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Szerkesztőség és kiadóhivatal:
Celldömölk. Kossuth Lajos-utca 14. s z i a
Hirdetés dija előre fizetendő.
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Felelős szerkesztő és kiadó: D 1 N K G R E V E N Á N D O R
PoitatalMrékpénztari csekkszámla 44868,.

KINEVEZTEK
Kemenesalja új esperesét és
Celldömölk ideiglenes plébánosát
j , . - ; '•&tragikus körülmények között
elhunyt Horváth
Károly dr.
celldömölki
esperes-plébános
temetése alán alig; néhány nap. pal Grősz József megyéspüspök
és Kelemen Krizosztom pannon
halmi főapát máris intézkedtek,
hogy a tavaszi papi éa tanítógyűlések, nemkülönben a szoká
sos iskolalátogatások és vizsgák
idejének gyors közelgésére való
tekintettel
mind az elárvult
kerületi esperest, mind pedig a
celldömölki plébánosi stallum
az arra kiszemelt és régóta ki
próbált egyházi férfiakkal be
töltessenek.
Grősz József megyéspüspök
bizalma foly'.an a kemenesaljai
kerület új esperestanfelügyelőiévé
Tanay Ferenc alsósági plébános
lett kinevezve. Ez a kinevezés
sem a kerület papságát és
tanítóságát, sem az—alsósági
blveket nem érte váratlanul,
mert már az első perctőt kezdve
mindenki "tisztába volt vele,
hogy
kiváló
képzettségénél,
páratlan
ügybuzgalmánál
éa
szorgalmánál
fogva
egyedül
Tanay Ferenc hivatott az érde
mekben gazdag elődje üresen
maradt esperesi székét betölteni.
Tanay Ferenc 1900. október
27 ön
született Iváncon. A
ideológiát a Pázminy Péter
'^dományégyeTSTHeTT • 'végezte**'
majd 1926. júnins 21-én áldozóPappá szentelték
Utána kar
fáplán.- a j á j f j f . 1 9 2 5 - 2 8 ban a

Celldömölk. 1941. április 27. 17. siám.

ködéséről az alsóságiak felekezeti
éa társadalmi különbség nélkül
csak a legjobbat tudják mondani,
ugyanezt mondhatja az egész
esperesi kerület is. Amellett,
hogy mindenkor a felekezeti
béke megóvója
volt,
teljes
erejével és tudásával szolgálta
az egyházat, lüktető életet vitt
az
alsósági
Legényegyletbe,
Leánykörbe, Oi tár egy let be, Szív
gárdába és megalapította az
ottani S~ent József cserkész
csapatot is. Különösen dicséretes
a mély szociális érzésérői s
bizony a karitaív munka, áldo
zatkészség sok terhet- rót rá az
arr úgyis nagyszámú szegényt
rejtegető A'sóságon. Csüggedést
és meghátrálást azonban nem
ismer s ennek
köszönhető,
hogy rövid néhány hét múlva
teljesen ' felépül . Alsóságon a
legelső kemenesaljai Napközi
Otthon az ovóda udvarán pihe
nő- és mosdóteremmel, konyhá
val és pincével nem kevesebb,
mint 139 szegénysorsú gyermek
számára.

1919. szeptember 21-én áldozó
pappá
szentelték.
Macher
Emmánúel József, aki a bölcselet
doktora, okleveles középiskolai
tanár és a zalavári országos
levéltár hites tagja, előbb mind
tanár a pannonhalmi főiskolán
működött,
majd 14 .évig a
zalamegyei Nagyradán, legutóbb
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MUNKABÉREMELÉS —
sertés- ós zsírárszabályozás
szénérak, munkabiztosítás
A rendkívüli viszonyok rend
kívüli gazdasági intézkedéseket
te Itt k
szükségessé,
amelyek
tervszerűen biztosíthatják a ter
melés folytonosságát és kiküszö
bölik a fogyasztó rétegek és a
mezőgazdák számos
indokolt
panaszát.
A kiadott új kormányrende
letek között első helyen szere
pel a

háború kitörést óta egyáltalán na a emelkedtek,
Változatlan marad egy kormány
rendelet folytán például a lakbér,
az oktatás és változatlan nagy
jából a közlekedés ' költsége is.
As iparban, kereskedelemben és
bányászaiban dolgozó nagyobb
részt váró i lakosság azonban
keresetének
igen számotlevő
százalékát adja ki olyan cikkekre
és szolgáltatásokra, amelyeknek
ára nem változott. A kormány

munkabérek újabb szabá
lyozásáréi
ssóló 2980—1941. M. E-számtS
rendelet, amely az iparban,
bányászatban és kohászatban,
valamint a kereskedelemben
fizetett munkabéreket további

sebb néprétegek helyzetén éa
ezért a munkabérek megjavítá
sában
elment

nyolc százalékkal emeli.
Az ideiglenesen
kinevezett
celldömölki plébánost Kelemen
Krizosztom pannonhalmi lőapát
hétfőn délután 1 órakor Balaton
füredről autón hozta magával
Celldömölkre, ahol a magas
a konvent tagok élén Jándi
Bernardin dömölki apát. fogadta
és ' üdvözölte. A főapát először

Mint ismeretes, a kormány a
munkabéreket hét százalékkal
emelte 1940. októberében. Most
a munkabéreket oly mCdon kell
kiegészíteni, hogy az 1939 szep
temberi bérekhez képest
tizenöt százalék legyen a
javulás.

