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-Hirdetés dija előre fizetendő. 

C S A L Á D V É D E L E M 
Az a támogatás, amelyet a 

magyar kormány külön e cédra 
: létesített alapból á sokgyermekes 

elsősorban pedig földmíves xsa 
ládoknak nyújt, messze túlha
ladja mindazokat a karitativ 
jellegű juttatásokat, amelyekkél 

~ F mntlbän, de főleg — minden 
kötelezettség nélkül — a lársa-
dsiom a kisembereket talpra-
állílani, boldogulásukat előmoz
dítani törekedett. Azonkívül, 
hogy ez a íámogal.ás csupán 
tüneti kezelés jellegű volt, a 
mai családvédelem nem alamizs-
naosztás, hancr.: bizonyos mél
tányos ellenszolgáltatásért nyír 
toll segítség. Célja a magyar 
emberanyag izmosítasz, munka-

'képísségéuek (okozása és a 
- oépeskég számbeli növelése. 

Ar magyar kormány család
védelmi politikája a mai tisztul-
tabb szellemű korszak szociál-
politikájának egyik legfontosabb, 
legértékesebb szakasza. Teljes 
azakilás a liberalizmusnak az 
ember aizárólag saját erejére-és 
szerencséjére utaló rendszerével, 
mely a gyengébbek elnyomására 
vezetett; A családot az Aláp 
otthonhoz, földvásárláshoz- segíti, 
(Hálja haszonállatokkal és ennek 
a ju'lalásoak karitativ jellege 
csupán abban van, hogy méltá
nyos feltételeket szab meg a 
kölesönképen adott összeg vissza-

Jfcejéiérw—A-^csaláövédelern-új 
kamatpolitikát ért el az állam 
számára és megteremtette a jó
tékony kölcsönnyújtás valóságos 

" " • W d S z T e W ^ a z ^ ^ 
közötti viszonyt pedig a leg-
egészséges.£d3b„é8 legideálisabb 

»etikai alánokra helyezte. 

werü családvédelemnek, illetőleg 
embervédeiemnek ;az, hogy viss
zaadja a szegény embernek a 
ty áz élet Bzilárd lalaját, a 
biztonságot, a jövőbe vetett re-
•«oyt. Az az ember, aki tudja, 
ygy-ket: munkás keret birtoka 
M O támogatást .kaphat, házat, 
•oldet szerezhet, mei családot 
WPttani, nem aggódik gyérjné-

kei jövője miatt, nem fel attól, 
hogy nem tud nekik kenyeret, 
télvíz idején meleg ruhát és 
mindenkor meleg tűzhelyet adni. 

Annak az imádságos óhajtás
nak útját építi a kormány szo
ciálpolitikája, atnely a régi na
gyok leiké-mélyén élt, amelynek 
megvalóoBfáiára azonban a libe
ralizmus gazdasági rendjében 
csupán utópia volt. A harminc
millió magyar reménysége világit 
felénk biztatóan. Ha egyelőre 
csak a házat érjük el, máris 
nagyon kö-iel* jutottunk hoziá. 
És eszünkbe jut a néhány esz
tendő előtti francia színdarab, 
amelynek merész írója megmert-:: 
mondani azt, hogy Franciaország 
hiúba gazdag anyagi javakban, 
ha a városaiban alig van, fal
vaiban is végtelenül kevés a 
bölcső. 

Éz a komor igazság már-már 
nálunk is kezdett súlyos formá
ban mutatkozni. Pusztított az 
egyke, — kevés volt a fcölcső. 
Ennek a nemzetpuszltló kórnak 
egyetlen., hatásos _ gyó-yszért^á 
családvédelem, az öntudatos tó-
rtkvés a népsűrűség .fokozására. 
Mert ez nemcsak boldog .meg
elégedett országot jelent, hanem 
katonailag is erős államot, — 
amelynek ütőképes hadserege 
súly és tekintély a népek mér
legén. 

Szigorú légvédelmi készültségi 

Csütörtökön délután több 
orosz repülőgép támadást inté
zett Kassa' városa és néhány 
északkeleti vasutvonalunk ellen., 
ezétt a m. kir. honvédelmi mi
niszter csütörtök estétől kezdve 
a hatóság légoltalmi szervezetei 
számára az ország egész terüle
tén az addig könnyített szolgá

lathói a szigorú készülUégi szol
gálatra való. áttérést rendelte ej. 
A lakóházakban és házcsopor
tokban tehát Celldömölkön is a. 
riasztó ügyeletesi szolgálatot a 
további intézkedésig - el; kell 
látni. Riasztóügyeletesek a ház
ban olt tartózkodjanak, ahol a 
hatósági riasztószolgálat jelzéseit 
félreértbetetleül meghallják. 
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CELLDÖMÖLKÖN 

országgyűlési képviselő (megyei 
lajstromoe) július 10-én, csütör
tökön délelőtt 10 órakor panasz
napot lart Celldömölkön a Hu
bert-vendéglőben levő párthelyi
ségben. Az augusz'.us havi pa
nasznapot már ismét a jelenleg 
nyári szabadságon levő Szabó 
Károly orsiággyűlési képviselő 
fogja megtartani. ' 

Az orosz álnokságot és az 
egész világ bolsevizálására tö
rekvést a németes alaposan és 
véglegesen megszüntetik. Felszá
molják azeurópat kommutiizmust 
és kiirtják annak még a magját 
is. Oroszország kétszínű politikát 
folytatott. Nyíltan németbarát 
volt, a háttérben összepaktált az 
angolokkal. Megérlelték egymást, 
mert hiszen tudjak, hogy az 
angol és amerikai ' demokrata 
államoknak már csak egyet keli 
lépni és olt vannak a bolseviz-
musnál. Mi már tudjuk, a saját 
bőrüjkön,. tacaltuk még, mit 
je'.ent a liberalizmus, a demok
ratizmus és a ne m/.etkö/i szo
cializmus. Ezek mind előkészítői, 
valóságos melegágyai a kommu
nizmusnak! 

Az orosz kommunisták meg 
szüntetlek a világháború után 
önállóságra szert tett Lettorszá
got, Esziországol,—Litvániát tel- I Isi 
jesen, Finnországot csak félig 
tették tönkre, mert a kis finn 
nemzettel nem boldogultak. A_ 
rjlmetésT'a TSeTíéliség EédvéérT 
odaadták az általak meghódított 
Lengyelország felél. Ez mind 
fjenFvölt- ^re^erráeV^inegszáKtSk 

örök^sfcéíbőn-.íe-KŐ. 
Dardanella és Boszporusz tenger
szorosokban is be akarlak ma
gákat fészkelni, bogy a fél világ 
hajózását ellenőrizhessék. Hogy 
milyen volt a bolsevikiek hamis
sága, kifelé olyan híreket terjesz
tettek, hogy India meghódítására 
törekszenek, tettek ia előkészo-
letfélét, igazában prdig a német 
határra szállították a katonaság 

millióit, hogy a nehéz harcban 
álló németeket angol biztatásra 
hátba támadják. E l az alaltomos 
tervük természetcsen nem volt 
titok a németek elölt és az orosz 
támadást megelőzve, kemény 
kézzel vágtak vissza a németek. 

A mult vasárnap hajnalban 
megindultak a háborúkban ki-
edződölt német csapatok: és ma 
már mélyen bent járnak az orosz 
síkságokon, elpusztítva, össze
törve, összelőve, romhalmazzá 
változtatva mindent, ami aljakba 
esik, letiporva a vörös hadse
reget, elpusztítva a hadi 
dezéaeket. • • 

Ebbe .az új harcba, mely a 
kereszt jegyében folyik a kala
pács és a sarló ellen, lassan 
Európa össszes népei belépnek, 
mert most arról van szó, hogy 
választani- kell az Isten és az 
ördög közölt. Európa népei az 

fiolIsMf frtola I fitt lr 
IT C I tett -luginiunn 

nem úgy, mint az angolok, akik 
az ördöggel szövetkeztek az Isten 
JtiirJá&ára^jL. valóságban itt van 
azúfTtereSzteS háború, amit 
megrítell vívni. ííero kétséges' 
hogy. ki iesz a győztest — 
— A^étoJrtRw belépett 01 aszó r-

-afeűl most saer— 
vezik az önkéntes csapatokat, 
következnek.majd a többi euró
pai államok. 

Mivel pedig az oroszok kipro
vokálták Magyarországtól a há
borúi, minden különösebb ok 
nélköl bombáztak magyar váro
sokat és falvakat, mi ia hábo
rúban állunk a bolsevista oro
szokkal. 



25. s zám 

Ötven tonna ócskavasat 

gyűjtött Marosvásárhely! 

