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Az ötödik; esztende1e~tartó hábonr szépre-jőra hajlá leányai, anyái.. .¡5.
tsetvero" szimfóniájából a
hangok meghallották a kérő, kis magyarok
|
{kánja süvít felénk. Halálhörgés, hangját. Meleg szivük kitárult s elő
nyöszörgés, könyörgés, átok, károm kerültek a régen vagy a közelmúltban
lás, zúgolódás, ; rolni elszabadult elrakott" kis gyermekruhák,' maradék
hiriák szállnak hozzánk.
A hang textílanyagok s" .a Katolikus Kör
nagy
foszlányok között azonban van egy Hölgybizottságának. asztalán
hang, mely a . nagy
orchesterböi halomba, gyűltek össze a kedves kis
egész tisztán krvehetŐT; mintha: itt holmik: Asswnysflvek~*Oldjk meleg
lenne egészen ' közel" a; fülünkhöz, sugaraikat áz. érkező magyar gyer
.',
egy'yékony fázós; sirós hang. Nem mek elé.
De a háborúnak nincs vége, a
iéielnieti -bogzOumkcltö, nem rrszkft
meg. bele a fű ünk. sem idegeink a „.nyomorúság egyre növekszik, sok
' •• • >iódnak -hallatára,' de—a- . a síró hangocska, . s; nekünk . nem
- szivünkbe hatol, lelkünket hasogatja szabad engednünk,,hogy" a ruhátlanság elhervassza, letarolja az aez a gyenge, Kérő kis hangocska.'.
Hogyan kerül ez a >ckonyka síró mugy is kevésszámú virágbaborulni j
. Vakkord a háború zenekarába? Kinek készötő magyar hajtásokat..
a hangja? Mi váltotta ki ezt a te
Magyat leányok.-- magyar anyák!
hetetlen panaszt?
Ti, akiknek még nem jutott el.füléig
Magyar anyák, a ti szivetek érzi, a segélykiáltás, ne zárjátok el szi
tudja, hogy ez nem -harciszekér veteket a siró hangocska elől: Ne
ayiíórgása, nem
motorberregés, gondoljatok arra, hogy mások már
nem is bombasűvités, csak a ruhát-" úgyis adakoztak- eléget, hogy . a
lan, fagyoskodó, mezítelen kis ma celliek úgyis el vannak tátva. Á jó
gyar .gyermek hangja. Az - ő
kis tékony lélek kifogyhatatlan a segí
eróüen. vékony sírása kopog szive tésben. ' " . . .
,;-.••-*'
lek, ajtaján s kér, hogy egy percre
figyeljetek fel rá, hagyjátok a napi - A fázós, sirós hangok a halár, a
gondola ruhakérdést,' s egyéb lel mező népének gyermekétől is felé
is
ket üdítő, fáras.tó ' teendőtöket
s lek szállnak, a föld gyermeke
gondoljatok arra a kis magyar gyer kopogtat szivetek ajtaján. Ne .taszít
mekre^ aki .mikor- meglátja
Isten sátok él őt se • magatbkfÖT! .Te," aki
-szép világát"fázni/ dideregni- -fog; nek Isten bővebben adott légy Szent
mert híncs mibe takargassa
az Üáiton,- felezd még. vele na nem a
köpenyedet, mint ö tette a szegé
édesanyja.
• ' .
A boldog "békeévekben, mikor nyekkel —, hanem azt a ruhafélédet,
egy kis gyermek kopogtatott a. csa amit m á r nem használsz, nézz a
ládi fészek ajtaján, boldog öröm töl- szekrény áljára, a fiókok fenekére,
tötte el akár. a szegény, akár a gaz keresd össze maradék anyagaidat,
dag édesanyát. Nem volt probléma,- h é hagyd fázni a magyar gyermeket
csak édes elgondolások megvalósí Ne szégyenkezz a csekély, látszólag
tása,, Csipke, vászon, flanell, "mind haszontalan holmin, hanem'bűszkén
a kicsinek szánták, hogy puha, me álij á segítők táborába, derítsd mo
a gonddal
leg legyen a fészek, amibe érkezik' solyra adományoddal
Nem kell magyarázni mi okozza küzdő anyát és a magyar kisgyer
'; "
''
-...'
a háborús zenekarban a sfrós han meket.
got. Tudjuki-Hnindnyájan, hiszen- • Honleánynak szeretjük vallani ma
érezzük a.hiányt, s azt is
tudjuk, gunkat. Nincs ,sze.bb, honleányhoz
'; hogy a végfő szikség csodákat mü- illöbbi hősibb cselekedet, mint mikor
f , s a semmiből Is valamit teremt. most, a legnagyobb szükség idején
egy-egy
Borsos Mihály na'gyfödémesi plé nem - sajnálva mégvátlni.
bánoshoz érkezett el az első kérő tartalék holminktól,-kezedbe veszed
az
ollót^a.JflJ,:.a-cérnát
s
kikerekí
- gyermekhang. A r ő nagy meleg szive
megmozgatta az anyasíiveket,'s meg-- ted, megvarrod azt a kis ruhadara
indult a babakelengyegyű|té,s és a bot az ismeretlen magyar gyermek
';.;-_;.'. :•«*';''-"'.'•
ynyujtás. Az Ő irgalmas se- nek.
É'etet mentesz ezzel, niagyar éle
gitenlakarását magáévá-fétte" az A.C.
országos szervezete,
s az egész tet! Könnyet törölsz véle. nyomorgó,
"agyar .-haza fe-ifim-dt . i kérő szóra. aggódó magyar anyá4tönnyét Ellenoisz, a ; betegség, • a
^°rgos
leány-""és asszonykezek ség elleti trarcursz
rnunkája nyomán kis ingek, pólyák hálál, a magyar virágot, a magyar
vetést sírba- döntő
kaszás ellen.
ttlnek-iitra:, Lassan-elhalkai
gyermekhang, s- a bölcsők mélyén Hazát menie.52, mert ''•erőt adsz a
"wsojyha hajlik a -.sírásra görbült lankadó apák karjaiba. Adományai-,
tokkal hozzájárultok, a boldog ma
kacska.
.
'.,. . .
?*t\,
Celldömölk érzőszlvü, \ minden gyar jövő felépltéséntz.
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Celldömölki Katolikus^ Kör
március 15-én, szerdán délután tar
totta évi rendes közgyűlését a Ka
tolikus Házban, Jándi. Bernardirt
dö'mölki .apátur elnökletével. "Ai köz
gyűlés iránt a köri tagok nagy ér
deklődést tanusttotfak, úgyhogy a
kitűzött időre égészen megtöltötték a
termet.
- . :
;
;

