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A m a g y a r n e z e t Azonnal le kell bon
n a g y gyász
tani Jánosházán
A nehéz történelmi időkben
súlyos csapás érte a magyar
nemzetet. Tragikus hirtelenség
gel egyik leghűségesebb fiát, a
világhírű államféifiút és tudóst
széki gróf Teleki Pál miniszter
elnököt vesztette el az ország.
A súlyos csapás akkor érte a
nemzetet, amikor éppen az ő
egész világ előtt nagyrabecsült
kiváló és jelentős személyisége
lett volna hivatva ezen törté
nelmi időkben a magyar nem
zetet vezetni a történeti fejlődés
újabb állomása felé.
Teleki Pát gróf kora ifjúságá
tól fogva sokat dolgozott. Mun
kássága
kiterjedt az elvont
tudományokra, az "országos és
nemzetközi polit'kára. Nem va
gyunk képesek az ö ritka nagy
államférfiúi egyéniségét, önzet
len és nemzetépítő munkásságát
eléggé jellemezni, mert megáll
a toll a kezünkben. Ném tudjuk
leírni mély fájda'raunkban azt,
amit gyászoló szivünk diktál,
csakWroaid az idő távlata és a
késői nemzedékek tudjak meg
ítélni, hogy ki volt gróf Teleki
Pál és mit köszönhetett neki
szegény szenvedő magyar nem
zetünk.

dolgozott, hogy a magyar nem
zet egyetemes továbbfejlődését
előmo7dftbas3a.
Az országos és külpolitikai
vonalvezetés mellett szünet nél
kül járta az országot. Mindenült
megjeleni és felszólalt, tájékoz
tatta a nemzetet az időszerű
bel- és külpoiitikai kérdésekről.
Bejárta a felszabadult országré
szek jelentősebb városait és
helyeit, ott személyesen adott
utasítást munkatársainak az országgyarapllás közben visszatért
nemzetépítő munkásság megva
lósítására.

Hogy mi okozhatta tragikus
halálát a nagy államférfidnak,
az nem a mi hivatásunk. D:
tudjuk azt, :hogy a megállás
nélküli és villámgyors munka,
ami rögtöni megoldásra vár,
megviseli a> legerősebb szervezelff egyéniséget
is, hogyne
viselte volna meg az ő tevékeny
finom egyéniségét is." Gyászunk
és fájdalmunk nagy, vigaszta
lódni alig tudunk. De él ben
nünk az a turáni ősi öntudat,
hogy a gondviselés és a magya
rok Istene nem hagy el ben
nünket és hogy Teleki Pál grófutóda, — Bácdossy László —
Teleki Pá! gróf onzágénítő áz új miniszterelnök folytatni
munkássága
már a gyászos fogja ezen hirtelen elvesztett
^emlékű s immár a multté lett nagy
államférfiú
országépltö
trianoni
békediktálum
reánk feladatát, mert ő is nagykészültkényszerítésénél megkezdődött,, ségü, nagytudásu államférfiú,
azonban hiába terjesztette elő a^jEJndeij, erejével azon-lesz.
-

Fej

-4*>^-*«fl-te«»má»yf a ke
rült s politikai tevékenysége is
hozzájárult az akkori belpolitikai
élet megszilárdulásához. Később
1939 ben Imrédy Béla távozása
után a Kormányzó Ur bizalma
ismét őfelé fordulL Teleki Pál
gróf alakította—meg—az-4ij- kor
mányt s azóta a hazáját szerető
nagy államférfiú
éjjel-nappal
szünet -fieikül
fáradhatatlanul

Végezetül búcszúzunk tőled
gróf Tejftki Pál, akit felejteni
nem -tudunk. — Nagy munkás
ságod emléke it' él közöttünk
és légy irányító csillagunk oda?
fönn az örök hazában a' már
elköltözött Gömbös Gyulával,
DarányTr^máínnat és gróf Csáky
Istvánnal együtt.

a községházát!
Néhány hétlel ezelőtt beszá
moltunk arról, hogy Jánosbázán
az emeletes községháza alap
falai és boltozatai több helyen
annyira megsülyedtek és meg
nyitottak, hogy a vármegye-által
kiküldött szakértők véleménye
szerint az épület ósszedőlésétől
kell tartani s így életveszélyes
a benne való tartózkodás. A
szakértők
véleménye alapján
most Horváth Kálmán dr. alis
pán utasította a nagyközség
elöljáróságát, hogy az épületet
hálaáéktalanul ürítse ki és bon
tassa le s az utasítás végrehaj
tásáról záros batáridőn belül
tegyen* jelentést.

az épület megsüllyedt, összedőléasel fenyeget.' Természetesen
az épület kilakoltatása és új
épület emelése óriási gondot
sző a nagyközség elöljáróságára.
Az épület földszintjén
6—6
üzlethelyiség, felül pedig az
irodák és a tanácsterem vannak
elhelyezve s bizCny a mai
körülmények
között legalább
120—140 ezer pengős kiadást
jelent egy hasonló épület eme
lése. Ezt az összeget a nagy
község a saját erejéből egyenesen
képtelen előteremteni, különösen
ha figyelembe vesszük azt, hogy
a 4000 lakosú községnek nin
csen egy egészségháza, semilyen
szociális intézménye, de még
csak egy becsületes lajtja sem,
amellyel nyár folyamán az utcák
bokáig érő porát locsolni le
helne.