A nemzeti múzeua repülöbizott-
sága a vasnapokon 

Nagy lelkesedéssel karolja' tel az 
erdei vi közönség a vasnapok ügyét. 
Az elmrjlt oapokbao slarosvásarhe 
lyen .. ia.rii.t:..K meg a vasnapot, 
•melynek eredménye elérte a Kolozs 
vari eredményt. Két nap alatt ötven 
tonna vas é» fémhulladékot gyűjtött 
Oss/.e Marosvásárhely. Az erdélyi 
vasnapokkal párLuzamosao a felvidék 
nagyobb varosaiban is vasnapokat 
rendez a Perogyu ifi, igy Kas an 
jqnios 18 án volt va'inr p. A Fém. 
gjüjtöhox beérkezett jelentések alap I 900 peugö lókiköveleléa és' járulékai 
jan úgy láttak, hoey a kassai vas-
napot egy nap alatt nem lehetett 
leb' nyo Ital i és éppen ezért .7,. 18. 
20-ara is kitOfték a gyűjtött anyag 
átvételét. 

A felvidéki és e'd-'lyi részeken 
tartolt va-üipokk-l k pc o^atban a 
Nemzeti Múzeum éj ibb átiratot 
intézett a Fémgyüjlőhőz, amelyben 
felhívta a figyelmét arra, t ogy a 
tOrtéoe.mi területeken, értékes régisé
gek is kerülnek—a gyűjtőhelyekre'. 
Kéri tehát a Fémgyüjtöt, hogy—min
den olyan tárgyat, amelynek muzeá
lis értéke leltehetö, mutasson be a 
Nemzeti Múzeumnak. A Nemzeti 
Múzeum repű'öbizuttcágot is szerve
seit, amelynek I . ladala lesz szűkség 
•setén a helyszínei) megvizsgáloi az 
esetleges régiségeket. 

A t V S I nyári táncmu-
g Jatsága Péter-Pálkor 

|a Vasutas Körben I 

A celldömölki kir. járásbíróság, 
mint telekkönyvi hatóság. 

839/194}. ik. szam. 

Árverési hirdetmény-kivonat. 

Vasmegyei Mezőgazdasági Takarék
pénztár r. t. végrehajtalúnak Heorich 
Márton .'végrehajtást szenvedő ellen 
indított végrehf.jtasi ügyében a telek 
könyvi halósága végrehajtási árverést 

Kenyér tü t i s újabb szabá lyozás . 
Június IS tol kérdve magánháztartás 
részére való sütésre a sütőiparosok 
esak olyan keojértészlát fogadhatnak 
el, amely egységes búzalisztből, egy
séges rozslisztből vagy a kel tőkeve 
rekébOl készült. A sütőiparosok vizes 
zsemlyén kívül más süteményt, a 
c kra.-z iparosok 50 százaléknál több 
lisztet tartalmazó kelt tésztát 'vagy 
süteményt nem készíthetnék. A 
zsemlye tü'ya 48 dkg-nal kevesebb, 
6.2 dkg nal több nem lehet. A 
zsemlye készítésénél 100 kg. finom 
búzaliszthez 16 kg. egységet buta* 
lisztet kell keverni. A . zsemlyét 
szabad egyezer bevágva, sóval meg
hintve is forgalomba borai. A 
kenyérsütéshez tengeriliszt felhaszná
lása nem kOtetezö. A enyérsfltéthez 
100 kg liszthez 25 kg xuzotlburgo-
oyal kell lelhasználnálni, egységet 
búzaliszt hazaálata esetén, 100 kg, 
rozsliszthez pedig legalább 10 kg. 
burgonyát kell a kenyérbe keverni. 

sütésnél a zazott burgonya bur-
gouya-peheliyVniTetíé 'lí-írtét Helyet-
tesiihető, ebben az esetbea 100 kg. 
zazott burgonyát 25 kg. bnrgooyi-
pehellyel helyett'illhet. .? 

behajlása vegeit a Celldömölk köz 
ségbeu fekvő s a Celldömölki 758 
sz. tkvi. betétben. A. — I. sorsz. 
314 hrsz. alatt felvett Heorikh Mar 
ion nevén alló ház, udvar injii 'anra 
3000 pengő kikiáltási árban elieo-
(lelte. 

A z á r v e r é s t 1941. évi július 
hó 7 napján délelőtt 9 órakor 
a telekkönyvi hatóság hivatalos 
helyiségébea I gják megtartani. 
— Ar ázaataa áH kerülő ingatlant 
ha végrehajtatok közül: Gesztetoer 
a ha kér) 1900 pengő — ha Katona 
György kéri 2200 pengő, — ha 
Koho Mór Fiai kéri 24G0 pengő, — 
ha Koréin Vilmos kéri 2480 pengő, 
— ha a I m. quaphóné t.-titae Ldt. 
egyedárnsitoja Dr. Bárdos Dezső 
kéri 2600 pengő, — ha a Vasmegyei 
Mezőgazda- agi Takarék pénztar r. t. 
kéri 2800 pengő vételárnál alatso-
o y b b áron eladói nem lehet. 

Bánatpénz a kikiáltási ár 10 •/• *, 
amelyet a magasabb ígéret esetén 
ugyanannyi ' / • ára kell kiegétzileui. 

CelldOmOIk, 1941. február 19. 

Dr. HAVASY BÉLA sk. 
kir. járásbirósági elnOk. 
A kiadmány hiteléül: 
GEFIN telekkönyvvezelő. 

az újtelepen 230 négyszög
ölön épüli kettő-zobáa, adó
mentes, Fakaz. kölcsönnel 
év* egyéb adóssággal terhelt 
» I o • i b b 

kis családiház. 
Készült 

DINKQREVE NÁNDOR 
könyvnyomdátaban, Celldömölkön 

Köszönetnyilvánítás 
Mindazok, akik felejthetetlen jó 

firjem, illetve drága apánk és 
nagyapánk 

Horváth Imi 1* 
temetésén megjelentek, részvé 
tökkel bennünket telkerestek éa 
nagy bánatunkat enyhíteni igye
keztek, koszorút vtgy virágot 
heiyeztek ravatalára s kniönO-

*a«nits . -ksriáxsaijjs.k, t^. 
kik temetésén testületileg vonul" 
tak ki, ezutou mondunk h i ás 
köszönetet. - • -

özv. Horváth Imréné 

Csoknyay József ingatlanközvetítő irodája 
C e l l d ö m ö l k , Á r p á d - u t c a 16. s z á m . 

Foglalkozik : csa ládiházak, b é r h á z a k , üz l e tházak , gazda

h á z a k , , birtokok, bér ietek, szőlők é s - m i n d e n f a j t a ingat-

larok közvetí tésével , bér le tével helyben és v idéken . 

A k i eladni vagy venni akar bizalommal keresse fel 

i rodámat , abol mint eddig, ezu tán is megbecso-

" lést, jó indula ta k iszolgálás t kap. 

C S O K N Y A Y J Ó Z S E F 

S P O R T 
Elmarad a CVSE— Előre II. 

mérkőzés. 

Mult heti szamunkban közöltük, 
hogy a Nyűge ti Labdarugó Szövetség 
Ot alosztalyáuak bajnoka, vagyis a 
CVSE, Győri Kubne, Éi=e.ujvári 
ESE, Kapuvari SE és, a Székesfehére. 
vaii Előre 11. egymással kétfordulós 
döntőmérkőzést játszanak, m rt az 
Ot csapat közül usak négy kerül be 
az első osztályba. A kisorsolás sze
rint ma CelldOmöikön a CVSE és 
Előre I I . mérkőztek volna, de mivel 
t járási leveoteverseny miatt a cell
dömölki pálya foglalt. Székestebér 
várott pedig az ARAK játszik baj 
noki mérkőzést, igy a mérkőzést jú
lius 6 án játszák le Celldömölkön. 

Körzeti leventatverseny 
Celldömölkön 

A celldömölki körzethez tartozó : 
celldömölki, alsósági, izsáklai mes
teri, nagysimooyi, sOmjéomihályfai, 
lokorcsi, meraevati, kemeoesszent-
martoni, vönOoki levente egyesület 
vasárnap délután a celldömölki sport
pályán tartottak meg körzeti sport
versenyüket, mintegy 1000 lónyi 
helybeli és vidéki közönség elölt. A 
gondosan megrendezett ét minta
szerűen .epergeiett versenyen' jelen 
volt Skázel Karoly százados, járási 
katonai parancsnok a körzet va
lamennyi oktatójával, tanítójával. A 
versenyt szakaszonkénti felvonulás, 
majd a celldömölki fúvós zenekar 
által intonált Hlmonss elölte meg 
KőiOssy Tamás karnagy vesetéaével. 
A rengeteg selejtező miatt órákig 
elnyaló verse: yszamok győztesei a 

^^talatfssjatffirfc r aj BeaaawajBMaja»aj| ezujaajui.̂ ^— ,̂ 

100 m es síkfutás. 117 korcsoport: 
1. Márkus Lá-zló CelldOmOIk,1 8. 
Horváth Sándor CelldOmOIk, 3. Huj-
ber Sándor Sömjénmihályfa. 111. kor
csoport : 1. Rózsás Sándor Alsóság, 

Köszönetnyilvánítás 
Mindazon jó ismerősök, akik 

egyetlen kis leányunk y 

T- IRMUSKA 
elhunytával mély bánatunkat 
enyhíteni igyekeztek a ravatalára 
koszorút vagy virágot helyeztek-
ezuti'0 is log diák bánatos szi
v ü n k ha.,v k ö s z ö n e t é t . 

Varga Károly ós neje. 

