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Hirdetés dija elére fizetendő. 

Jövőre i s 5 0 százalékos l e s z 
Celldömölk pótadója 

F e l m o n d t á k a zsidó k e r e s k e d i k b é r l e t e i t 

Celldömölk nagyközség kép
viselőtestülete hétfőn délelőtt 
rendis gyűlést tartott a követ
kező tárgysori zaltal: 

— Tudomásul veíte a gyűlés , 
Jhogy a v á r m e g y e al ispár ja a 
ny i lván ta r tás i t e endők elssiát l - • 
tása céljából Unfc lyamot rendez 
a kö/.6?gi kozgyámoK s z á m á r a , 
de ezzel kapcsolatban a cell
dömölki közgyám fizelébéoek 
r endezésé re szükség nincs, 

,miv.er- annak az évi fizetése ! 

Úgyis megha!ad|a a 200 pen
gét 

— Mivel a vezető- jegyző és '. 
adóügy i iegyió munkaköre - az > 
ntébbi időkben annyira linter- , 
helté vált a különböző közellá- j 
lási és .-(.yéb háborús inlézke- | 
dések és rendeletek miatt , bogy 1 

a közigazgatási teendők végzé- | 
sére alig jut ideiük, ezért a 1 
gyűlés az elöljáróság javaslatára j 
megszavazta a második segéJ-
jegyzói állás rendszerei Ilését s : 
ezzel kspcrolatban a község' ! 
alapszabály módosítását. Az uj j 
segédjegyző a közigazgatási ; 
ügyek munkakörében nyer be- | 
oszlást. 

— A vármegye alispánjától 
kikért vélemény alapján a gyű
lés egyhangú határozattal no
vember l-re felmondotta a 
községháza épületében Schwarz 
Jakab szabó, R ó l h Mór rövid-
éruliereskedő és Weisz Ignác 
vaskereskedő üzletének bérletét. 
A gyűlés hason lé , feltételek 
mellett Schwarz Jakab özlelét 
Kovács József c ipökereskedőnek, ! 
Weisz Ignác üzletét pedig vitéz ' 
Böröndy László vaskereskedőnek 
edja ki november 1-tól öt évi 
időtartamra bérbe, viszont 
Róth Mór üzlethelyiségében 
egyelőre a nagyszámú személy
zettel dolgozó községi közellá- | 
•éti hivatal nyer. e lhelyezést . 

~ -vA .""nagyközség' megkere j 
«ésére az Országos Közegész - ; 
• ígügyt Intézet az 1-9*3.. évi ' 

köl tségvetésének ke re tében haj
l andó egy m é l y f ú r á s i kutat 
létesí teni , ba annak költségei-
bez Cel ldömölk 2000 pengővel 
hozzájárul . Ezt a gyűlés egy
hangúlag megszavazta s egyben 
ar. Új mé lykú t helyét az állat-
vá sá r t é rben ál lapítot ta meg. 

— T u d ó m á s u l vette a gytíl4s 
ho;y Szombathe lyrő l szeptember 
3 át: Cel ldömölkre kiszállt me
gyei bizot tság ezőregi Nagy 
József gazdá lkodóva l és Heim-
lich Mária magánzóva l békés 
ú ion nem tudott megegyezni a 
ménle lep i ingat.anok áler igadése 
céljából 8 ezér t a bizottság a 
kisaiátflási e l járás megindflása 
végeit az ügy iratait át teszi a 
ki r . t ö r v é n y s z é k h e z . 

— Végül a gyűlés egyhangú

lag elfogadta a Lajtái Tivadar 
vezetőjegyző által 19*3. évre 
összeállított községi költségvetés-
tervezetet, amelyben a 193.033 
pengős szükséglettel szemben 
csupán csak 169 889 pengő 
fedezet mutatkozik s fgy a 
32.1*4 pengős biány eltünteté
sére lövőre is 59 százalékos 
községi pőtadő kivetése válik 
szükségessé . A jövő évi költség
vetésben csupán csak a kereseti 
adónál várhaló nagyobb. » 1 0 0 
pengős bevételi emelkedés, 
ugyanakkor a kiadási oldalon 
az alkalmazottak fizetésénél 
3000, karácsonyi segélyeknél 
2100, útépítésnél 1-Ü00, a vá
sártér karbantartásánál 1970, a 
közvilágításnál 1200, OT1 ter-
beknél 1100, légoltalmi ügyek 
nél 600. a gazdaság fenntartásá
nál 660, az épületek fenntar
tásánál 600, a tanonciskola 
fenntartásánál 376 és a községi 
mérlegek javításánál 3 ;u pen
gős emelkedés várható. 

Kemenesalja 
a honvédeinkért 

A sömjénmibályfai körjegyző
ség községeiben nagyon szép 
eredménnyel zárolt a téli ruha-
gyűjtési akció. Berkes János 
körjegyző ügybuzgó irányítása 
mellett a három községben 
összesen- 20fr darab ruhaneműt 
gyűjtöttek össze , ebből érmele-
gíto volt 6 pár, gyapjonarisnya 
06 pár, fülvédő és nyaksál 10, 
meleg alsónadrág 3, ujjas pollo-
ver 39, tábori takaró 2, házi 
kabát 1, posz'.o mellény 1, 
szőrméskeszlyfl 1, szőrmés 
mel lény 2, szőrmés sapka 6, 
lérfibnnda 2, kabát 2, nyaksál 
39, bosszú gyapjubarisnya 15, 
bósapaa 1, flanel lábtekerő 1, 
és különböző s z ő r r é s bőr 21 
darab. 

A téli ruhagyűjtés mellett 
rg-y-itiást'-: községünkben igazán 
dicséretre méitó munkát fejte
nek ki a Bajtársi Szolgálat - és 

a felekezeti egyesület tagjai. 
Iota-pusztán és a két Mesteri
ben Gyömórey Éva, Nagysimo-
nyiban pedig dr. Ovády Mibály-
né vezetésével lollgyf jléa indult 
meg a Szombathelyen fekvő 
sebesült bonvédeink részére-. A 
gyűjtés Mesteriben 8, Nagysimo-
nyiban pedig 20 darab vánkost 
eredményezett. A két község 
leány fju?ága estéken és éjjele
ken át fosztotta az összegyűjtött 
tollat é s állította elő a 28 ván
kost, amiket a Bajtársi Szolgálat 
már továbbított is a hadi kór
ház elmére. 

A nemes adakozásból Kis-
Bomlyó, Duka és Borgáta köz
ség lakossága is kivette a ré
szét. A bárorrr község evangéli
kus egyesületei összesen 80 
vánkost illetve tollat gyűjtöttek 
ös sze ég küldtek ei' a Bai társi 
Szolgálat utján Szombathelyre. 

Természetesen mint minden 
fénynek, úgy a gyűjtési akció
nak árnyoldala ts van. Mégpe
dig legtöbb esetben az, bogy 
a tehetősebb polgárok a tehet
ségükhöz mérteit jóval is cse
kélyebb, úgyszólván nevetséges 
összegekkel és holmikkal rázzák 
le magokról a gyűjtései fárado
zó leventéket é s leányokat. 
Különösen Celldömölkön tudunk 
számos olyan esetről, amikor 
vagyonos, azt mondhatnánk, 
heg) d ú s g a z d a g emberek a l ig 
e g y k é t pengőt legyeztek a Baj 
társi szolgálat gyil tőlvére, holott 
sem gyermekük , sem családjuk 
nincs amellett katonai beh ívó 
sem riasztgatja őket . Jénoshá-
rán is ballonunk egy kirívó 
esetről, hogy rgy gazdag jóvi-
szonyok között tevő egyén az 

; adóívet mutogatva zavarta ki 
háziból az adománygyűjtőket. 
Ezekre az önző és kapzsi fuka
rokra igazán alkalmazni kellene 
Gyónt Géza versét, hogy: Csak 
egy éjszakára küldjélek el őket. . . 

Arcképeihelyezés az Ev. 
Ifjúsági Otthonban 

A celldömölki evangélikus iljósáai 
egyesUlet a moll vasárnap délután 
igazán megkapó és kegyelelte jea 
emlékűi.nepelyl rendezett a keleti 
harctéren hőai halált balt k i t tagja, 
Talabér Miklós hadnagy éa Pelhó 
Ködre boLvéd tiszteletére. Mind
ketten szorgalmas, lelkiismeretes i a 
tevékeny tagjai vo tak aa egyesület
nek, sokat fáradnálak annak anyagi 
es erkölcsi felvirágoztatásán 8 igy 
érthető, bogy az egyesület tagjai, 
jőbarátai ée ismerősei aa emlékün
nepély alkalmával asofolaaig meg
töltötték aa otthon oagytermit. 

Az Onnepily műsorát a Szózat 
hangjai alán Molitorisa János ee_ 
peres bivezetö szavai nyitották meg 
majd Márton Elemér szóló énekszá
ma után Bácsi Sándor pápai lelkész 
Bzívberuarko|ó beszédében Talabér 
Miklóst is Pethö Endrét példaként 
állította a magyar ifjúság elé. (A 
beszéd\végé»el a két hősihalott tag 
nagyított fényképét Orők emlékesé
től elhelyezték az otthon faláo. Dtána 
Kaasai Ida a versírással is foglalko
zó Talabér Miklós néhány szép köl
teményét szavalta el, Saller Gjula 
szólóban .alkalmi számot énekelt, 
Horváth Józsal theotógoa pedig 



S P O R T 
Bikaviadal a celldömölki sportpályán 

A Celldömölki Vssutas Sport 
Egj-iufilet egyik akti* vezetőségi tag

j a pár héttel ezelőtt leikért bsnuda-
-.. kei arra, hogy e közeledő bajnoki 

idényre ralo tekintettel lapunk ha
sábjain csináljunk egy kia propagan
dát a csapatnak,' mert a vidékre 
valú utazás nagyon sokba kerül, 
vissoot as egyesület még -as idehaza 
megrendezett mérkőzések re is ráli 
zet,_ mivel azokat alig lato 'alja a kO 
sönség. A CVSE vezetőségi tagjinak 
akkor vala.-zul egy , " r lgi magyar 
közmondással válaszoltunk, amely 
teljesen vonatkozik a labdarúgásra 
is, hogy tudniillik 1 — A jű bornak 
nem kelt eégérl 7atyis be a ősapát | 
jó, tagjai vívvel-Ulekkel, szépeo és I 
eredményesea j á t s z i n k , akkor min- I 
din propaganda lelesxgée, mert a 
kOzOnség minden rétege magától 
özönlik n pályára, mint 10—12 év. 
vei szelén a nagy CVSE -ide,eben, 
amikor nem egy esetben 2 etnr 
lönyi tömeg koszoréja vette körül a 
celti pályát. 

Mindent összegezve, tehát elsősor-
ban maga a csapit hivatott arrs, 
hogy saját magának propagandát 
csináljon. Mivel pedig a CVSE mér
kőzéseit egyre'(kevesebb közönség 
lálogstla s azokról az intelligensebb 
elem jórészt már mind el is ma
radt, teljesen nyilvánvaló, hogy a 
CVSE játékosai olyan propigandst 
lejtenek ki, amely nem gjarspitja, 
hanem egyenesen elriasstja a sport 
pártoló közönséget. Hogy ez mennyi
re így van, nem bivatkosuuk másra, 
csupán cssk a legutóbbi CVSE— 
Sotex mérkőzésen történtekre, ami 
páratlanul áll Celldömölk 84. éves 
sportmoltjában. 

Paratlr-ui áll azért, mert még 
Celldömölkön tudtunkkal soha arra 
nem. volt példa, bogy celldömölki 
síületéefl és nevelésű játékos a má 
síknak az >édésanyját< a legtraga-
rabb módon, nyilvsnos mérkőzésen 
és ezázak ICIéuallátára kapcsolatba 
hozta volna a >szaotaégekkél«. Es 
pedig s Sotex mérkőzésen 8—IC 
esetben megtörténi, sőt as le, hogy 
as egyik aktív vezetőségi tág a I I . 
félidő 36. ptreében úgy lelkesítette a 
játékosát, hogy as eédesioyjáu es a 
'Szentségeket* együtt emlegetve kia
bált be a pályára. A káromkodást 
tiltja a törvény, úgy látszik azonban, 
hagy ez nem vonalkázik a CVSE 
játékosaira, mert mint a közönséges 
kocsisok, Agy káromkodosk. 

Ami pedig a Sotex mérkőzésen 
a játékot illeti, aa nem volt egyéb, 
mint közönségei bikaviadal. A CVSE 
edzés nélküli játékosai egykettőre 
kifulladtak a nagy melegben, hogy 
tehát a lelkes és amellett fürge sop
roni játékosok támadáséit és szere
léseit kiparirozzak, egyszerűen vágták 
őket, m i n t a répát. Úgyszólván 
minden <belémenés< és >rámenés« 
életveszélyes volt, válósággal kepog 
tak s síposootok és bokák, ami 
aztán megint szomorú, mindért a 
CVSE játékosai kezdték el és foly
tattak úgyannyira, bogy a végén ha 
a játékvezető' véletlenül háttal vagy 
oldalt áll, akkor »jaj> volt a sze
gén] soproniaknak. Kaptak rúgást és 
boxolast, sőt még a földön is meg
gátoltak Okét Mlvsl pedig a Solex-
ben is akadt néhány keménykötésű 
gyerek, aki nem ijedt meg as ár
nyékétól, késsen volt a bikaviadal. 