.Az épületet 1720. táján a
gróf Erdődy-család építette, dra
gonyos kaszárnya céljaira. 1728
A sok nincs és hiány mellett
—1710. közölt a Veleranl-ezrcd
alapos
tatarozásra szorul a
egy zászlóalja volt a kaszárnyá
község tulajdonát képezd csen
ban elhelyezve, amelyhez akkor,
dőrlaktanya, évtizedek óta ese
mint különálló épület, hozzá
dékes, lenne az utcák csatorná
tartozott a mai Korona-szálloda
zása, árkolása és gyalogjárdákkal
is. A zászlóalj parancsnoka
velő ellátása, nem különben a
Ottó Egyed alezredes voll, aki
község belterületén levő liba1732 ben Kemenesalján az evan
usztatók eltüntetése, azonkívül
gélikusok által elfoglalva tartott
29.000 pengős kiadást jelent a
katolikus templomok visszaadá
I jánosháza—egyháaashetyei
út
sánál tevékenyeö közreműködött;

izamosái
szolgált. Többször volt átalakít,
va, a felső falai és bollozalai át
meg áttörve, mígnem húsz évvel
ezelőtt elnyerte a mai alakját
— a jánosházai igényeknek
nagyon is megfelelő községháza
lett.
--Csakhogy a régi -alapfalak
anyaga málásnak indult, nem
bírja* a ránehezedő terhet s így

nehezeíi tlr eT.
tehát mind a vármegye, mind
az«állam hathatós segítsége, de
megértő támogatást remélünk
és várunk a nagyközség földes
urától, a gróf Kni jdy-családtól
is, mert ar térdig sáros és nya
kig poros- jánosházai utcák el
hagyatottsága nemceas ;\ község
vezetőségének és lakosságának
szégyene.
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Képviselőtestületi közgyűlés
Celldömölk nagyközség kép
viselőtestülele Hqkbold István
kőzségblró elnökletével pénteken
délután gyűlést tartott s az a
követketkező határozatokat hoz
ta :
'
— Gersey Imre és Klaus
Hermina celldömölki illetőségét
elismerte, míg Repíti György é9
^Szíjártó' Kálmán" hasonló TfJinya
kérelmét elutasította.
"""— A gyűlés tuiomá.-ul vette"
a helybeli
Tüdőbeteggondozó
Intézet jelenté .ét, mely szerint
az intézet 1940 ben 120 új
jelentkező belegel kezelt. A jc
lentkezők közút 41 férfi, 45 nő
és 34 gyermek volt, akik k«zül
tbc snek bizonyult" 78. A gon
dozónői látogatások száma 611re rúgott.
— Tekintettel a vadászati
tilalomra és vadhiányra a gyű
lés a Kemenesaljái Vadásztársa
ság'vadászbérletét 25 százalék
kal mérsékelte.
— özv. Bókkon Gyuláné
kegydiját továbbra is havi 10
pengőben állapították meg
— Klaffl József és özv. Hőhn
Vilmosné a ligeti kertészházban
levő üzlethelyiség bérbeadását
kérték trafik céljaira. Miután
egy korábbi gyűlés a helyiséget
Lnlics Milánnak adta bérbe, a
kérelmek eiutasíttattak.
— Szabó János temetőr oly
irányú kérelemmel fordult a
községhez, hogy a villanyvezeté
ket épít:ék ki a lakásáig. Egyelőre
a kérelmet, mint nem teljesít
hető!, elutasították.
— Bakonyi József (volt nép
zenész) cukorkaáruinak megen
gedték, hogy a Szentháromság
téren levő Velekey-féle árusfló
bodé mellett hasonló elárusító
helyet létesíthessen.
— A kereskedelmi miniszter
még 1938 ban utasította a nagy
községei, hogy a helypénzdfj
szabást mérsékelje, illetve mó
dosttsa. A község kérelmére a
miniszter most megengedte, hogy
1943 ig a jelenlegi helypénzdijszabás maradjon érvényben.
— A községi levente bizott
ságba Szabó Kálmán dr. ügyvédet,
S/alóky Lajos dr. orvost és VargaJózsef főpályamestert választót
-iái hf*i mint "hniíiife
az evangélikus lelkészlak. és a
vele szomszédos Csupor Sándor
építteti
pengős költséggel, de; ennek felét
az ev. gyülekezetnek és Csupor
Sándornak kell viselni,
— A várinegyélől kiküldött
bizottság megállapítása szerint*»
•elldömölki kir. méntelepen kü
lonböeő célszerű átalakításokra
volna szükség, mintegy 7620
pengős költséggel. A gyűlés nem
zárkózik el az újabb befektetés

elől, ba a vármegye segélyt ad
erre a célra, vagy ha a kincstár
hajlandó több bérletet fizetni a
községnek.
...,
— Miután a helybeli zárda
kisdedóvódája régóta szűknek
bizonyul,- a vármegye az 1391.
évi óvódatörvény
értelmében
utasította a nagyközséget, hogy

egy megfelelő községi óvodát
létesítsen 2 - 8 óvónő beállftásával. A gyflésj elvbeu htzzájárult az óvoda léteslleséhez, de
mivel Cftlldömöikön magfelelő
helyiség nincs és az anyagiak
:s hiányoznak, a községi óvodát
.csak abban az esetben lehet
megvalósítani, ha a költségei
fedezésére álla nsegély l fbiyósR
tanak. -

