkészület került, nem hozta meg a
zsarolta azokat az all mokat, ame
iíozzafüzOtt reményeket. Anglia ir.egIveket megsegített, de megzsarolta
menekült Nipöleon haragjától.
több esetben a/.otal a-Jiifalyo at
fejedelmekel
is, akiket védelmébe
A siker'elenség után r805 augusz
fogadott. Amerika megígérte tehát a
tus 3 an Napóleon a következő k i segítést, da az árat is megmondo'ta: ieileutést tetle: ha .a franciák csak
napról napra olvassak, hogy most
hat
óráig urai tuduak
lecDi a
itt, holnap amott engedett at t g y - csatornának (t. i . a
Calé-Dover
egy szigetéi Amerikának és ezeknek
tengerszorosnak) az egész világot
az átengedéseknek se vége se hossza
meghódítják.
nincsen.
Á Napó enni sikertelenségotáu olyan
100 esztendős korszak következett
Amerika most teljesen ráfeküdt
el, amikor semmiféle baj, veszély
Angliára. A segítés megszavazása ota
Anglia már nem szabad állam, nem tem fenyeg-tte Angliát. Az angolok
mar elbizakodtak, mert hiszen anyrendelkezik önmagával, Amerika lő
megbízottat küldött Aoglia nyakára, nyíra meggyarapodtak erőben, gazdag*
ez elleoórzi ezután, hogy a i a péoz ságban, hogy emberi számítás szerint
és hadianyag, vagy élelmiszer mikéül nem volt olyan hatalom, amely
lesz felhasználva, a
felhasználás ezekután Angliát a teogerek arát
képes
lett voloa.
módja megtelel e Amerika céljainak. veszélyeztetni
Augtia ii:o-; már szabadon gyűjthette
Egyszóval a valaha büszke Anglia
mar odajutott, hogy az Amerikai erejét, vagyonát, az egész világon Egyesült Ailamok alárendelt- országa, hódított, amit csak jónak látott,
Amerika kezesbáránya, a'ázatoiezol-i amire szüksége volt, azt megazerezte,
gaja lett. Ezután Angliában már
ha nem meot másként, erőszakos
csak az történhetik, amit Amerika
utón, leigázott letiport szabad népe
akar, vagy éppen parancsol. Anglia
ket, igy igázta le, igy gyilkoltatta le
megérdemli a sorsát, maga kereste a délafrikai Búrokat, akiknek leg
ezt a csapást.
jobbjait megölette, országukat igaiába
hajtotta, mert szüksége volt az ott
Ha a világtörténelem
Angliára
vonatkozó
szakaszát
ligyelmesen akkoriban felfedezett gyémánt mezők
tanulmányozzuk, megtaláljuk benne, re éa magara az országra is. A
ho.y Ang iában a mai napig 67 siabad Bor nép soha sem nyugszik
esi-tb -n fordult elő, hogy földjét
bee" az angel'szábadsácba és fallázad
ellenséges katonák tiportak, illetőleg minden alkalommal az angol zsarrok
ott parttá szálltak. A le-első hódító ság ellen. Nem régen olvastok, hogy
Juüu* Ozar voH, aki kr. előtt 65
Johaneshurgban fellázadtak
a Bur
ben partra szállította légióit a mai
ivadékok, de untét
vérbefolytottas
Auglíab• :-. A második kr. után 43
őket. Katonát azonban ott u-m kap,
ban történt, amikor Cladíus osászár
egyetlen Bur ivadék sem hajlandó
verte le, a. britteket és.partra szállí
angol zsoldba szegődni.
totta csapatait. A- brittek leverésé*
Amikor az embernek lecjebban
-

1 i l ' l ' l I l i l l>il»?iMl'iÍlil<iilliW» í lilllll i w n n i i W P i l l
•évig' uranjocfiaS' ezen, á "föl
tán. 410. b'D vonattak ki
a Köztelek

92.000

ad

gazd

adót .'s .ezeknek
mindenestre
nélkülözhetetlen utmu'atástszolg*íwt ez'e ; ingyenes r ö p i r a t Az
áltaiáno-í bevezető ré?z a jöve
delem é s v a g y o n a d ó
bevallás
a d á s á'ta'áno? kcHékeit, ^najd a
bevallással
legújabb,
számszerű kapcsolatos
b e v a l l á s s a l járó
elő
rendelkezéseket
ismertetiazs min
nyöket,
végül általában
adó
denütt részletesen hivatkozik a

Bővebbet a házban lakó
háztu ajdonosnál

Földbérlet.
Közvetlen Celldömölk mellett
5000 négyzetül prima birtok.