ËÊË
(...imádás- lemptöm— -*ár<
lelkésze, 1929—33 ban a Szent
Imre kollégium
főiskolájának
Prefektusa, 1933—36-ban pedig
» szombathelyi
középiskolák
bitoktatója volt, mígnem Kiss
Uíos dr. kanonokká történt
kinevezése után 1936. augusztus
20 án
elnyerte az
alsósági
Plébániát.
Tanay Ferenc plébános mfl-

Bafátonfüreden volt plébános,
mígnem most a főapát bizalma
ideiglenesen
a
celldömölki
plébánosi teendők vezetésével
bizta meg. Az új plébános ma
délelőtt 10 órakor az apátsági
templomban szentmise és szent
beszéd keretében mutatkozik be
a celldömölki híveknek.

ithun
moly
részvétét
fejezte kl a konvent tagjai élőit,
majd bemutatta Macher Emmá
núel dr. balatonfüredi plébánost,
akit a főapát ideiglenesen meg
bízott az elárvult celldömölki
plébánia'vezetésével.
Macher Emmánuel József dr.
1897. január 17-én Győrött
született. A
rendbe
1913.
augusztus 5 én öltözött be, majd

vaunak iontos létlentartásl költségek, amelyek a

ha

A magyar agrárélet minden
rétegét közelről érinti a közel
látási miniszternek és , áz árellenőrzés kormánybiztosának az
a három rendelete, amely a

JuMünSüA
s ,s ij á r t é i esarakatesa
t e r m e i é i piacai
szabályozza. Ezt a szabályozást
régóta várta a' gazda közönség,
mikor u g y a T i i s ^ i O r ^ z é r r i
é

A munkabérek emelése ttrmészetesen nem követi teljes
mértékben a háborús viszonyok
következtében beállott élelmiszer
és iparcikkdrágulást, azonban
nem szabad' figyelmen kívül
hagyni azt, hogy

a lehetőség
táráig.

! a hús árát szabályozták, más
volTa "helyzet mint ma.
or
a gazda még megtalálhatta szá
mítását, azóta azonban az esős
idő miatt rossz minőségű lett a
kukorica s így megdrágult a
takarmányozás. Az előző évi
rossz, termés miatt pedig meg
fogyatkozott a sertésállomány éa
megdrágult a sovány sertés. A
sovány sertés legmagasjirih

- ^ ,
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oldal.

1.90 pengd (ősszel 1.60.pengő
volt), a bizolt sertés Ara pedig
o l y a n helyeken,
ahol felesleg
van 1,74 pengő, olyan vidéken,
ahová máshonnan kell hozni a
sertést 1.81 pengő, Budapesten
pedig 1.98 pangó lesz élősúly
kilogrammonkint. A budapesti
zslrár 3.H0 pengőre emelkedik
s ennek megfelelően emelik a
húsárakat, valamint a vidéki
zsfrárakal is.

Az önálló Horvátország megalakulása

A nagyszert) hóbortnak lelt átdo
zata az úgynevezett
Jugoszlávia,
amelynek m á r a születése sem volt
tOkSIetes. A piriskörnyéki Lékének
volt a koraszülötte, tehát uem lehe
tett életképes. Jagoszlávia egy köoynyO leheletre szétfoszlott, a német
csapatuknak csak á feltűnése volt
szükséges, hogy a szerbek által le
igázott, meggyötört ' többféle népek
bátorságot nyerjeoek a fellizadásra.
A legfőbb érdek rr.ost az, hogy
így szabadalt fel a bulgárlakta Ma.
a sertésállomány
növekedjék. cedönia, melyet annakidején a bal
Ezért terhelte meg a^rorrnány^gároktoí vettek-el a szerbek, [elsza
az átmeneti időben a fagyasztást badult a görögök által bitorolt Trácia,
ahol szintén bulgár és albán nep van
és éppen ezért
gondoskodik
többségben, tehát nem illeti meg a
arról is, bogy
fennhéjázó, megszédült, eszétvesztett
gOrögOket, akik most vívják a halálok
a sertésvágást 30 száza
harcát, utolsó vonaglásukat élik mint
lékkal ideiglenesen csök
s-.abad nemzet. Bulgária megkapja az
őt megillető, mindig a tulajd inat
kentsék. Zar alá helyeztek
képeső bnlgárlakta területeket, így
minden bizott vagy bízóban levő megkapja Macedóniát, Tráciát Szalo
sertést és az élősertéssel
való oiki és á többi gOrOg kikötőkkel, így
kereskedést jogosítványhoz kö Bulgária visszanyeri régi területeit,
régi fénykorát. Olaszország megszál
tötték. A búsiparosok csak annyi
lotta a Dalmát partvidéket, amihez
serlés: vásárolhatnak, amennyire ősi joga ván, hiszen ezen a partvi
a hatóságoktól vásárlási igazol dókén majdnem , teljesen olaszok
ványt kapnak. A gázdák és laknak, a dalmát nép mohamedán
inkább lesz olasz
hizlalók továbbra is vásárolhat része szintén
állampolgár, mint szerb. Bosznia
nak hizlalásra vagy továbbtar- mohamedán népe egyetért a dalmá
tásra sertést, de azokat legalább tokkal, hiszen nagyjából ugyanaz a
két hónapig tartaniok kell. A népfaj, együtt örülnek az összeomlott
gyökértelen szerb tákolmánynak. Ju
rendelet
végül
gondoskodik
. í f t ő v h o g y .a"tenyésztők kocká goszlávia, Görögország teljes é s ala
pos felszámolásával összeomlott az
zata és . költsége ., a szállítások angol balkánpolitika,
Összeomlott
körül is csökkenjen. Nem vonat Európában az utolsó sarokpillér is,
koznak a rendelkezések az erdélyi melyre az angolok mindent lelteitek.
DJ itt nem csak a bűnben fogant
országrészekre.
Szerbia, ' uem csak a mindenféle
. A szénárakat is újból szabá
vegyületekből összeadódott ágynevelyozta az árkormánybizlos 8 zatt Görögország omlott össze talán
egyben korlátozta a kereskedők
mindörökre, hanem Összeomlottak az
\ használ. Az erre vonatkozó két angol álmok, Összeomlott i t t maga
rendelet magyarázata az, hogy Nagybrttánia Is, az Összeomlástól
meg nem menti őt semmiféle további
a széntermelés költségei erősen próbálkozás, semmifele hamis intrika,
emelkedtek, növekedtek azon- hiszen már nincsen Kurópában tObb
.-• kívül az üzemanyagárak és a áldozat, akik késsek voltak vaksá
beruházásokkal járó terhek. A gokban lel áldozni az országot,, min
] denütt akadtak áruló, megveszteget
hazai szénárak 1983 óla váltohető aljas politikusok, akik anyagiakat
zatlanok. A munkabérek azonban tekintették, népük, országuk érdeke
immár 1B százalékkal emelked mellékes volt. Hiába való már Ro
tek, sőt közben egy munkabér- osevelt dobver*se,~ Britáoiát már
rendezés is volt a bányászat Amerika sem mentheti meg, meg
késtek a segítséggel, ami Roosevelt
terén, másrészt pedig a bánya szerint is csak 1942 re alakulhatna
vállalatok nagy költséggel kutat ki teljesen, esak akkor tudnának
nak újabb azéntelepek után és segíteni lényegesen. .
új tárnákat nyitnak meg, hogy
A nagyánlánt és a kisantant bű 1
hazánk önellátását fokozzák. E *
halmaza Összeomlott. Ebből nőt ki a
is növeli a termelési költségeket. szabad, az Ónálló Horvátország, ebbCI
A ssénárak rendezése az alap
árakhoz számítható felárak for
májában történik, amelyek má«siTnrr*es
váltakoznak.
- •