Marton' Vicce Alsóság. 
200 m es ; í futás. I I . korcsoport -. 

1. Horváth Sándor CelldOmOIk, 2. 
Márkus László Celldömölk, 8 Hojber 
Sándor Sömj'nmihalyfa. 

400 m es síkfutás. II. korcsoport: 
1. Bogács Gyula CelldOmOIk, 2. Bá
rányi György VOnOck, 3. Szálai Kai 
mán Mersetát. H l korcsoport : 1. 
Tarróay t-tvan CelldOmOIk,. % Bács
kai István Celldömölk, a őri Kai-
mán SAnjénmibályfa. 

800 aBfe síkfutás. 1. Németh Ka
roly Tokorcs, 2. Váse László Ceti 
dOmO'k, 8. R i jk i István A soság. 

'4x100 m-es staféta, I I korcsoport: 
1. Celldömölk, 2. Vonnék. 111. kor

csoport: I . Celldömölk, 2. Alsóság ' 
3. Vönöck. 

Magasugrás. I . korcsoport: 1. Szabó 
József Celldömölk, 2. Csiszlér Kál
mán VönOck, 3. Bardossy Jenő Cell
dömölk. I I . korcsoport: 1. Sütő Jó-
szef Celldömölk, 2. Baranyai István 
Nagysimooyi, - 3. Markos Zoltán 
Sömjéomihaiyla. I I I . korcsopo>l : 1. 
Tarczí 0>tó,2.Beokö Károly, 3.Beukő 
Sándor Celldömölk. 

Távolugra-. L korcsoport : 1. Sza
bó József CeltdcVmoTk^ 2.._Balatoni 
Kalmán Celldömölk, 3. Hajas Zoltán 
Nagysimooyi. I I . korcsoport: 1. Már
kus Zoltán Sömjéomihaiyla, 2. Szeg. 
v i r i Gyula CelldOmOIk, 3. Bogács. 
Gyuls Celldömölk. I I I . korcsopurt: 
1. Sági Jecő Celldömölk, 2. Mo.-ecz 
Lajos Tokorcs, 3 Heríocs János 
Mersevát. 

Súlylökés. II.'korcsoport : 1. Sze-
lestei Zoltán Cel'dOmö.k, 2. Somogyi 
E e'mér Alsóság, 3. Lenkai Imre Cell
dömölk. HL korcsoport : 1. Mórocz 
Lajos Tokorci, 2. Tarrrt.-y István 
Celldömölk. 3. Lampért Gyula Ke-
menssszeotmárton. 

A szakaszonként bemutatott zárt-
rendű puskaforgató versenyben 1. 
lett Nagysimooyi, 2. Alsóság, 3. 
CelldőmO k. Dtána Himnusszal és 
tisztelgő elvonulással a verseny vé
get éit.— Ma délután 3 órakor ugyan
csak Celldömölkön kerül megrende
zésre a járási verseny, amelyen a 
celldömölki, jánosházai és kemenes-
szentpéteri körzeti versenyen legjobb 
eredményeket elért leventék vesznek 
részt. 

A fekete sztár. A szén, a nyert 
anyag világnak es az előkelően 
rangjelzett fekete sztárja, újra éa 
újra hallat magától. A szén malijá
ról éa jövőjéről rendkívül érlekes 
cikket közöl Tolnay Világlapja, leg
újabb száma, amely gazdag tana
it n mai jelent meg. Sziriáról a Kelet 
s t e m T n o ^ ^ i T 5 ^ ^ 
s japáni csodagyerekekről, a kenyér* 
sütés tudományáról, a legújabb női 
harisnyáról, as örökké friss gyümöl
csökről, es még számtalan mas i r 

mot De Tolnai 
ben a szokásos rovatokon, aktuális 
képeken kívül legkiválóbb írók növel* 
lait falálja at olvasó. Toloti Világ
lapja egy száma 20 fillér. 

C e l l d ö m ö l k 
Újtelepén 2 szobás , 
kertes, adómentes , 
s zépfekvésü , új 

c s a l á d i h á z 
e ladó . Cím a kiadóban 
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Megjelenik minden vasárnap reggel 
£Iőfize*i s i d i í egész évre 5 P, fél évre 

2.50 P, negyed évre 1.30 P. 

_ P O L I T I K A I L A P . 
Felelős, szerkesztő és kiadó: D I N K O R E V E N Á N D O R 

Póstatakarékpcnztári csekkszámla 44SG8. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
CelldőrrClk. Kossuth Lajos-utca 14. s z á n 

Hirdetés dija előre fizetendő. 

C S A L Á D V É D E L E M 
— ;—Az a támogatás, amctyel a | 

magyar kormány külön e célra 
létesített alapból a sokgyermekes 
elsősorban pedig földmíves csa 
ládoknak nyújt, messze túlha
ladja mindazokat' a karitatív 
jellegű juttatásokat, amelyekkel 
a múltban, de főleg — minden 
kötelezettség nélkül — a társa
dalom a kisembereket talpra
állítani, boldogulásukat előmoz
dítani törekedett. Azonkívül, 
bogy ez a támogatás csupán 
tüneti kezelés jellegű volt, a 
mai családvédelem nem alamizs-
oaosztás, haniT.-. bizonyos mél
tányos ellenszolgáltatásért nyuj 
tott segítség. Célja a magyar 
emberanyag izmosltása, munka
képességének fokozása és a 
népesség számbeli növelése. 

A magyar kormány család
védelmi politikája a mai tisztul-
labb szellemű korszak szociál
politikájának egyik legfontosabb, 
legértékesebb szakasza. Teljes 
szakítás a liberalizmusnak áz 
ember Kizárólag saját erejére és 
szerencséjére utaló rendszerével, 
mily a gyengébbek elnyomására 
vezetett'. A családot.az Alap 
otthonhoz, földvásárlásból segíti, 
(Hálja haszonállatokkal és ennek 
a juüalásnak karitatív jellege 
csupán abban van, hogy méltá
nyos feltételeket szab msg a 
kölesönképen adott összeg vissza
fizetésére. A családvédelem- új 
kamatpolitikát ért el az állam 
számára és megteremtette a jó
tékony kölcsönnyújtás valóságos 
^SSSStiLj»JÍéÍiLit hitelező, 
lözölli viszonyt pedig a leg
egészségesebb és je^deáhsabb 
etikai álapokt^iéiftS 

Talán egyik legfontosabb és 

| Mibb momentuma ennek a terv-
werö családvédelemnek, illetőleg 
ímbérvédelemnek az, hogy visz-
waadja a szegény embernek a 

a? élet szilárd lalaját, a 
biztonságot, a jövőbe vetett re-
•Xnyt. Az az ember, akt tudja, 
JJ°gy két munkás kere birtoka 

lámogalást 'kaphat, házat, 
J*Ht szerezhet, mer családot 
•'•pltani, nem aggódik gyerme-

kei jövője miatt, nem fel attól, 
hogy nem Idd nekik kenyerei, 
télvíz idején meleg . ruhát és 
mindenkor meleg tűzhelyet adnL 

Annak az imádságos óhajtás
nak útját építi a kormány szo
ciálpolitikája, amely a régi na
gyok lelke méryén élt, amelynek 
megvalósulására azonban a, libe
ralizmus gazdasági rendjében 
csupán utópia volt. A harminc
millió magyar reménysége világit 
felénk biztatóan. Ha egyelőre 
csak a házat érjük el, máris 
nagyon közel jutottunk hoz-á. 
És eszünkbe jut á néhány esz
tendő előtti francia színdarab, 
amelynek- merész írója megmerte 
mondani azt, bogy Franciaország 
hiába gazdag anyagi lávákban, 
ha a városaiban alig van, fal
vaiban is végtelenül kevés a 
bölcső. 

•Ez a komor igazság már-már 
nálunk ís kezdett súlyos formá
ban mutatkozni. Pusztított az 
egyke, — kevés volt a bölcső, 
hinnék a nemzelpusztltp kórnak 
egyetlen hatásos gyógyszere a 
családvédelem, az.öntudatos tö
rekvés a népsűrűség fokozására. 
Mert- ez nemcsak boldog meg
elégedett országot jelent, hanem 
katonailag is erős államot, — 
amelynek ülőké pes hadierege 
súly és tekintély a népek mér
legén. 

Szigorú légvédelmi készültség! 

Csütörtökön délután több 
orosz repülőgép támadást inté
zett Kassa városa és néhány 
északkeleti vasutvonalunk ellen, 
ezért a in. kir. honvédelmi mi
niszter csütörtök estétől kezdve 
a hatóság légoltalmi szervezetei 
számára az ország-egész terüle
tén áz addig ^könnyített szolgá-

szüiUégí szol
gálatra való áttérést rendelte el. 
A lakóházakban és házcsopor
tokban' tehát Celldömölkön is a 
riasztó ügyeleteit.-szolgálatot a 
további intézkedésig cl kell 
látni. Riasztóügyeletesek a ház
ban ott tirlózkoJianak, ahol a 
hatósági riasztószolgálat jelzéseit 
félreérthetetleül meghallják. 