4 évre b é r b e a d ó .

'

hosszt
brittek, Benki sem zavarta őkei égé
sze-i 1 0 0 6 ig. Ekkor Hódító Vilmos
normann király és , Herald w:vég
király hajtottak végre partraszállást.
.25.000 tőnyj sereggel érkeztes Anglia
pirij-aihoz, az angol h jóhadat meg
semmisítették, /""izu an
elfoglalták
f An-.'tnt olyan éredméniTyel,.—TToüy
Hódító Vilmos, lehat ar. ellenség
még abban az --vb... királya lett
Angliának.
•..
A x - jdők

(oiiraTnán í t - esetben a

traaoiák, ötizben a sp*oyolok, három
ízhena hollandok, háromszor »-dánoí,

1

JBi^rlBí^^^^Bö^
zokoíl vaiami. Mo-t is lecsapoTTa
í_ angojol-: rteBieriot
fraucia,
r

J8lő7epet 'ó8".egy szép uapefi lil
-b-áv a Irancia - partokon' leh
átröpüite a csatornát. Az ¿111 -ólok
kétségbe estek, érezték, hogy, Anglia
biztonsága a rcultté.
t.z akkori
hadügymlüiszter lord Hilda e elrendelte a repülőgépgyártást hadicélokra,
főleg vadászgépeket gyartollak. Ro
BsíTs Ki angol
haderő
akkori
parancsnoka a
felső lázban úgy
nyilatkozott, hogy a német nagyvezérkar elkészült aoglia iuváziójánák-tervévelr Németország titokban elk ész ü t , s a háborút - hadüzenet,
oélkül rajtalltésszerüen kesdi -m-g.
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A háború va'óbaa kitört, de csak
14 évvel később, 1914-beo,'amikor
iidin a nemetek kezdtek el, hanem
| LAKBERENDEZÉS
PERZSASZÖNYEG |
akkor is úgy, mint most az angol
intrika robbantotta ki a világégést.
A sarajevói.gyilkosság, Ferenc Fer
H í ¿ n y /. i k v a l a m i
dinánd akkori 0 zlrák Magyar trőn' örökös ós nejének meggyilkoltatása
jelezte az angol világhatalom lecsa
Szerdán délelőtt Horváth Lajos
pását a világbekére. Akkorj3, most is Celldömölki vad- és áflalkereskedő
N & 1 n.n k m e g t a l á l j a I
az volt a cM, hogy a lábvakápott, Celldömölkről
KemenBshőgyészre
életjogail követelő!! német néptt az igyekezett saját autóján, amelyen
Osztrák—Magyar monarchiával együtt még helyet loglált Nagy. Zsigmond
el kell pusztítani, mert az augol budapesti hentessegéd, Weltner Béla
világhatalomnak valahol szalmaszálat celldömölki fuvaros és Winkler Gyula
tettek az útjába, és ezt nem tűri. állatker gkedő is. A társaság már
BUDAPEST,
Kémeoeshőgyész közelében jár:, —
Akkor szerencséje volt a világbiroda
WESSELÉNYI-UTCA 8.
lomnak. A" háborúból szerencsésen amikor" utolértek, egy kerékpárost,
került ki;- megmaradt" az öesz°ratolt akire Horváth lajo? idejében radu1000 bútora
holm', magát
Angliát nem érte dált, hogy álljon léire. Az .illető le
' semmiféle támadás, kár. A németeket is tért jobbra", majd néhát.y pillanat | IRODABÚTOR
sikerült'tönkre tenni, sikerült minket mu.va újat gondolt s átakart hajtani
magyarokat megcsonkilani, koldussá az út baloldalára, de közben már
tenni, hogy így ne támadhassMk fel odaért az autó s Horvátnak csak
Nyilt-tér.
soha többé. Ráokszábadította a rabló aunyi ideje maradt,' hogy hirtelen
félre vágta a kormányt s ezáltal E rovatban közöltekért felelősséget nem
cseheket, a fosztogató oláhokat stb
' vállal a Szerk. és kiadó.