Végül

\"
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az összeomlásból kapta meg Bulgá
ria az őt 'megillető ősi löldjét. .
A fOggétlin ll&rvátország'törtJuel
mét úgy ismerjük, hogy 030 körül
Herácüus római császár örömmel
fogadta az északi hazájukból délre
vándorló szláv népet, akiket a Dráva,
Száva mellékén és ettől délnyugatra
telepitett le Nevüket is akkor kap
tak, t. i . a horvát szó delensort, vé
delmezd jelent. Ettől az időtől kezdve
született meg a horvát uépcsoport
elnevezés.
A horvájok-öshajája^a m a i EeJ
Oroszország volt, — a Kárpátoktól
északra terült el. A horvátok vándor
lása Ii sszú ideig tartott és csak a
kilencedik szazadban lejeződott be,
amikor Jl.íjsláv
fejedelmük alatt
egyesülnek kisebb állammá.
A. magyarok bejövetele a Dana^—
Száva közén véget vetett az allamaiakítási kísérleteknek, mert hala —
mukat a magyarok erre a. vidékre
is kiterjesztették. Viszont a Száván
ó> Kulpán túl s a tengermelléken
oem szikad meg a horvát f.ijede
lemség sorsa. Tomislav 910 ben
felveszi a királyi címet és 1103 lg
tizenkét utóda viseli a .horvátok és
dalmátok királya* címet. A hoivát
királyok közül Sviuimír nőül veszi I .
Béla—királyunk leányát Ilonát éa
1076 bao ilyen uton koronát kap
Vtt Gergely pápától, biztosítván ekkép
nemzete megmaradását.
Sviuimír utódával 1091 ben kihal
a horvát nemzeti dinasztia s a
királyválasztás joga visszaszáll a
nemzetre.
Svioimir özvegye Iloaa, László ki
rályunk nővére ekkor pártot szervez,
mely a magyar királynak ajánlotta
fel a horvát koronát. László elfogadta
az ajánlatot, Horvátországot meg
szállta, — megalakította a zágrábi
püspökséget. László királyunk maga
helyett unokaöccsét, Almos hercegei
küldte le királynak, aki uem tudta
megnyerni a horvátokat, 1091—1095
között -állandó zavargások voltak és
a horvátság egyrósze ellenkirályt
választott. Almos azután lemondott'
és a horvát királyságot Kálmán ki
rályunknak adta át, aki Horvátorszá
got a mag var kí rál y sághoz csatolta
s 11096-1105) Dalmáciát is behó
dobatta. Kz időtől fogva Horvátország
történelme együtt haladt Magyar
ország sorsával. Horvátországot tObb
nyíre királyi heroegek kormányozták.
IV. Béla királyunk hasonló cevü fia
magát .Dalmát—Horvát és Szlavónországok hercegét-nek nevezi. Később
a Habsburgok a Dalmát-, Horvát és
Síavonországok királya cimet viselik.
1

Horvátország is kénytelen volt el-

yr^^tmr

megemlítjük,

-lU^Pn^ií^Míte

1 1

hogy

•17. szám.

viselői a törökök igáját. Mohács után
majdnem az egész Horvátországot
leigázta, csak Zigráb és Várasd vi
déke mentesült, maradt keresztény
kézben. A tengerparii részeket, Dalmáclát viszont a velenceiek szerez
ték meg, az utóbbi 1797 ig maradt
velencei birtok. Horvátország a török
megszállás után mindjobban átcsúszik
a k e i kormány kezeibe, a magyar
országgyűlés biaba tiltakozik ellene.
Az 1 --48 iki forradalmak feléliesztették itt is az Illizmtis mozgalmát,
mely már akkor is Önuralomra töre
kedett,-a független Délszláv királyság
megalapításán dolgozott. E cél szolgátatába szövetkezett 1848-ban a
bécsi kormánnyal és harcoltak Jelaíich bán vezetésével a magyar sza
badságharc ellen. A magyarügy ^bu
kása után igen nagy csalódás érte a
horvátokat, amiért fegyvert fogtak a
szent magyar ügy ellen, az Ónálló
Horvátországból semmi sem tett.
A magyar alkotmány helyreállítása
ulao létrejött a kiegyezés Magyar
ország
és
Horvátország között.
Horvátország széleskörű autonómiát
kap, saját országgyűlése
van, t
magyar képviselőházban 40 taggal
képviselteti magát. Horvát autonóm
ügy lett a belügy, a közoktatásügy,
az igazságügy külön horvát honvéd
ség alakult horvéth hivatalos nyelvvel,
horvát
csendőr,
horvát
tanító,
horvát bíró, horrát szolgabíró, horvát
országos kormány, úgyszólván csak
a pénzügy, iparügy, kereskedelemügy
volt közös.
(