Tnradarné elnüknő vezetésével a
köri életben szinte nélkülözhetetlen
szerepel tölt be és minden meg
mozdulásuk azt bizonyítja, hogy a
Katolikus Köt hölgytagjai is szívesen
és eredményesen dolgoznak. Ismer
tette a babakelengye akciót, amel;
á Hölgybizottság a legnagyobb si
kerrel bonyolitötl le. Ezzé- a Hölgy-

jgg^Sgjfe

4ándi^ardinl*páiiir^^
kiindulva kifejtette, hogy életűnket,
sorsunkat jobb az Isten kezébe he
lyezni,' mint az emberekébe.'Vezeklő
lélekkel járjunk Isten színe előtt.
Idézte a nagy magyar vezeklő Árpád
ház. Szent Margit példáját és meg
emlékezett Monté Cassino elpusztí
tásáról, kü'ön kifejezte bencés . szi
vének fájdalmát ezzel kapcsolatban..
Szólt arról, a"veszteségről, amely
a szombathelyi
egyházmegyéi és
egyben, a celldömölki
társadalmat
is érte Orosz József megyéspüsök
eltávozásával: Vigasztald azonban az,
hogy Kovács" Sándor, az új .megyés
püspök személyében olyan főpásztort
kapott az egyházmegye, aki minden
ben méltó Utóda lesz
nagynevű
elődének.. -•_ - - -—'• . ,
. KOlön TcOszŐnetet mondott dr.
Nemes Vazulnak a- Kör társelnöké
nek, aki őt hosszú betegsége alatta
köri ügyekben oly nagy buzgalom
mal helyettesltette.es módot talált
arra, hogy a kör életét gdzdaggáés
változatossá tegye. Különösen meg
köszönte a Kemenesalja megszerzé
séért" kifejlett munkálkodását.
Köszönetet mondott a tisztikarnak
a-y%/étKrffünkáért é s különösen k i 
emelte dr.Jieszmélyi Gyula érde
méit. Üti ^"Körnek mindig élmunkása volt. Megemlékezett meg a Kör
halottjairól é s a gyűlést megnyitotta.
Kovács Géza jegyző . felolvasta a
multévi közgyűlés — jegyzőkönyvét,
majd-Varga József főtitkári jelentése
következett ezután aki részletes és
élvezetes beszámolójában elevenítette
fél a Kör niult évi működését. Be
számolója szerint a Körnek
.':40
rendes' é s U pártoló tagja van. Idő
rendi sorrendben kitért a köri ren
dezések és megmozdulások anyagi
"és"erkölcsi - sikerére,
részletesen
igmpriptte a Kullúrbizottság- eleven
munkálkodását, továbbá beszámolt a
vezetőségi tagok szerdai megbeszé
léseiről ÍS.--, '..;,-. '
'-.*-"_
-Elismeréssel adózott- a., főtitkári
jelentés a Kór Hölgyválasztmányának.
A Hölgy választmány Lajtai