Amit eJdíg elmondottunk, minden 
túlzástél mentes, mindezekre közel < 

200 tannisVlndunk állítani, hozzá 
nagyon sok olysn tanút, aki megfo
gadta, hogy nem megy ki többet a 
CVSE mérkőzéseire. így fest tehát a 
CVSE játékosai által Önmaguknak 
csinált propaganda, amihez azonban 
van még egynehány megjegyzésünk. 
Először is at. hogy aki labdahelyeit 
készakarva bokát ruz, az miszerin-
tünk nem játékos és satuk nem a 
sportpályán, hanem a börtönben a 
helye, mert embertársat agyon is 
rughstja. vsgy mint már sok esetet 
tudunk, örökre koldussá teheti. Má 
sodszor, a labdarúgáshoz, mint min
den egyébhez, egy bizony t-s fokú 
intelligencia és műveltség is kell. Ez 
pedig igen gyenge fokon áll *a csa
patben, mert különben nem a ven
dégjátékosok tesliépségére törnének 
ée nem káromkodnaoak ugy mint s 
hintáslegények, hanem valóban ját 
színának.. 

Ugyanezeket Írták a CVSE ről nár 
héttel ezelőtt s pápai újságok i i és 
amikor azokat olvaslak, valósággal 
pirnlt szégyenünkben az arcunk. 
Szégyenkeztünk kOIOnöeen azért, 
mert valamikor jó néhauy évvel 
ezelőtt Veszprémnek, Papának, Eger-, 

"Sfcguek, .Győrnek, Soproncsk és a 
többi sporlgócpouloak reklám volt a 
eelli ciapat, örültek és boldogok 
voltak, ha vendég1'! láthatták, mert 
híres volt nem ess a játékáról, 
hanem a: un és sportszerű viselke
désérői is. Igaz, hogy akkor n oelli 
csapa'ban legfeljebb 2—3 idegeu 
szerzemény játszott, mig. jelenleg a 
CVrfE beu épen megfordított a hely 
zet— 8:3 a vidékiek javara. Eaek 
is már kiöregedtek a labdsrugásbél, 
rei-dszsres rdzésre már nem Járnak 
és félig-meddig kényszerbői jalszausk 
így aztán ::a ok a tudást a durvaság 
és az alattomos elkeués pótolja. 

Ezzel p-djg végeredményben nem 
csak a jobbérzésü közönséget riaszt
ják . a mérkőzésekről, hanem ki
felé rossz hírnevet szeresnek maga 
nsk Celldömölknek is. Ez ellen pe
dig kereken tiltakozunk s egyben ez 
ellen is, hogy a CVSE használja 
Celldömölk nevét és képviselje sort 
ját mindaddig, amíg a vezetőség, a 
mai szomorú helyzeten lyökeres 
intézkedésekkel nem változtat. 

V. S. 

A mult vasároapi eredmények az' 
I . osztályban : CVSE - Sotex 3:2, 
SzFC II.—Mura SE '.'.U, S á r v á r -
Kinizsi 2:0, Kőszeg—Perets I I . 2.-0 
SVSE—MOVE ZSE 2:2. 

• a i m ű s o r i 
As I . osztályban : Szombathelyen 

SzFC II.—CVSE I , vezeti Siklósi. 
A I I . osztályban : CelldOmOlköu 

délután 1 órakor Celli Levente— 
Tapooa, vezeti Király. 

N e d o b j a e l h a k a l a p j a p i s z k o s , f o l t o s , 
m e r t a z t ú j j á v a r á z s o l j a 

LEFFLER GÁBOR kalapos irt. 
C E L L D Ö M Ö L K p o l g á r i i s k o l a m e l l e t t 

Gépember vagy embergép Az 
emberek fantáziáját mar ' i f s i " ' >e 
lukoztatja a gépember pryblsm.-ja. 
A karjukat mozgatható kezdetleges 
szobrok, Kempelen Farkas-sakk. autó 
malája és az ujsbb idők robot em
berei, niz'o.iyitiák a feltalálók *lmés-
ségél. de a jövő században tömegével 
fogoak alkalmazni olyan gépeket, 
umtlyek az* embert helyettesíteni 
fógjat bizeuv,os munkájukba'. Erről 
a ki i lésről rrodvivül érd'k'es cikket 
közöl á Tolnai Világlapja legrj'abb 
scáirá, A napernyők földje, Az örök
lőtt betegségek gyógyítása. A fények 
és sz árnyak varosa, Zrnekedvelö 
allatuk cimit riportok emelkednek ki 
as uj lap gazdag tartalmából. A leg
jobb magysr írók novelláin, a 
szórakoztató ismeretterjesztő cikkek 
to- seran és a közkedvelt rovatokon 
kivill közel azaz aktuális magyar ás 
tüllödi kép található a nepszsril 
családi lapban. Tolnai Világlapja egy 
száma 24 fillér. 

Mntorkerékpárral beleszaladtak a 
íorumpsta. Pénteken este 9 órakor 

I mii.t egy hete sú yos motorkerék pá 
t ros szerenc.et'enség történt közvetlen 
' J.morhaza mellett a beionműül vasuu 

soiompöjánál. Ugyanis a soroopó le 
vo't eresztve s a nagy sötétségben 
bbuak ueki szaladt ériasi sebességgel 
egy oldslkocsis motorkerékpár, 
amelyen barom szombathelyi 
katona Olt. A ' tOkés ereje árakonyi 
Veod-1 és Sándor Marion katonákat 
kiválta az úttestre, ahol mindketten 
e ztne.letleuül lei üllek el Mindkettőjü
ket beszállítottak rövidesen a 
szonbitbelyi Emberbaráti tornáiba 
s oli megállapítást nyert, bogy 
Szakonyi Vendeluek több oldalbordá
ja eltörölt s azonkívül mindketten 
tejüktől a lábig kisebb-nagyobb 
zútódásokal szenvedtek. Állapotuk 
igén súlyos, de már kissé javult. A 
harmadik társuk jelentéktelen zúzó-
dasokkal megúszta a szsrencstllemé 
get. 

Rk Polgári Leányiskola Igazga
tósági bejáró takarítónőt keres. 
Jelentkezés a zárdában szept. 

hó 15-ig. 

Készült 

DINKGREVE NÁNDOR 
lUtayvnyomdájában, Celldömölkön 

Kossuth Lajosutca 14. szám. 

Celldömölk 
k i a d j a a zsidó 
bér lők üzleteit 

A mult héten tartott képviselőtes
tületi gyűléssel kapcsolatban kosöl
tük, hogy a nagyközség csak azután 
hoz érdemleges döntést n községháza 
épüli'tébenjlevő három zsidó keres
kedő bérletének megszüntetése ügyi
ben, ba as alispán ilyen iránya véle
ménye megérkesik. Mintán ac a 
napokban megtörtént, a képviselőtes
tület már hétfői délelőtt lt_jorakor 
a bárom zsidó bérleti sseriődést 
megszünteti, s azokat keresztény 
bérlőkre ruházza át. , 

A hétfői gyűlés táigysoroitata: 1 
Közgyám fizetésének rendezése. S. 
Második segédjegysői állás rend
szeresítése. 8. A zsidóbérlők szerző
désének felmondása. 4. Mélylúrátú 
k i t létesítése. 6. Méntelep kisajátítá
sa. S. Költségvetés az 1S48. évre. 

Katolikus egyházi ölet 
Szűz Mária nevenapján az apát-

.-..i-n templom legnagyobb búcsúnap-
jan unjepélyes 'keretek között tarija.k 
meg az istentiszteletet.- Vasárnapi 
miserend' szerint lesznek a szent
misék; Az ünnepélyes oagymísét Jandi 
Bernardin dömölki apátor végzi, a 
szau.beszédet pedig Nemes Vazul' dr 
plébános mondja. A bncsnjarással 
kapoiolitbsn előkészületeket tettek a 
zarándokokkal való bővebb foglal
kozásra, így például szombat estére 
gyertyás körmenetet, vallásos tárgya 
mozi előadást, vasárnapra pedig 
kerületi katolikos napot tervezlek. 
Mindezeket azonban a háborús 
viszonyokra való tekintettel mellőzni 
kellett. 

•a 

. Kisasszonynapi búcsújárás alkal
mából körű belül másfélezer zarándok 
aereglett össze a híres kUcelli kegy-
helyre. Többszázfőnyi csoportok jöt
tek Ferlőrákesról, Zalassegvarról, 
Ityógérról. Kisebb csoportok étkeztek 
Pusztacsalád, Ziédnny, Vamoscsalád, 
Vitayéd, Németbánya, Csehi Mind
szent stb. községekből. 

- Obláta 'Szovetsónl összejövetel 
kdduen, szeptember 16 én délután 
5 órakor less a katolikus házban, 

A katolikus. agyházközség tsnácsi 
szeptember 10 en csütörtökön déln
tan 6 őrakor gyűlést tsrtott a ke1. 

I házban a plébsuoa elnökletével. Az 
iskolaévvei kapcsolatos jelentések 
szerepeltek a tárgy sorozaton. Elnök, 
jelentette, hogy a fiú iskolába 149, 
a leányiskolába pedig 178 tsouló 
iratkozott be. Határozatot hoztak a 
vidéki tanulok feliétele tárgyában, 
As egyházközségi tanáos mint iskola
szék az elemi iskola felső tagozata-
bak, sz ötödik nyolc.sdik osztályok
nak szorgalmi idejére vonatkozólag 
Úgy határozott, hogy a lelző tago
zatnak szorgalmi ideje október 15-én 
kezdődik, és május 16-ig lart. Fog
lalkozott a tanács a kat. polgári 
leányiskolában szükségessé váló 
párhnzamo.'ltáiial. Javaslatot ter 
jeszlett ebben a tárgyban a képvise
lőtestület elé. A képviselőtectület 
rendkívüli ülésen pénteken délntan 
élvben hozzájáró.! a párhuzamot!-
tashoz. 

B i z t o s ós 
g y o r s az 
e r e d m o n y 
h a l a p u n k b a n 

h i r d e t ! 

l é g y k ö z é p i s k Q l á t 

• é g z e t t f i ú t t a B o n c n a k 

í e l v e s z f l f l k 
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•ef je le i lk minden vasárnap reggel 
Előfizeti si dij egész érre 5 P, fél érre 

2J0 P, negyed évre 1.30 p. 

- P O L I T I K A I L A P . 
Felelős szerkeszt* és,kiadó: D 1 N K 0 R E V E NÁNDOR 

'" Postatakarékpénztár, csekkszámla 44808. 

Szerkesztőség es kiadóhivatal: 
Celldömölk. Kossuth Lajos-utca 14. a z i a 

Hirdetéa dija elére fizetendő. 

Jövőre i s 50 százalékos l e s z 
Celldömölk pótadója 

F e l m o n d t á k a z s i d ó k e r e s k e d ő k b é r l e t e i t 

Celldömölk nagyközség kép
viselőtestülete hétfőn délelőtt 
rendes gyűlést, tartott a követ-

.-; kezó tárgysori zaltal: 

— Tudomásul vette a gyű és, 
hogy a varmegye a ' i spá: ja a 
ny i lván ta r t á s i i- ende>k elssiátl- j 
tása céljából tanfcly-amot rendez 
a kö/.ségi kozgyámoK s z á m á n , 
de ezzel kapcsolatban a cell
dömölki közgyám f izetésének 
rendezésére szükség nincs, 
mivel annak az évi fizetése ' 
úgyis un (.'haliul;a a 200 pen
gőt 

— Mivel, a vezető j egyző és j 
adóügy hegy? ő munkaköre az i 
ofóbbi időkben annyira tmter 
helté vált a különböző közellá 
tási é s egyéb háborús intézke
dések és rendeletek miatt, bogy 

a közigazgatási teendők végzé- j 
sére alig jut ideiiik, ezért a ; 
gyűlés az elöljáróság javaslatára j 
megszavazta a második segéd-
jegyzöi állás rendszerétItését a ! 
ezzel kapcsolatban a községi ' 
alapszabály módosítását. Az uj 
segédjegyző a közigazgatási ; 
ügyek munkakörében nyer be
osztást. 

költségvetésének keretében haj
landó égy mélyfúrási kutat 
létesíteni, ha annak költségei
hez Celldömölk 2000 pengővel 
hozzájárul. Ezt a gyűlés egy
hangúlag megszavazta s egyben 
ar. új mélykút helyét ' az állat-
vásártérben állapflotta meg. 
• — Tudomásul vette a - g y ű l é s 

hojy Szo.nbathelyföl szeptember 
3 áu Celldömölkre kiszállt me
gyei bizottság szőregi Nagy 
Jozs gazdálkodóval és Heim-
lich Mária magánzóval békés 
ú on nem tudott megegyezni a 
ménlelepi iDgatlanok átengedése 
céliából s ezért a bizottság' a 
kisaiálllási eljárás megindítása 
végett az ügy iratait átteszi a 
kir. törvényszékhez .* 

— Végül a gyűlés egybangp-

, lag elfogadta a Lajtai Tivadar 
i vezelőjegyaő által 1943. évre 

összeállított községi költségvetés* 
; tervezetei, amelyben a 193.033 
I pengős szükségletlel szemben 
1 i.-upán csak 159 889 pengő 
I fedezet Jjnutatkozik ,; s Igy a" 
j 32 .1Ui pengős hiány eltünteté

sére; lövőire is 5 t százalékos 
, községi pótadó kivetése válik 
I szükségessé . A jövő évi költség-
| vetésben csupán csak a kereseti 
. adónál várható nagyobb. >600 
I pengős . • bevételi emelkedés, 
'. ugyanakkor a kiadási oldalon 
> az alkalmazottak , fizetésénél 
'3000 , karácsonyi segélyeknél 
¡ 2 1 0 0 , ú t é p í t é s n é l ' £ 0 0 0 , a- vá-' 
I sártér ksrbántartásáná.1 1970, á 
i közvilágításnál 120Ö, OT1 tet-
i heknél 1100, légoltalmi ügyek 
í néf-sOO. a gazdaság fenntartásá

nál 650, az épületek fenntar
tásánál 600, a tanonciskola 
fenntartásánál 376 és a községi 
mérlegek javításánál 3ÍÜ pen
gős emelkedés várhaló. 