NÉMET-OROSZ HÁBORÚ 

xxxxx 

CELLDÖMÖLKÖN 
n J M M 3 U g B S B a n E m C 9 " ~ ? * s - -

Az orosz álnokságot és az 
egész vitág bolsevizálására tö
rekvést a németek alaposan és 
véglegesen megszüntetik. Felszá
molják azeurópai kommunizmust 
és kiirtják annak még a magját 
is. Oroszország kétszínű politikát 
folytatott. Nyíltan németbarát 
volt, a háttérben összepáktált az 
angolokkal. Megértették egymást, 
mért hiszen tudjuk, hogy az 
angol és amerikai demokrata 
államoknak már csak egyet kell 
lépni és ott vannak a bolseviz-
musnál. Mi már tudjuk, a saját 
bőrünkön taoáUok meg,—mii 
je'ont a liberalizmus, á demok
ratizmus és a nemzetkö.ti szo
cializmus. Ezek mind előkészítői, 
valóságos melegágyai a kommu
nizmusnak. 

'Az orosz kommunisták meg 
szüntették a világháború után 
önállóságra szert tett Lettorszá-
goJ,Jj^tországotJjyLv^ 
jeseo, Finnországot csak félig 
tették tönkre, mert a kis finn 
nemzettel nem boldogultak. A 

odaadták az általak meghódított 
Lengyelország 

tagjait, hogy Esső Sándor dr. 
országgyűlési képviselő (megyei 
lajstromos) július 10-én, csütör
tökön délelőtt 10 órakor panasz
napot tart Celldímöíkön a Hu
bert-vendéglőben levő párthelyi
ségben. Az augusztus havi pa
nasznapot már ismét a jelenleg 
nyári szabadságon levő Szabó 
Károly országgyűlési képviselő 
(ogja megtartani. 

vidéfét," a tőrök kéiben,f1lgy.ő_ 
Dardanélla és Boszporusz tenger
szorosokban is be akarták ma
gukat fészkelni, bogy a fél világ 
hajózását ellenőrizhessék. Hogy 
milyen volt a botsevikiek hamis
sága, kifelé olyan híreket terjesz
tetlek, hogy India meghódítására 
törekszenek, tettek is előkészfl-
letfélét, igazában pedig a német 
határra szállották a katonaság 

millióit, hogy a nehéz harcban 
álló németeket angol biztatásra 
hátba támadják, EJ az alattomos 
tervük természetcsen nem volt 
titok a németek előtt és az orosz 
támadást megelőzve, kemény 
kézzel vágtak vissza a németek. -

A mult vasárnap hajnalban 
megindultak a háborúkban kf-
edződött német csapatok és ma 
már mélyen bent járnak az orosz 
síkságokon, elpusztítva, össze
törve, összelőve, romhalmazzá . 
változtatva mindent, ami aljukba 
esik, letiporva a vörös hadse
regél, elpusztítva a hadi beren
dezéseket. . 

Ebbe az új harcba, mely a 
kereszt jegyében folyik a kala
pács és a sarló ellen, lassan 
Európa össszes népei belépnek, 
mert most arról van szó, hogy 
választani kell az Isten és as 
ördög között. Európa népei az 
Islen mellel!—foglalnak—állást,-— 
nem úgy, mint az angolok, akik 
az ördöggel szövetkeztek az Isten 
kiirtására. A valóságban itt van 

ra^rtere»ztwr"1l^ 
mef kell vlvui. Nem kétséges, 

lesz a győztes! 

| JpjpyelQrszág, .Ahol^aasL^sea--.-. 
vezik az önkéntes csapatokat, 
következnek majd a többi euró
pai államok. • 1 •' 

'Mivel pedig az oroszok kipro
vokálták Magyarországtól a há
borúi, minden különösebb ok 
nélkül bombázlak magyar váro
sokat és falvakat, mi is hábo
rúban állunk a bolsevista oro
szokkal. -
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Közellátási értekezlet Budapesten 
A közellátási miniszter a 

Kamarákkal éa az Országos 
Magyar Gazdasági Egyesülettel 
június 16-án tartotta meg a 
szokásos havi értekezletét. 

Az értekezleten az érdekkép
viseletek kívánságára az alábbi 
kérdések tárgyallattak. 

1. Az egységes mezőgazdasági 
árrendszer. 

Miután a mezőgazdasági ter
meivények árai között bizonyos 
összefüggés van, a termelés 
helyes arányának fenntartása 
érdekében szükség van az egy
séges árrendszer megállapítására, 
mely~áTat 
nek egyidejű stabilizációja mellett 
állandósíthatok tennének. Az ér
dekképviseletek előterjesztést 
tettek erre az egységes árrend
szerre vonatkozólag, melyet a 
közellátási miniszur tárgyalási 
alapként elfogadhatónak, jelentett 
ki, annak azonban további rész
letek bemenő kidolgozását kivánja 

3. Közellátási kérdések. 
A mezőgazdasági és erdei 

munkások kenyér, liszt és 
azalonhae'.látása körül mutatkozó 
zavarok kiküszöbölése érdekében 
tétettek előterjesztések, hogy az 
elkövetkezendő nehéz mezőgaz
dasági munkaidőben a közellátás 
szempontjából fontos aratási éa 
csépiéli munkák zavartalan el
végzése a munkások élelmezésé
ből kifolyólag akadályokba ne 
Átkozzék 

A falusi lakosság vásárlási 
könyveinek késedelmes kiosztása 
ügyében a közellátási miniszter 
a - könyvek különleges papirosá
nak előállítására és nyomdateoh 
nikai nkok/a hivatkozott, kilátás
ba helyezte, hogy a legközelebbi | 
kiosztás már mindenütt simán 

;ény*zc4--j-get okoz. Lehetetlennek Jartják, 

és időben fog megtörténni. Vál
tozás készül a könyv terjedel 
méhen aszerint, hogy azt egy 
család, vagy osak egy személy 
részére állítják ki. 

A cukorellátás ügyében az 
érdekképviseletek a mai igazság 
talán rendszer—megszüntetését 
kérték annál is inkább, mert s 
oukorkészletek ezt lehetővé teszik. 
A minisztérium azonban a kész-

miniszterium a legnagyoab erély-
lyel fog fellépni e téren előfor
duló minden visszaéléssel szem 
ben, mert nem engedhető meg, 
hogy jogosulatlanok elvonják a 
lábbelikészleteket azok elől, akik 
arra tényleg rávannak szorulva. 

Az abraktakarmányellátás 
szempontjából az érdekképvisele
tek kifogásolták áz egy kéz mű
ködését, amennyiben az több 
ezetben a gazdák által előre 
befizetett magas összegeket csak 
hónapok múlva számolja el, s 
így a gazdáknak kamatvesztesó-

azt is, hogy sokszor igen nagy 
távolságokból történik az igények 
kielégítene,. Megtörtént, hogy a 
soproni korpaigényt Marosvásár
helyről elégítették ki, holott 

Marosvásárhelyen is 
van. A .miniszter e kérdések 
vizsgálására__éa_ orvoslására Ígé
retet tett. 

A csépléshez szükséges üzem
anyagok, mint gépsiij, gépolaj 
kenőolaj, gyanta biztosítására és 
a szükségletek idejében való 
megoldására kérték az érdek
képviseletek a- közellátási minisz
tert . 
,. 3. Az újtermés számbavétele, 

szükségletek és feleslegek meg
állapítása, 

Az új termés számbavételére 
és a szükségletek és feleslegek 
megállapítására tervezett intéz
kedésekre vonatkozólag az érdek
képviseletek /érdeseket intéztek 
a minisztériumhoz. A miniszter 
válaszában megnyugtatásrtaptak 
az érdekképviseltek arravonatko-
zólag, hogy a jövő évben az 
egyes üzemek eltérő szükségletei 
nem sablonosán fognak kezeltetni. 

Ipartestületi közgyűlés Jánosházán 

Sok-sok vajúdás utá a 260 
jánosházai kisiparos jogos kíván 
sága mégis csak teljesült. A több 
mint 50 éven át kifogástalanul 
működő ipartestületüket öt évvel 
ezelőtt beolvasztották a .celldö
mölki járási ipartestületbe s ez
által mindenféle ügyes- bajos 
dolgaikkal Celldömölkre voltak 
kénytelenek beutazni, ami nem
csak időveszteséget, hanem sok 
kiadást is jelentett. Szabó Károly 

országgyűlési képviselő fárado
zása végül mégis meghozta 
gyümölcsét, mert az iparügyi 
miniszter a felhozott sérelmeket 
és panaszokat jogosnak ismerte 
el és hozzájárult a jánosházai 
ipartestület újbóli önálló műkö
déséhez. A jánosházai ipartes
tület ma délután 3 órakor tart
ja alakuló és egyben tisztikart 
választó közgyűlését a saját 
székházában. 