Magyarország engedte, hogy igazi
ország legyen Horvátországból, míg
hozzánk tartozott, baldogország volt.
A kisemberek oem ismerték az adólizntést, egyéb közterheket s nem
úgy, mint a szerbek igája alatt tor
tént, amikor lehúzták a bőrét a
szegény parasztnak. Másrészt nem
volt semmi öállóságnk, nem volt
horvát közjogi élet, minden hivatal
ban szerbek ültek, szerb ostorozás
uralkodott, száműzve volt az iskolák
ban, a hivatalokban
az ' Ónálló
horvát szellemiség.
Magyarország m á r 1918 ban el- '
ismerte az önálló Horvátországot,
most amikor idáig jutott a horvát
ügy, legelsőnek mi magyarok járul
tunk /hozzá a
független
horvát
állam megalakulásához, legelsőnek
ismertük el annak létjogosultságát,
mely 800 éren á t Zrínyieket és
Frápgepánókát adott a közös hazá
nak és csak égy éven á t adott Jellasichot. Horvátországot a múltja is
arra indíthatja, hogy barátságban
éljen azzal a Magyarországgal, amely
soha sem kért tőle semmit, de min
dig Csak adott s amelynek 48 as
vezére, Kossuth Lajos még Jellasich
betörése után 1848 szeptember 8-án
is azt mondta a magyar országgyű
lésen ;mi amint magunknak követeljük
a szabadságot, ezeket másoktól sem,
tehát a' horvátoktól sem akarjak
r ihiii HafninB,;,,,,, „"_

a

.adott ki

céljából. Ezek werint-iierrrrcsakarra alkalmas munkaerőket, —
-hanem még a gépeket is ható
ságilag igénybe lehet
venni,
szükség esetén munkák elvég
zésére. E z a nagyjelentőségű
rendelkezés mindennél jobban
mulatja, hogy az ország minden
termelő erejét össze kell fognunk'
az új termés biztosítása érde
kében.
/ /

a

celldömölki téli; gazdasági iskola

gftllése' ketfűeB-^BléTÖtr
helyi—v ár megy eha záo v i t éz .. S lúas
István dr. főispán elnökletével rend
kívüli ülést tartott. A rendkívüli
kisgyűlés tárgysorozatán csak egyet
len egy ügy szerepelt; Celldömölk
nagyközség képviselőtestületének egy
korábba.ii határozata a téli gazdasági
iskola felépítéséhez szükséges 15.000
pengős kölcsön felvételéről. A főispán
bejelentette, hogy axért kellett emialt
összehívni a rendkívüli kisgyfllést,
mert a foldmívelésűgyi kormányzat
május 1 ig mlniszterileg jóváhagyott

ceüdömölki J é l f jgazdaságj iskola fel
építésére. A kisgyűlés azzal a módo
sítással, hogy nem évi részletekben
teremti elő Celldömölk a megszava
zött 16.000 pengős hozzájárulást,
hanem függökoicsöuként veszi tel az
összeget, jóváhagyta a képviselőtes
tület határozatát. A rendkívüli kis
gyűlés határozata
ntán maga a
főispán vitte fel Budapestre az ügyet,
hogy idejében megszerezze a minisz
téri jóváhagyást.