Kemenesalja 
a honvédeinkért 

— A vármegye alispánjától 
kikért vé lemény alapján a gyű
lés egyhangú határozattal no
vember l-re felmondotta a 
községháza épületében Schwarz 
Jakab szabó, Rólh Mór rövid-
árokereskedő é s Weisz Ignác 
vaskereskedő üzletének bérlétét. 
* gyűlés hason lé feltételek 
mellett Schwarz Jakab üzletét 
Kovács József c ipőkereskedőnek, 
Weisz Ignác üzletét pedig vitéz 
Böröndy László vaskereskedőnek 
adja ki november 1-től őt évi 
időtartamra bérbe, viszont 
Rólh Mőr üzlethelyiségében 
egyelőre a nagyszámú személy
zettel dolgozó községi közellá-
•éti hivatal nyer elhelyezést.. 

- —1 A nagyközség megkere 
s *sére az Országos Közegész
ségügyi Intézet az 1943: évi 

A sömjénmibályfai körjegyző
ség községeiben nagyon szép 
eredménnyel zárult a téli roba-
gyüjtési akció. Berkes János 
körjegyző ügybuzgó irányítása 
mellett a három községben 
összesen 205 darab ruhaneműt 
gyűjtöttek össze, ebből érmele-
gilé) volt 5 pár, gyapjuharisnya 
06 pár, fülvédő és nyaksál 10,-
meleg alsónadrág 3, ujjas puilo-

, ver 39, tábori takaró 2, házi 
i kabát 1, posz'.ó mellény 1, 
' szőrméskeszlyfl 1, szőrmés 

mellény 2, szőrmés sapka 6, 
térfibunda 2, kabát 2, nyaksál 
39, bosszú gyapjuharisnya 16, 
bósapza 1, flanel lábtokerő 1, 
és különbözó s z ő r r é s bőr 21 
darab. 

^jk, -téti . ruhagyűjtés mellett 
egy-ni á s í t községünkben igazán 
dicséretre méltó munkát fejte
nek ki a. Bajlársi - Szolgálat é s 

a felekezeti egyesület tagjai. 
Inta- pusztán és a két Mesteri
ben Gyömörey Éva, Nagysimo-
nyiban pedig dr. Ovády Mihály-
n é vezetésével tollgyfljiéa indult 
meg a Szombathelyen fekvő 
sebesült bonvédeink részére. A 
gyűjtés Mesteriben 8, Nagysimo-
nyiban pedig 20 darab vánkost 
eredményezett , A két község 
leány fju<ága estéken és éjjele
ken át fosztotta az összegyűjtött 
tollat é s állflotla elő .a 28 ván
kost, amiket a Bajtársi Szolgálat 
már továbbított ia a hadi kór
ház címére. 

A nemes adakozásböl Kis-
somlyó, Baka és Borgáta köz
ség lakossága is kivette a ré
szét. A bárom község evangéli
kus egyesületei összesen 80 
vánkost illetve tollat gyűjtöttek 
össze éa küldtek el a Bajtársi 
Szolgálat utján Szombathelyire. 

Természetesen mint. minden 
fénynek, úgy a gyűjtési akció
nak árnyoldala ts van. Mégpe
dig legtöbb esetben az, bogy 
a tehetősebb polgárok a tehet
ségükhöz mérten jóval' i i cse
kélyebb, úgyszólván nevetséges 
összegekkel' és holmikkal rázzák 
le magukról a gyűjtései fárado
z ó leventéket é s leányokat. 
Különösen Celldömölkön tudunk 
számos olyan esetről, amikor 
vagyonos, azt mondhatnánk, 
hogj dúsgazdag emberek a l ig 
egy-két pengőt legyeztek a Baj 

l á r s i szolgálat gyiltőfvére, holott 
sem gyermekük, sem családjuk 
mnes amellett katonai behlvö 
sem riasztgatja őket Jénoahá-
Ván is- hallottunk egy kirívó 
esetről, hogy egy gazdag jóvi-
szonyoK közüli levő egyén az 
adóívet mutogatva zavarta ki 
házából az adománygyű j tőke t . 
Ezekre az önző és kapzsi fuka
rokra igazán alkalmazni kellene 
Gyóni Géza versét, bogy: Csak 
egy éjszakára küldjétek el őket. . . -' 

Ar cképelhelyezés az E v. 
Ifjúsági Otthonban 

. A celldömölki evangélikus ifjósáei 
egyesület a mnll vasárnap délután, 
igazán megkapó és kegyeiette jea 
emlékOi.nrpelyt rendezeti a keleti 
harctéren hősi balált halt két tagja, 
Talabér Miklós hadnagy és Felhő 
Kodra boLvéd tiszteletére. Mind- -
ketten azorgalmas, lelkiismeretes i a 
tevékeny tagjai vo tak as egyesület
nek, sokat firadoztak áooak anyagi 
is erkölcsi felvirágoztatásán s Igy 
érthető, hogy az egyesület tagjai, 
j obi rátái és ismerősei az emlékün
nepély alkalmával kaofoláeig 'meg
töltötték az otthon nagytermét. 

A t Onnepily műsorát a Szózat 
hangjai maii Molnorita János ea_ 
peres bevezető szavai nyitották meg" 
majd Márton Elemér szóló énekszá-' 
ma otáo Bácsi Sándor pápai lelkész; 
szí»bemarko|ó beszédében Talabér 
Miklóst éa Palhő Endrét példaként 
állította a magyar iljúaág e l i . k A 
beszéd-végével a k i t hóeihalott tag 
nagyflott fényképit őrök emlékeze-
tül « helyezte-k az otthon falán. Dtáaa 
Kassai Ida a versírással is foglalko
zó Talabér Miklóa néhány szép köl
teményét szavalta el, Saller Gyula 
szólóban -klkalmi * számot énekelt, 
Horváth Józsel tbeológus pedig 



f . oldal 38. s z á r a . 

Gyooi GézaiCsak egy éjszakára címé 
versét szavalta el mc-razó .-.-rővel. 

Az ünnepély után róég Egytd 
Irma bsszámult az egyesület kebe
lében indított téliruhagyöjtési akció 
szép eredményéről. Az egyesület a 

harctéren küzdő 12 tagját fogja 
ellátói a ezfikséges téli ruhan.eméfel. 
A nagyobb siker érdekében az ünne
pe yen résztvevő közönség nyomban 
100 pengőt adott össze, hogy annak 
az arán is az egyesület leauytagjai 
anyagot vásároljanak és elkészítsék 
a még szükséges téli holmikat. 

Bajtársi 
szolgálat 
munkája 

Celldömölkön 
A celldamö.ki bajtársi szolgálat 

kinevezett vezetői Kirchner Elek 
igazgató m*mök elnöklete alatt I hó 
12én tartottak Qié~t, hogy a bajtársi 
s.o ga:.>t keretében megajánlott 
adományok*.! szi-plemter hónapra a 
rászorulóknak kiosszák Az elnök 
ismertette a bizottságban, hogy Cell
dömölk közönsége megható áldozat
készséggel vette ki részét az ada
kozásban, amennyiben közel havi 
IOOÓ pengő gyűit össze a megajánló 
ivekeu. Annál kirívóbb 1—2 tehetős 
polgárnak á szükkebhlsége, akik 
nem vették ki az áldozatkészségben 
méltóképp részükét. Ezek kevesen 
vannak, de liereik általánosan is 
mertek a különböző jótékonysági 
akcióval kapcsolatbau. 

A bizottság megállapítottá, hogy 
as adomány pénteknek költség
mentesen kell a rászorulók -kezeihez 
jutni. Az adományok kezelésére a 
Vasmegyei Mezőgazdasági Takarék 
peuzlar r. t. 1 celldömölki fiókjánál 
lolyoszam át nyit, az adományok 
havonta let idő Legyűjtésére a Le
vente Etyesüietet kéri fal, az egyes 
felekezetek vezető lelkészei — akik 
egyébként a bizottságnak tagjai — 
minden hadigondozott mellé goad 
nokot állítanak, akik állandóan f i 
gyelemmel kisérik az it.honmaradott 
családtagok viszonyait, , azokról a 
székséghez képest jelentési testnek s 
ezen jelentése ka'apja.i hatarozminden 
egyes esetben a bizottság a ezük-
seges tennivalókról, vagy eaelleg a 
szüaség-s anyagi tardfbgatáerél. 

Az anyagi támogatást a rászorulok 
megállapított hitelkerettel ellátolt be
vásárlási könyvecskék alapján kap
ják s a bevásárlási könyvek érvé
nyesítéséhez megkeresi a bizettság a 
•etldömöfti Kereskedők Egyesületét; 

A bevásárlási könyvecskék hitel 
keretében mindenki kizárólag csak 
élelmiszert vásárolhat. A vásárlási 
összeget a bizottság meghatalmazása 
alapján havonta a bajtársi szolgálat 
vezet* ». Kirabuer Elek igazgató 
merni.„ utalja kOzvel.en a bank 
folyószámlájáról az egyes kereske
dőknek. Ezek ntán a bizottság egyen
ként sorba vette a hadbavonuitik 
családtagjainak a vitzooyát és a 
rendelkezésre álló környezet tanul
mányok alapján egyelőre 35 Csa
ládnak összesen 870 pengő hitelt k i 
tevő bevásárlási könyvecskét osztóit 
széjjel. 

Látogatás egy Szero-ban. ahol vasi 
és zalai iparosok dolgoznak 

Rugőtörést kaptnnk. Megállunk, 
néhány órára le kell maradnunk 
harcálláspontjára siető 'egységünktől. 
Autónkat gyorsan magára kapcsolja 
egy vontató * a közelben lévő gép
vontatású azerelőoszlophoz, . az 
úgynevezett tSzerov hoz bűz. 

Motorok zakatolnak, «énekeinek» i teljesen üzemképes Orosz, -gépkocsik 

— Olyanok mi" t a kfl kutyák. 
Ei sem lehelne verni őket. 

Két hatalmas «SkjUlineo» (nagy 
teljesítményű, de igsn lássa járású 
orosz voatátó) ujabb zsákmánnyal 
lordul be az egyirt alig' észrevehető 
bejáraton. Níhany nap maira ujabb. 

Mégy középiskolát 
végzett fiút tanoncnak 

felveszünk, i 

az esztergapadok, 0110 zengése 
hallatszik és eiattannak a hegesztő 
pisztolyok. Ipari élet zajlik itt, de 
ebből alig látni valamit. Á'cazva 
van minden. Az ellenséges felderítés 
nagy magasságból dolgozik. I le 
ugyan nem nézhet be. Mi a földö.J 
allun - éi egészen közelről is alig 
latunk valamit. 

Az epdőszéltől 10—11 l é p t r e 
szerelőméaely, raktár és javításra 
van kocsik lömege lapdl a fak 
alatt. Mindenhol dolgoznak. «Leliet 
vernek* az elképesztő orosz utakon 
elromlott kocsikban... 

Töhbszáz szakember gondoskodik 
egy egész hadtest gépjárműveinek 
karbantartásáról. 

Ellenőrzés, bíztatás nélkül teljesítik 
kötelességüket Ég a munka a kezük 
alatt, mert íudjas: minden kocsira, 
motorkerékpárra, vagy vontatóra 
szükség van. 

Most épjjen két szokatlan formája 
orosz hsrcikocsira festenek magyar 
felségjeleket. Horváth Győző gépész
mérnök műhelyvezetőtől értesültünk: 
szárazon és vizén járó zsákmányolt 
orosz harcikocsikat heztak teljesen 
rendbe. Ezek könnyű harckocsik 
négytonnásak, terepen óránként 55, 
vízen 10 kilométeres sebességgel 
haladnak. Fegyverzetük: nehézpuska 
és golyószóró. Kezelőszemélyzetük: 
két fő. Az angol cWickersv művek 
szabadalma ntán , , orosz gyárban 
készültek. Holnaptól kezdve — egye 
lőre — kátyúba jutott magyar gép
kocsikat vontatnak ki . 

Egy fa alatt hatalmas, 16 tonnás 
vastag (50—70 miliméter között 
váltakozó) páncélzaté amerikai harc
kocsi «\Vickers» harckocsi áll. Az 
oroszok egyetlen hetyen Ot ilyen 
harckocsit hagytak el, sok saját 
gyártmányú — kőztük 24—32, sőt 
52 lounás ormótlan gépükkel együtt. 