K ö r

Varga József főtitkári-jelentése
után Berkes Jenő' pénztáros tette
meg pénztári jelentését, . mely sze
rint a bevétel 3832-30 pengő volt,
mig a kiadás 322561 pengő.
Ezután a közgyűlés üz elnökség
javaslatára, egyhangu
határozattal
emelte tel a Kör tagsági dijait évi
nyolc pengőre.
Jándi Bernardin dömöfld apátur,
köri.elnök bejelentette,
hogy az
alapszabályok értelmében az 1941ben megválasztott köri tisztségvise
lők megbízatása lejárt, "tehát új
tisztikart kelj választani. A választ
mány által ki jelölt' háromtagú jelöld
bizottság nevében
Almássy János
terjesztette elő azoknak a névsorát,
akiket a bizottság
a tisztségekre
kijelölt.
;
A közgyűlés egyhangú lelkese
déssel az alábbiak szerint töltötte be
az egyesület tisztségeit:
Alelnök: dr. Neszmélyi Gyula és
Lajtai Tivadar, a hölgyválasztmány
elnöke: Lajtai Tivadàrné, főtitkár :
Garay Rezső, titkár: "Nagy István,
főrendező : Tima László,
jegyző : Kovács Géza, ügyész: dr. Schaffer
Emil, pénztáros: Berkes Jenő, ellen
örök. -Eredics Gyula és'Uhlár Gyula,
háznagy Szécsi János, helyettese :
Almássy János,
könyvtáros : Rácz
István,
számvizsgálók : Sik Jenő,
Szabó János és Tóth István.
"
fix alapszabályok szerint a vá-^
lasztmány egyharmadát is újra vá
lasztották. A választmány újonnan
megválasztott tagjai: Bárfai latrán,
Balogh Vendel,
ifj. Berkes János,
Csucsay János, Erdő János, Kajdi
János, Koltai János, Molnár Ferenc,
Szabó János, Szálay Ferenc, Szalay
Géza, Szakács Dénes, Szili Károly,
Takács Jőzsef, Takács Lajos, Vas
Béla; -Vaiga't József és Wii'ntnet La
jos, mig a hölgyek közű :
Fessler
Erzsébet, Nagy Istvánná, dr. Nesz
mélyi Gyuláné, ühlár Gyuláné és
Vas Béláné
•

Az indítványok söfffn; dr, N e m e » -
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Vazul indítványára egyhangú lelke
sedéssel választotta meg á közgyűlés
a Celldömölki Katolikus Kör dísz
tagjává Szabó Károly országgyűlési
képviselőt, akit díszoklevél átadásá
val küldöttségileg értesítenek erről
a tényről.
Ugyancsak dr. Nemes Vazul i n 
dítványára kimondotta a közgyűlés
a Központi Katolikus Körhöz
való
csatlakozást, majd ugyancsak az ő
indítványára jegyzőkönyvi köszöne
tet szavazott a
közgyűlés Varga
Józsefnek, a távozó főtitkárnak, aki
három, éven keresztül szívügyének
tekintette a Kör ügyeit.és 'páratlan
munkakedvvel végezte a feladatokat,
mit tisztsége reá.*rótt.
':
Elnök zárószavai után, a Himnusz
elénekiésével fejeződött be a köz
gyűlés. ,