Szerbia

FONTOS ALISPÁNI INTÉZKEDÉS
a v á r m e g y e sertéshús és
zsírszükségletének biztosítására
Tudatja a lakossággal az elöl
járóság, hogy a vármegye sertés
hús és zsírszükségletének bizto
sítása végett Horváth Kálmán
dr. alispán úgy intézkedett, —
hogy miiidazok, akik sertést
kivannak eladni, ezen szándé
kukat az eladást megelőzően a
községi elöljáróságnál be kell
jeleoteniök.
A bejelentésnek tartalmazni
kell az eladni szándékolt sertés
fajtáját és hozzávetőleges sú
lyát.
A.bejelentett serlésekre vonat
kozó járatié velel csak akkor
állítják ki a marhal.véUe/.elök,
vagy csak akkor fogják a már
kiállított járatleveleket irányítani,
ha az eladást az alispán már
tudomásul vette. Ezért az elöl

járóság felhívja az eladni szán
dékozó sertés tulajdonosokat,
hogy eladási szándékukat az
elszállítást megelőzően néhány
nappal minden esetben jelentsék
be a községi elöljáróságnál, hogy
az Alispáni engedély megszerzé
séhez kellő idő álljon rendel
kezésre.
,
A fenti rendelkezés nam vo
natkozik a m. kir. közellátási
hivatal (Vlász) által, valamint a
vármegye által hizlalási szerző
déssel lefoglalt és lekötött ser
tésekre. Ez esetben azonban az
elöljáróságnál be kell mutatni
az eredeti m. kir. közellátási
miniszteri rendeletet, mely a
sertések elszál ítását rendelte el.
E/.en rendelkezés április hó
!0-én lép énénybe.

A z aktuális Balkán
A~iiitkán~'télsziget a déleurópai
félszigetek egyike, az Adriai-, Jóut-,
Fekete és Egei teogerek
között.
Természeti viszonyai és történelme
Európa és Ázsia kózOtt átmeneti
terdletté teszik., Északi határát a
Truszli-Oböl,
Laibaob (a szerbek
Lublááooak bírják), Száva—Duna és
a Déli Kárpálok vonalaival hozhatjuk
meg.
A Balián félsziget örökös fórra
dalmi fészek volt, lakói sohasem
élhettek nyugodtan, ott
jóformán
örökös volt a háborúskodás már az
ókorban is, az azóta sem szűnt meg.
A balkáni államokra ellehet mondani,
hogy sokat, szenvedett országok, be
késségben alig élhettek, vój
íatoLt^vTgy." T e g i
cuk a törökkel volt,
török igát közOs harcost lerázták,
azután saját maguk köpött vesztek

I t s j e , k i v e t - , c.up .-.i a buigár nem
zet, amely nem hiába testvérünk,
becsületét nem adja el senki báliak,,
nemzetének ; szenved, vérét veszti,
kiállja a megcsonkítást, de becsületét
nem veszti el soha. Beleolvadt nyelviieg, vallási'ag á délszláv népek
áradatába — de ösi hagyományait
megtartja.

Bulgária
az első balkáni háború idejéu, 1912

Mikor Oroszországban visszatért a
józanabb
(elfogás, a belső béke
megerősödött, katouaiag kiépült, első
dolga volt visszaszerezni a világháború
előtti turüieteit. így visszavette Rumániától Basszarabi.it ós Bukovina
egyrészél, összesen 51.300 négyzet
kilométert. A bé-si döntés 43-500
négy-.elkilometert it.éll vissza nekünk.
Balga.la ugyancsak visszakapta Dobrudzsa egyreszét, 7726 négyzetkilo
métert. Románia területe most kb.
194.000 négyzetkilo néter.

ben megkapta a l ö r ö - bircdalon:
roocsaiból Trácia egyrészél, a Marica
mellékét — ezekkel a terület.kkel
122.118 négyzetkilométer lett a te
rülete. A romanck, szerbek és görö gOk megtámadták,
elvették
tőle
Dobrudzsát, a töröktől kapott Heruet
egy részéi, a világháború utaj Szer
biához csatoltak 4282, GO Jgország
hoz 6990 négyzetkilométert. Roma
níátol a bécsi döntés visszaítélte az
elrabolt területet
Bulgária területe
ma 110.872 négyzetkilométer, lakos
ságának száma 6,700.000 kOrül vau.

Románia
O.dhurszág. A Balkán
i.egmeguizbatátlanabb
[ga.
B^avaszsá^gal'-rrgy^fOgefte
Össze amije van, vagy amije volt.
A világháború előtti területe 131.000
zetknnméter
volt.
191 2 ben
zölt 4 W Í Wg~yz^TkTT5i£é1Í^
háború vérzivatara közepette megtámadott minket, erre ugyan rettentő
módon ráfizetett, de a haberú végén
nyertes lett. É n a b o l l a örssagunk
103.000. négyzetkilométerét, kirabolta
országunk liáronmegyedreszét,—amit
psak ellehetett lopni, azt elvitte.
Ausztriától kapott 10.100 négyzet
kilométert,'
Otoszországtól 42.500
négyzetkilométert. A világháború után
az összetákolt Románia lerOlel- 29*
ezer négyzetkilométer lett.