Magyar »fogságban, találkoztunk 
először amerikai harckocsikkal, 
i'.-á'-énii sebességük: 24 "kilométer. 
Fegyverzetük: páncéltörő és repesz
hatású ágyú, géppuska, aknavető és 
kodpi.-ztoly. Teljesen használható 
állapotban kerültek magyar kézre, 
nagymennyiségű lőszer van hozzájuk. 
A külső csín szempontjából kell 
kisebb javításjkat végezni rajtuk. 

Aztán, ha a hadvezetőség ugy 
akarja-magyar legénységgel, magyar 
kötelékben indulhatnak támadásra.. 

OroB» lüzérségi vontatók, gépko-" 
esik állasak a magyar »'szeró« s 
ezen kereiztül a honvédség rendelker 
zéséré. Tizenkét szovjet egyenruhá
ban járó, fehér karszalagos orosz 
is dolgozik a vontatók és gépkocsik 
körül. A nagy támadást megelőző, 
éjszaka, B. Lozóv közelében jöttek 
ai hozzánk ezek az ipari munkasok. 
Azóta együtt dolgoznak a honvédek 
kel. Mindannyian 
akarnak jönni, ha 
befejezi küldetését. Végtelenül Örül
nek aé emberséges bánásmódnak, a 
nagyszerű élelmezésnek és a — 
zsoldnak.; Ezen a téren egyforma el-
TTí.ii-bsm részesülnek a honvéd.itkel. 
A uű'ielvvezeiő így jénemzt ősei: 

állanak majd a honvédség szolgala
tába. ' 

Amott gondosan rejtett tisztáson 
zsákmányolt gépkocsiabroncs áll 
hatomban.' 

Tönkretett ellenséges géptoosíkról 
szedték le őket. Túlnyomó részben 
ujak. 

Egyik fs alatt itt lapul a nép
biztosod gépkocsijának egyike. ki t -
talma\ nyolchengeres, szép kiállítású 
amerikai gyártmányú és_ formáiu 
Willis-koc-i. Kisebb hibával került 
magyar kézre. 

Ugyanebből a gyárból e.ty másik 
vadonitoj felderítő kocsi is van i t i . 
Amerika szállította a vörösöknek 
még békeidőben. Holnap holnapután 
lőszerrel megrakva rohan aaajj. az 
első vonalak fele...' 

Feirist látunk: «Iparoskör». 
Szabadidejükben Vadócz Jenő 

celldömölki géplakatosmester ntúők-
letével itt, árnyékos helyen gyü'nek 
össze á hoovédruhában kötelesség-
lodóán dotg >zó iparosok. Vas éa 
Ztla liár a é celődéssel, olvasással, 
levelirassal lölt.k az időt. 

Különböző ,«lake felírások .követ
keznék. Mind egy egy műhelyt jelen ;. 
teoek. A cRágaszt iak> gumiabron
csokat, belsőket hoz récébe. A 
»Talpal-!ák»-bau cipészek, a «Nyir-
lák> ban borbélyok dolgoznak és 
igy tovább... Kedélyesen, igaz baj
társi agerotet jegyében végzik itt a 
maiikat. Korszerű szerszámmokkal 
gyorsan dolgoznak. Németek is 
gyakran befordulnak az erdőbe 
kölcsönösség alapján..-

A.ném-t javltómühelysk is soron 
kivül megcsinálják a bizalommal 
hozzájuk lurduló magyar bajtárs 
kocsiját... -' 

A kovácsműhely vezetője - jelenti: 
gépkocsinkba beszerelték az uj rugOt. 
Indu hatunk. 

Kilorduiuok a manka szabadban 
berendezeti mŰhelytelepilőLjisJieki-
varunkmz orosz pusztáknak kelet 
felé:. - ' 

Magyar messzehor lók »verik» az 
ellenséges állásokat. 

Távolról' ágyudörgést hoz felénk a 
Szél. (H.mvéd haditudósító szazad 

Ferencz Gyárfás hadapród őrm.) 

Különleges bombákról 
és azok hatásáról 

Háborús világban élűik, ilyenkor 
szokás hadiszerekröl, háborús hírek
ről, a WvegekrőU-bombákről bsszélni. 
Legújabban a minket ért repfllöta-
madások újra feléllesztették a bom
bák emlegetését. Beszélnek, inkább 
írnak többféle bambáról: P.d. repesz
bomba, rombolóbomba, gyújtó-
bombákról bászétüok anélkül azon
ban, hagy tudnók, nilyen cí.it szol
gál egyik vagy másik, mikor és hol 
akatmmzak. őket, hogy készülnek 
azok. 

Egy szakleírás, amit a napákban 
olvastam és most közreadom, sok
mind.nt. különösen megtudunk be
lőle anyit amennyi minket, kívülálló
kat illet és érdekel, hogy tisztán 
lássnnk, jólértelmezzűk mi a bomba, 
milyen célt tzolgi.1. Elsősorban tud
juk meg miből ia áll egy bamba: 

Bizonyára sokan látták már — 
legalább képen — * bombáknak 
hegyes ezivaralakű fémtestét, amely 
kívülről egyáltalában nem áralja 
el azt a bonyolult szerkezetet amely 
a belsejében van. A bombák külső 
réste a kemény fémből készült 
bombatest, amely elöl hegyes, hátul 
pedig négy lapból álló égynevezett 
clasreJőiaaskaan.. régvörtik.— A bam
bának azért van ilyen hal alakja, 
hogy' a levegőben az 
eset közben minél kevésbbé tartsa 

gyújtószerkezet a bambi hegyébe 
vau b'eéfflvB és legloaáosabb alkat
része az úgynevezett »aTfls/.eg». Az 
ütőszeg egy hegyes szeg, ' amelynek 
hegyénél durranóhig-a ínyal töltött 
szelencét helyeznek el. - Amikor a 
bomba a földbe csapódik, az ütődés 
következtébea az ütőszeg hegye be
leszúr a durranóhigannyal telt sze
lénedbe. A durraoóhiganynak az a 
tulajdonsága, hogy hirtelen szúrásra 
lángra lobban. Ez a láng kicsi éa 
még nem elég ahhot, hogy a bomba 
robbanó töltetét felrobbantsa. Ezért 
a durranóhigany előtt egy nitratsllo: 
loze nitroglicerines robbanúaoyagból 
álló, úgynevezett' »detonátort« érj 
amelyet már fel tod robbantani. 
Ennek a robbanó vegyületnek elég 
nagy a lángja ah'ioz, hogy a bom
bában lévő 1 robbanó anyagot fel
robbantsa. Ez a háromszoros gyúj
tási folyamát c.npáu egy pillanat 
műve, mert az égés a durranóhi
gany tói » nitrogliceríoen át a bomba 
robbanótöltetéig másodpercenként. 8 
ezer méteres sebsaséggel terjed. 

A bombák többfélék, megismrdnk 
ifi repesz-, "romboló-, gyújtó- és 
légnyomásos bómáákat A repest-
lombáJyaunint-a nevűk Is jnnta t j t , 
a robbanás " következtében repesz
darabokra hullanak széjjel, a szét
repüli repeszdarabok élő embereket 

vissza a levegő ellenállasa. Ugyanis ! sérthetnek meg. A repeszbombák ál 
minél gyorsabban csapódik be 
bomba t földbe, annál nagyobb rom-
bolósröt tud ott kifejteni. A omba 
hátulján lévő »farok»„ arra szolgai, 
hogy a bomba állandóan 'az orrával 
leleté essen és ne pörögjön össze 

Magyarországra j vissza nz esés atafl. A bomba.testbeo 
honvédség itt i helyezik el a bombák robbanó töl

tetét, amely ekrazitj carboait vagy 
trotil-nsvü robbanó anyag, sőt meg a 
c-eppfolyós levegő is lelhaazaálható 
robbanóanyagnak. A robbanó anya
got' a gynjtó^gyújtja meg, amely-
becsapódáskor jöá iműtödísbe. A 

ta'ában tíz húsz kilogrammos nagy-
nagyságúak. Vastag a faluk, hogy-
minél több repeszdarabra hulljanak 
széjjel, kgy husz ' kilogrammos 
repeszbomba a robbanáskor 1000— 
1800 darab különböző nagyságé 
repsszdarabra hallik széjjel, amely
nek kétharmad része 15—25 gramm 
súlyú. A repesz sebbessége -á l lae-
1000—1200 méter másadpercenkín ' . 
A 20 grammos darabokat mar élet
veszélyesnek lehel tekinteni az: em
beri testre. A repeszbombák *gyujtó 
szerkezete olyan ,. finom, hogy ! a 
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Wldhözütődés pillanatában robbantja 
a bonibit, mert a földbehatolt 
bomba repeszdsrabjainak nagyrészéi 
• iö d foga i fel. A repeszdsrsbok 
néha még 200 méter távolságban is 
srbroképesek, de ¿5 méteren betűi 
megsemmisítő ha'ásuak. 

A rombolóbombák feladata az 
épületek, bidak, utak roabuTasa. A 
rojibolóbombák sutja 50 kílogram-
• egészen 1000 kilogrammig ter
jedhet. A romboló fala sokkal vé 
kunysbb, mint a repeszbombáké, 
ezzel szemben sokkal több benne a 
robbanótöltet. Egy 1000 kilogrammos 
rumbolóbombábao 700 kg. robbanó 
anyag, mig egy 20 kilogrammos 
repeszbonibáb%n mindössze 3—4 
kilogramm. A rombolóbombák csak 
akkor- hatásossk, ha a rnpeszböru-
nzkkal ellentétben mélyen behetolnak 
"a lerombolandó házba, gyártelepbe, 
vagy más épületbe. Eppec ezért a 

-rombolóbombák -, gyujtókészüléie 
olyan, amely «késlelt»lí» a bomba 
robbanását éa a bomba csak akkor 
robbanhat, ha márbehatolt acél bel
sejébe. EzeT~a~ bombák a ~bée;apó-
das után 05—1 másodperc múlva 
robbaauak. 

A gyújtóbombák célja a tflzoko-
zai. Súlyuk alig 2—5 kilogram, 
éppen ezért egy 1000 kilogramm 
teherbi.asú g é ^ kényelmesen elvihet 
atfőTíík"-^.—300 darabot. A bomba 
vasoxid éa alumiuiuropor keverékével 
van töltve és az égéskor 2500-3000 
Celzini (uk-'hőt fejleszt. A bomba
test iseghetfl fémanyagból készölt, 
« égés néha percekig is eltart. 
Ilyen-magas hőfokú láng mindent 
meggyújt és vízzel nem oltható, 
mert a vizet oxigénre és hidrogénre 
bontja, ugy hogy az égést táplálja. 
A homok ellene a leghalásiisabb 
védőeszköz. A régebbsn sokat em
legetett gázbombakat a mai aaburú 
ban — éppen újy mint a gázt — 
sehol sem használták még. 

A német légierők újfajta bombát 
í- használtak az úgynevezett 'lég
nyomásos bombái*, amelynek igen 
vékony fala van és igen sok benne 
a nagyhatású oj robbanóanyag. Ez a 
bombafejla, amelyet a kerc-i csatá
ban éi Szebzsztopol ostrománál 
használtak igen ézép eredménnyel, 
óriási léanyomást okoz. Hír szerint 
200 atmoszféra lehet a körzetében 
leső nyomás. A szemtana szovjet 
foglyok szerint egy ilyen bomba 
becsapódása állítólag 30—40 méterre 
feldobta a levegőbe a közelben levő 
embereket, akiknél ha az esés erejé
től nem pusztultak volna el — dob-
tiárlyaazakadás, agyközpont bénítás 
és túdőhólyagszakadás következett 
be. Az új bombák robbanóayagának 
hatása — hír szerint — 2 - 8 szor 
erősebb miot aa eddigi robbanó
anyagoké, azonkivDI a súlyuk is 
kisebb. Erről a bombáról hitték azt 
a keresi alkalmazáskor az oroszok, 

Lássak végül mibe kerül a bomba. 
• - hombagy'árUlWrt' 'csak 1 ersórenda 
anyagot lehet, felhasználni, mert 
minden elnagyolt munka sokszorosan 
•negbossíulja magát. A pontatlanul 
gyártott bomba nemssak, hogy nem 
robban fel és igy karbavész a bom
bázógép veszélyes hosszá utja, 
hkusm előfordulhat, hogy szállítás 

közben robban fél ami 
óriási* ember 

és ányaipniztulásatal járhat. A linóm 
nuokának és az elsőrendű anyagnak 
P'rsze megvan az ara is. Hozzá-
tevűleges számítások szerint egy 10 
k'lojramos repeszbomba előállítási 
a-a 500—1000 pengő kőzött mozog 
""g egy 1000 kilogrammos romboló
i m b a trerekerülhet 4—5000 pengő-
a "k megfelelő árba. A bpmbagyáriás 
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PHILIPS rádiók 
Hallgassa meg. —. Díjtalanul bemutatja 

Ujtz Istfán rádiószaküzlete 
C E L L D Ö M Ö L K Ö N , Kossuth Lajos-utea 14. szám alatt. 

aj/m egyazerü feladat, mart amíg a 
bomba a repülőgépbe kerül, siámos 
ellenőrző vizsgálaton msgy keresztül. 
A. bombákkal a repu'őaek éppen 
ugy takarékoskodnia kell, mint a 
tengeralattjáró személyzetének a 
torpedóval. A találat nagy eredményt 
ér e;, de kétszeres veszteség a rossz 
célzás, hiába farad a személyzet es 
kárba vész a drága pénzen előállí
tott bomba.} 

Csoknyay József. 