Horvátország cégi teiOtete 48.ÖW""*
négyzetkilométer volt, hogy miként
alakcl meg most az aj Horvátország,
tudhatjn
Lakosainak- száma ••»!
1910-iki
népszámlálás idején
DMOjrolt. Ebből 1.900.000 volt
nemei;
Viirá!razernrtT^T»66^-^
17.500 gOrögkatolikns, krb. 644.000
görögkeleti,
tehát ortodox szerb,
33.800 evangélikus, 18.000 reformá
tus és 21.500 zsidó.
A horvát n é p főfoglalkozása a
földművelés ée állattenyésztés. Az
1910 iki megszámlálás szerint SíiO
ezer ló, 918 öszvér, 2280 szamár,
1.800.000 szarvasmarba, 1.900.000
birka,
1.800.000 Bérlés, 100.000
kecske A horvát bányák 1910-ben
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.Jegyzőklrendelé8. A m.kir. belügy
miniszter Pogány Jenő oki. jegyző,
jánosházai adóügyi jegyzőt Szabad _ k á r a recdelte ki hasonló minőségben.
Eljegyzés. Tóth József somlővidi
korcsmáros eljegyezte Kovács Ilonkát
Celldömölkről.
Tanítóválasztás
Vönőckön.
A
vOnöoki róm. kat. elemi iskolánál
lemondás folytán megüresedett IL
sz. tanerő helyét a mult vasárnap
töltötték be. Az iskolaszék tagjai
. Gábriel
Irén
tömördi
tanítónőt
választották meg egyhangúlag. .
Lelkészválaeztás.
A vései ev.
gyülekezet a lemondás folytáo meg
üresedett lelkészi álláara Lakatos
György ottani sejédlelkéazt hívta
meg, aki korábban a celldömölki
evangélikus gyülekezetben segédlel
kész voK.
.
Kirendelés. A győri kir. ítélőtábla
elnöke a
betegszabadságon
levő
Géfin Iván telekkönyvrezető helyet
tesítésére Tóth Jósaef telekkönyvvezetőt rendelte ki a győri kir.
_jaráabíróaágg'
'.
VasW*^
tósága Bárány Gyula mozdonyvezető
tanoncot a oel'dömölki fűtőháztól a
»ré—i-i
Megszűnt a déli záróvonal.
heti tiiimíúaAgM^mtJSP
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Egyházi hírek. Ma délelőtt 10 óra
kor az apátsági templomban mind a
szentbeszédet,, miüd a szeiitprisetrsQr
ideiglenesen kínevezett új celldömölki
plébános, Macher Emmánuel József
dr. mondja, az egyházi vegyeskar
közreműködésével. — az apátsági
templomban az idén is meglesznek
tartva esténként 7 órai kezdettől a
szokásos májusi Utániak, minden
csütörtökön este szentbeszéddel. Az
első litániát április 3 0 án, szerdán
este 7 órakor Macher Emmánuel
József dr. plébános tartja, szentbeszéd
del. — Celldömölk nagyközség a
szokásos
Flórián-napi
logadalmi
Ünnepét május 4 én, vasárnap dél
előtt 10 órakor segédletéé nagymise
keretében tartja meg az~"*apá.sági
templomban. A szokásos
ünnepi
körmenet miatt- a szentbeszéd el
marad.
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Rendszeresítések a vasúinál. A
MÁV igazgatósága
Bognár
Jenő,
Fehér István, Horváth Zoltán, Béres
látván és Ambrus József órabérei
segédmozdonyvezetőket, Zsiray Gyula
órabéres kossirizsgálót, Móricz István
és Ambrus Ferenc órabéres fűtöket
rendszeresítette.
Újabb személyvonatok beállításéra
van kilátás. Ismeretes, hogy a MAV
igazgatósága már bosszú évek óta
mindig május 6 éu lépteti életbe a
nyári menetrendet, rendesen több
fürdő- és kiránduló vonat beállításával,
Amint a hivatalos helyről értesüllünk.
ezúttal az idén nem május 6-én,
hanem majd csak június hónapban
adja ki a MAV az új nyári menet
rendet, de remélni lehet, hogy már
május 5-re a mostani erős korlátuzások nagy része
megszűnik és
celldömölki viszonylatban is minden
irályban 1—2 vonatpárral bővül a
személyforgalom.

Hálás
köszönetet
mondok
kedves híveinknek és a nagy
közönségnek megboldogult test
vérünknek ' halála alkalmából
megnyilvánult tiszteletet páran
csoló részvételért Isten fizesse
meg 1 Krisztus j ó katonája volt,
akit vártárói szólított el juta
lomra égi Vezére. Püspökatyánk
így emlékezik róla részvltáviraiába«r---Ae*
pásztora, papsága, elsősorban a
kemenesaljai kerület, amely es'-rfja a.,
az árvánmaradt jó celldömölki
hívek és a cetli búcsúsok ezrei

8

anosháza—-Balatongyörök érintésével
esevei • •
írváth Károly koporsójánál:
-zaratonglgf tetealre'.t, amelyet
Mi szerettük őt, s nem fogjuk
ni osak megfelelő személyazonossági
elhagyni, imáinkkal el fogjuk
igazolvánnyal lehet. Ez az intézkedés
kísérni az örökkétartó hazába.
csak néhány napig volt érvényben
Tanítását nem feledjük el s
és a hét eleje ó t a már ismét szabad
szerinte
akarunk élni utolsó
d l leié is a közlekedés.
leheletünkig.
Állta másfel vigyázol vizsga. Gaál
Jándi Bernardin
Ködre és Kiss István állomásfelvigyá
- dömölki apátor
zó jelöltek folyó hó 10-én Szombat
és
konventje
kelyen sikerrel tették Je az állomásfelvigyázói vizsgát. .
u

találtak volna,
e z z e l szembeq valóság az, hogy
a c s e n d ő r s é g által nálam lefoglalt
talp- és lelsőrész bőrnek legnagyobb
része a Kereskedelmi Hivatalnál
•szabályszerűen be van jelentve,—
a másik része, mint Németország
ból importált külföldi áru, az
Anyaggazdálkodási Hivatal 37.438
számú rendeletével fel lett szaba
ditva és szabadkereskedelem tár
gyát'képezi, — krb. 4 Irg talpbőr
a celldömölki Ipartestület rendel
kezése alatt áll ós .krb. 2 kg talpbőit nem jelentettem be, mert azt
még a készlet zárolása előtt 6
tagu családom részére az üzletből
kihoztam és félretettem.
^ttJCHtSGEBr^IAKAB
bőrkereskedő.

y

Hegyközségi gyűlések. Az alsó
sági hegyközség május 1 én reggel 9
órakor tartja évi reedes közgyűlését
a Szeszfőzde helyiségében. — A
mesteri hegyközség ugyancsak május
1 én 9 órakor tartja évi rendes
közgyűlését a szokott helyen.

Az összes ismerősöknek, jóbarátoknak, továbbá > a ceildö- möl ki Jel ekézel: és társadalmi
egyesületek vezetőségeinek és
tagjainak, akik forrón szeretett
testvérem, illetve nagybácsink
1

vasérc,

jialta, réz, ó l o m , c í i k , c i n ó b e r , m a n 

Köszöaetnyüránítás.