Mindezeknek betetőzésére elvette elkerülte a gázolást. Ugyanekkor vi
a német gyarmatosat, azokoak nagy SZOLI az autó felszaladt egy kavicsrészét magának tartotta .meg és halómra, majd attól uekivágridott
Egyházi hírek. Ma, vasai nap déle
amikor isméi lábra kaptak, amikor egy- telefonószlopoak ú-'y, hogy az
lőtt 8 órakor az apátsági len plomkövetelni, kezdték az élttjogukat, kitörött, az autó pedig az újabb
i bao tartandó szentmise keretében
A >Co!,d jmö.ki
Hiriap< új tagokat avat fel micd a b ' l ozó
•ismét az 1914-el veite elő, de most ütödéstől kettőt is' fordulva a leve
gőben,
visszavágódon
3z
út
közepére
március 22-iki számában á Leaoyní csoportja, mind a Legény
az egyszer igen ráfizetett. Bomladuzik,
oszladozik az'összerabolt birodalom s ott oldalra dőlve megállott. Szokeresztény kiskereskedők az egylet, Ugy a szentmisét, míot az
renc.e
a
szereuc;étleoségben,
hogy
a világ minden részén, maga Anglia
zal vannak gyanúsítva, hogy új tagok lelavalását Horváth Karoly
az
oszlophoz
vagódás
pillanatában
- ma már c a k üszkös rom, össze
vevőiket ezzel a szavakkal dr. esperes plébános tartja. — Dél
utan fél 5 órakor a zárda kápotrtá
lőve minden városa, napról-napra az autó teteje levált s.így az utasai
utasítják ki, hogy; T e s s é k jabau a cill.lömolki Jézus Szive
kirepültek
belőle
s
aránylag
kisebb
vesznek 4 büszke hadigép.'k, hajók,
k i m e n n i I — A k i n e & Szövetség avatja fel új tagjai*. a tenger fenekére szálljak a legér sérülésekkel megúsztak a veszedel
n i n c s d o l g a m e n j e n Délután 6 órakor műsoros Szent
tékesebb kereskedelmi hajói, már met. Még le. jobban megütötte magát
Z.igmond, aki kétrendbeli
József ünnepoly lesz A Katol kus
pedig Angliát csak itt lehel leginkább Nagy
ki!
bordatörést és belső zúzódásokat
Ház nagytermében, abol „Az Ú r
legyőzni, mert a szükséges élelemnek
Alulírott
»nem
agyontámo
szenvedett. Winkler Gyulának egy
katonái" címmel Horváth Károly dr.
. csak kis részét terme.i maga, a/,
bordája törölt el, Weltner í'éla az
galotl< keresztény kiskeres
esperes-plébános tart - előadást. —
oroszlánrészt be kell szállítani hajó
arcán kapott napokig látszó zázódákedők kijelenljiik, hogy üzle-. Március 24- éo, hétfőn egésznapos
kon. Az 1914—18 iki tengeralattjáró
sókat, Horváth Lajos inkább csak
harcok ha csak még félévíg tarthattak
tünkben
ilyen
eset nem s/eotségímádás leez a közkórliáz
megijedt, neki - főként a rapottyára
6
órakor
volna, Anglia megadta volna magát.
fordult elő és nem is fog kápolnájában; reggel
törött autó és a karambol következ
szentségkitéteilel, délelőtt 8 órakor
Ezt maguk az angolok mondották
előfordulni soba.
ményei okoznak gondot. Nagy Zsig
nagymisével, délután 3 órakor litáníazóta. Most ezen a téren más a
mondot a ce Idömölki kórházban,
avai éa 6 órakor szentségeitétellel.
Tisztelettel:
:
helyzet.
Winkler Gyulát pedig a lakásán
— Március 25-én,
Gyümölcsoltó I
Németország most soha elnemkép
özv.
Ábrahám
Istvánná,
ápoljak. A vizsgálat még folyik