Katolikus egyházi élet 
Az' egyesületekben is megkezdődik 

a munka. Súlyos körülmények kö
zött, de. tOretieo lelkesedéssel végez; 
zQk n unkank.it. Szent meggyőződés
sel valljuk, hogy a vallásos egyesü
letek az őazetlen és tevékeny (ele-

• baráti szeretet müaelyei. Ezekben 
nem az Önző erdekek védelmére 
építenék sziklavárakat, hanem a leg
szentebb eszmék szolgálatába állítják 
a "lélek tettiekész energiáját. Az 
Isten dicsőségen- k előmozdítása, áz 
egyének lelkének megszenteléae, a 
felebaráti szrre'et hősies fokban valú 
gyakorlása al ' í t j . csatasorba a hit 
buzgalmi egyesületek tagjait. Tehát 
nem az erők azétforgácsoiasa, ha
nem inkább az erők összefogása es 
az Egyház és Haza közös érdekeinea 
szolgálata valósul meg az egyesüle
tekben. Lássunk mesésebbre á ma
gunk kicsinyes, szük kis érdekkörei 
nél és a kényelmes flozés helyett 
kezet kézbe léve dolgozzunk a belső 
frontnak nélkülözhetetlen frhelyein : 
a hitbuzgalmi és a karitatív egye
sületekben! 

Évnyitó- értekezlet a katsliku* 
egyesületekben. A „kat. egyesületek 
vezetői vasárnap délután 5 órakor 
értekezletet tartaoak a Kat. Házban 
és megállapítják az egyesülelek jOrO 
évi munkarendjét. 

Az Oalátuz Férfiak Szövetsége 
vasárnap-délután 2 órakor rendezi 
szeptemberi Összejövetelét az apát
sági templom tárházában. 

A Kat. Lsgónyegyssiilet valzszt-
máaya-ieddea sste .•- urakor-. ülést 
tart a Katolikns Házban. ~A választ
mány tagjai pontosan jelenjenek 
meg." - '. V 

A Leányok M a r i i kongregációja 
szerdán este fél hétkor tanácsülést, 
csütOrtökOn este fél hétkor padig 
rendes összejövetelt tart a zárdában. 

Tébkezer zarándok vett részt 
Márla-nevsnapján a bucsun. A régi 
búcsújárások emlékét idézte fel a 
mult vasárnapi ünnep. A háborús 
viszonyok között több ezer ember 
hozta el szivét a Ki.c=lli Szflzanya-
hoz. Már szombutou délután érkeztek 
egymás utan népes zarándokosopor-
tok. A pápóciak 250 főnyi csapatát 
Kovács Sándor .plébános ' s z e m é l y e -
aen vezette, Keinen-esSrerjtpéterrőlj 
Strici-József plébau-js vezetéséveri 

érkezeti mintegy száztsgu csoport 
Dr. Nemes Vazul ünnepélyesen fo
gadta őket. Kisebb csoportok érkez
tek Ujkérről, Jakról, Kisfaludról, 
Ikervárról, Agyagosszergényból. A 
zarándokok szombaton este meghaló 
és felejthetetlen szép - gyertyák kOr 
menetet rendezlek a főtéren. Va
sárlap reggel érkezeit meg a kenyéri 
plébánia hatalmas zarándpkciapata 

, dr. Horváth István plébános vezeté-
' sere:; harangok zúgása köszöntötte 

Izsákfa zarándokait, akik Hermán 
Floris plébánossal jöttek; felemelő 
voH az alsósági hiveknsk ezernyi 
serege, akik Tanay Ferenc esperes 
plébauns vezetésével példás rendben 
vonaliak fel; Sömjéumihályla zárán 
dokait Zeohmeiater Viktor e.-perea-
plebános és Nímeth Lajos káplán 
kisérték; Oilffyaaszonyta hivőjseregét 
pfdig Halt András plébános vezett fel 
templomi zászlók alatl és Máriát 
köszöntő énekkel. KörOlbelPl három 
ezer emder vett részt a ssentmisékeu. 
Az ünnepélyes, nagymisét délelőtt 10 
órakor J in.1: lí-mardin dömölki apát-
cr végezte pipi segédlettel. A zarán
dokok gyönyörű lelki élményekkel 
gazdagodra a.iv-p>'y»- menetben 
tértek vissza otthonukba. 

Korkép 
Irts: KISKÖPECZl. 

A gólyák már utrareltek, 
A fecskék is búcsút inlnek. 
A nsgyutról tanácskoznak, 
Hisz' végs van .a szép nyárnak. 

Djra itt vsn Kisasszonynap, 
Délre hajlóit az öreg nap . 
Vándormadár mied délre száll, 
Hol jobb tanyái, fészket talál . 

Itt van as ősz, leszáil a dér, 
Hervadásról némán beszél . . . 
Az elmúlás nyomában jár, 
Ke par leás az egész határ I . . 

Jobb világba mi is vágynak, 
De jobb hazát hol találnak? . 
Hisz' a lOldön, légbén, vizén, 
Meaedék már sehol sincsen I 

Hzdatmján gépmadár száll, 
Minden pusztai, amerre jar. 

j~A kaltnrát lerombolja, 
Az oktalan Sztálin horda 1 

Felszabadult az Ősember, 
Úrrá lett a szereteten . . . 
Nincsen testvér, se jébari t . 
Kain már az egész világ! 

Jövel Jézns, tégy nagy csodát, 
Fékezd meg a pogány hordat 1 
Térjen meg az emberiség, 
Legyen béke. testvériség ! 

H I B E E 

Hirdetéseket 
felveszünk 

Tűzharcos elnöki látogatás 
Szentgotthárdon é s Kőszegen. Miot 
már kezeltük, Celldömölk díszpolgára, 
gróf Takács Tolvay Józsei nyng. 
altábornagy, országgyűlési képviselő 
k - i héttel ezelőtt néhány napi pihe
nés céljából Celldömölkre érkezett és 
a Saghegyeo eltöltött nyaraláea köz
ben idOt szakított magának arra, 
bogy a celldömölki tűzharcos, baj
társakkal tű-harcos ügyekben eszme-
c.i-ret folytasson. A sághegyi nyara
lás befejezése után gróf Takáts József 
nyng. altábornagy ellátogatott a volt 
kerületébe, Szentgotthárdra, majd 
01111:11 Kőszegre s mindkét helyen 
szintén megbeszéléseket folytatott a 
tűzharcosokkal, löiben aztán időt 
szakított magáoak arra is, bogy meg
tekintse a szentgotthárdi kaszagyárat, 
illetve a kőszegi posztógyárat, amely
eknek tudvalevőim eluOkigazgatója. 
A kösrégi látogatáaon jelen volt 
Kertész Elemér, a tűzharcosok orszá
gos alelnöke is. 

Bérmüás Egyházaskeszön. Báró 
ApoV Vilmos győri megyéspüspök 
vasárnap délelőtt szép ünnepély kere
tében osztotta ki a bérmálás szent -
segél a még Vas varmegyéhez tartozó, 
de a gyön püspökség fenhatósága 
alatt álió Egyházaskesző községben. 
A Szany felöl autóján-érkezö püspö
köt a község határában Hetlhé S T 
Jenő dr. lő.-roigabíró várta és üd
vözölte, majd a lőpásztor a levéstek, 
tusoltok es issolásuyeimekek sorfala 
kózólt bevonul a zsúfolásig telt 
templomba, aho a szentbeszéd és 
mise u'.án 150 hívőt részesített a 
bérmálás szentségében. A: egyházi 
szertartás végeztevei báró Apor Vit-
1110 megyéspüspök látogatást tett 
Gjeginsrky Béla körjegyző és a 
helybe i intelligencia néhány tagjának 
lakásán, majd Tormássy Arthnr 
plébánosnál elfogyasztott ebéd ntan 
vi.s.zah ajtetott GyOrbe. 

Október 4 
? ? ? ? ? 

• 

Hslálozások. Egy régi, köztisztelet
ben megOszfilt vasutast, ragaduit 
magahoz a kérehelhe tétlen halál. 
Jeney János celldömölki nyug. MAV 
altiszt hosszas betegség ntan a mult 
hétfOre virradó hsjnaloa 83 évas 
korában csendesen elhányt. A meg
boldogultat kedden délután nagy 
részvét mellett temették el a Kálvá
ria kápolnájából. A sírnál tortént 
be.-zerteles ntán az egyház és as 
Onlátosok nevében Nemes Veznl dr. 
plébános szép szavakban .vett búcsút 
a jó öreg -l»n»"y hte.iliM »k-it_l» „, 
gyermeke, 14 unokája és" kiterjeáT~ 
rokonsága gyászol. — Özv. Kovács 
Mihályné szül. Öry Ágnes 81 éves 
korában hosszas szenvedés után f. 
hó 12-én elhányt. Héttőn délután 
temették a temető kápolnájából nagy 

1 részvét mellett, három gyermeke, 
: menye és unokái, valamint kiterjedt 

rokonsága gyászolják. 

Értesítés. Az átlómásfőnOkség sz
ótőn hivfa fel az érdekeltek figyel-

I
mét, hogy az Í943 évtől kiadásra 
kerülő éj barna és szürke arcképéi. 
igazolványokhoz 6x6 om. nagysága 
fényképeiét küldjenek be majd 
annakidején. Régi időkből származó 
íónykép-k bskllldéso tilo?. A fény
képek-beszerzésire msr most lelniv-'" 
ja-az állómásfőnOkség az érdekel let 
ügyeimét: 

http://unkank.it
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.Gyónt QacarOak egy éjszakára clmfl 
7ersét szavaite - I megrázó erűfal. 

Az ünnepély után még Egyed 
Irma beszámolt az egyesület kebe
lébea iadltotl téliruhagyüjtési akció 
szép eredményéről. Az .•iyaület a 
harctéren küzdő 12 tazjat lógja 
éllatoi-a szükséges téli ruhanemieel. 
A nagyobb siker érdekében az onne-
pe jen résztvevő közönség nyomban 
100 pangót adott össze, hogy annak 
az arán is az egyesület leanytagjai 
anya.ot vásároljanak és elkészítsék 
a még szükséges téti holmikat. 

Bajtársi 
szolgálat 
munkája 

Celldömölkön 
A celldömölki bajtársi szolgálat 

klceTezett rezétől Kirchner Elek 
igir.gato m*rtíflk elnöklet* alatt I hó 
12én tartottak ti é t . ho, y a bajtársi 
••olgalat keretében megajánlott 
adományokat szeplerater hónapra a 
rászorulóknak kussiak Az eluók 
ismertette a bizottságban', hogy Cell
dömölk közönsége megható áldozat
készséggel »ette ki részét az ada
kozásban, amennyiben kósel havi 
tOOO pengő gyű.t Össze a megajánló 
iveke... Annál kirívóbb l—t tehetős 
polgárnak a szükkeblttsége, akik 
nem vették ki az- áldozatkészségben 
méltóképp ré.-zuket. Ezek kevesen 
vannak, de nereik általánosan is
merték a kQIOnbOző jótékonysági 
akcióval kapceolalbau. 

A bizottság megállapította, hogy 
az adumany pénteknek költség
mentesen kell a rátzaru ok kezeihez 
jutni. Az adományok kezelésére a 
Vasmegyei Mezőgazdasági Takarék 
peuztar r. t. celldömölki fiókjánál 
tolyoszam át nyit, az adományok 
havonta I - • I ' begyOjtésere a Le
vente E;yesa>elet kéri let, az egyes 
felekezetek vezető lelkészei — akik 
egyébként a bizottságnak tagjai — 
minden hadigondozott mellé goad 
nokot állítanak, akik allandéao f i 
gyelemmel kisérik az i:.honmaradott 
családtagok viszonyait, azokról a 
•zRkséghez képest jelentést teesnek s 
ezen jelentése ka'apjaa határozatiadén 
egyes esetben a bizottság a szük
séges tennivalókról, vagy esetleg a 
acOkséges anyagi tamogatáaril. 

Az anyagi támogatást a rászorulok 
megállapított hitelkerettel ellátott be-
váaárláai kOoyveokSk alapján kap
jak s a bevásárlási kOnyvek érvé
nyesítéséhez magkeresi a bizettság a. 
•elldOmöfzi Kereskedők Egyesületét. 

A bevásárlási könyvecskék hitel 
keretében mindenki kizárólag* oaak 
élelmiszert vásárolhat. A vásárlása 
össz*fet«e- bizottság meghatalmazása 
alapján havonta a bajtársi szolgálat 
vezetője, Kirohuer Elek—rgaagató 
merni-e utalja kőzvetien a bank 
folyószámlájáról az. egyes kereske
dőknek. Ezek mán a bizottság egyen
ként sorba vette a hadbavonolt-.k 
családtagjainak a viszonyát ée a 
rendelkezésre álló környezet tanul
mányúk alapján egyelőre 35 csa
ládnak Összesen 870 pengő hitelt k i 
tevő bevásárlási könyvecskét osztott 
széjjel. . . • 

Látogatás egy Szero-ban. ahol vasi 
és zalai iparosok dolgoznak 

légy középiskolát 
Tégzett fiút tanoncnak 

felveszünk. 