— úiabbau Jugoaílávia. A világhá
borút Szerbia lotbantotta lángra,
természetesen . Lkkor is, most is,
.ingói biztatásra cselekedte azt, amit
cselekedett Szerbia a világháború
előtt szamot nem tevő orszag.cska
volt. A halkáuhaború. előtt onnan
48 000 négyzotkilométtr volt a terü
lete. TőrOkorszast leverése után 36.C00
négyzetkilométert kapott. A világhá
ború után nyertes lelt, ezért jutalom
képen megkapta lölünk a Muraközt,
Hoivátországot, Bácskát, Bánát egy
részét, Baranyamegye felét, összesen
63.100 négyzetkilométert. Ausztria
testéből megkapta Szlovéniát, Herczegoviuit, Boszniai, Dalmáciát és
Stájerország egyreszét, Összesen 82
ezer négyzetkilométert.
Megkapta
Montenegrói 15.000 négyzetkilométer
területtel. Bulgáriától kapott 4282
négyzetkilométert. így dagadt meg
most már Jugoszlávia 247 560 négy
zetkilométerre.

Törökország
európai részű a balkánháború előtt,
Albániát is beleszámítva
180.000
négyzctkíomeler volt, nieiy után
Törökoiszag területe kereken 24.000
négyzetkilométerre zsugorodott össze.
A valaha' hatalmas európai Török
ország majdnem teljesen megsemmi
sült, ma már csupán kegyelemből
hagytak meg neki azt a területet,
ami még Európából a kezében vau,
valamint a Dardanellákat azért, mert
a nagyhatalmak i,y jobbnak fátták.
Törő .ország ma már c.-upan ázsiai
ország, a vilaghtboiú óta erősen
megnyirbálva. Világháború előtti tsnilt teoek kb. a negyedreszél hagytak
msg a győztes hatalmak. Birtokaira
rátette a kezét Anglia és Francia
-ország. Ms antant baráttá vedlett, a *
világháborúban velünk harcolt. Most
úgy számít, hogy Nemeiországot és
Olaszországot lever.k, ezesetbeo Ígé
reteket kapott arra, hogy kielégítik,

Görögország
a balkánhaborúk elölt szintén jelen
téktelen kis sötét államccska volt,
területe alig tett ki 60.000 négyzet
kilométert. Az akkor megvert Törfkorezáft testéből, ugyanakkor Bulgári
ától összesen„angyit eíöfpzuit, hogy"""
-PÍAL í M Í J t X J t b . .'ÍSO.OOO.-BéijiaTGzS
kilométer. Ahogy tudjuk, Görögország "
ántáotzsoldba szegődött, tekintete Álbánián van, azt akarja megkapni.
i

1

IMiaaMI

közelében levő szigetcsoportot —
Dod^kgaízoszt.
A Balkánnak ma minden sarka
füstölög, recseg ropog olt miuden.
BizUak-abbaOrJiogy-rovidesen k i t i s L
Inl ott a levegő, erőrekap u józanabb
ész és elkerülhető lesz a Balkan
félsziget végleges elpu.zti; >.-a. az
oltani népek megmenekít u. k a mai
háború borzalmas szenvedéseitől.
^_w^Cs«knr•íJé*sSe •
,
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xTüssünk takarékosai !

BARDOSSY LÁSZLÓ
a x új miniszterelnök
A volt Teleki-kormány tagjai
csütörtökön délelőtt 9 órakor
Keresztes-Fű cher Ferenc belügy
miniszter, mint rangidős miniszter
elnökletévé!
minisztertanácsra
ültek össze, melynek határozata
alapján a kormány tagiai a
Kormányzó Uroak benyujtoltáltlemondásukat. A Kormányzó Ur
elfogadta a lomocdást s utána
nyomban BArdossy László titkos
tanácsost, külügyminisztert —
Vasvármegye szülötlét — bizta

3. oldal.

meg az új kormány megalakí
tásával. Bárdossy .László a kor
mányát azonnal meg is alakította
és a névsort délután 6 órakor
beterjesztette a Kormányzónak.
Bárdossy Líszló a > miniszter
elnöki tárca mellett megtartotta
4»agáaa4t—a
külügy miaiszterilárcát is, mig a régi kormány
(agjail változatlanul megtartotta.
Az új kormány pénteken dél
előtt 11 órakor tette le a hiva
tali esküt.

HUSVÉTI-PATKÓ:

TÉSZTA. 25 deka liszt. 2 teáskanál Dr. Oelknr sulópor..
-S deka cukor, t tojás. 10 deka vaj. t—2 evőkanál ti).
TÖLTELÉK: 15 deka mogyoró. 6 deka cukor...
I tojásfehérje, 3 evőkanál víz.
BEKENÉSRE: t tojássárga.
A lisztet a sütőporral e!vegyitjüt< és a gyúródeszkára
szitáljuk. Közepébe egy mélyedést nyomunk, abba
tesszük e cukrot tojást tejet és a liszt eayrcszével
ráhelyezzük, liszttel betakarjuk, gombóccá osszon,írniuk,
majd a közepéből kiindulva gyorsan sima tésztává
gyúrjuk. Téglaalakúra kisodorjuk, a lőtteteket egyenlelesen rakeriiek es hosszában cssnesodcrjjk Patkóformában tepsire tesszük, tojássárgájával DeherrjuK. —
A töltelékhez a mogyorói ledaráljuk és a tóbbi hozzá
valóval elkeverjük.
SÜTÉSI I D O ; 40 perc. jó któpitfcte'g sítöbrw •
Receptkonyvet kívánságra ingyen k:'.í

Dr. O E X K E R A. Budeptssz.. VI1L, .Contj-nlea 2 ; '

SÜT'Ő
VA.V.'L

H Í R E K

szent Anna oltárhoz, majd az oltárok
díszüktől megfosztatnak.