Boldogasszony napján délelőtt 10
zett módon előrekapott, szárazföldi
Berecz Endre, Bóta László, órakor ünnepélyes szentmise kereté
hadserege, hajóparkja, tengeralattlaró
Oinkgreve
Nándor,
Gaál ben Izsák fán új tagokat avat fel az
flottája
megerősödött, több mint
Gyula, Horváth Antal, Hor ottani Leánykör. A szentmisét és
70.000 drb. repülőgépe van, ez töb
bét tesz ki egymaga, mint a vi ág
váth Béla, Horváth Dezső, szentbeszédet Horváth Károly dr.
esperes-plébáno; mondja.
„A Remény Bank sorajeggyel
összes ma meglévő, hadicélra alkal
Kiss István, Kebelei Ferenc,
mas repO őgépe. Hitler legutóbbi
egyetlen tervem,
ezor Dániel, László és Varga,
Missziós lelkigyakorlat KissomíJészedóbeh bejelentette aTégkímTT
Molnár Mihály, Nagy Béla, lyón. Magyar János egyházashetyei
hogy a f ő n y e r e m é n y t
letlenebb
blokádot
anglia e len
Riszt Lajos,
Szabó Lajos, esperes-plébános háromnapos misszi
tengeren, levegőben,. vi/alatt elpnsz
végre megnyerjem." títanak
mindent,
ami angiiaba
Szabó Imréné, Szagún János,. ós lelkigyakoratot rendezett a kissomlyói hívek részére. A lelkigyakor
Rendeljen levelezőlapon,
igyekszik. Ez lesz a sorsa Amerika
Ujtz István, Zacsik Károly. latos szeutbeszédeket mindeo alka
által
megidít-ndó
hadiszerekuek.
Budapest, Andrássy-ut 3
—?í-sv^zí^&te~>te—
lommal Szórády Béla dr. pápai
Mar olvashatjuk, hogy <« németek
ferences atya mondotta s azukat a
teljesen elpusz titanak szál'itóoajó
Öngyikossáa nikotinnal. Pethő Pál hivők nagy tömege hallgatta végig. '.'.
karavánokat, jóllehet azokat hadi
28 éves volt gazdasági .felügyelő hét
hajók kisérik. Hogy mit -ho> a holna-p
Kirendelés. A m . , kir. pénzügy-'
főn a- Dömölki . Testvérek sömjén
azt seuki sem tudja, .:gy azonban
miniszter Erdő Gyula .celldömölki
mihálylai uradalmában lévő lakásán
bizonyos; Anglia ebben a háborúban
községi
írnokot felvette a pénzügy
öngyilkossági szándékból a perme
belepusztul, 'egalnnb is megtépázva
minisztérium
állományába
és a
tezésre szánt nikotin oldattal meg
köt majd békét, ha arról egyáltalában
veszprémi
furgalmíadó
hivatalhoz
mérgezte raavát s Sr.ire rátaláltak
szó. lehet. Semmit.sem jelent, hogy
h»lyezte át szolgálatléteire.
ro.ir nem volt benne- élet Poth-" Pál
' Afrikában egyelőre győzött, a görögök
három ÚÚJ-.Ú éveiét hagyott hátra,
.fiém .íojiá tudnak.. kitartani, oialt
HONSz gyűlés
Budapesten. A
melyekben a 'Végzete., teltét' 8
rövid idry. k é r d é s h o g y a Fntrék
Nemzeti
gyógyíthatatlan betegségévé. r-dokoijá Hadirokkantát^ Országos
;iiiii'iM»f»*iii )a}''«ki a. itjiOy«t*éges Török ; • A celldömölki in. kir. l é i gazda
-SzÖv -tsége ma, vasárnap oagvaranyú
*-7«***W«í»W^VI??
.' 0?v,-. -£~&eti£^{in- he, a- --hirtrT-fóháv^i -üáit iikpta'-.Hajira; .István; igazjattj-fc
" Hi.abf. ö'i-'k - meg az', ég íptora
V l ? ^ v . » . H h . ' > c í u : ' Í 4 «ñf péñTSerT
belül 25(1—'300' vidéki c- iport és
t a r t ó t -első kíéVI » '-ga,-''. amilyen
fiók ki'.'fildöttjeinek- részvételeiéi. A
ÉS
Jsm^ziu^M'i&miliiliL
csoportot . -.