I R-,4.>:.",ré-t kaptánk. Megállunk, 
' néhány órára le kell maradnunk 

Jiaroálláspontjárá siető egységOnklöl. 
Autónkat gyorsan magára kapcsolja 
egy vontató » a közelben lévő gép
vontatású azerelőoszlophoz, az 
úgynevezett <Szero> hoz búz. 

Motorok zakatolnak, -énekelnek, 
az . esztergapadok, Olló zeogése 
hallatszik és ciattannak a hegesztő 
pisztolyok. Ipari élet zajlik itt, ' de 
ebből alig látni valamit. Á'cizva 
van minden. Az ellenséges felderítés 
nagy magasságból dolgozik. ' 1 le 
ugyan nem nézhet be. Mi a földöJ 
al lun • i - egészen közeiről is alig 
tatánk valamit. 

Az erdöszéltől 10—t l lépísre 
siereiőmíaety, raktár és javításra 
varó kocsik tömege lapul a fak 
alatt. Mindenhol dolgoznak. <Lelzet 
vernek* az. elképesztő orosz utakon 
elromlott kocsikban... 

Többszáz szakember gondoskodik 
egy egész hadlest gépjármüveinek 

í karbantartásáról. 
Ellenőrzés, bíztatás nélkül teljesítik 

kötelességflket É ; a munka a kezük 
alatt, mert ludjai: minden kocsira, 
motorkerékpárra, vagy vontatóra 
szükség vao. -

Most éppen két szokatlan tonnája 
orosz hsrcikocsira festenek magyar 
felségjeleket. Horváth Győző gépész
mérnök műhelyvezetőtől értesültünk: 
szárazon és vizén járó zsákmányolt, 
orosz harcikoc.ikat hoztak teljesén 
rendbe. Esek könnyű harckocsik 
négytonnásak, terepen óránként 55, 
vizén 10 kilométeres sebességgel 
haladnak. Fegyverzetű<: nehézpuska 
és golyószóró,. Kezelőszemélyzetű.: 
két fő. Az angol eWickers» müvek 
szabadalma otáo, orosz gyárban 
készültek. Holnaptól kezdve — egye 
lőre — kátyúba jutott magyar gép
kocsikat vojtatoak ki. 

Egy fa alatt hatalmas, 16 tonnás 
vsstag (50—70 miliméter között 
váltakozó) páncélzata amerikai harc
kocsi «Wickers» harckucii áll. Az 
oroszok egyetlen helyen öt ilyen 
harckocsit hagytak el, sok saját 
gyártmányú — köztük 24—32, sőt 
52 touoás ormótlan gépükkel együtt. 

Magyar .fogságban, találkoztunk 
elősiOr amerikai harckocsikkal. 
Ó.'á'téoli sebességük: 24 kilométer. 
Fegyverzetük: pánciltörő és repesz
hatása ágyú, géppuika, aknavető és 
ködpísztoly. Teljesen használható 
állapotban kerültek magyar kézre, 
nagymennyiségű lőszer van hozzájuk. 
A külső esio azempootjábói kell 
kisebb javításokat végezni rajtnk. 

Azt ni. ha a hadvezetőség ogy 
akarja magyar legénységgel, magyar 
kötelékben indulhatnak.támadásra.. 

Orosz tüzérségi vontatók, gépko
csik állaeak a magyar >3zerú< s 
ezen kereiztül a honvédlég rendelke
zésére. Tizenkét szovjet egyenruhá
ban járó, fehér karszalagos orosz 
is dolgozik á vontatok- és gépkocsik 
kOrül. A nagy támadást megelőző 
éjszaka, B. Lozov közelében jöttek 
a: hozzánk ezek az ipari munkatok. 
Azóta együtt dolgoznak a hoavédek-
ktl . M.n laonyian Magyarországra 
akarnak jönni, ha a honvédség itt 
befejezi küldetését. Végtelenül örül
nek az emberséges báoáslmó.lnak, a 
nagyszerű élelmezésük és a — 
zsoldnak. Ezen a téren egyforma el-
b i ,n -b in részesülnek a' Itanvéd-.kkel. 
A-műhelyvezető igy jei.eiüji őzet; 

— Olyanokraint a bű kotyák. 
E sem lehetne verői őket. 

. Két hatalmas «Sztalineo» (nagy 
! feliesitményű, de igán lassn járású 
-orosz vontató) ujabb zsatmánnyal 
I fordul be az egyii alig észrevehető 
I bejáraton. Néhány nap múlva ujsbb. 
i teljesen üzemképes orosz gépkocsik 
I állanak majd a honvédség szolgala

tába. I 
'Amott ^gondosan rejtett tisztáson 

: zsskmányorr fjépkecsiabroncs all 
' hatomban. 

Tönkretett elleuséges g>p ;oc-úról 
szedték le őket. Túlnyomó részben 
ujak. 

Egyik fa alatt itt lapul a i,ép 
biztosok gépkocsijának egyike. U i -
talmae, nyolchengeres, szép kiállítású 
amerikai gyárimányu és formátu 
Willis-kocsi. Kisebb hibával kerflH 
magyar kézre. 

Ugyanebből a gyárb.l e'y másik 
vadonatúj felderítő kocsi is van itt, 
Amerika szállította a . Tőrötöknek 
még békeidőben. Halnap holnaputati 
lőszerrel megrakva rohan majd az 
első vonalak felé... 

Fe'irist látunk: «Iparoskör». 
Szabadidejükben Vadóca Jenő 

celldömölki géplakatoemester elnök
letével itt, árntákOA helyen gyü'uek 
össze a honvedruhábao kötelesség, 
tudóan dolgnzó iparosok. Vas es 
Ztla liai a é celődéssel, olvasással, 
levélírással tölt ic az idői..; 

Különböző €|SK» felírások követ
keznek. Mind egy egy műhelyt jelea 
teoek. A «R,űaszt lak. gumiabron
csokat, belsőket hoz reedbe. A 
»Talpal-!ak»-bau cipészek, a "Nyír
lak* in:i borbélyok dolgoznak és 
így tovább... Kedélyesen, igaz baj
társi szeretet jegyében végzik itt a 
muukat. Korszerű szerszámmokkal 
gyorsan dolgozónk. Németek ís 
gyakran belordalnak az erdőbe 
kölcsönösség alapján. 

A német javítóműhelyek is soron 
kívül megcsinálják a bizalommal 
hozzájuk forduló magyar bajtárs 
kocsi,át... 

A kovácsműhely vezetője - jelenti; 
gépkocsinkba beszerelték az uj rugOt. 
l'ulu hatunk. 

Kifordu.uuk a m-jnka szabadban 
berendezett műhelytelepitől és u-eki-
rárjink az orosz pusztáknak kelet 
felé. 

.Magyar raesizehorJók » vérit» az 
ellenséges állasakat. 

Távolról ágyudörgést hoz felénk -a 
szél. (H .mvéd haditudósító szazad 

Fereocz Gyárfás hadapród őrm.) 

Különleges bombákról 
és a z o k hatásáról 

Háborús világban élünk, ilyenkor 
szokás hadiszerekről, háborút hírek
ről, a lövegekről, bombákról beszélni. 
Legújabban a minket ért repülőta-
madások újra leléllesztették a bom
bák emlegetését. Beszélnek, inkább 
Írnak többféle bombáról: P d. repesz
bomba, rombolóbamba, gyújtó-
bombákról bsszélünk anélkül azon
ban, hogy tudnók, milyen c-it szol
gál egyik vagy másik, mikor éa hol 
alkalmazzak őket,-hogy készülnek 
azok. 

Egy szakleírás, amit a napákban 
olvastam és moit közreadom, sok-
mindent, különösen megtodtaik be
lőle anyit amennyi minket, kívülálló
kat illet és érdekel, hogy tisztán 
lássunk, jólértelmezzük mi a bomba, 
milyen célt szolgt.1. Elsősorban tud
juk meg miből is áll egy bomba: 

Bizonyára sokan látták már — 
legalább képen — a bombáknak 
hegyes sziraralakú fémtestét, amely 
kívülről egyáltalában nem áralja 
el azt a bonyolult szerkezetet amely 
a belsejében van. A bombák külső 
része a kemény fémből készűit 
bombatest, amely elöl hegyei, hátul 
pedig négy lapból álló ágyuevezett 
eterelölepekban. végződik. A bom
bának azért vao ilyen hal alakja, 
hogy a levegőben az 
eséa közben minél kevésbbé tartsa 
vissza a levegő ellenállása. Ogyania ! 
minél gyorsabban Csapódik be a 
bomba a földbe, annál nagyobb rom-
bolósröt tud ott, kifejteni. A ómba 
hátulján lévő »farok» arra szolgai, 

; hogy a bomba -állandóan az orrával 
i lefelé essen és ne pörögjön ö ssze 
j. vissza az esés alatt. A bombatestben 
. helyeaik el a bombák robbanó-- tol— 
1 tétét, amely ckrazit, carboait vagy 
-trotil nerü robbanó" anyag, sőt még a 
{.^.-éppfolyós levegő- is' felhasznaihaló 

robbanóanyagnak. A .robbanó anya-

• gol a gyújtó liyirjija tnejj,; amely ' 
I becsapódáskor j ö a - • OiűiO.l.Sbs.. A 

gyujlószertezel a bamba hegyébe 
van beéffua é s legloatosabb alkat
része az n^ynevezett >ülős/.eg>. Az 
ütőszeg egy hegyes ss.eg, amelynek 

.hegyénél durranóhigainja i ' töltött 
szelencét helyezuek el. . Amikor a 
bomba a Midbe c-apódik, az ütődés 
kOrdtkeztébea áz Ütőszeg hegye be
leszúr a durranóhigannyal telt sze-
lenesbe. A durranóhiganynak az a 
tulajdonsága, hogy hirtelen szaraira 
láagralobban. Ez a láng kicsi éa 
még nem elég ahhoz, hogy a bomba 
robbanó töltetét felrobbantsa. Elér t 
a durranóhigany előtt egy nitrosslla-
loze oitroglicerines robbanóanyagból 
álló, úgynevezett >detonátort« ér, 
amelyet már fel tud robbantani. 
Enoek a robbanó vegyületnek elég 
nagy a lángja ah'ioz, hogy a bom
bában lévő robbanó anyagot fel
robbantsa. Ez a háromszoros gyuj-
tási folyamat cnpan egy pillanat 
műve, mert az égés a durranóhi
gany tol a oitroglicerinen át a boáiba 
robbaoótöltetéig másodpercenként ó 
ezer méteres sebssséggel terjed. 

A bombák többfélék, megis'mrflok 
itt repesz-, romboló-, gyojtó- és 
légnyomásos bomáakat. A repesz
bombák, amint a nevük is mutatja, 
a robbanás következtében repesz
darabokra hullanak széjjel, a szét
repüli repeszdarabok élő embereket 
sérthetnek meg. A repeszbombák al-
ta'ábao tiz húiz kilogrammos nagy-
nagyságnak. Vastag a falak, hogy-
mioél tobb repeszdarabra halljanak 
széjjel. • lágy huiz kilogrammos 
repeszbomba a robbanáskor 1000— 
1800 darab kalönbözö nagyságé 
reasjzdarabra hullik széjje'j__amely-
nek kétharmad része 15—25 gramm 
sülyú. A repesz sebbissége átlag 
1000—1200 méter másadparceukin :. 
A 20 grammos darabokat már élet
veszélyesnek lehet tekinteni az em-
bsrí testro. A r«p iszbombák. gyújtó 
szarkezeta olyan fibora, hogy a 
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töídhözütődés pillaiistabm robbantja 
a bombát, mert a földbehatolt 
bomba repeazdarabjainak nagyrészét 
a löd fogni fal- A repeszdarabok 
néha még 200 mater távolságban is 
srbrOképesek, de ¿ 5 materen belül 
rjjegsemmisltő ha'ásuak. ^ 

A rombolóbombák « feladata az 
épületek, hidak, ntak rombolása... A 
roaibolóborubák súlya 50 kilográm-
tól egészen 1000 kilogrammig ter
jedhet A romboló fala sokkal vé 
konyább, m>ot a repeszbumbáké, 
ezzel szemben sokkal több benne a 
robbanótöltet. Egy 1000 kilogrammos 
rombolóbombéban 700 kg. robbanó 
anyag, mig egy 20 kilogrammos 
repeszbombábüo miodöasze 3—4 
kilogramm. A rombolóbombák csak 
akkor hatásosak, ha a rnpestbora-
bakkal ellentétben mélyen behatolnak 
a lerombolandó házba, gyártelepbe, 
vagy más épületbe. Eppcc ezért a 
rombolóbombák gyujtóké=aüléke 
olyan, amely «késlelteti* a bomba 
robbanását ée a bomba csak akkor 
robbanhat, ha márbehatolt a cél bel
sejébe. Ezek a bombák . a bet-apó-
das után 05—1 másodperc múlva 
robbannak. 

A gyuitóbombák célja a tüzoko. 
tai . Súlyuk alig 2—5 kilogram, 
éppen ezért egy 1000 kilogramm 
teherbi.asú gép kényelmesen elvihet 
belőlük 200—300 darabot. A bomba 
v i-i x d és alnmininmpor keverékével 
van töltve és az égéskor 2500 —3000 
Celzius fok hői fejleszt. A bomba
test is éghető fémaoyagból készült, 
az égés néha percekig i t eltart. 
Ilyen magas hőfokú láog mindent 
meggyújt és vízzel nem oltható, 
ráért a vitet oxigénre és hidrogénre 
bontja, ugy hogy az égést táplálja. 
A Lomok ehene a leghatásosabb 
védőeszköz. A régebben sokat em
legetett gázbumbakat a-mai háború 
ban — éppen úgy mint a gázt — 
jehul sem használták még. 