Az alsósága §v. iff j . egyesület 
s z í n i e l ő a d á s á n a k m ó d o s í t á s a 

s ^W ^ ö T ^ s ^ é p i r ó -
iskolai vizsgák 

-. - — - -

Egyik hggyakorlatlbb irányú isko
lánk, a Gáti gyorsíró- és gépiróiskola 
évzáró vizsgáit folyó hó 23 áo tar
totta meg Báliot Antal, -az Irodai 
Gyorsírókat' és Gípfrókat -Vizsgáló 
Állami Bizottság i-Imike. A vizsgálat 
eredménye a következő: Elsőrendű 
irodai gyorsírói bízoiyltványt nyer
tes: Seregély Eszter, Tóih Irén, Ju-
ricskay Saodor és Kiss Bertalan. — 
Irodai gépírókká képesltlettek: Kara-
kay Irén, Kozma Irén, Polgár Ilona, 
Seregély Eszter, Tóth Irén és Jurics-
kay Sándor. Irodai gyorsírói és gép
írói egyesített vizagát teltek és képe -
sílést nyertek: Aogter Katalin, Balázsi 
Lajosné, Beniczky Maria, BOhm -Zsu
zsanna, Burza Anna, C. Horváth 
Julianna,—IhászJrén, .J5oyács_Edit, 
Kovács Margit, Kőszegi Mária. Knityáo 
Jo'án, Lampérth Magdolna, Ludvig 
Ilona, Nagy Mária, Ó Jer Rozália, 
Pápai Erzsébet, Pintér Rozália, Rajkai 
Etelka, Romvári Olga, Sík Anna, So
mogyi Margit, ' Szalóky Magdolna, 
Takács Marianna, Tamás Ella, Ud-
vardi Mária és Varga Júlia. 

Az irodai gyrrslrói és gépírói egye
sitett vizsgán a vizsgázók percenként 
120 szótagos sebességi diktátumul 
vesznek fel gyorsírással. A diktátum 
10 percig tart, azután gépírásba ál 
kell tenoi a diktátumnak vagy az 
első, vagy a második felét. Ez az 
áttétel legfeljebb fel óráig tarthat A 
viz-ga második része tiz perces má
solás, mely alatt 500 szótag terjedel
mű — kb. báromnegyed iroldaloyi 
— szöveget kell gépírásba átírni. 

Az irodai gépírói vizsgán at a 
leiadat, hogy kétszer 5 perces 80 
szótagos s e b e s s é g ű diktátumot 'rnak 
le a vizsgások, majd 5 peioea máso
lást végezoek, mely alatt legalább 
200 szótagoyi szöveget írnak le. 

Legnehezebb valamennyi vizsga kö
zött az elsőrendű gyorsírói vizaga. Ez 
csupán egy tízperces diktáiumból áll 
— de a d'klátom sebessége percen
ként 200 szótagos sebességig fokozó
dik. Ét már körülbelül aa élőbeszéd 

Az alsósági ev. ifjúsági egye-

letgazd ál kodás "érdekében "ai idéi 
cukorrépa terméskilátás kialaku
lásáig nem kívánja a mai renci-

-^g .»íip53lfátásá«ai£ -sűcgós meg
oldását, kérték, rámutatva ennek 
a kérdésnek etermeles érdekében 
igen. nagy szükségére. Sajnos 
azonban ezen a téren a jövőben 
ha enyhíti is körülbelül szeptem
berre a ' helyzetet a sertésbőr 
megfelelő preparálás -utján való 
felhasználásának lehetősége, még 
mindig nagy hiányokkal kell 
számolni és a helyzet így min
denki részére a legnagyobb taka
rékoskodást teszi szükségessé. A 

sSiet Szakály Dezső .Harmadáé 
Jóska" c. színdarabját f. hé 20-
én — a légvédelmi készültségre 
való tekintettel — nem este 
9 órai kezdettel, 

hanem délután fél 
6 órai k e z d e t t e I 

adja elő. 
A nagy érdeklődésre való tekin

tettel a rendezőség 
d é l u t á n 3 ó r a i 

kezdettel is 
rendes e l ő a d á s t 

tart csökkentett helyárakkal. 

A Családvédelmi Alap munkája 

igen nagy szociális munkát. Gazda
sági utón természstbsn juttatott köl 

• megsegiteilek tnúukeji-> 
8 t««o!ásáya I . .terstnti mtf'tM 

ÁíaVeO^mffl̂  
1 tosltáaára. * 

A ^millióból ötetjr kerté 

Yajmak hasTO^Íráíit"^aífera lerde-~;Jijfií 

ban rzfikölködö sokgyermekes m i -
gyW családfát '~trwgé^ é » kOrgeedusgi—BZAJR. I lelően biztpsitam. 
ségvetési keret kiilfln gondoskodott a 
keleti és erdélyi országrészek szoci
ális szükségletének kielégítéséről. 

A már meglévő gyermekvédelmi 
intézmények lenntartására 14 millió 
pengő jut. A társadalmi ée szociális 
intézmények másfélmillió' pengőt 
kapnak a a Szociális' Felügyelőség 
személyi és dologi kiadásai ö -szesen 
1 millió pengőbe kerülnek. Hatmillió 
pengő jut. a sokgyermekes mezőgaz
dasággal foglalkozó családok intéz 
menyes támogatására * összesen 37 
és lélmillió pengő áll rendelkezésre 

családi 

apró háziállatot. 

pontból egyaránt .nagy. jelentősége 
van'annak, hogy a téli. hónapokban 
munkanélküli lakosság háziiparáiak 
megteremtésén! és ~ fejlesztésére 8.5 
millió pengőt fordítanak a emellett 1 
millió pengóvM segíti az Alap elő a 
sokgyermekes falusi családok - földhöz-
j u t t o é t — ^ — ^-SM t_Jl^!^ 

Eladó tarai, szőlők. 
A Sághegy nyugati oldalán, 
nemes veszővel beültetett 

pinoe, berendzés, gyümölcsfákkal 
1000—2000 01 területtel e l a d ó . 

A jövő 1941—42. isk. évre szóló 
beíra'tások június 26^=30 ig tartanak. 
Pót beírások szeptember 1—8 között 
lesznek. (A gyorsíróiskola Pápán a 
Jókai utca 28. az. alatt van.) 

Kalácssütés 
tilalom 

A közellátási miniszter rendeletet 
adott ki, amelynek értelmében tilos 

tésztából készített kalács és 

hozatala. 
Erre az intézkedésre az adott okot, 

ben I hogy a káazletek meglehetősen csök-

É kényszerít rendnabályokra a*' 
szomszéd államokban m á r régen tor 
került s nálunk azért ia indokolt a 
zsemlye ulán a kalács sütésének 
megtiltása, hogy az eddig tapasztal
ható igazságtalanságuk megszűnjenek 
Az ország egyet részein ugyanis 
zsemlyét, kalácsot egyaránt forga
lomba hoztak, másutt Viszont egyál
talában nem lehetett kapai. 

Az igazságos elosztás elve köve
telte tehát ezt a kényszerintézkedést, 
amelyet megnyugvásul, fegyelmezet
ten fogad a magyar közvélemény. 
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Előfizetőink 
figyelmébe! 

Az 1941- június l é n ha
tályba tépett, a miniszterelnök
ség által jóváhagyott 5/3 — 
1941. számú Sajtókamarai 
határozat értelmében a kiadó
hivatalok büntetés terhével 
kötelesek az előfizetések meg-
újításának kérdését kifogásta
lan rt-ndben tartani. 

Evégből kénytelenek va
gyunk újból nyomatékosan 
felkérni igen tisztelt Előfize
tőinket^ hogy lejárt előfi: 
seik megújításáról a eset eges 
hátralékaik haladéktalan ren
dezéséről gondoskodni szíves
kedjenek. - - - -

A KIADÓHIVATAL. 

Áthelyezések a Szent Benedek 
nndbsn Kelemen Kriiosztom pan
nonhalmi főapát most adta ki a 
rendtagok elhelyezésérd vonatkozó 
rendelkezését, amely érzékenyen 
érinti Celldömölköt, mert az apát
iágnak három közkedvelt, népszerű 
tagját viszi el körOnkbőI máshová. 
Bozmánizky Gyárfás Tihanyba kerül 
nyugalomba, KÓvér Alajos dr. hitok
tató segédlelkész Kszlergomba kerül 
tanárnak, Könözsi Regináid hitoktató-
iigédlelkészt pedig a győrmegyei 
Kajár község plébánosává nevazte ki 
a téapat. Helyükbe kerOlnek: apátsági 
perjel leia Boros Alán dr. volt győr 
mentjvání plébános, hitoktató-segéd 
lelktazekneK pedig Serédi György és 
Rezek Román beooés tanárokat 
küdte ki a főapát Celldömölkre. 

üsperesi gyűlés A kemeneealjai 
ev, egyházmegye az évi közgyűlését 
nem a szokott időben júnina 29 én 
tartja es évben (mert most vasárnap
ra esik) hanem a most kibocsátott 
meghívó szerint jolins 4-én Colldo-
molkős az új elamí iskolában. Dél
előtt 0 órakor a templomban gyám
intézeti istenlisatelet lesz, amelyen 
vendég lelkész prédikál, utána kez
dődik a gyűlés. As egyházmegyei 
közgyűlést előkészítő egyhásmegyei 
presbiteri gyűlés janim 3 án, lelkész
értekezlet pedig jnlios hó 1 én 
lesz 

Eljsgyzss. Szita Károly dióíkali 
jegyző vasárnap tartottat eljegyzését 
Perendy Ilonka úrtoánnyal, Peréndy 
Jozse I dr, ügyvéd húgával, J ánoshá. an. 