Autókarambol
határában

LAKÁS
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Nyilatkozat!

Félévi vizsga
a celldömölki
* gazdasági
iskolában

l

v

ha. .Hiáb..- asartak me-'öletor Arnhif
királyai, olt som kapnák segéde uie-t.
'A lak nem p'{ betilt k'- az égig.
•
' CsuMiyay lózsef

KopUk Apátúr utca 48 számú

is. Ez á
hatjuk. h",'y azon- az iskola 37 hall
gatöja egytől egyi¿ dicséretes fel
kó-zUltsé..rő! és előmerjeie ről tett
i) zonyságyt. A gyakorlati vizsga ez
ut.';ii' k3 étkezik, mégpedig kint a
k'fl/yé'gekb'U a hdllga'o iljak liazaina,
és gazdasagaiban. Az iskola . igaz'ga-

hág áprllia l-re kiadd.

töjá és tanítója személyesen ott ke
reai J.il okét;, -hogy a, hallgatók,.gya .

r

Érdeklődni lehet:
•» SÁSS-B0LTBÁN,

Dömölkön.

korlatban is bemutassák miodaz^
amit az. iikoíában. ol oélöti'cg felszív
tak magukba.
'.
' . •. • ;

Bérbead cs, ládiház
Celldömölkön,

igen j ó he-

lyon, 6 0 0 öles

gyümölcsös

kertben- b é r *b e a djŐL
l.tlji-n komforlu
C f rn : «

Hn h á

z.

k t a d ó h i i a t a í b . n.

lazijin^llfalrBál fofc' találni ar"fa,\
B..ey f'iszoialasataiV ismertesse—
vidéki hadirokk mlak ós hadiözve
gyek súlyos helyzetét.
.Katolikus Kör- közgyűlése, A cc'ldömölki. KIIOIÍKU

1

-

/

Kör

vezetősége -

r t i ' ma't vasárnaprn—hiidststt évirendé' k' zgyfllés határoratképtelenság
miatt elmaradt s'fgy ZJ, ma délután
4 órakor lesz megtartva a Katolikus
I l i - nagvterinéb .". A. gyűlés ,n«m.
tekíntvi"_á_ mogji-leiti tagok, szátt.át,
.1, u -hu- -,..v-n'-frs ..•-'
1

:

r

Plebauos beiktatás Kenyériben. A
mait vasárnap deieiőlt nagyon szép
ünnepély
keretében
iktatták be
-Kenyériben a nyugalomba voL'ntt
*Haümg János örökéoe
Horváth
István dr. plébánost. A ünnepélyre
felvonóit K.nyeri és Rabakeoskéd
apraja nagyja, éléu a plébánia kegy
mával, Cziraky GyOrgy gróffal, szou-ivul jelen volt Horvatt) Károly dr.
esperes plébános,
Kovács
Sándor
papovi plébános, Konözsi Reginaid
OSB hitoktató, Hetthés'sy; Jenő dr.
főszolgabíró, Ajkay Béla dr. szolga
biró, továbbá Bankő Gyu a körjegyző
és bross József dr^köiorvos-vezetó-^
sével a k'royék intelligenciája is.
A papság egyházi uruttusban az
iskolasgyermekek, levetnék és leány
egyleti tagok sorfala kőzött vonult
be a zsúfolásig telt templomba, ahol
segédletes
nagymise
megkezdése
elölt Horváth Károly dr. esperes
plébános felolvasta, a kinevezésről
szóló püspöki levelet, majd nagyon
szép beszédbea a hivek szereletébe
ós bizalmába ajánlotta az új plébá
nost A szentbeszéd es szentmise
után a hivek százai a plébauia lak
udvarára vonattak, ahol n tantestület
egyházközségek, leventék, legényegy
letek, olvasóegyletek, leányegyletek,
iskolásgyermekek és óvodások kép
viselői üdvözölték Horváth István dr.
p'ébánost, aki meleg
szavakkal
köszönte meg az előlegesett bizalmai,
majd ebéden látta veodégül a meg
tivoli eh"kelő. éget
Pénzügyi áthelyezel. A m. kir.
pénzügyminiszter Dánki Béla dr. dijnokot Ptosről a celldömölki sdóhi
vatnlhoz helyezte at.
. Vasúti kinevezések é s átminősí
tések. A MÁV igazgazgatósaga Osváth
Zoltao állomfelvigyazó jelöltet álloma-felvieyazova nevezte ki. — Ud
varai János voiialfekezöt állomás
malliazi v.i minősítette át. — Süle
Béla a tisztet segédtisztté nevezte ki.
—.i Beresi József, Nagy Endre, Mészá
ros József, Mihók József, Óri János,
Szabó Károly éa Budai Fereno óra
béres veaatfékezőtet vonalfékezőkké
nevezte ki. — Szabó Ferenc, Perjés
Ferenc, Budai Sándor, VágvOlgyi
Sándor és Csorna Sándor segédmozdonyvezetónet
mozdonyvezetőkké
nevezte ki. — KOIlei József irodái
o raberest irodasegédtisztté, Endrei
Tivadar és Pőoza Gyula uapibéres
kocsivizsgálókat
koesivizsgálókká,
Ambrus Árpád villanyszerelőt mű
szaki segédtisztté, Szalontaí János
fűlőházi lakatost altisztté, Balatoni
Géza, Hegyi József és Somogyi Béla
fütőbázi munkásokat fütOkké nevezte
ki. — Balatoni Géza fűtő.buzgó és
lelkiismeretes szolgálata és egy bal
eset elhárítása miatt kapta meg a
kinevezést.
Tűzvész Pipooon. Hosszú szünet
ntán a múlt pénteken délben P pícon
ismét felröppent a vöröskakas. Ez
ideig ismeretlen okból kigyulladt
Gaál István földműves pajtája, majd
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Halálozasok. A cei.dömöikí iparos
társadalomnak egyik régi, köztiszte
létben álló tagja, Szarka Józsel oöi
szabómester 84 éves korában Balatonzamárdiban március ln-én rövid
betegeskedés utan elhcuyt. Az jdös
iparos ftánal, Szarka Vali r dr.beücé..
plébáoosaál töltötte utulsó éveit s
annak vendégs/erebi hazában is halt
meg-: Fia, hat leánya, négy veje, 16
unokája és kiterjedt rokonsága gyá
szolja. — Szerdán délutau temették
el Celldömölkön nagy részvét mellett
Varga János ilAV osztálymérnOkségi
irodai segédtisztet, aki 40 éves ko
rában * kórházban szívbéuulas-kövei
kéziében elhunyt. Varga bár évek óta
betegeskedett és régebben néhány
műtéten -esett keresztül, még a inult
heten is s/olgáUlot teljesített s így
ismerősei és barátai kflrébeu nagy
résztétet keltelt
vaiallan ha.áia.
Temetésén a szombathelyi Uzletveze
tőséget Sándor Zsigmond műszaki
tanácsos, Tóth Bela lómérnök és
I) itbay Dezső izemélyügyi előadó
képviselték, míg a celldömölki osz
talyméruökseg méruöki kara, tisztvi
selői, pályamesterei és munkásai
Barlíai Miklós osztály mérnök veze
tésével zászló alatt vonullak ki és
helyeztek koszorút a fiatalon elhunyt
szimpatikus és szorgalmas kartársuk
sirjárs. — Csutörtököu démtan te
mették el szintén nagy részvét mellett
Celldömölkéin Böcskey Karoly uyug.
tanítót, Tóth István kovácsmester
apósát, ski szép hosszú élet után 87
eves korában hunyt el. Booskey Ká
roly Kemeoeakápolnau tanítóskodott
s nyugalomba vunuiasa utan ouuao
költözött be Celldömölkre, ahol sok
jó ismerőst és barátot szerzett ma
gának. — Szombaton délután áoell
dlmOlki iparos társadalom egyik
közismert és népszerű tagját, Györ
kös Is'.va • vendéglőst kisérték utolsó
útjára. Györkös váratlan halála nagy
megdobbecést kelte't mind a hozzá
tartozói, mind az ismsrósei közöli.
Alig oéhánynsnos súlyos szenvedés
ntán sgyháityagyulladas következtében
57 éves ko'ában hnuyt el. Halálát
neje, gyermekei és kiterjedt rokon
sága gyászolja.

S
Rügyfakadás

Olcsón beszSréi'.hető :

M O L N Á R drogéria
Celldömölk, telefon 1 0 9

Celldömölk
Újtelepén 2 s z o b á s ,
kertes, a d ó m e n t e s ,
s z é p f e k v é s ü , új

családiház

rekedt teheneket és borJBJBr kimen
tették már.-atig-VTjtt bennül élet A
kár meghaladja a 2000 pengőt.

or, ceií
perckor es Szombathelyre
23 óra 40 perckor.