A német légierők újfajta boml-al 
is használtak az úgynevezett ' lég
nyomásos bombái*, amelynek igen 
v-ii.my fala van és igen tok benne 
a nagyhatású u; robbanóanyag. Ez a 
bombafejta, amelyet a kerc-i csatá
ban és Szebisztopol oslrcmánál 
használtak igen ezép eredménnyel, 
onási légnyomást okoz. Hír szerint 
¿00 aimosaféra lehet a körzetében 
levő nyomás. A szemtanú stovjet 
foglyuk szerint egy ilyen bomba 
becsapódása állítólag 30— 40 méterre 
feldobit a levegőbe a közelben lévó 
embereket, akiknél ha az esés erejé
től nem pusztultak volna el — dob-
hártyaazakadás, agyközpont bénítás 
ss túdőhólytgstaktdás következett 
ne. Az új bombák robbanóayagának 
hatása — hír szerint — 2 - 8 t tor 
erőaebb -mint aa eddigi robbanó-
tnyagoké, azonkívül a snlyuk is 
kisebb. Erről a bambáról hitték azt 
a keresi alkalmazáskor az oroszok, 
hogy a németek gázt hi t inál tak. ' 

Üssek végül mibe kerül a bomba, 
á bombagyártásnil csak elsőrendű 
anyagot lehet felhasználni, mert 
mindén elnagyolt munka sokszorosan 
megbosszulja maigát, A pontatlanul 
gyártott bomba neme ak, hogy nem 
robban fel és Igy karbavétz a bom* 

•*átógép veszélyes hosszá ntja, 
h»uam előfordulhat, hogy szállítás 

közben robban fel ami 
óriási ember 

tnyagpoattulásial járhat. A linóm 
"okának és az eltörendő, tuyagnak 

Persze megvan az" ara is. Hoztá-
tevőleges számitások szerint egy 10 
kilojramos repeszbomba olőállltáti 
a-a 500-1000 pengő kőzolt mozog 

<P»fi így 1C00 kilogrammos romboló
i m b a belekerülhet 4—5000 pengő-
a "k megfelelő árba. A botn'hasyárlás 

Megérkeztek a z 1 9 4 3 - a s t ípusú 

PHILIPS rádiók 

Hallgassa meg. — Díjtalanul bemutatja 

Ujtz István rádiószaküzlete 
. C E L L D Ö M Ö L K Ö N , Kossuth Lajos-uloi 14. szárri alalt. 

sem egy.zerO leiadat, msrt amíg a 
bomba a rnptllögépbe kerül, számos 
ellenőrző vizsgálaton magy keresztül. 
A , bombákkal a repülőnek éppen 
ugy takarékoskodnia kell, mint a 
tengeralattjáró szHmelyzetének a 
torpedóval: A találat nagy eredményt 
ér e;, de kétszeres veszteség a rossz 
célzás, hiába farad a -személyzet ós 
kárba vési a drága psuzen előállí
tott bomba.] ?; ... 

Csoknyay József. 

Katolikas egyházi élet 
Az egyesületekben Js megkezdődik 

a munka. Súlyos körülmények kö
zöli, de lOretien lelkesedéssel végez
zük niunkánkat. SzenUmegyyőzrtdes-
s-al valljuk, hogy a vallásos egyesü
letek az önzetlen és tevékeny fele
baráti szeretet műhelyei. Kzekben 
nem az önző erdekek védelmére 
építenek sziklavárakat, hanem a leg
szentebb eszmék szolgálatába állítják 
a lélek tettiskést energiáját. Az 
Isten dicsőségen-k előmozdítása, az 
egyének, lelkének megszentelést, a 
felebaráti sárrétet hősies fokban való 
gyakorlása állitj i csatasorba a hit 
butgalmi egyesületek tagjait. Tehát 
nem a/, erők azélforgácsoiaaa, ha
nem inkább az erők összefogása és 
az Egyház él Haza közös érdekeineg 
szolgálaWMratósn! meg az egyesüle
tekben. Lássunk messzebbre a ma
gunk kicsinyes, stük kis érdekkörei 
nél és a kényelmes Onz>s helyeit 
kezet kézbe téve d-- g.•'«$».> .a belső 
frontnak nélkülözhetetlen őrhelyein : 
a hitbuzgalmi és a karitatív egye-
eületekbenl 

Évnyitó értekezlet a katolikus 
egyesületekből. •A tat. egyesü'etek 
vezetői vasárnap délután 5 órakor 
értekezletet tartanak a Kat. Házban 
és megállapítják az egyesüleiek jövő 
évi munkarendjét. 

Az Oblátut Férfiak Szövetsége 
vasárnap- délután 2 órakor rendezi 
szeptemberi összejövetelét at apát
sági templom tárházában. 

A Kat. Lsgényegyssület választ
mánya kedden este 8 ónkor ülést 
tart a Katolikus Házbtn. A választ
mány tagjai pontosan jelenjenek 
meg. 

A Leányok Mária kongregacitjt 
stsrdtn esté fél hitkor tanácsülést, 
csütörtökön este fél hétkor padig 
rendes 'összejövetelt tart a tardaban. 

Tebbezer zarándok vett részt 
Márla-nsvenapján a buceun. A régi 
búcsújárások emlékét idétto fel a 
mull vatárntpi üonep. A háborút 
viszonyok között több ezer ember 
hozta el szívét a KUéilli Szflzanya-
hoz. Már.szombaton délután érkeztek 
egymás utan népes tarándokosopor-
tok. A pápriciak 250 főnyi csapatát 
Kovács Sindor plébános személye
ién vezette, Kernen ,'ssr.entpéterről 
SirAcI József p l é i ^ o s ^ e z e t é s é v e l 

érkézéit mintegy azáztagu csoport 
Dr. Nenea Vazal Ounepélyssen fo
gadta őket. Kisebb csoportok érkez
tek Cjkérről, Jakról, Kisfaludról, 
Ikervárról, Agyagosszergényböl. A 
zarándokok szombatén este megható 
és felejthetetlen sr.ép gyerlyás kör 
menetet rendezlek, a főtéren. Va-
sáraap reggel érkezett mag a kényen 
plébánia hatalmas zarándokciapata 

. dr. Horváth István plébános vezeté-
' ser el; harangok zúgása köszöntötte 

Izsikfa zarándokait, akik Hermán 
Fioris plébánossal jöttek; felemelő 
volt az . alsósági híveknek ezernyi 
serege, akik -Tanay Farenc esperes 

| plébános vezetésével példás rdadbeo 
vonaliak fel; Sömjéomihályfj zárán 
dnkail Z-ehmeister Viktor esperek-
plebános éa Nameth Lsjos káplán 
kisérték; Oitffyaaszonyfa hivőlseregét 
pedig Halt András plébános vezett fel 
templomi zászlók alati és Máriát 
köszöntő énekkel. Körülbelül három 
ezer emder veit részt a saentraisékeu. 
Az ünnepélyes nagymisét délelőtt 10 
órakor Jandi Beruardiu döinölki a fat
er végezte pipi aegéellettel. A zarán
dokok gyönyörű lelki élményekkel 
gazdagodva ünnepélyes meaelben 
tértek vissza otihonukba. • 

Korkép 
Irts: KISKÖPECZl. 

A gólyák már utrakellek, 
A fecskék is búcsút iotnek. 
A nagyulról lanácakoznak, 
Hisz' vége van a szép nyárnak. 

I -
I Djra i t l v.n Kisasszonynap, 
I Délre hajlott at öreg nap . . . 

Vándormadár roiul délre asáll, 
Hol jobb tanyát, lészket talál . 

Ilt van aa őst, leszáll a dér, 
Hervadásról némán beszél . . . 
At elmúlás cyömában jár, 
Kepár lesz az egész határ I . . 

Jobb világba mi is vágynak. 
De jobb hazát hol találunk? 
Hisz' a földön, légben, vizén, 
Meaedék már sehol tincsen I 

Hidakutján gépmadár száll, 
Minden puaztel, amerre jar. 
A kultnrát lerombolja, 
Át oktalan Stlalin horda I 

Felszabadult az ősember, 
ürrá lett a szereteten . . . 
Nincsen lestvér, se jébarát. 
Kain már az egész világi 

Jövel Jézus, légy nagy csodát, 
Fékezd meg a pogány hordat f 
Térjen uieg aa emberiség, 
Legyen béke. t e s t v é r i s é g ! — — 

Hirdetéseket 
felveszünk 

H Í R E K 
Tűzharcos elnöki látogatás 

Szentgotthárdon éa Kőszegén. Mint 
már közi-kuk, Celldömölk díszpolgáré, 
gral l ikacs To'váy Józsel nyug. 
altábornagy, országgyűlési képviselő 
két héttel ezelőtt néhány napi pihe
nés céljából Celldömölkre érketett és 
a Sághegyen eltöltött nyaralása kő i 
ben időt szakított magának arra, 
hogy a celldömölki tűzharcos baj-
tártakkal tű. harcos Ügyekben eszme-
cierét folytasson. A sághegyi nyara
lás befejezése után gróf Takáts József 
nyug. altábornagy ellátogatott a volt 
kerületébe, Szentgotthárdra, maid 
omi: n Kőszegre s mindkét helyen 
szintén megbeszéléseket folytatott a 
tűzharcosokkal, lökben aztán időt 
szakított mágáoak arra i t , bogy meg
tekintse a szentgotthárdi kaszagyarat, 
illetve a kótzegí posztógyárat, amely
eknek tudvalevően eluOkigazgatója. 
A kösregi látogatáson jelen volt 
Kertész Elemér, a tűzharcosok orszá
gos alelnöke is. - k . 

BérmiUt Egyházaskeszön. Báró 
Apor Vilmos győri megyéspüspök 
vasárnap délelőtt szép ünnepély kere
tében osztotta ki a bérmálás szent 
ségát a még Vas vármegyeház (artozó, 
de a győri püspökség fsnhatósága 
alatt áhó Egyházaskeszó községben. 
A" Szauy felől autóján érkező püspö
köt a kűzseg hátárábau Hetlbé :sy 
Jeoő dr. (ő.-/o!gabíró várta és üd
vözölte, majd a lopásai/)?a lewalék, 
lűiultok és istolásayeimekek sorfala 
közölt b-m u l . a zsúfolásig telt 
templomba, aho a szeulbeszéd és 
mise u-.au 150 hivöt részesített a 
bérmálás szentségében. Aa egyházi 
szertartás végeztével báró Apor Vi l 
ma megyéspüspök látogatást lelt 
G.e :-i'--r gy H ' i i körjegyző és a 
helybeii intelhgeocia néhány tagjáuak 
lakásán, majd Tormássy Arthor 
pleoauosoal eiíozyasztolt ebéd utan 
visiiahajtalolt Győrbe. 

Október 4 
? ? ? ? ? 

Halálozások. Egy régi, köztisztelet 
ben megőszült vasutast, ragadott 
magához a kéreheihetetlen halál. 
Jeoey János celldömölki nyug. MAV 
altiszt hosszas betegség utan a mult 
hétfőre virradó hajnalon SS é r t s 
korában csendesén elhányt. A meg
boldogultat kedden délután nagy 
részvét mellen temették el a Kálvá
ria kápolnájából. A sírnál történt 
be-zertelés utan az egyház és at 
Onlátu sok nevében Német Vetni dr. 
plébános szép t t tvakbán vett búcsút 
á jó öreg . Jeoey bácsitól, akit öt 
gyermeke, 14 unokája és kiterjedt 
rokonsága gyászol. — Űzv. Kovács 
Mihályne szül. üry Agoee 84 évea 
korában hosszas azeovedéa után f. 
hó 12-én, elhány!. Hétfőn délután 
lemetiék a temető kápolnájából nagy 
részvét mellett, három gyermeke, 
menye éa unokái, valamint kiterjedt 
rokonsága gyászolják. 

- ErfssíteB Az állomásfőnOkaég sz
út -n hlv;a fel az érdekeltek figyel
mét, hogy tz 1943 évtől kiadásra 
kerillő á j - baroa és_sza1rke_«,rcképea 
igazolványokhoz 6x6 om. nagysága 
fényképetet küldjenek be majd 
annakidején. Régi időkből azármtzó 
fénykép-k beküldéso tilos. A fény
képek beszerzésére már most lellilv-
ja az állon.;-. Pnökség az érdekeltéig 
ügyeimét. , 



4. eldal 

Csoknyay József ingatlanközTetítö irodája 
C e M d S m S I k , Á r p á d - u t c a 16. s a s á m . 

Foglalkozik : családiháaak, bérházak, üzletházak, gazda-

házak, birtokok, bérlelek, szőlők és mindenfajta ingat

lanok közvetítésével, bérletével helyben és vidéken 

Aki eladni vagy venni akar bizalommal keresse fel 

irodámat, ahol mint eddig, ezután is megbecsü

lés! , jóindulatú kiszolgálást kap. 