Dfv -Horváth Károly
esperes plébános
egyházi és társadalmi működé-,
sét bármiben is elősegítették,
majd betegágyán a szeretetük
és ragaszkodásuk minden mele
gével elhalmozták,
temetésén
megjelentek, ravatálírTTkliszörilt
vagy csokrot helyeztek s bánatos
szivünk mély fájdalmát részvél
kifejezésükkel enyhíteni igyekez
tek, ezúton is fogadják hálás
köszönetünket.
Sopron, 1941. április 22 én

özv. Pokorny Józaafhé
szül. Horváth Anna
. özv Jureczky Vilmosné
szül. Jurinkovics Paula .
Jurinkovics Lujza

„Hangya" gyűlés. A Celldömölk
és Vidéke Hangya szövetkezet 1941.
április 27-én tartja 1940. évi rendes
Öngyilkosság
Marseváton. ö z v .
közgyűléséi, délelőtt 11 órakor (a Vörös Sándorné 53 éves merseváti
mise után) a községháza tanácster takos csütörtökön délelőtt öngyilkos
mében, amelyre, ar tagok az alap
sági szándékból felakasztotta magát
szabályok 24. §-a értelmében ezen a lakása kamrájában.
A kötél a
nel meghivatnak. Ha a közgyűlés tüiakasztás után elszakadt s így
a megjelenő
tagok osekély volta Vörösná a földre zuhant, de mi vei
miatt nem
lenne határozatképes, senki nem volt segítségére, amiie
ugy a következő
vasárnap
Issa
délben a hazatérő gyermekei rátalál
ugyanazon
helyen és időpontban
tak, már nem volt benne élet.
mégtartva, amely tekintet nélkül a Vörösnó gyógyitbstatlan betegsége
tagok számára, határozatképes lesz. | miatt lett öngyilkos. Temetésére a
Napirend: 1. A mult évi üzletered - hatóság megadta az engedélyt
menyről szóló jelentések tárgyalása,
2 Zárszámadások felülvizsgálása és
A pápai evangélikus gyülekezetnél
a felmentvény megadása. 3. Mérleg megszűnt a stólafizetés. A pápai
megállapítása. 4. Tiszta jövedelemről evangélikns gyülekezet legutóbb tar
való rendelkezés. 6. Az igazgatóság tott közgyűlésén egy szép régi tervet
kiegészítése.
6. Felügyelőbizottság valósított
meg, amely szerint a
választása. 7. Netaláni indítványok. gyülekezet, tagjainak
ezentúl az
Az ez evi mérleg a bolthelyiségben
egyház szolgálatának igénybevételéért
kllüggesztetett és
mindenki által (keresztelés, esketés, temetés stb.)
megtekinthető. Etútoo is felkéri a stólát fizetuiök nem, kell. Aki mégis
szövetkezet igazgatósága a t. tagokat, adui akar valamit, azt a nőegylet
hogy a közgyűlésen minél számosab jótékony céljaira fogadják el. Ezen
ban megjelenni szíveskedjenek, és a | szép terv megvalósítása csak úgy
tagság Igazolása végett a tagsági- jöhetett létre természetesen, hogy az
könyvét mindenki hozza magával
egyház a stóla megváltását illetőleg
az egyház tisztviselőivel megállapo
A tokorcsi Iskolásgyermskek jó dást létesített.
példája. A tokorcsi evangélikus
Hétmillió pengő
értéktöbbletet
elemi-iskola- tanulói Szabó Antal
tanító -vezetésével
igazán n é p jelent évesként a sertésbőr-fejtés.
példával bizonyították be a haza- A disznóbőr fejtése országszerte a
fiasságukat és felebaráti szeretetül vágóhidakon már folyik telje* lendü
kct. ugyanis a mólt évi árvli lettel. Intézkedés, történt, hogy vala
mennyi vágóhídon megszervezzék a
veszedelem alkalmával Összeadták
összegyűjtötték a "filléreiket és a disznóbőr gyűjtését E szerint rövide
tanítójuk utján elküldöttek azt az sen 900 vágóhídon indul meg a
alföldi bajbajutott magyar testvé disznóbőr fejtés és az illetékes ható
ságok evi 5—600-000 darab ipari és
reiknek. A KOrmáuyzó Ur
idei telhíváiára a k i i tokorcsi közhasználat! oélra alkalmai disznómagyarok újból meghallották a bőrre számítanak. Es pedig kereken
ás újból
AvtrtHÍnhMalal
nemzetgazdaság
a megtakarított
filléreiket,
de jelent a magyar
-i'uirii—ri—
ezúttal a.maguk falujában .maradt I •asmárm ,- -i.I.-^-^-í'? *^
" é-&i^Wnr¥:*iW'irifz
alkalma- '•5».
val Tokoroson is Összedőlt bárom
nagyon szegény ember háza s
2

-leejtik felépíteni.-ft
is három 01 fal követ, aat a hely
színre saálllttaták, asonkivOl az
építkezésnél tőlük tellhetően in
gyén munkát vállaltak a ezzel
valóban követendő példát nyújtot
tak nagyon sok gazdag, tehetős,
de csak hangoskodó embertársuk
nak.

Ö s s z t á n c a Koronában I

temetésén megjelentek, ravata
lára koszorút, csokrot helyeztek,
mély bánatomat részvétükkel
enyhíteni igyekeztek, ezúton is
fogadják
bánatos
szivemnek
bálás köszönetét

öiv. Horváth Ferenené

4. oldal.
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Pályázati

hirdetmény.