OFB Ingatlant kimozdltaaok. Az
OFB ingatlanokból megyeszer te több
egyént kimordltottak újabban, mert
'as"- illetők a törlesztési, részletek
fizetését nem akarták msgukra nézve
kötelezőnek elismerni. A ki zigazcatási bizottság alblzotl-aga Nagyeimooyibao 11, Izsákfán pedig 8. kimoz
ditást rendelt el a törlesztési részTe
tek nem fizetése miatt.

E l a d ó

'

ű r i h e z .

Gróf Tisza István utcában 850
oégyzetölOn fekvő komfortos
kétlakásos ,— 4 szobás hallos
lakássá
visszaalakítható
•—
ú r i h a z elköltözés miatt
jutányosán e l a d ó .

ki dóba.

Miuden évben nehezen é hosszú
tárgyalások után nyert megállapítást
a cukorrépa átvételi ara, de annyi
nehézség és akadály még nem meiült
fel egy évben sem, mint az iden.
Énetek ló oka az, hogy az eljiult
esztendőben *a termelési viszouyok
lényegesen
megváltoztak
Már a
december: gazdanapokon rámutattak
a (.áidak arra a körülményre, hogy
a munkab rekben, a megélhetési és
egyéb költségekben olyan eltolódás
következett be, mely miuden számí
tásukat'felborította. Ezéil kérték azt,
hogy a tavalyi répaatveleli árakat
visszamenőleg erue.jek fel.
A panaszok orvoslásaként, cukor
répa idei átvételi árát a gyárak 2.80
pengőről, 3 8 0 pengőre emelik fel és
mindazoknak a termelőknek, akik
tavaly is szerződtek, az idéu beszál
lított répamennyiség otán, q ként
további 46 fillért térítenek, tekintet
nélkül arra, hogy a mait évben
milyen területre történt a szerződés
Előnyös intézkedése az idei szerző
désnek még az, hogy a gazda min
den beszállított 100 kg cukoriépa
otán, 60 kg. friss szeletet, vagy ¿ 4
kg. száraz szelelet kap ingyen és
további 2 kg. szeletet kedvezményes
áron. Ksp ezsokívfil a termelő
melasse-t és cukrot iugyeo, illetve
kedvezményes áron; hogy "pedig a
termeléssel járó költségeket (edezoi
tudja, megfelelő előleget is. .
Az idei szerződés tehát lényegesen
jobb az előzO évinél, a baj azonban
ott van, hogy a kedvezőtlen időjárási
viszoszonyok
megakadályoztak
a
gazdakai az őszi talajmunkák elvég
zésében. A trágyázás ssm töitént
meg tervszerüeu, úgy, hogy idén
bizony a répa a legtöbb helyen nem
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Második bajnoki mérkőzését is
megnyerte á CVSE, de a mutatott •
játéknak örülni nem lehetett, in c;
az elejétől végig uem volt más, mint
reLdszertelco lótás futás é s csapkodás. Nagyon hiányzik az edzés, a
reud.-zer és: a tervszerűség, ennek
volt aztán köszönhető, hogy zuiőnő •
sen az, első félidőben sok keserű
percet okozóit a három hátvéddel és
négy fedezettel játszó pápai asapat.
Az első gólt a 30. percben a szem
füles Simon szerezte meg, de több
ször támad a Peru'.z II. is, Így aztán
a 41. percben Győri k révén egyenlít.
A második félidőbeo már jobban
kiütközött 3 CVSE állóképessége és
nagyobb rutinja, mo.-t meg viszont a
szerencse partost el csatáraitól, mert
bár egy tucat jó helyzet adódott, de
vagy emberbe, vagy mellé ment a
labda Több veszélyes támadás utáu
a 24. percben ismét a minden lében
kanál Simon szerezte meg a vezetést,
majd a 37. percben Vajda 20 méte
res bombája beáliitotta a végered
ményt. SsOgletarnny 7 3 volt a CVSE
javára. Szalay jószemü játékvezető
nek bizonyalt.
Pápai

bencés

gimnázium—CVSE

II. 4:1 (8:1). A jobb koodicióban levő
"s több Összjátékot mutáló gimnázi
umi válogatott csapat biztosan győ
zött az edzés nélkül kiálló Celliek
ellen. A gólokat Szabó (2 , Dekovios
és Kamondi, illetve Dvroszlay lőtték.
Ez utóbbi is pápai volt, csak pótlás
ként játszott a CVSE be.
Egyéb e r e d m é n y e k : Janoaháza—

Kinizsi II. 1:0 (0:0), Move ZSE—
Haladás 111. 4:0 ¡,2:0). .Jánosháza
csapata a pápai pályán érte el s
dicséretes eredményt.