A NAGYHETI
istentiszteletek
s o r r e n dj e:

Délelőtt 8 órakor ünnepélyes szer
tartások ' Passió éneklésével és csonka
misével. — Az O.tariszenUég kitétele
a szentsírra. — Szentbeszéd, — Dél
után 3 órakor oltáregyleti imaóra.
Alatta J e r e m i á s . f roléta siralmai. 0
órakor Szentségeitétel.

Az apátsági templomban
Virágvasárnapi
Délelőtt 6 és 7 órakor csendas
szentmise és a hívek gyóntatása. 8
órakor orgonás mise. 10 órakor
barkaszeutelés, utána oagymise Passió
éneklésével. — Délután 3 órakor,
nagyböjti szentb.-széd és keresztúti
ájtatosság. 7 órakor kezdődik a
misszió megújítás. Missziós szentbe
szed az össze- hívek részére az
apátsági
templomban. Tartja: P.
Csiszár
Teodóz
ferences
házfőnök. Szentbeszéd után rövid
ájtatosság.

Nagyhétfö:
Délelőtt 6 órától H óráig szent
misék és gyóntatás. 7 órakor missziós
szentbaszéd, utáoa orgónásTnise. —
Udiutáu 3 órakor keresztény oktatás
leányok részére. tkarra a leányos
gyóntatása. 7 órakor missziós szent
beszéd az Osszns hívek számára.
Utána rövid ájtatosság.

Hagykedd:
Delelőtt 6 órától 8 óráig Szent
misék éa gyóntatás. 7 órakor misz
sziós szentbeszéd. Utána orgonás
m: e. — Délután 3 órakor keresztény
oktatás leventék, legények, nőtlen
fiatalemberek részére. Utána ugyau
ezek gyóntatása. 7 órakor missziós
szentbeszéd az összes hírek részére.
Uiaoa rövid ájtatosság.

órától* 3 ó r á i g - szent
misék és gyóntatás. 7 órakor missziós
szentbeszéd, utáoa orgonás mise.
— Délután 3.órakor családapák és.
val
7 órakor missziós szentbeszéd az
összes hívek részére. . Utána rövid
ájtatosság.

Nagycsütörtök:
alelótHJ ó r á t ó l - 8 óráig gyóntatás
és félóránkiul áldoztatas. 8 órakor
ünnepélyes
nagymisevangélium
utao rövid szentbeszéd ós a missziómegújítás balejezése, pápai áldás.
Közös . szentáldozas. — Nagymise
után az Oltáriszentség, átvitele a

Nagypéntek i

'-.

Nagyszombati

Délelőtt f> órakor szentségkitétal. a
szeotsírra. 8 órakor szertartások,
keresztvízszsntelés, azután ünnepélyes
szentmise" — Délután 6 órakor feltámadási körmenet.

Az ev. templomban
VIRÁGVASÁRNAP fél S órakor
helybeli és vidéki leventéknek isten
tisztelet és urvacsoraosztás. 10 óra
kor istentisztelet,
úryacaoraosztas.
3 órakor gyermekistentisztelet. Nagy
hét minden este 7 órakor a templom
bau istentisztelet: Viselvén bűneinket
központi gondolatról szóló prédikáció
val. VASÁRNAP 7 órakor: Cserben
hagytuk... HÉTFŐ 7 órakor Elárultok..
KEDD 7 órakor: Hamisan vádoltok...
SZERDA 7 órakor: Kicsúfoltuk „
CSÜTÖRTÖK 7 órakor: Urvacscraosztó istentisztelet. Délután úrvacsoraosztás a kórházban. PÉNTEK
9 órakor, gyermekistentisztelet. 10
órakor istentisztelet, urvaosoráo-ztás.
7 órákor:' Kitaszítottuk... SZOMBAT
7 órakor: Keresztre feszítettük.,.

Evangélizacio. A helybeli fiú és
leánypolgári iskola evangélikus vallá
sú tanulói részére csütsilök, péntek
és szombatod voltak a böjti úrvacso
ra! előkészítő, előadások, amit MolitorisZ János esperes, Etelka diako
nissza nővér, Túrmezei János gércei
lelkész és Hubert István o. lelkész
tartott's ők 'osztönaKTk1~íia.' tJrvaCsOrát Í S T * -

'.

' ...

Magyartélét Part hírei. A ' MÉP
celldömölki járási' vezetősége értesíti

osüfüítökön délelőtt tárt panasznapot
a Hubert vendéglő' épületéban levő
l árthel) iségében. Addig is a levélbeui
megkereséséi
budapesti
olmure:
TökOly űt 59/A 11. khldendők.

Penzügy^álhelyazés.

* azmn

báthélyi pénzügyigazgatósag Babos
Tibor forgalmi adóhivatali tisztel
J moshazaról
Celldömölkre,
Kiss
Jozsel forgalmi adóhivatali díjaokot
Celldömölkről Jiposhazara helyezte
ál.'•"'"*-•
. " - v •*..'.