Kemenesalján is felemelték
a sertéshús és zsírárakat
A kormány újból szabályozta a
2 60 P, tarja 2.40 P, oldalas 2.— P,
sertés és Sertéstermékek forgalmát, e M csülök 1.80 P, hátsó c . o i k 1.60
hogy a gazdák aftal a j ö v e d e l m e z ő , P, lej farok 1.40 P, köröm — 80 P,
hizlalást és így a megfogyatkozott- tudó, szír és lép 1.40 P, ' máj 2.20
.sertésállomány helyreállítását lehetővé P, . vesevelő 2 20 P,- zsírszalonna
tegye és hogy az átmeneti időben bőrrel 2.64 P, háj 3.C6 P, kenyér és
rendelkezésre álló h ú s - és zsírnieny
tokas'.alouna 2.64 P és a zsír 330
nyieégek igazságos elosztását bizto
pengő.
'
'.
sítsa. A csütörtökön életbe léptetett
A esőkként sertésállományra való
új reedeiet megállapítja a soványtekintettel a kormány szabályozta
sertés legmagasabb árát is é s pedig
egységesen az egész ország területére
bárom körzetre osztva az országot
a sertés/ágást is, mégpedig az elmúlt
k g - k é n t ~ Í 7 4 , 184. és ~198" mtéresH három 4v~átlagánafc-70 százalékára^
árpn, ami a mult ősszel bevezetett Sertét eket tulajdonosaik még saját
140—150 filléres árakkal szemben szükségletre is csak engedéllyel vág
számottevő emelést jelent, úgyhogy a
hatnak. Ugyanakkor az élősertésekkel
tenyésztők megtalálhatják sz irríta
való kereskedést jogosítványhoz kö
saikaí, csak majd a kevés fizetésű
töttéi. Hízó vagy bíznttsertést, to
tisztviselőknek, iparosuknak és mun
vábbá a 35 kg nál nehezebb soványkásoknak kophatik fel az álla.
serte.-t csak jogosítvánnyal ellátott
Azokban a községekben, amelyek kereskedők vásárolhatnak. A gazdák
sertésfelesieggel— rendelkeznek,—174 és más hizlalók természetesen továbbt a r l á s é s hizlalás céljaira ezután i t
fillér, olyan. községekben,
abova
máshonnan kell szállítani a sertést, vásárolhatnak sertést.
mint pl. Celldömölkön, 184 fillér,
A húsiparosok csak aunyi sertést
Budapesten pedig 198 fillér élősúlyban
vásárolhatnak- és vághatnak, ameuy
kg-ként. Ennek megfelelően emelked nyirc a hatóságtól vásárigazolványt
tek csütörtöktől kezdve a hús és zápnak,ds 80 kg on felüli hússertést
zsírárak is. A celldömölki járás és ICO kg oo aluli zsirsertést nem
községei a húsfogyasztás terén az I . váJiotuak le. A vásárlási igazolvá
csoportba, tartozóak s úy itteu a
nyukat minden közssgbeo a helyi
hentesek a következő árakon mér
hai: -ag osztja azét. A jogosítványhetik ki a hú féléket : rövidkaraj nyal ellátott kereskedők az egész
3.— P, hosszúkaraj 2 70 P, bőrös
ország területén bárhol vásárolhat
karaj 2.80 P, comb 2.60 P, lapocka nak sertést.

Vas vármegye celldömölki járáshoz
tartozó — lemondás folytán megüre
sedett — Egyhazaskesző. Kemenes
hőgyész, Kemenesmagasi, 'Kemenes-szentpeter, Magyargencs, Szerg'ny és
Várkesző községekből álló magyar
gencs körállatorvoBi állásra ezennel
lyazatot hirdetek.
Felhívom mindazokat, akik a szó— baolévőáHást-eloyerni óhajtjak, hogy
az alábbiak szerint felszerelt pályá
zati kérvényeiket hozzám lolyó évi
május hó ö napjának déli 12 órájáig
' annál is inkább nyújtsak be, mert
az elkésetten érkezett, vagy hiányosan
(elszerelt pályázati kérvényeket fittye
lembe venni nem (ogom.
Az állás javadalma a törvény sze
rint megállapító!t és a hatályos kor
mányrendeietekkel c-ökentett fizetés
és természetbeni lakás.
A pályázati kérvényhez a követ
kező okmányokat kell osatolui:
1. ) az állatorvosi képesítést igazoló
és Magyarország területére érvénye
sített oklevelet,
2. ) a fedhetetlen elóéletet bizonyító
és éj keletű er'r Olcsi bizonyítványt,
3. )' mindazon okmányokat eredet
twn, vagy közjegyzőileg hitelesített
másolatban, melyek bizonyítják azt,
hegy pályázó, valamint törvényes
házastársa
nagyszülőkig bezárólag
keresztény származású,
4 ) a katonai szolgálati kötelezett
séget, illetóleg az álltáéi kötelezett
ISMÉT MEGKEZDŐDNEK
séget igazoló hiteles okiratokat, vagyis
igazolását annak,hogy pályázó katonai
egész
ország
területén
a
vasnapok
szolgálatot teljéidéit, vagy legalább a z
állítási kötelezettségének eleget tett,
MOST MÁR ERDÉLY IS BEKAPCSOLÓDIK A GYŰJTÉSBE —
6.) testi alkalmatosságot igazoló
hatóaagi orvosi bizonyítványt.
Az állás ezidőszerint helyettessel
A fokozódó szükséglet miatt ismét dolgozó üzemek fennakadás nélkül
be van töltve.
megkezdődik a vas- és fémhulladék dolgozhattak. Most, hogy a változott
Az állás végleges betoJtése iránt gyűjtése az egész ország területén. viszonyok következtében a behozatal
később lógok intézkedni.
A vasnapokat az ország társadalma még nehezebb lett, az ismét megin
Celldömölk, 1041 éri április hó 17. eddig Is lelkesen támogatta és a duló gyűjtésnek még nagyobb a
jelentősége. As új gyűjtési mozga
külföldi behozatal nehézsége követ
Dr. Hetthéis-y Jenő kéziében beállott hiányt az országos lomba most már Erdély is bekap főszolgab'ró.
csolódik és éppen ezért a Fémgyűjtő
gyűjtés oagyrészben pótolta. A vám
sok, falvak, t a n y á k J a k o s s á g a ^ g j L több, mint kétezer megbízottal indítja
mással versenyezre gyűjtötte a ves meg a második gyűjtési akciót. Vasutasok figyelmébe. Közöljük és fémhulladékot és a mozgalom
A gyűjtés még ebben a hónapban
az érdekeltekkel, hogy az igazgatóság iránt tanúsított megártó magatar az egész ország területén megindula
á l u l a MAV alkalmazottaknak és tásuk hozzájárult ahhoz, hogy a fel kibővített szervezettel.
nyugdíjasoknak
engedélyezett
80
pengő értékű pótszenet a szertár
egyelőre . csak
ajkai
szénben
Hogyan működik a tökéletes lég
szolgáltathatja ki,
oltalom? Erről a mrndnyájénkat ér
Jóslatok'
a
háború
vécéről. deklő témáról rendkívül
érdekes
Székesfehérvarról jött a bír, hogy képekkel illusztrált cikket közöl Tol
Újtelepén 2 s z o b á s ,
Móron-megszólalt egy néma lány. nai Világlapja legújabb számában. A
kertes, a d ó m e n t e s ,
Csodálkozó csalidtagjainak mondta: szórakoztató
éa
ismeretterjesztő
s z é p f e k v é s ü , új
„Édesapám meghal." Nem hitték el cikkek
sorából
kiemelkednek:
Irezen rövid ideje ment ki a mezőre, • Hajsza a
gyémánt
után«, »A
de osakhamar hazahozták a hirt, hogy jövendő konyhája*,' >Kis Míklós«,
az apja birtelén meghalt munkákOz- VJTTegnagyöbtr magyar . uyomdásr»:
•ladéi
Cím a ki dóba.
i y L ' f . J j M J t l érdeklődésre tarthat számot . A
megkérdezték tőle, mikor lesz vége á
kövérség* eima^rv6sT otÍT£'
-» . háborúnak. -„Ennsk az esztendőnek AJtítvéxséí_j^airól f». a helyes táp*
abban
a- - f . ó n a p j a b s ^ a m e l y b e u . láikot^íro! n.ujt szakszerű útbaiKazf
pántekre eark a 13 a.- Megnézték
tasokat.
Számtalan
szórakoztató,
használt
íróasztalt,
rögtön a kalendáriumot. Júniusra cikken, a legjobb
magyar . irók
i r a t s z e k r é n y t ''s n é " al"