N é m a

nepelte. meg a március 11».
ötödikét, melyen Tóth
"törjégy^ö^v/eTajtííéverffegjeie^
majdnem az egész község
"Március 12-én, vasárnap délután mély átérzéssel szavalta el Rákosi
iQt^
5 órai kezdettel tartotta meg az Zoltán: Széchenyi emléke él c. ver ságá: frontharcosok,
A. C. a celldömölki polgári leány sét. Aztán a leányiskola-zenekara leventék, ' iskolák tanalói é, .'
iskola rendezésében, igen nagy . ér előadta Beáta nővér szakszerű ve- helybeli egyesöletek népes ^
deklődés mellett kultűrdélutánját a zényléféveT-a'nagy klasszikus zene portjai. A goadolatokbán gatdtj
szerzőnek
Haydn-nak Gyermek
Katolikus Ház nagytermében.
megható
emlékbeszédei
A magyar nemzet jövő reménysé szimfónia, c. művét. Csupa élvezet
volt
ezt
hallgatni,
Élénk, vidám dal Béla ig. tanító mondatig, m ,
gét, ifjúságát nevelő . két előadó
beszédét hallottuk. Mindakettetf az lasi; a barokk kor világát zenében sok kösnyet Akasztott, t ojéiy
emberről beszéltek, az egyik az megcsillogtató menüett A zenedara- hatást váltott ki a hallgattad
embert vizsgálta az Isten viszony boregész^végig madárcsicsergés ^s |4elké*6X-^Ilatai köiteméojrttj
latiban, a másik az eszményi nőt. kakukkutánzat kísérte: A jellemdarászavaltak: Kurányi Kálmán, és
László Dániel bencés alperjel, pol bok (Charakterstück) színes erdei
gári leányiskolái igazgató volt. az hangulatát éreztük ki belőle Nagyon Horváth Ltjos leventét. Szere
szépen
adták.
elő
a
szerepükhöz
jól
tettel balgattsá közönség Boroá
első előadó. . Nagy hozzáértéssel
szereplőkr Gerencsér
mutatott rá az emberi lélek es test kiválogatott
Kálmán k. tanító ztltal beUnitot;
szerepére, a lélek tulajdonságáirarTTeri, Nagy Ella, Simon Erzsi, Szűcs szép
karéneket »«^Ti>itoW|
Vázolta az Isten képét az emberben Margit, -Vizkelety Margit IV. o. ta
díszmenet ntáo a Szózat" baog
a bűnbeesés elölt és után. Az Isten, nutók a .Mátyás király aranyszőrű
teremtette embernek megvannak a" báránya' c. mesejátékot. Egy másik jaival ért..véget az ünnepély,
jogai a becsületes élethez, életelvek szám látványos buzogánygyakorlat
hez,: a .vallásos élethez, a tulajdon .volt. Előadták Jenéi Irma, Pécz Sári
hoz A nagy filozófiai műveltséggel' é s Kosta Ilonka IV. o.'tanulók; A
rendelkező és témájához ezért hoz- ' sötétben vilianytámpákkal nemzeti- Katolikus egyházi élei,
záértő előadót minden dicséret meg színúen • kivilágított buzogányokkal
Grösz József apostoli korauRi
illeti.
. " . . .
játszottak zongorakiséret. melletL_A
A másik •előadó Marton József csodaszép-jelenei velencei, vagy jar káiocsaí érsek rendelkezése értelí.
téligazdásági' iskolai tanitó volt. Űj pán lanpionos ünnepélyre emlékezte ben ünnepélyes hálaadást rendeztet
'-' V - . . ;
, •< vaaáraap szombsthelyi fgyhana^.
ember,' akit még nem hallottunk, tett
A lebilincselő, színes, változatos templomaiban as egyhazöe.-ye i
tehetséges, jó előadó I emelkedett
szólásra az előadói píedesztáfón! gazdag műsor nagy élvezetet nyúj püspökének kinevezéséért és ftWvu
Remek színekkel,, szép stílusban és tott nekünk. Két kislány: Búza- Ilon sák az apostoli kormányzó korievda.
emberismerően festette még Setjern ka -és.Opffts: Klári míg- szépen Celldömölkön vasárnap dáielóii IC
Crescenciában, Széchényi feleségé szólóztak is egyes énekszámokban. Arakor lesz az fluaepétyes csíjm •-'
ben az.eszményi nőt, aki. a legna Ászépen betanított énekeket a le- Erre a Hivatalokat, Hatóságókit a
gyobb magyarra nagy hatással volt. lányiskola: énekkara adta elő. A sz Egyesületeket ezúton is tiszteltté
Bajaiban, országos - gondjaiban és zenénél közreműködött Szita Mária meehívja a plébánia hivatal.
• Szentaéqimádás lest a eegjrjkjt
betegségében mindig' höeji vigasz, (zongora) és a'dujkzenekai (vonósi