V * C S O K N Y A Y J Ó Z S E F 

38. azátt» 

Orosz ejtőernyősöknek nézték a 
azarb szökevényeket. A szerdán 
éjjel mu.i ecy hete történt szovjet 
berepülés ntan, Csütörtökön kora r é 
sel á kissomlyói h-gyr* igyekvő ÍO d 
művesek a szőlők közOtt nagy idegen 
•gyeniubás alakút látlak bujkálni, 
akikről azt hitték, bogy minden 
bizonnyal szovjet ejtőernyősök é9 az 
éjszasa ereskkedtek la. Az emberek 
•gykettőre fellármázták a falat és 
rövidesen kiszálltak a helysz-fare a 
jánosbázai caendőiOk is, akik aztán 
átkutattak az egész szőlőhegyet. Az 
idegenek tsrmássetesen igyekeztek el
menekülni s közben az egyik bele 
•sett egy mély kőfejtő gödörbe s ott 
a lábat törte. Ciakhamar kézrekerült 
a másik hamui társa is éa ékkor 
kiderüHt, hogy mind a négy szerb, 
illetve lengyel katona, akik megszök
tek az egyik németországi fogoly
táborból és most Magyarországul! 
keresztül hazafelé njyekeztik. A 
c-e dőnég beszállította mindioyiuot 
Szombathelyre s ott átadta ókét az 
illetékes hatóságnál. . 

Ev. egyházkerületi közgyűlés 
Szambitheiyin. Az ev egyházkerület 
csütörtökön tartotta évi 
rendes közgyűlését Szombathelyen 
D. Kapi Béla püspök és dr. Mester-
hai'y- Ernő oyng. főispán egyház-

' kerületi felügyelő eluöklete alatt. F. 
hó 15 és 16-án a' különböző bizolt 
sagok, továbbá az egyházkerületi 
lelkész és laoitó egyesületek tartottak 
meg üléseiket. Az egyházkerületi köz
gyűlésen msgbizó levéllel Skalits Sán
dor alsólendvai, Mesterház* Sindo r 

ksmenesmihályfai ev. lelkészek, dr . 
Porkoláb János celldömölki ügyvéd' 
hivatalból pedig Huni' ri-z János 
•ipeies, Ludvaa Sándor ig. • tanító, 
mint az egyházkerületi egyesület el
nöke, resztvettek továbbá Dr. Ostffy 
Lajos-országmozgósitási kormánybiz
tos, nyug. főiapán; koltai Vidos Dániel 
egyházmegyei lelBgyelő, koltai -Vidos 
József, valamint a lelkészt és tanítói 
kar teljes számban, osekély kivétellel. 
A tanilóegye'Ulet közgyűlésén résit-
vetl Holnar Dezső csönget av. tanftO 
is aki a katonai kórházból jött ki , 
hogy réastvégyen a tanítóegyesület 
közgyűlésén. Lndván Sándor elnöki, 
megnyitójában meleg szavakkal 
üdvOzölts a* orosz harctéren meg
sebesült kartársait. 

Öngyilkosság a baziltbsnyában. 
Borsos János 77 éves alsósági lakos, 
aki mint éjjeli ét már 23 év óla 
teljesít szolgalatot a bazal'baeyaban, -J 
hétfőn este ia a szokáshoz bfven meg
jelent a munkahelyén, majd'éjfél 
tájban Öngyilkossági szándékból fel
akasztotta magát a bánya zozalék-
mosó épületében egy vasgerendára. 
Amire rátaláltak és lerágták, már 
sem volt benne élet. Az öreg éjjeli 
őr valószínű nem bírta bevárni a 
halált s esért életuntságból vetélt 
véget életének, 

A celldömölki .járás Mszolgablráji. 
• 4104-1942. szám —. • r 

I Tárgy : A pápóci körjegyzőségnél 
j , rendszeresített 0. M. díjnok*' . állás 

betöltése. 

Pályázati lirdetmény 
A p ip í c körjegyzőségnél szerve-

I zrtt 0. M. díjuuki állasra pályázatot 
j hirdetek. 

Az állas..javadalma a ü.COO — 
I 1926. B. M rendeletben megallapí-
| tott illetmény, 

Felhívom mindazokat, akik ssen 
I állast elnyerni óhajtják, hogy képe

sítésüket (:V. középiskola). eddigi 
alkalmaztatásukat, erkölcsi éa politi
kai magatartásokat igazoló bizonyít
ványokkal, valamim az 1939. IV. tc. 
5. §-a„értelmében rmegkívant kereiz-
létiy származásukat igazoló okmá
nyokkal felezirelt kérvényüket hoz
zám folyó éri október hó 7 én déli 
12 óráig nynjtsák be.' Az elkéare 
erkeaett pályázati kérelmekét ligye 
lembe nem veszim. Az alkalmazás 
le.fogai11- utján fog történni. 

Ceilűőmölk, 1942. szept. 10. 

D r . H e t t h é s s y s. k. 
főszolgabíró. 

A oelláamölki járás lőir.olgatírája. 
4109 - 1942. szám. 

Tárgy : A pápóci körjegyzőségnél 
reiidsseresltett közélelmezési díj 
ooki állás betollos?. 

Pályázati hirdetmény 
A pápóci körjegyzőségben a bel

ügyminiszter Dr által 12»001—1941. 
I I I . száma rendelete alapjáu sogs-
délyezett közélelmezési dijnoki; állás
ra pályázatot hirdetek. 

Az állas javadalma a »2.000— 
1926. B. M. rsndeie'.bsn megállapí
tott illetmény. 

Felhívom mindaxokat, akik esen 
álláat elnyerni óhajtják, hogy képe
sítésüket (IV. középiskola), eddigi 
alkalmaztatásukat, erkOlesí él politi
kai magatartásukat igazuló bizonyít
ványokkal, valamint aa 1989. IV. tc. 
6. § a értelmében megkívánt kensz.-
téay származásukat igazoló okmá
nyokkal felszerelt kérvényüket hoz
zam folyó éri október hó 7-én déli 
12 óráig nynjtsák be. Az elkéss* 
érkezett pályázati ' kérelmekét figye
lembe nem viai im. Az alkalmazás 
felfogadás ntján fog történni. 

Celldömölk, 1942. szept. 10. 

D r . H e t t h é s s y a. k. 
főszolgabíró. 

t i l t j 
Hirdessél a 

„Kemenesalja"-ban 

j Új bornagykereskedők Kemenes-
I alján. A zaidótOryéuy végrehajtására! 
I kapcsolatban Gnosbergerr Miksa cell

dömölki és özr. Günsberge lgnácné 
i alsósági bornagykereskedő ia elvesz

teti* borkereskedői engedélyét. A két 
engedély újbóli elnyerésére hégv 

•I keresztény pályása akadt, akik kizűl 
I a pénzügyminiszter remi.-leiére a 
! szombathelyi kir. pénzügyigazgaióság 
j Gönye" Károly é s . Somogyi Imr* 
'alsósági lakosoknak adta ki a boroagy 
kereskedői "*ogedélyt S egyben ágy 
intézkedett, bogy Gönye Károly Ozv. 
Günsberger Ignacaé, Somogyi Imre 
pedig Günsberger Miksa felszerelését 
és üzlethelyiségeit veszi át. 

Bulgáriában bevezetik a magyar 
vainap-re ndizert. Több jelentős 
oemzetkOzi sikert ért el mar a 
magyar OoakarasgyOjlés iendszere s 
ezekhei mo.-i érdekes eseményként 
kapcsolódik Bulgária fém és vashulla
dék gyűjtésének megszervezése. A 
közelmúlt napokban a Budapesti 
Kereskedelmi é s Iparkamara közveti-
téséril bolgár szakemberek keresték 
frl a Fémgyüjtőt éá behatóan tanul
mányoztak a magyar gyűjtési el
járást, szervezési módszert. Részlete
sen érdeklődtek a vasnapok iránt, 
majd pedig személyis látogatással 
végigkísérték a vssgyOjtés menetit és 
a rasoapok lefolyását. N'a.y megelé 
gedéssel nyilatkoztak a tapasztaltak 
ról éa kijelentették, hogy a-tanul 
many eredménye :• lapján történik 
meg Bulgáriában a v-sgyüjtés meg
szervezése, melyet most intézménye 
sltenvk. Magyarországon kü Önben 
erős ütemben folynak a vamapok s 
szeptember folyamán főként észak-
magyarországi községek éi városok
ban rendezik meg. így szeptember 
9-12 között Kassán rolt vasnap, 
melynek eddigi eredménye már is 
30-ssazálékkal multa felül a tavalyit. 
Ezért a vainapokat meghosszabbítot
ták tekintettel arra, hogy még nagyobb 
mennyiségű gyűjtött anyag vár át
vételre. Szeptember 15-18 között 
rendezik meg a rozsnyói vasnapot 
melynek megszervezésében tevéke
nyen és hatásosan közreműködik a 
varo9 vezetősége *s a h-fyi taraada 
lom irányító'. A röinyo: raaoap a 
jelek szerint kitűnő eredményt hoz 
majd. 

' Olákvonat indul Szombathelyre. 
Miot illetékes helyről értesültünk, a 
MÁV igazgat*sága az október 4 tői 
érvénybe lépő téli menetrendben 
ismét visszaálltja a Celldömölk és 
Szombathely között beszüntetett 
diákvooatot, mégpedig olyképen, hogy 
reggel ( őrskor Papáról indít 
Szombathelyre agy sssmilyvonatot, 
amely Celldömölkön csatlakozást 
oy*r majd a Szombathely 1*101 jövő 
és Székesfehérvár leié menő gyors-
rooathoz. Ezzel a megoldassál nem 
osak aa addig hajnali fél 8 Órakor 
felkelO celldömölki diákok kívánsága 
teljesül, hanem Pápa varos lakossá
gáé ia, m*rt a gyorsvonattal kora 
raggal beutazhatnak vármegyéjük 
síékhelyére, Veszprémbe As még az
nap vissza is térhetnek. 

Erdoöri kinevezések. A m. kir. 
földmlvilésűgyi miniszter László Je
nő szirgényi lakost ideiglenes minő
ségű erdőőrt, valamint Németh Sán
dor •gyhásashetysi lakos erdőőrt 
ideiglenes minőségű I . usit. altiszt 
erdőőrré nevezte ki. 

S P O R T 
S z F C I I . - C V S E 8:2(1:1) 

Mivel a Szombathelyen lejátszott 
bajnoki mérkőzést nem láthattok, 
szinte értbetélien ellőttünk a vég. 
•redmény kialakulása. A CVSE még 
az I . félidőben egyenransu t ! i . 
volt, de a I I . félidőben annyira visz-
szaesett, hogy 7 újabb góllal terhel
ték meg á ba'ojit, az csak a Isiki " 
felkészültség és az edzés nagyfokú 
hiányának tudhatu be. Egyébként 
már 8:2-re állott az eredmény, ami
kor mind az SzFC bői, mind a CVSE-
ból 3—3 játékost kiállított Siklósi 
játék ve. ető, mégpedig a CVSE-ből 
Vargát, Némilhet és Kisst. A ki
állítás okát nem keressük, elég' ha 
idéizi'k az egyik sportlap kritikáját: 
— sgyenge nívójú mérkőzés, kőny-
uye:i nyerlek a .durva cfllieka illsa 
a kék sargák.s 

Egyéb eredmények : Haladás I I — 
More ZSE 2:1. ferutz I I — Solex 4:2 
Kőszeg—Sárvár I 8:1, SVSE I I . — 
Kinizsi I 2:1. 

A b a j n o k s á g á l l á s a i 

1. SzFC .11. 2 2 — — 10:2 4 
2. Kőszeg 2 2 — — 4:1 4 
3. SV3E I i 2 1 1 — 4:3 3 
4. HaladádLl 1 — — 2:1 2 
5. Sarvar 2 1 — . 1 3:2 2 
6. Perutz I I 2 1 1 4:4 2 
7. CVSE 2 1 1 5: 0 i 
8. ZSE 2 — 1 l 3:4 1 
9. Solex 2 — — 2 4;7 — 

10. Kinizsi 2 — — 2 1:4 — 
11. Mura SE 1 — — 1 0:2 — 

Eredmények a I I . osztályban: 
Celli Levente—Tapolcai Vasutas 0:0 

Az első bajooki mérkőzését jalssó 
Levente kissé lámpalázzal küzdött a 
nála jóval is erősebb liziknmu és 
Osszeszokoltabb tapolcai isapat ellen-
Kü.önösen a kapu elOtt vo'tak batá 
ratatlanok a csatárai, de remélne'ő-
bogy néhány mérkőzés utan jobban 
megy Egyelőre Sütő, Vitman, Süli 
éa Marton nyújtottak legtöbbéi. 

Egyéb eredmények : Kinizsi I I — 
Jáoosbáza 5:0, Sárvár II—CVSE II 
5:3. 

Kisboldogasszooy napján a éelli 
Leventék csapata a rábakecskédi 
Leventék jóképesiégü csapatát látta-
vendégül barátságos mérkőzésen. A 
mérkőzés eredménye 1:1 (0:1). 

- M a i m ű i o r i 

L osztályban : CVSE I—Soproaí 
Selyemipar, vezeti Mikóczy. 

I I . osztályban -. Sárvár II—Ceíli 
Levente. Tapolca—Jánoskata. 

Készült 

DINKQREVE NÁNDOR 

könyvnyomdájában, Celldömölkön 

Kossuth Lajosutca 14. szám. 