Celldömölk

családiház

S P OR T
M o v e Z S E - JAC
2:1 (1:0)
\
Általában elég élvezetes és s z é p
sportot nyújtott a helyenként izgal
makban bővelkedő, de végig fair
mérkőzés, amelyet a JAC 2—3 gól
különbséggel szintén megnyerhetett
volna, ha a csatárai lőni tudnak s
ha többet játszanak a csapat legjobb
emberére, > Fekete balszélsőre, akinek
minden lerohanása veszélyt jelentett
a nem nagyon sokat matató Move
ZSE kapójára. Hullámzó játék után
a 10. percben Pintér .szerezte, meg
védhetetlen sarkos lövéssel a vezetést,
utána néhány jó helyzete adódolt a
helyi csapatnak is, de a ZSE véde
lem éberen őrködött =e így az egyen
lítés elmaradt
A második- félidő közepén közel
félórára mintha csak az egész JAC
csapatát kicserélték volna, valósággal
szárnya kerekedett, legalább 6—4
biztos gólnak látszó helyzetet ia
összehozott, csak nem volt aki a
fölényt értékesítse. Végre oagyoebe*
zén a 36. percben Lendvay lövése
utat talál a ZSE kapujába ' a m á t
látszott, hogy az egyik pont János
házán marad, amikor egy ártatlannak
vélt támadás során a 42. percben
Kereaztes kapus
hibájából Bagia
megszerzi a győzelmet.
Szögletarany
vára.

6:5 volt a ZSE j a 

M k vollak a ZSE bői Horváth,
Pintér, Németh és Perlaki, a J A O
ból pedig Fekete, Kajtár és a k é t
Lendvay.
Horváth Győző kifogástalanul vezette'le a mérkőzést.
— Egyek eredmények.
Perut', fi- 8:0 (OO).

Kőszeg—

Mai m ű s o r i
— Jánosháza—CVSE Jánosházán,
Kőszeg—ZLg Kőszegen ós Haladás
Ht-^|l^UWSe«Ktoe^

Nagy érdeklődés
a JAC-CVSE
mérkőzés iránt
A listavezető CVSE nek ma dél
után meleg nspja lesz Jánosbázán,
vágy legalább is a feljavult és ke
ménykötésű Ji*C játékosok szeretnék
a szomszédos riválist megszorítani.
Annyi bizonyos, bogy a CVSE nek
komolyan, kall yenéi_ a mérkőzést,
mert mindenkit érhet baleset 1 A

r

1

jóslata., teleliesedétL
várjuk . "máSc3lkáT7 .
A Pesti Tőzsde ú] száma részlete
sen beszámol a P. K. jubiláris köz
gyűléséről, az értéktőzsdei he yzeiröl,
a legújabb iparvállalati mérlegekről,
várható osztalékokról, új tranzakci
ókról, az új erdélyi nyaralási lehető
Bégekről, a legújabb építkezésekről, a
Kereskedelmi Bank vidéki tranzakci
óiról stb.

érdekes képet talál az olvasó a
népszerT k'eparep^reisnjiDír 'ézatna-' j-j
b?n. Tolnai. Világlapja egy száma
csak 20 fillérbe kerül.

Cim : a ' k i a d ó h i v a t a l b a n .

Eladó

Egy keményfa háló
szoba bútor eladó.
Oim a kiadóban.

.

ősapátok a következő összeálításban
veszik lel a kexdeimat: JAC: Lovas
KöesisrAwre^J.
--^Tiktíif^^kvay I I , Kovács — Tamás, Horváth,

Simon,

Tőke,

Bácskai

rflrrtJ

uriház.

Grc f Tisza István utcában 86o
négyzetolón fekvő komfortos
kétlakásos — 4 szobás hallos
. lakássá
visszaalakítható
—
í r . i h a r elköltözés miatt
jutányosán eledé.
—
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