talta, bátorította. Úgy állott a nagy A madárdalkoncertet kislányok szol Zirdaban március ltf én vuánai
Széchényi mellett ez a régi vágású gáltatták. A műsorszámokat Simonffy egész nap. A szeniségbatételt esi
magyar nagyasszony, mintegy őran M a n c i IV. o. tanuló konferálta be. fél hitkor tartják.
gyal, vagy mint egy édesanya. Ve-; A legnagyobb dicsérét illet - minden
Szent Benedek ünnepen, oiieti
gyének róla példát, különösen, a szereplöt és főleg a rendezőket. A 21-án az apátsági templomban mj
modem nők!.
•
gel
8 órakor lesz az Oanepies sk|ynagyszerű műsoros délután Nemes
' A két nívós előadást a polgári Vazul dr. plébános zárószavaival mi-e. Délül io 3 -órakor litánia i
leányiskola színes, változatos műsora fejeződött be.
Szent B-nt-dek-oltarcai.
kisérte. Turbiea Éva IV. o. tanuló
A Maria Kongregáció lelsdsntisza csütörtököu este 6 órakor tart
összejövetelt a Zárdában.
A Közkorház kápo!najaban i _
cius .24 én
pénteken egészíti
szenláégimádas lesz. SzenUégbrtete
Március
tizenötödiki
ünnepélyek
este fél hatkor. A Közkórház kapornajaoak
búcsaja március S5-A
CelldömOlk pagykö>.ség isko- tó mondott beszédet. A tana- Gyümölcsoltó. Boldogasszony C
lánkivüli népművelési bizottsága lak. szavalatokkal
működtek lesz.
Lelkigyakorlatok
A celIrjAafcl
a Griff-szálló nagytermében tar közre. ' -~"'
r. -kai. polgári leányiskola úutlfií
totta meg a magyar szabadság
március 16 19. tartjak lelkigyskora-1
emlékünnepét, szerdán délután
ügyenesak^-megünnepelte tut t P. Farkas Valér papai lemxaj
4 órakor. A nagyközség haza március Idusát a Celldömölki házfőnök vezetésével. .— A c-:l [
fias közönsége teljesen megtöl Mozdonyvezetők Köre, ahol a roö'ki katolikus leventék lelkigjlior-l
tötte a termet és méltóképen Bzerdt esti ünnepélyen Lndváa lata március 24-én este krid':i
vette ki részét márciae Idusának Sándor ev. igazgató-tanító és és marcus 26 án fejeződik be. 1
munkaadók saját érdekflkben tssMünnepléséből. >.,
Horváth Lajos szerkesztő mon azenek, ha levente alkalmazottit
A magyar Hiszekegy elérlek* dottak
beszédet, mig Pa tk ó oak a lelkigyakorlaton valé ttr
lése. után Markos László levente Sándor és Pajor Ferenc moz jelenését előmozdítják.
Katolikus Nök napja lesz Gyün^
szavalta el Petőfi" Sándor Nem donyvezetők hazafias verseket
zeti dalát, majd Moli torisz János szavaltak.
. " ' ' " ' . • pTlo^Boldögasszbny- *!>fjsíféii.--£(t
dömolköo. délután 3 órakor ai ai-tevangélikus esperes mondta el
sági templomban BzeotbrKéd *
ünnepi beszédét. Az élettapasz
Jánosházán a Levente Egye litánia leaü a nők részérá Iste Pf
talatokkal teleszőtt beszéd, fi
dig
a fiaiskola nagytermében « J
sület rendezett hazafias ünne
gyelmeztetés
volt a mai ma
gozó Láányok egyesOlelé szionl*
pélyt a Katolikus Ház nagytér
adást tart.
. - *" " '
gyarságnak, akinek elsősorban
mében. Az ünnepélyt megnyitó
szól a március tizenöt tanítása.
beszédet Targtt. Lajos ; levente'
Az ünnepi beszéd után Szabó
Kösiönetnyilvánítái.
főtiszt tartotta, majd a negy
Irén polgári ' leányiskolái tanuló
vennyolcas márclas tizenötről
Rákosi Zoltán »Széchenyi em
Mindazoknak, akik feÍejtlwW°|
Rába Tivadar ifjúvezetfl csapatnővérem - ; . ' . - •
léke él« oimü versét szavalta él,
tisztes mondott entilékbeszédef.
imnosz • elénekiésével
"
HEGEDŰS MÁRIA"
.Molnár Sándor és Mörítz László
befejeződöttaz. ünnepély;
levente szávalattal, a" levente I luiiitlístit • iiiogjolr-htrk
énekkar pedig' énekszámokkal
ket nyilvánifDtták és nagy**"
tómban vigasztaltak ezúton P»»|
A r ó m . kat. fiúiskola délelőtti működött közre. - ;
dok hálás köszönetet. •
ü n n e p é l y é n Palásti Özséb, mig
a leány iskola ü n n e p é l y é n SzoÖZV. GÖNYE FERum
Kemenesmágasi hazafias kötnor K. Felicián bencés hitokta zönségT a Hósök-házában
fa;