Vasúti hírek. Károlyi Gyula és 
Vek Jóssal celldömölki máv. moz
donyvezető tanoncnak a mozdony-
vezetői szakvizsgát, Vasa Imre fűtő 

4 » . a Mgédkeielói vizsgát. atelmul t hét
főn és kedden Budapesten siketre! 

Miért nincs pékkenyér {^Hömölkön f-
E'-ídeig Celldömölkön csak 

0 ás és fózőliszlben mutatkozott 
hiány, aminek az volt főként az 
oka, hogy a vármegyei közellá
tási bizottság a két lisztfajtából 
csak annyit utalt ki Celldömölk 
fogyasztói számára, mint ameny 
nyi liszt a mult év hasonló ne
gyedében a celldömölki keres
kedők által forgalomba lett hozva 
Viszont Celldömölkre tavaly ilyen
kor még a vasutasság é r a ke
reskedőit egyrésze is havonta 
közel két vagon lisztet szál ltott 
be az Alföld egyes városaiból, 
de ezt a behozott mennyiséget a 
közellátási bizottság nem vehette 

eri-^ra-is-tüdt tt 
róla, így ez a mennyiség most 
a celldömölki. lisztkiutalásokból 
kiesik, amit aztán a fogyasztó 
közönségnek meg kell böjtölni. 

A mult hét közepétől kezdve 
kenyérhiány is felütötte fejét 
Celldömölkön, mert a celldö
mölki sütőiparosok részére leg
utóbb kiutalt lisztmennyiség is 
kevésnek bizonyult. A celldö

mölki pékek nagyrésze 3 —-4 
nap óta eladásra nem tud sütni 
kenyeret, ami aztán súlyosao 
érint rengeteg háztartási, főként 
a vasutasságnak azt a részét, 
amely eddig a pékek által for
galomba hozott kenyérből fedezte 
szükségletét AmTnl saját tapasz
talataink után megállapítottuk, a 
celldömölki kenyérhiánynak az 
az oka, hogy az egész környék 
ellátatlanjai, sőt jobbmödu kis és 
nagygazdái, nemkülönben a sop
roni vasutasok a celldömölki 
pékeknél szerzik be szükségle
teiket s ezáltal a helybeli kö
zönség részére kiutalt lisztmeny-
flyrsé^-Tdö-előtt etfogyott 

A celldömölki kenyérhiány 
megszüntetésére egyedüli orvos
ság, hogy a Celldömölknek ki 
utalt lisztmennyiségből előállított 
kenyeret kizárólagosan a helybeli 
fogyasztó közönség részére kell 
forgalomba hozni. Azt hisszük, 
bogy az illetékes hatóság ilyen 
irányban megteszi az intézke
déseket. 

•eaalótt beállott a .kánikflllaj, jsiele^s i f o l l a k . D R H M M U M O D 
' ^ „ e g i u t t megkezdődött a ss»bao~l _ÍV, 
ban való lordéi, melynek Kgyhátes-
ktszőa máris áldozata van. Nagy 
Andor Józsel 11 éves első osztályú 
polgarista a mult szombaton néhány 
társával kiment a, közeli kőbányák 
egyik gödrébe fflrödm, da úgy látszik 
görcsöt kaphatvtt "a mély vízben, 
mart mielőtt segíthettek volna rajta, 
«lmerö|t, A felnőtt azomssédok csak
hamar kiemelték a vízből, de akkkoi 
mái mm volt beun éle t Temetekére 
a hitóság megadta az engedélyt. 

Tanévzárás. A helybeli polgári-
iskolák június 25 én tartották a 
most bsfejezett tanév bezárását, ami
kor ezt megelőzőleg istentisztelete
ken vettek részt. A kat. templomban: 
Dr. Nemes Var.nl plébános, míg aa 
evangélikus templomban Hubert Ist 
van vallástanító végezte a szent 
szolgálatot. Innen sorban az iskolába 
vonniuk és együttesen diszmeuetben 
vonattak «1 a hősi azubor és a nem 
zati zászló előtt, a polg. íiúiiko'a 
tanaiéi. Ezt a tornateremben követte 
kedves kis ünnepély, amikor 
az iskola igazgatója meleghangú 
beszédben búcsúzott el különösen a 
távozó IV. osztálytól és kedves 
beszédben zarta be ezt a tanévet. 
Innen tantermeikbe vonaluk, ahol 
osztályonként .megtörtént a bizonyít 
váuypk kiosztása, mely mint ilyenkor 
történni szokott, egyeseknek aok 
örömöt és boldogságot, a kevésbbe 
szorgalmasoknak szomorúságot és a 
nyári melegben njabb tanulást hoiott. 
— Gyomoréi György ny. főispán 
¿5— 25 pengős adományát, mint a 
legjobb tanuló és legjobb mavavise-
letd diák Kovács • Sándor IV. és 
Csizmazia Sándor I I I . o. tanalók 
kapták. — Ugyanekkor volt a leány 
polgáriiskola zárol! nnepéiye is. 

Celldömölki uriník a zalaegerszegi 
vezetőképző tanfolyamoáe. Az A. C 
egjházmegyei igazgatósága as idéo_ 
Zalaegerszegen rendezett a r t e t Nö-
siövelségek részére veietőképső tan 
lolyamoL A oelldőmOlki k.at egyhái-

a B g s B S B rt öt*»-
pompásan megrendezett 

' zárult 

né, Hartai litvánná és Nagy Margit; 
Kukerloa Ipari fslhaazoálisának 

korlátozáia. A Közellátási Miuísiler 
21200—19*1. K. M. sí. rsodalsu a 
kukorica ipart felhasanáláaának kor-
látozása Urgyában intézkedik. A 
rendelet szerint tilos az állatok eU-
tét ire alkalmas kőkoriéinak izeiz-
lőiésre való felhasználása. Ezen ren
delet életbelépett lolyó évi jonios nő 
11-éo. ?*\ . _ _ 

Baletetek. Fülöp Károly celldömölki 
szabómester héttőn reggel a csöglei 
vásárra igyekezett kocsin. A kocsin 
alkalmazottak fittek, köztük volt öccse 
Fülöp József is, aki * kocsiról, mire 
a Marcal hídjához értek, leesett és » 
kerekek alá került a a gyomor körüli 
testrészén külső fis belső sérüléseket 
szenvedett Beszállították a celldö 
mölki sörházba, ahol ápolás alá vet
ték. — Szalóki Lajos 66 éves ador-
jánházai gazda hétfőn délben takar
mányt szállított haza a mezőről, de 
útkörben a szekérről leesett é s jobb-
lába eltörött. Beszállították a celldö 
mölki közkórházba. 

HONSz gyűlés. A HONSi celldö
mölki osoportja vasárnapi gyűlésén 
elhatározta, hogy az országos elnök
választásra Lalics Míláo elnököt kül
di ki a C e l l d ö m ö l k : csoport részéről. 

Új kezélelmazést nndeletek. A 
kormáoy rendeletet adott ki , amely 
kimondja, bogy a kenyeret aa elké
szítéstől számított 24 órán belül for
galomba hozni, a bérsOtéKre átvett 
kenyértésztat pedig 24 óra eltelte 
előtt kiszolgáltatni tilos. A tilalom 
nom vonatkozik a kórházakra, klini 
kakra éa a nevelőintézetek részére 
készített kényéire. — A másik ben 
nüuket érdeklő kösellátáai rendelet 
arról siói, hogy a 10.CC0 net keve 
sebb lakos* községekben a ulrbe-
• z o l g á l U U a i kötelerettsagnek szep
tember 1 ig-nem kell e>®ftl..lenni. 

TanltógyOlji. A seméneialjai ' év. 
egyházmegye június 26-én tartotta 
közgyűlését a helybeli elemiiskolában. •• 
Ezt m e g e l ő z ő l e g a templomban ur-
racsoraosztö istentiszteleten vettek 
részt, áruit álolitórisz J 'nos' esperes 
tartott. — A közgyűlés Erdős János 
káldi igazgató tanitó-eloöt megnyitó 
szavaival v e t t e kezdetét, a'ne.yben — 
kitért nemcsak az egyesületit közvet
ve érdeklő eseményekre, hanem 
szélesebb körű áttekintést adott á 
tanítói munkával szoro-ao összetar
tozó eseményekről is. — Szórádi 
Dénes ny. igazgató üdvözölte ezután 
Erdős Jánoe és Pap Sándor tanítókat 
abból az alkalomból, bogy őket Kapl 
Béla püspök áz elmúlt tanévben 
igazgatói címmel tüntette k i . Hegyi 
Aladár zalaislváüdi taclto: Széchenyi 
az örök nevelő címmel olvasta lel 
értékes ée megragadó értekezését, 
amelyben odaállítja a tanítók elé a 
legnagyobb magyart, as ötök nevelő 
mintaképéül; mint aki a leghívebb 
magyar ia volt. — Ezután a külön
féle jelentések megtétele következett 
a az gyesületi kérdések és ügyek 
megtárgyalása. Az egyházmegyei 
tanftógyü ésre: Tóth Denea c I dömö -
mölki tanítót küldi ki képviselőül. — 
Az őszi gyű es helye Jánosháza less, 
amelyen a mjntátanitást Horváth 
László jáoosházai tanító tartja. — A 
gyűlésen az egyházmegye majdnem 
minden aktív és nyugdíjas tanítója 
részt vett, mint vendégek jelen vol
tak: koltai Vidos Dániel egyházme
gyei felügyelő, Molilóriez János espe
res, Nagy . István ostlfy asszony fai, 
Mesterhaiy Sándor kemeuestnihályfai 
lelkész és Habéit Irtván hitoktató. 