Vasúti áthelyezés. A szombathelyi
üzletvezetöség Arányi József MAV
tisztet Veszprémből
Celldömölkre
helyezte át.
l'Irdstmény.Fethívja
a
községi
Elöljáróság a lótartó gazdákat, hogy
saját tenyésztésű lóra, csíkóra mar
haleve ei
a marha
levél ke/elő csak úgy állíthat ki, ha
a lovat vagy csikót eléje vezetik,
hogy a bemoodi.tt adatokat ellenőriz
ni tudja. Jelen rendelet május 1-én
lép életbe.
Öngylkosság
Ostffyasizanyfán.
Gömbös Mihály 75 éves ostffyaszszonyfai földműves felesége évekkel
ezelőtt elhányt s így az idős ember
egyedül tengődött és amellett állán
dóan betegeskedett. Ez végül úgy
elkeserítette,
hogy
öngyilkosságra
szánta el magát Vasárnap este be
zárkózott lakásába s ott a padlást
tartó gerendára fölakasztotta magát.
Hétíőo reggel a szomszédok akadtak
rá és vágták le a kötélről, de akkor
mér nem volt benne élet.
Országos Irodalmi ás zenei pálya
zat. A „Múzsa*' könyv- és zenemű
kiad i vállalat megállapítása alkal
mából országos irodalmi és zenei
pályázatot-hirdet kisregény, elbeszé
lés, költemény, dalizöveg, műdal és
nóta műfajban. A pályázat dijai
közölt szerepel 500 pengős pénz
jutalom, hanglemezre való felvétel,
könyv- és kottakiadás, érmek stb.
A részletes tájékoztatót az érdeklő
dJknek megküldi a „Mázsa" könyv
es zeneműkiadó' vállalat Budapest
VII, Nagyatádi Szabó-u. 87. A pályá
zat határideje 1941. április 25.
Fokozni kell a takarmánytermelést.
Az ország takarmáoyellátása tekinte
tébon jelenleg külföldi behozatalra
nem számithatunk, szükséges tehát,
hogy az abrak- és szálastakarmány ok
termelését, mindenki lehetőségeihez
mérten kifejlessze. A fóldmívelésűgyi
miniszter nyomatékosan felhívja erre
jelenlegi " rendkívüli
körülmények
kötött, szállítási nehézségek is elő
állhaatoak és a saját gazdaságban
teimelt takarmánnyal lehet csak telje
' vaj-.taianol biztosítani az álla
ajBW^Bjfl^fia
A Párisi Divat áprilisi számában
minden kényes . ízlés megtalálja azt
amit koros. T . i v a s z i kirandu...' ruhák,
Ízléses kompié összeállítások. Gyö
nyörű" menyasszonyi ruhák. F lé
halószubanészlet. csinos nyaralóba
való terítők. Elsőrendű magyar ésidíúgen arók válogatott írásai. Célszerű
aiáudékok férfiak részérő, hölgyeknek
kötött
fehérneműnk.
Mludezt 60
fillérért n ojtja plvasói részére a
Pahsi Divat.
• '—f7
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Hazátlan voltam!
Ezzel a címmel most jelent - meg
a Vitézi Rend Zrínyi
Csoportja
szerkesztésében
éa kiadásában a
„Regényes hőstör lenetek'' 2. sz. füzete,
amelyet Dávid István erdélyi hírlap
író, Zrínyi munkatárs irt meg eleven
színekben, valóban érdekfeszítő és
szivbemarkoló módon.
Hazátlan voltami — ez a
füzet
címe. Egy kortárs, aki- maga is át
élte a kissebaégi sors keserveit, meg
rázó vallomásban szamo. be Erdély
22 éves szabadságharcáról, melyet
megmaradásáért, magyarságéért foly
tatott az elnyomó idegen hatalommal''
szemben.
-Hazátlan voltami — Kiált fel—a
szerzővel együtt a sokat szenvedett
erdélyi magyarság es ebben• a kiál
tásban benne van: mit jeleni kiesebb
Eégi sorsban élni, mit jeleni suttogva
ejteni ki sz édes anyanyelv szavait
és mit jelent „hazátlan kutyának"
lenni azokon az ősi rögösön, amelyet
apáink vére szemelt örökre magyarra.
Minden igaz magyarnak el kell
olvasnia ezt a kis füzetei, -amely
nem csak érdekes olvasnivaló, hanem
példamutatás ís arra, hogy mit lehet
es mit keli tenni tengernyi vészen
át is Zrínyi Miklós-i magatartással,
kitartó munkával, hősi helytállással,
az örök magyar hivatás betöltéséért.
A „Regényes hősíörténetek" füzetei
dohányosboltokbap, fbusz pavillonok
ban, vagy a.kiadónál (Budapest VIII.
Heviczki u, 4 b.:) kapható. Egyeá
szám ára 20 fillér. Évi 10 füzet
előfizetési ára 2 pengő, mely összeg
megrendelés vég. tt a Vitézi Rend
Zrínyi
Csoportja
Munkatársainak
Irodalmi és Művészeti Szövetkezete
58.100
sz.
posiatak&rékpénztári
csekszámlájára (biauco csekklapon)
fizethető be.
Halálozások.

Na¿v

János

nyug.

hosszas szenvedés.után hétfőn elhunyt?
Szerdán .délután temették a temető
kápolnájából nagy részvét mellett.
Özvegye, leánya és kiterjedt rokon

kor a bau v a s á r n a p „ é j j e l r j ^ d j w a n védés utan elhunyt, özvegye, két
leánya, két veje, négy unokája és
kitérjeit rokonsága gyászolják.' Szer
dan (I oilan helyeztek az izr. crlh.
temetőben örök nyugalomra.