A z A . C . kultúrdélutánjának

e

1

t e h e t e t l e n s é g b e n
letarolt törzzsel, kitépett gyökerekkel
fekszenek az úttest mellett az Er
zsébet-utca kedves,
öreg hársfái.
Nincsen panasz-szavuk, hiszen ők
csak susogni tudtak, lágyan . és
kedvesen és csak
akkor,
mikor
• csendes nyári estéken kacérkodott
leveleikkel..az enyhe,, játékos-kedvű
szellő. Ahogy elszomorodva nézzük
őket dísztelen mozdulatlanságukban,
úgy tetszik mintha némán búcsúz
nának lölönk és egy utolsó simoga
tás ra várnának. Letarolt, puszta leit
nélkülük az utca, hiszen úgy meg
szoktuk őket, hozzátartoztak már az
életünkhöz. Pedig de szép is' volt,
mikor ezek az öreg hársfák kilombozódtak és virágba fakadtak. Olyan
volt az utca, mint egy nagy-nagy
templom, amelynek
homlokzatát
összeölelkezett lombkoronák ékesí
tették, mindenfelé csupa virág, ará
nyos, sárga himport hintvén a lá
bunk elé, édes, mézes illattal töltvén
be a levegőt. Mindenfelé víg madárcsicsergés,' boldog . méhecskék
zümmügésével kisérve. Sokan talál
tunk itt kellemes, jól ésö hűsülést á
nyár melege hevében,
este pedig
tárt" ablakok mellett, illatos levegő
tolult a lakásunkba és mikor besö
tétedett, boldogan könyököltünk az
ablakpárkányon és élveztük a csen
des nyári esték varázsos csendjét,
amelyet csak néha zavart meg egyegy sétálgató, szerelmes pár halk
suttogása. Hiszen kitavaszodik majd
az idén is, csak mi Erzsébet utcaiak
leszünk szegényebbek — a tavasz
egy kicsit távolabb húzódik majd
az ablakunktól, nyáron perzselöbbnek érezzük majd a
napsugarat,
ívesebb lesz itt a -madárdal, máshow^zaTaflrízörakt«ftH-«"- vidánv
gyermeksereg és messzebb szállnak
. mézet gyűjteni a dolgos
méhek.
Isten veletek jó. öreg . ' . . hársak —
az Idén a mi utcánkban nem szed
nek hársfavirágot.
• : •;. " ... ;
dr. N : Gy.

Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak; akik elhunyt, felejt
hetetlen férjem, illetve édesapám
MÓRITZ KÁROLY
hadirokkant dohányárus -temeteV
n résztvettek, bánatunkat'részvétükTtéFenyTni^tféfr-ei
őszintébb köszönetünket fejezzük
ki. Külön is köszönetet mondunk
a dóhánykisárus_'kartársaknak, a
Honsz főcsoportnak és az Ev. Ifj.
Egyesületnek. • . .. T

11 m

özv, Móritz Károlyné és
ifj. Móíitz Károly. -r«
i

előadásai.

:

-

ti

gEMBtgSAUA

u*m

HETI

L

KRÖNIKA. I H I

R

E

K

Felhívás. A községi elöljáróság
feilnvja mindazoknak- a figyelmét,,
akikr-ok kajszi, téli alma, meggyiáit
Ossz. Írtak, folyó bó 16 tol a község
háza: 2. sz. szobájában minden fára
3, illetve 4 dkg. rézgálicot igényel
hétnek-"X.
•'.. .'

K O I f 5 I di
Segéd jegyzői kinevezés. Dr. Tulok
Vicby-i jelented szerint mindjob- Jútsef Vasyarma,yé aiispaja Köves
K
erősödik a kommunista p.-.-ua- Eudre felsőleudraf körjegyzővé Sorf
t*ñ . kjnereréattefjv. megüresedett
ganda Észak-Afrikában,
Vasvármegys alispánja 250/2—
nemeske'esztori aegédjegyzői állásra
Maiit- tezéiteogernagy
taliándörögdi ^i9sV4s- ázamu véghatiroZiítSTal elren
r » M i a . - Ferenc
aép a> ollhonmsradtak kemény el
deite, hogy a Ittis é s
nagyköraégek
- aiantságsnsk segitségérél meg fogja Segédjegytőt létezte ki
ben f. é. március 6-töl
kezdődően
uyernTetH döntő háborút.
- A Katoli.us Legényegylet kör- toyábbi intézkedésig a kitaróaa Vagy
Nem vétetett sikerre a déli- eza- gyuésen helyezik el Kuriar Florls
túlnyomóan élelmiszer,
tüzelőanyag
iasroo megindított oagy szovjet tá- arckepét a Katolikus Házban.- A
va y élővirág árusítására berendezett
» a d a s ^ " - " A _ í ! í P ^ P L L J S J í ? n . CeitidOmöIkt K»iiiiiiltn» l ^ ^ f . - í j l f f
nyílt árusítási
Ősietek
nyitásának
elkeseredett harcok totynak>
.folyó hó 19 én, vasárnap deiu'lau ö időpontja reggel 8 ora, zárasának
A bntl' h rszolgalat jelentése ste
órakor tártja éri rendes koz.yfl é-ét időpontja pedig este 0 óra,
Tejke-,
iiat hétfőn este hivatalosan közölték a Katolikus Házban. A . k ö z ö t t e * reskedések é s péküzietek nyitásának
bont » Szórjetooió éa Badogliu kor
tárgysorozata ntan tartják az éj ta időpontja reggel 7 óra, sarasának
manya között rijra felvették a diplo
gok je[véteiét is. Pr - *lnin«*^fali|f' időpont a pedig este 0 Ora. A t a r
maoiai kapcsolatot Ebből az aika | plébános) emlékbasredel mííuá KOMt rátartás idejét, pedig az említeti va
lombul Badoglio köszönő és Odvözlö Fiórisrói; Cetraomrik egykori pieba- lamennyi üzletre egységesen déli 18
táviratot intézett Stalinhoz.
oosaröl, majd az arcképet jlhelye- óratol beletán 2 óráig-, tehát kettő
A japánok a burmai arcvonalon ziz a Katolikus Házban. A közgyű órás. idotartambaa állapították meg.
- U ellenséges repülőgépet lőttek le. • lésre és az azt kÖvető' OrrtV"péiyre ?a
A celldömölki Máv. Temetkezési
Biztos pusztulás vér az Atakán Legényegylet minden tagját es barát,
arcvonalon .-körülzárt
ángoL-indiai ját szeretettel hívja .az elnökség, • Segélyegylet közgyűlése. EzífMtjttk
a mely.n tisttell tagtársainkat, hogy
ősapátokra*
_
Celldömölk nagyközönségének, a a celldömölki Mav.Témetketési Se-'
.Mexikó államelnöke közölíe, hogy
" a -kormány állami kezelésbe veszi at bő-vet napian megnyitandó téptial- gétyegylet 1944. március 19-én délinasan mutatkozik be lloritz Sándor, uian 4 órakor tartja rendes évi kOa
a vasutak igazgatását.
Az angolok újból elzárták a to aki Celldömölk nagyköz-ég ösztön- gyOlásét. • Tekintettet a targjsorozai
dijával a budapesti Képzőművészeti lobtossagára ék egyesOletOuk anyagi
rok szír.-batárt, .
érdekeire, térjOk tagtársainkat mioel
: Amerika nem akar engedni az ir Főiskolának- első eves hallgatója...
nagyobb -zambau reszt venni szireakérdésben.
•. ....
"".. . Reményik Sándor Irodalmi' est.
kedjenek, hogy a g)fl es határozat
! A lengyel_ej)jjgLáns_ kormányuat Á Ceiidöinöiki Evangélikus l.jú-aui képes lengyen.. A rezetöség •
Kairó lesz az 0) székhelye.
Egje-űu't é s . Diákszövetség" 1944.
•liso köztársasági elnök a szlovák március hó 19-en, vás»roáp este 6
Már három gépjük van a celldö
órai
k zdetlei á "Grjlf-ezailo nagy- mölki sportrepülőknek. A Magyar
.alám fennállásának -öödik évfordu
termében
ReményitSándor
irodaimi
lóit alkalmából kegyelmi rendeletet
K i r a vi Ál'ami ' Tasu.as SportrepOlö
atjoit ki.
:
*
? ^ ^ [ *EuekÜ
e ^ ^ l ,ag !közönség.
? ^ - t ' t K ?2g 1Meg
É g l f ' - t l e - é o e - i Celldömölki~Ceóportj"a
Hiszekegy,
Londoni jelentés szerint a fédezetmégkapta a harmapik vitorlázó re
Ini bankjegyforgalom „50 millióval nyitó. Mulitóiísz" János esperes. 8.
pOlógépet A bodapetti központ kije
Teies-Végb: Nógrádi verbunkos. He
• 1050 milliárd lootra emelkedett.-'
előadja lölte az 1944. -érre a hiteikeretet
'; A finn távirati iroJa közlése sxe- gedű i, zongorakísérettel
8000
pengőben Ebben az összegben
Szabó Sándor a pápai K I . Kollégi
riot a BsdogliO kormány meg-züoum zenetarara. 4. a) Babyioo folyó nincsenek benne á szükséges be ruha
tette Helsinkiben' a követség műkö
zások.
A csoportvezető Vasa Béla
vizeméi, ¡37. zsoitar b) Hová mén
dései.
.-:'."'. '