A bajnokság állása:
1 CVSE
9 1
2. Move ZSE
7 2
5 1
3. SzFCIL
Kőszegi S E
4 2
Perntz II.
3 2
Haladás UL 10 2 3
JAC
9 2 2
ZLE
.
9 2 1
Kinizsi II.
10 1 8

— 3 7 : 6 19
1 37:14 16
3 24:10 11
3 22:18 10
6 21:30

8

5 20:21
5 14:36
6 18.32
7

9:35

Mai m ű s o n
Pápáu: Kinizsi II.—CVSE, Szom
bathelyen: Haladás HL—ZLE, Zala
egerszegeo: Move ZSE—Perut: If.
(A Kőszeg—SzFC II. elmarad.).
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terméshozamot érjen el, mert a 4 5
liitfaf „flytatás Jigjjelembjsyételével,
4

«"«S

a

Mit kapnak a gazdák
a cukorrépáért?

Ismét megy Keszthelyre a fürdővonat. Vas és Zalamegye közönsége
Vértessy Vilmos szombathelyi üzlet
igazgató
hathatós
közbenjárására
mától kezdve ismét visszakapott egy
nagy.oo fontos vonatpart, mégpedig
a Szombathely—Celldömölk és KesztbeJr-MzöU,. közlekedő e> fnrdóvonatot.
1 » perekor, P é H d o U r O , iádul 6
óra 50 perckor -és Keszthelyre érk'e
zik 9 óra 40 perckor. Visszafelé

Cím
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paizs és gotTtbabetegségek ellen.

eladó.
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eífi'it p e r m e t e z z e
g y ü m ö l c s f á i t

Szerkesztői ü z e n e t
SM. Imre
Stulyva. Mi a lapot miudeo szom
baton—este b. címére po.-tara adjuk,
tehát
ajánlatos volna az ottani
postahivatalnál a hiányzó lappéldá '
nyi.kat megreklamálni. — C». K.
Dávidháza. Reméljük, hogy a vizsga
letétele uláo valami szép tavaszi
hangulatos cikket, vagy húsvéti cik
ket kapunk öntől, mert megvagyunk
gyOződve arról, hogy ott a falusi
magányban szabad idejében nekünk
telt igéretét be is tudja váltani. Üdv.

alkalmával csak a beteg agyban
fekvO Gaálné tartózkodott' odahaza,
... stomwédok. _és a hely-
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. ' A SlaT^lToilszTreséDen mutatkozó
| lúaujokat
műtrágyázással - lehetpótolni. Célszerű vetés előtt kat.'hol
danként; 1500—2000 kg. sznperfoszfat mű'rágyát kiskörei és a vetés
előtt jól befos sülni. A szuporfoszfát
elosegiii az egészséges ' fejlődést, a
oOvéoyt betegségekkel szemben ellen
állóvá teszi s iiOyeli a gyOkéc hozamot.
—Jól jár tehát a z - r -gazda, - aki
szuper foszfátot -használ, mert ezáltal
emeli a holdankénti terméshozamot
ói-így nagyobb tesz a jövedelme.

Szövetségbe tömörült női szabók,
illetve női szalontulajdonosok március
délután 5 órai kez'.lettel a
uzéum utca Í77Y"vidtekinÖ I szabói
és szalontulajdonosok részére szakmai
divatbemutatót rendezek, amelyen
bemutatják az új tavaszi és nyári
divat irányát mintegy 150 különböző
szinü, alakú, formájo modellben. Az
érdekes divatbemutatóra
szívesen
látja a vidéki kartars'.kat a divat
bemutató rendező ége.
Készalt
DINKQREVE NÁNDOR—
könyvnyomdájában,. Celldömölkön