így k e m é n y f a háló
szoba bútor e i a d é .
Cint a kiadóban.
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15-ig
a

kell

cinkgálic

léseket

igény

bejelenteni

Mint ismerete?, a szőlősgazdák r é 
szere kataszteri boldankint Kiszolgál
tatható rézgalic mennyiségét 16 kg
baa állapítottak meg. Ez a méunyi_ ség a perocn'zpcra elleni védekezés
"fii osak kedvező m o j a i a s e t i l é r e lesz
elegendő, ezért a rezgahc pótlására
gondoskodás törtért ciskgaüc gyár
tasáról. A íinkgalic védőhatása sokkai jtyeugebb, mint a léig.iliué, ^s-akisérietek azt matattak, hogy 34
százalékos oldalban , eredményesen
lehet permetezni, mikor n szőlő
lombozata
m . r erősetb és igy
egyébként is jobban ellenáll a pero
noszpőfának. A permetlevet egyéb
ként éppen úgy k . l l elkészíteni, mint
o
a rézgálicbDl készolt úgynevezett
bordóilevet, avval a különbséggel,
hogy egy hektoliter vízhez a 3—4
t százaléknak megfelelően több szalon
nás meszet, illetőleg mésztejet kell
hozzáadni. Feli ívjuk a sző'ősgazdak
figyelmét errá, hogy a gyárak asze
rint fognak
cimgálicot
gyártani,
amilyen érdeklődést.
<apasztalnak
ezen védekezőszer iránt. Ezért min
den szőlősgazda,
aki
cinkgálfcra
igényt tart, legkésőbb április 15 ig
jelentse be igényét a következő cí
mekre: iiötragír.t Eriékesítő tt. Bu
dapest V., Arpád-S. 8., vagy Phőnix
kénsav- és
vegyi-termékek gyár,
Nagybánya. Az említett gyárak az
igénylőkkel érintkezésbe lépnek és az
Összes feltételeket kOziik. A cinkgáiic
forgalma egyébként szabad, annak
beszerzéséhez nem keli utalvány.
-

t

(

Köszönetnyilvánítás.
Mindazon rokonodnak, isme
rősöknelr, jé baráti knak, do
különösen a Vasutasok Köré
nek, a C'pész Szakosztálynak
és a róm. kai. Vegyeskarn?k,
akik felejthetetlen jó -fírjenj,
édesapánk és apósom

Sütő József
temetésén megjelentek. gjrjára
ko-zorút vagy virágot helyeztck. részvétekkel faidaimunk;:!
e, úton is enyhíteni igyekeztek,
ezú'o;; rtondunk Lalas kősaönétet.

Somlóhegy
vásárhelyi részén vasutálomáslól 15
percre 1845 Q - ö l villányi I . rendű
oltvánnyal
betelepített 5—6-, éves
szőlő, új karókkal, télen-nyáron lak
ható 2 szobás, konyhás, speiz, alá
piocézett pré'házas épülettel, kitűnő
viza knttál, faházzal, b kerített udvar
ház résszel szabad kézből e l a d ó .
(Cim a kiadóba.)

Bár nehezen, d« sikerűit mégis az
egyik pontot megmenteni ^Szombat
helyről. Ez azonban tisztara a-jól
n.űködő CVSE védelmének köszön
helől mert bizony a csatársor e'rőtieu, csapkoditaés széteső, magyarán
->ó'va semmit nsm" ér. A lühbet és
veszélyesebben
támad.; SzFC " I I .
szerezte meg a -vezetést, ami! Budai
ak a má-odik felidő 22. p.rcében

J A C - Z L E 3:0 (0:0)

Sütő é s Börzsönyi
családi.

Az egyre fe-jtiidő jáoosházai.csapat
Zalaegerszegen is kitett magáért. Az
elején ugyan a levente
tartotta
magát, de végül uein bírta sz Tramot
s így Lendvay (2) és Pusztay góljai
bebiztosították a szép győzelmet.

Hogyan telelt
— a burgonya?
A tavalyi recdkívűl csapadékos ev
a vetőmagvakra is rendkívül káros
hatással volt. Tudjuk, hogy a tenge
rivel különösen
vigyáznunk
kell,
cslráztatási próba nélkül ne is ves
sünk tengerit, de bizonyos,, hogy a
nedves időben fejlődött es szedett
burgonya nem kerülhetett szárazot:
elvermelésre sem, igy számolnunk
kell azzal, hogy a burgonya vetőmag
is gombabetegségekkel fertőzött

Hirdetmény

v

SzFC II.—CVSE 1:1 (¿.0)

Celldömölk. 1941. március 29.