Nem lehet műkedvelőt é s tánc-
mulatságot tartani. A rendkívüli á l
lapotokra való tekintettel a kormány 
úgy intézkedett, hogy egyelőre sem
mitéle táncmulatságot, műkedvelő 
előadást vagy mia csoportos össze
jövetelt nem szabadi tartani. 

Kiles ée moharvetamig kloaztási. 
A ÍOdmüvelésBgyi Minisztérium as 
ár és belvizek lefolyása utan felsza
badult területek bsvitéíére a tavaszi 
kölcsön (ínséges) vetőmagakció kere
tében köles és mobarvetőmag kiosz
tását engedélyezU. A kOlezön köles
é i moharvttömagot csak olyan 20 
kat holdnál nem nagyobb kiterjedésű 
izántóföldterületen gazdálkodó gaz
dák kaphatják, akik a vetőmagot 
zaját erejűkből aam tudják beszerez
ni. A i akció során kiosztott vető
magvak pénzbeli egyenértékét az á t 
vevő gazdák lolyó övi december hó 
15 ig kötelesek megfizetni. A pénz
beli egyenértéket a feaii esedékesség 
időpontjában a kOzépnioöBea.0 köles 
éi mohar Budapest™ megállapított 
árénak 1 pengővel csökkentett Oiz-
siegében állapította meg a Fold-
mivelésOfji Miniiztirium. Nem fire 
tea eseten közaóók módjára hez' 
behajtva. As igénylést as itl tékes 
vármegyei m. k. gasdsaágí felügyfl ' -

K f o s é g i p o r t a l a n í t á s 

oé, Varga Jótssrae, HbTvttk Béndee—j-nyj ntrtk troiötlr Btakaszán at árkok
ból kidobott szennyes tőidet as utcák 
közepére hányattak, akár csak egy 
mezei dfllőuton és ebből az követke
zett, ' hogy esős időben nagy-Bár, 
most a-sráraiság idején pedig óriási 
per keletkezén. Már most az a hely 
zet, hogy egy autó vagy kocsi alhal-
ladáia oUn a* ember még.a s?om-
atédját sem' ismeri fel a sötét por 
felhőktől nem is szólva arról, hogy 
az ott lakók mit kénytelenek elszen 

O etek az utcák voltak 
döroőtkCo talán • a -legport 
utcák és most elinaltak belőlük 
zöniéges falusi porlengerben uszó 
utoákat. 

Eteknek aa uloákuak szenvedő 
lakéi, a; iránt keresik meg eanton as 
elöljáróságot, vizsgálja meg ezt a 
helyi tet és vagy kavicsoláaaal, vagy 
öntözéssel, végül a pornak eltakarí
tásával segítsen ekén a súlyos éa 
tarthatatlan helyzeten — mégpedig 
minél előbb. ~ . 

http://Var.nl
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fcA íómgyüjtó fel
hívása a házi-
aszonyokhoz 

A yíjjgjüj.lésiiel kapcsolatban igéű 
fontos szeri pük van a háziasszonyok-
oak. A háztartásokban felgyűlt vas 
és fémhulladékok rendszeres gyűjtése, 
helyet kezelésük és a "vasuapokou 
történő beszolgáltatások sokai jelent 
a gyűjtési munka tíkere szempontjá
ból. Éppen ezért .a Fémgyfljtő fel-
h i t ja a háziasszonyok figyelmét, hogy 
c gyűjtött óosfávas kellő- kezelése 
tokban.emeli az anyag gazdasági 
leihasznáthatóságát. Igy példánl ha 
kentendobozokat tesznek el, akkor 
helyes eteket kimosni, és szárazra 
törölni, mert különben a jeleotkező_ 
rozsdásoeas hasznalhata laouá testi, 
ügztn i íak lontos as összegyűjtött 
anyagnak suáraz helyen való meg
őrzése á vasnapokig, mert ezzeF 
rozsdakártól lehet megóvni. Az is 
célszeiű, bá az ócskavasat és f i m - ' 
bnlladékot elkülönítve kezelik, mi--. 
Igy egyszerűbbé vafik az osztályozási 
munka í s a nemzetgazdaság. sok 
felesleges kiadást takarít meg. 

Á köíöü ég részéről egyébként 
nagy érdeklődés, cutaikozik a vas-
napok iránt és ezért a legtöbb helyütt 
több napou keresztül kell a gyűjtési 
akciót végezni. Legutóbb S-olnokoo 
jinius 2-i—iit. és Kaposvárott június 
2Í—25 éu rendezték meg a vas 
napokat. 

Bányásznyugbér 
A magyar bányamunkásság régi 

és jogos kívánságait váltja vrlóra az 
a rendeletiét vetet, amellyel a kor 
mtny á miniszterelnök programjahoz 
hiven, rendezi—HÍ bányamuukásság" 
nyugbérét. — 

A rendelettervezet sz eddigi tű
ével négy évre szállította le, vagyis 
a jövőben csak SCO munkahét szük
séges a rokkantsági - d í j - eléréséhez. 
Az. öregségi : yuj ÍJ • r igényléséhez 
400 munkahét vagyis .kőrü'belüi 
nyolc esztendő kell. Igen nagyjelen
tőségű ez s rendelkezés az özvegyi 
járadék szempontjából is, mert arra 
az igény már 4 év után megnyílik.-

A járadék összege 'a —befizutstt 
járulékhoz igazodik clyképpeo, .hogy 
minden bányaipari-munkás pgyaro 
lyau nyugbérszülgaltatásban részesül, 
mint aminőt a ÜABI fotyo 11 a 
magautisztviselGkuek és egytb alkaJ 

S P O R T 
Járás! leventeverseay 

Celldömöiköa 
A celldömölki járás katonai parancs 

noksága Skázei Károly százados ve
zetésével vasárnap déloan Cel!d.möl> 
kön rendezte meg a levente egyesü
letek évzáró jatasi sportversenyét. 
a::.i iy o a három körzeti versenyen 
legjobb eredményt" elért szakaszok és 
leventék indultak. Az erkölcsileg és 
anyagilae nagyon szépen sikerült ver
senyt közel 2000 főnyi helybeli és 
vidéki közönség tapsolta végig és ezt 
a eürün megismétlődő tapsot mind a 

Tornaünnepély. Az elmúlt va-ar 
nap tartotta a helybeli finpolgáriis; 
kola •torn>bemulató< ünnepélyét az 
iskola udvarán. .V in látványos torna 
vizsga volt es, mert az idevonatkozó 
rendtartás szerint ezutso nem vizsgát, 
hanem bemutalót kell rendelni. Igy 
a látványos vizsga helyett r kabb a 
•testnevelés titkaiba* tekinthettek be 
a résztvevő szülők és vendégek, hogy 
milyen n-unka lolyt a tornateremben, 
játszótéren és az atlétikában, hogy. 
ezek összessége hogyan szolgálta 
összhacgban a fiuk les neveiést-ti 
fejlesztését s erősítését a szellem, 
nevelés mellett. A bemutató végén 
az iskola igazgatója osztotta ki az 
egyes szamokbin a^házi_y^rsenieu 
nyert érmeket és záró szavaival 
nyert befejezést a kedves kis ünnep
ség, mely épen akkor zajló levente 
verseny ellenére is elég nagyszámú 
közönségei vonzottat intéxet udvarára. 

Az Óceán repülő szállodái. A 
világ legtökéletesebb öeeánrepülő-
gépeiről, a repűlő-bajókról rendkívül 
érdekes képekkel illussiráít cikke t 
közöl Tolnai Világlapja nj száma, 
mely gazdag tartalommal jelent meg. 
A északafiikai hadjáratról, a szíriai 
asszonysorsokról,. A t északi fény 
útjáról, a budapesti bűnügyi labora
tóriumról, a petróleum hőskoráról és 
a d i v ^ f j r e a a ^ M h ^ 
számolnak be. A iegkivaíóbb' magyar 
írók novelláin kívül számos i.epszetű 

j m v a t o t « o k * k » « « » - ^ U ^ - a ö z o l 
Tolnai Világi3pjt, melynek "é'ny "sfllma 
20 fillér. ; -

szakaszok, mind az eeyéoi számukban 
induló levetitek igen megérdemelték, 
mert a bemutatott precíz -gyakorla
taikkal 'és egyszerű falusi gyermekek-

mazujtaknakv A családvédelmi t-xem—(Uől' alig- várható srép eredményeikkel 
pontok jelentős figyelembevételét 
mutálja *z a tény, hogy a bany sz 
munkatok minden gyermek .után 
járadékuk" 5 százalékának megfelelt) 
gyermek pótlékot kapnak. 