Ültetés előtt ezért még egyszer a
leggondosabban
válogassuk
át a
burgonyát és csak teljesen kifogás
talan
gumókat ültessünk el. Ha
beteg gumót teszünk a földbe, attól
egészséges növényt nem várhatunk,
de kitesszük magunkat annak a
A celldömölki kir. járásbíróság.
veszélynek is. hogy beteg gumóval a
talajt is megfertőzzük. Ez különösen
Pk. 580—1940. szám.
ott volna baj, aiol a bnrgonya lő
termény, s gyakran szerepel a vetés
forgóban.
Érdemes
megemlíteni, hogy a,
A celldömölki kir. járásbíróság
közhírré teszi, hngy az
állítólag szuperföszfát műtrágyának gyakran
azt a hatását, hogy
1939 év végAn Celldömölköd elveszett tapasztaltak
"823 P 63 fiil-rről szóló, a »Szom-. szuperfoszfátoxott talajban termesztett
burgonya
bizonyos
gombabetegségtkbath-lyi Takarékpénztár rt. celldö
mölki fiókja* által kiállított B. I I . nek jobban ellenálott. Különösen a
1269 számú »Váltók« című takarék* burgonya varasodasa ellen bizouyult
betétkönyv megsemmisítése iráni az jó ellenszernek a szuperfoszfát. Ez
eljárást Singer Béla vaskereskedő részben a műtrágya közvetlen vegyi
celldömölki lakos kérelmére folya hatásának tulajdonítható — miulha
matba tette. Ennélfogva felhívja az csáváztuk volna a burgonyát —, de
említett okirat birtokosát, hogy a még inkább annak is, hogy a szuper
jelen hirdetménynek
a Budapesti foszfáttal, általában a műtrágyával
Közlönyben történt harmadszori be bőven ellátolt talajban a burgonya
gyorsabban fejlődik, gyorsabban át
iktatását követő naptól számított egy
vészeli azt a zsenge állapotot!, amikor
év alatt az okiratot a bíróságnál
bizonyos
gombabetegségek különösen
matassa be, mert ellenkező' esetben
könnyent
kart tehetnek benne.
a bíróság azt a jelzett határidő le
telte után a folyamodó újabb kérel
Amint mondjak, hogy csak ép
mére semmisnek fogja nyilvánítani. ' testben lehet ép lélek, ugy mondiiat
juk azt is, hogy csak tapiáló-anyag
J^lldOmölkj 1940 ; március, 4,
}BU..Í0l_eJJá.oll_J^
JDr.D/MBAY AJUAJQS_sjr. egészségesen. Ezt az elmúlt rendkívüli
czapadékos esztendő otan anhal-tskir. iarásbíróinkaoTT fcelT rxVégs2fctstnüuk,~m<
A kiadmány hit
»°jdói"
jMsgédfiivatali ttsttyisslöV,

SPORT

vizes talajokban a talajbaktériumok
sém'TeJthSRíE t i reiiaro' munxájült atT'
de a talajmni ka s-m volt legtöbb
helyen, megadható, úgyhogy a feltá
rás ebben a viszonylatban is hiányos
Ebben az évben jó termésre csak
akkor számíthatunk (eltekintve az.
időjárástól), ha fokozott mértékben
adunk a borgnnya, de egyéb tavaszi
növény alá is sznperfoszfat műtrágyát.
• Készült

DINKGREVE NÁNDOR
könyvnyomdájában, Celldömölkön

Eladó ház!
A sóságon a róm. kat. iskola
szomszédságában — a volt
Kertes* Mihiiy-féle ház — 1941. évi április hó 14-én
húsvét másnapján délután
3 órakor a helyszínen ön
kéntes árverésen a leg
többet ígértnek örökáron
eladatik. — Érdeklődőknek •
bővebb felvilágosítást ad :

1 9 3 9

évi — k i t ö n ő
minőségű rizling

sághegyi bor
kisebb tételekben is eladó

Egyéb eredmények: Perutz I I . —
Haladás I I I . 3:1 (2:1.), Move ZSE—
Kinizsi I I . ö:0 (0:0).

Érdeklődni lehet: Baross Imrénél

A bajnokság állása:
1. CVSE.
2. MoveZSE
3. SzFC II. ~
4. Kőszegi SE
0." Perutz I I .
5. Haladás III.
7. JAC
8. ZLE
9. Kinizsi II.

12
12
10
9
12
12
10
11
11

10
9
5
4
4
3
3
2
1

2.—
2 1
2 3
2 3
2 6
3 6
2 5
1 8
2 8

39: 7
44:14
25:11
22:18
24:32
24:24
17:36
18:38
9.41

22
20
12
10
10
9
8
5
4

Mai m ű s a m
JAC—Haladás
III. Jánoshazán,
Move ZSE—Kőszeg Zalaegerszegen
SzFC II.—Kinizsi I I . Szombathelyen
és Perutz II.—ZLE Papán. — A
CVSE ma Alsóságon ja:*zik tréning
mérkőzést.

ELADÓ
HÁZ !
CELLDÖMÖLKÖN
a Rákóczy-utca
22. számú ház két
egyszobás lakással

e l a d ó .
Bővebbet a házban lakó
háztulajdonosnál.

Eladó
Celldömölk
Újtelepén 2 s z o b á s ,
kertes, a d ó m e n t e s ,
szépfeievésü, új

családiház
e l a d ó . Cim a kiadóba.

uriház.

Gróf Tisza István utcában 35o
négyzetfüón fekvő komfortos
.kétlakásos — 4 szobás hallos
lakássa
visszaalakíthat.)
—
ú r i h á z elköltözés miatt
jutányosán e l a d ó .

Földbérlet.
Közvetlen Celldömölk mellett
5000 négyzetül prima birtok
.4 évre b é r b e a d ó .

úgy tavaszi, mint őszi ültetésre
P

t

s" áfnt

SEREGÉLY BÉLA
zanBaaBaaaasaaaaBtaaaasssBai

állami felügyelet alatt álló faiskolája
BORSOSCYŐR. ü. p. PAPA.