At öregségi Jiiyugbért megkapnak 
azok á t altisztek is, akk hatvanadik 
életévüket betöltöttek és . 25 évet 
töltöttek földalatti munkával. 

Az iparügyi kormányzat a t.yr.: 
bérrendezéssel együtt egységes műn 
karendszabályt is készített, bogy 8 
különböző bányavidékek közt a 
munkaszerződések oél tapasztalható 
különbségekéi megszüntessek. 

-irtak cikkeket. A Diákkaptár-verseny 
győzteseiről, az értéktőzsdéről, a 
biztosítási, textil, vas és gépipari 
élet kőiéből érdekes riportok számol -
nak be. Közli a lap a textilhulladék;-
gyűjtésre vonatkozó valamint" a 
növényvédelmi szerek eladására vo
natkozó fontosabb és legújabb' ren-
delketéseket. 

Készült 
DINKQREVE NÁNDOR 

könyvnyomdijában, Celldömölkön 

A celldömölki kir. járásbíróság, 
mint telekkönyvi hatosáé. 

1063/1941. tk. szám. 

Árverési Mrdetmény-klvonat. 
Ku-ztor Józsefaé Takács M - r t 

végrehajtalóoak Tekt'.c- János és Ta 
kacs László végrehajtást szenvedők 
ellen a celldömölki kir. járásbíróság
nak 2253—1940 sz. tulajdonközösségei 
megszüntető mulasttási ítélet alapján 
a VOcöck községben fekvő s a vönlcki 
366 sz. tkvi. bééiben Af 1.: sor s 1. 
helyrajzi, szá-n aíatt Takács Jáno", 
Takács László és Takács Uargíl-férj. 
Kosztur Jrjjzsefiié nevén álló ingatlan 
ra 1540 pengő kikiáltási árban 
végrehajtás joghatáljával bitó árve
rést elrendeli. 

Az á r v e r é s t 1941. bVi ]Ú 
Ilus hó 17 napján délelőtt 10 órakor 
lógják -megtartani Vöoöck községhá
zánál. 

Az árverés alá kerülő ingatlant 
a kikiáltási ár felénél alacsooy.bb 
áron eladni nem lehet. 

Bánatpénz a kikiáltási ár 10 '/• a, 
amelyet a magasabb ígéret ugyan
annyi % ára kell kiegészíteni. 

Celldömölk, 1941. március 14. 

Dr. DOMBAY ALAJOS sk. 
kir. járásbiró. 

_A kiadmány hiteléül 

könyvvezetői-f-'. 

Németh 
JjfT i r r 

fémballadák, 
és mezőgazdasági gépeket 

legmagasabb áron 
veszek ! ! 
B a g i t s S á n d o r 

' vas- és fémgyü|tő 
C é 11 d ö m ö4-k 

eWIdumölkí járás leventéinek kivá
lóságát és az--oktatás magas szliívo-
i-alát árulták el. 

Az ünnepélynek is beillő iportver-. 
seny a szakaszok katonás felvonulá
sával, majd a celldömölki levente 
zenekar ál(al intonált magyar Hiszek 
eggyel vette keideléi.A felvonulásnál 
• s a későbbi szakaszgyakorlatoknal is 
a zenét szintén a celldömölki zenekar 
szolgáltatta, Kőrössy Tamás karnagy 
vezetésével. — At egyes vei.enysza-
mok,etedményei a következők: 

100 m-es t ikfutás: I I . korosztály: 
1. Márkus Lászió 15 mp Celldömölk, 
2. Nemes Imre 13 2 mp Papóc, 3. 
Vaiga Jízsef 13 4.mp Keled. I l i . kor
osztály: 1. Ma i im Vinco lü.b mp 
Alsósai', 2. Tanay József.. 12 3 mp 
O-tffyasszonyfa, 3. Rózsás Sándor 
12.7 mp Alsóság. 

400 m es síkfutás: I I . korosztály: 
1. Horváth Sándor 61.3 mp Celldö
mölk, 9. Jakab Pal 61.5 mp János 
haza, 3. Mészáros István 61.6 mp 
Jánosháza. I I I . ktrcsztály: 1. Gos3ler 
Rudo.f 59.2 mp Jánosháza, 2. Tarrrjsy 
István 59.3 mp Celldömölk, 8. Bács
kai István 59.S mp Celldömölk. 
- 800 m es síkfutás: I I I . korosztályi 
1. Tóth József 2 p 25 mp Kemenes-
kápolna, 2. Vass László 2 p 252mp 
Celldömölk, 3. Németi, László 2 p 
25.3 mp. Tokorcs. 

4x1000 rs-es staféta: t t 
l á l j : 1. Celldömölk 5-.1 mp, 2. Pá 
póc 54.2 mp, 3. Jánosháza 551 mp. 
I I I . korosztály: 1. Alsóság 51.7 mp, 
2. Celldömölk 52 1 mp, 8. Jánosháza 
528 mp. 

Távolugrás: I I . korosztály. 1. Szeg 
van Gyula 505 cm Celldömölk, 2. 
Szabó Jenő 489 cm Egyházaskesző, 
8. Márkus Zoltán 467 cm Sömjén-
mihályia. HL korosztály: 1 Kóbor 
Ernő 525 om Csönge, 2. Sebestyén 
Károly 519 om Köcsk, 3. Gossler 
Rudolf 500 cm Jánosháza. 

Magasugrás;.II. korosztály: 1. Re 
eetár Viktor 147 5 cm Karakó, 2. 

sziikaszgyskorlatokkal bebizonyította* 
hogy nemcsak remimből 12.000 pen
gős leventeotthoot tud építeni, hanem 

-a nagy munka mellett komolyan ké
s z ü l versenyekre is. ugyancsak ren 
geteg ttp-.ct kapott Szakály D-*ső 
igazgató tanitó, fOokiató lalsósági le-
veiitecsapita is, amely a csepeli or
szágos versenyen I . érTI . Iielyezést 
elért gOrlő és labdajáték bemutató
jával, valamint a sok ügyességet meg. 
kívánó akadályversenyévél vivta ki a 
közönség méltó elit mérését. Befejező 
stámként az összes jelenlevő csapt
tok puskás rajai verseny keretében 
puska fogasoké t mutattak be. E.en 1. 
lett Alsóság, 2. Nagysimouyi, 3. Cell
dömölk raja s ezzel az alsósági le
venték egy értékes serleget nyertek. 

Végül Skázei Károly százados lel
kesítő szavak kíséretében a győztes 
szakaszok és leventék között kiosz
totta az érmeket, majd a Himnusszal 
és lisztező elvonulással az ünnepély 
réget ért. 

M E G H Í V Ó . 

1. A mait évi üzleteredrnényről 
szóló jelentések tárgyalása. 

2. A zárszámadások megvizs
gálása és a felmentvény. meg
adása. 

3. A mérleg megállapítása. 
4. A tiszta jövedelemről való. 

korosa fTendelkezés. — — ^ — 
5. Az igazgatósig 3 tagjának 

választása. 
6. Igazgatósági napidíjak új

bóli megállapítása. 
7. igazgatósági jelenléti díjak 

megállapítása. 
8. Esetleges indítványok. 
1940. év január 1-én a tagok 

szarná 1165, üzletrészeiknek 
száma pedig 2683 volt. Az év 
folyamán belépett 80 tag 148 
üzletrésszél, kilépett 213 tag Ti 

1 8 « W ' t t o t t * * * * ^ ^ 
József 
ztálv 

142 5 cm Kenyéri, 
t . Császár Jenő 155 
«í>Ssí?Sra>aife 

155 cm Ce'ldümölk, 3. Sebestyén 

lestei Zoltán 10.63 m Celldömölk, 
őcatrrfTpáT^^ 

3. Varga. Lajos 996 m Kissomlyó. 
III. korosztály: 1. Varga Sándor 11.89 
m Borgáta 2. Mórocs Lajos 11.71 m 
Tokorcs, 3. Császár Jenő 1137 m 
Egyhátashetye. 

A i egyes versenyszámokat kAvelS 
szünetekben a cslngei leventék árva
lányhajas kalapu. magyarfubás dísz 
szakasza Szabó Dezső tanító, főoktató 
vezetéséve) a bemutatott szebbnél
szebb zenés zászló- és puskaforgató 

A Celldömölki Hitelszövetkezet, 
mint az Országos Közpoti Hitel
szövetkezet tagja 1941. évi július 
6-án délelőtt 11 órakor, határo
zatképtelenség esetén 1941. évi 
júlins 20-án délelölt 11 órakora 
szövetkezet helyiségében 

rendes közgyűlést 
tagokat az alap-

§-a értelmében 
tart, melyre a 
sztbályok 37 
meghívjuk. 

TÁRGYSOROZAT• 

1940. év 1212 2758 

réssiel, marad 1254 tag 2849 
üzletrésszel. -

A felügyelő bizottság állal 
megvizsgált 1940. évi mérleget 
a szövetkezet helyiségében ki
függesztettük és azt bárki meg
tekintheti. 

; Celldömölk, 1941. június 14. 
Az Igazgatóság^ 