jek a Te.lelked elől, 139. ' zsoltár fdtőhátfőoök megkötötte a Ságh'egjr
területhasználati
Vichy rádiója.közölte, hegy Stetl- Kirchner. E.ek feldolgozásában zon Bazallbáoyaval- a
~Diós "amerikai küiOgyi államtitkár gorakísérettel énekli: Petbő Kálmán szerződést. -A bánja vezetősége igen
előzékeny
volt
az
engedély
megadá
lood.oni- tárgyalásainak
befejezése győri troitó. 5. Reményik Sándor a
sánál. Mesteri község közbirtokossága
ntan Moszkvába is ellátogat.
hazafi és az ember. Kutas Kaiman
még mindig hazudik hason ó szisrzö.A (ind parlament visszautasította szombathelyi lelkész előadása. 6
dístől, de a csoport vezetősége re
a gzov.et békefeltételeit; , V, - 7
Előadás közben Reményik terseket méh, hogy rövidesenVvelQk-Ia aike
Benes nyilatkozata Erdélyről a ro mond B o r o s Lajos takácsi lelkész. röl megegyezésre jntoi, és akkor vi .
7. Kapi— Kráilk: >Emlétezzél mi ru hat a vitorlázó repülőaport Kéme*
mán különbéke céljait szolgálja.
Tirgioio Gajda. neves o'asz közi-, történek Uram mi rajtunk c (Bor nesalján ís. .
.ró légitámadás , közben életét vesz nemissza Péter éneke 1582 bői). Elő
adja, a Celldömölki
Evangélikus
Meghívó. A Celldömölki Vasalások
ítette.
. . ..' T
DiakszOvetség vegyesksra. Vezényel Köre f. évi marcina hó 26 án délu
A Búgnál erősödött a Szuvjett LndvSu. Sándor igazgató-tanlto. 8.
tán 17 órakor székháza nagyterme
nyomása.
Tartini. 11. Szonáta Hegedűn, zongo ben a t alant -közölt .tárgysorozattal
rakísérettel
előadja
Szabó
Sándor
a
tartja XVIII. rendes éri köigyülését
Bel f 5 I d•
pápai R-f." Kollégicm zenetanára. 9. amelyre az egyesület tagiait tiszte
. A. magyarországi latin és görög Beethoveu: Vágyódás. Zongorakísé lettel meghívja az einOkség./ Tárgy
szertan ásn katolikus pü-pöii kar rettel énekli PethŐ Kálmán győri sorozat: 1 Elnöki megnyitó. 2. Titká
kedden reggel kezdte meg szokásos tanító. 10. Szózat. £oekli a közönség. ri jelentés. 3. Pénztarnoki jelentés. 4
tavaszi értekezletét. "
Könyv tárnoki jelentéa, 5. Az 1943.
'A katolikus püspökkari értekezlet
Firfiszabók vásárlási könyvvel évi zárszámadás és vagyonmérleg 6.
való
ellátási.
Az
ipanestOlet
ezúton
Számvizsgálók
jelenlése és leiment- az ikclo Catbolikaóak. Zichy János
gróf elhalálozásával
megüresedett is értesíti a ferfí és női szabó ipa vények lelet ti határozathozatal. 7.
társelnöki
tisztségére egyhangúlag rosokat, hogy a m. kir. közellátási Az 1944. évi költségelőirányzat. &
itrsiaF* Aavistst-tififsftaa
IIUI9aV*Vl
tisztojitáa; 9. Indilvi
n xtilára vásárlási krnyrVel etán
10. Z irftbeszéd. A közgyűlés elé lerA vallás- és közoktatásügyi mihisz
dékozik
ellátni;
FeJhívja
az
ipartes
.'
jesztendö
indítványokat
kérjük már
ter elrendelte, hogy március 20-án
Kossuth Lajos'halálának 50 éves tület azon férfi és uöi szabókat, akik cius 20-ig az egyesület titkáránál
furdalt.jan az ország valamennyi ál a vásárlási könyv kisllitaaaboz szük- írásban átadni. Tagjainkat kérjOk,
^ é i y o z t a t a s o k eaetén -(meglami iskolájában á tanerők egy orat séges kérdőiteket még nem iö.tOtték , ^
ki, hogy azokat legkésőbb f. hó hata¡mázassal) képviseltessék maguszenteljenek Kossth Lajus emlékének.
26-ig a hivatalos órak alatt az ipar- kat. Egy tag sgját szavazatait kívül
Hasonló intézkedés tételére kérte fel
testületen töltsék ki, mert akik ezt- még 8 szavazót képviselhet. A megegyházi főhatóságot is.
-—.
etmoiasztják, rásarlasi kOuytet nein hatalmazást nyomtatvány Simon Ká
Kiliay Miklós miniszterelnök ' a ksphatnak.
i roly körkezelőnél, az egyesölet ti'.ká
Bolt vasárnap Egerben tartózkodott
Szalóky
Sándor, a celldömölki! ránál és a koesífeljrokuál kapható.
választói között. .." •
\
' A bonrédelmK'miqtszter márciusi származású lehetséges lesiő vasárnap
uoratoi intézett a lejtenteifjáságfioz. nyitotta meg 10 tíapig larto kiallita-at a >Mdterem« képzőmővéazeli
*z i ) takuádi paspStat," Hamvsa termében. A Budapesti ejaagak .el- Eladó flOl ruhák. Használt," kilo
Endrét ápr, 10-án szentelik püspök••, ismerőén úgy' nyilatkoznak, hogy
gástaian jó állapctkao lévO női fel
ks.
Szalóky Sándor a jövő nagy. ígérete
sőruhán es tehérnemOek olcsón ela
és
kiállítass
a
váratozásókoo
lelOli
.Egyes Tarosok és községek népis
dók: Ozv. Gönye Fereceue Celldö
sikert
igór.
A
tarlatvezető
is
régi
kolaiban március 31 én befejezik a
ismerősünk CsorbaT.bvr leetömtvész. mölk, Árpid n. 86. is.
tsnitáit. —
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K o s s u t h

L a j o s

haldiának
ötvenedik
évfordulóját
ünnepli a* ország hétfőn,
március
•20-án. Ötven évvel ezelőtt idegen
földön hun Ja le stt/meit Ao. tuth
Lajos, akinek
ustókőssterü--pálya
futása mindnyájunk
előtt ismere
tes. A kevesek kóté tartozott t, aki
.a nemzet szabadságharcát
végig
harcolva, a mdmüte-ée
seomork
eszlende ben is hazájáért dolg-tott
is aki minden
tehetségével
fel
akarta kelteni a magyar
úgy
iránti
érdeklődést, aki ae égése
ételét a hazának
szentelte és csak
érte dolgotott. Kossuth Lajos egem
élete önmagát emésztő vüogUó fák
lya volt, uki csak magyar érdekel
ismert és ásókért megalkuvás
nél
kül elszánta <ggal küzdött is óssstmiből áilUotta elő a magyar hon
véd sereget, amely olyan elszántszggal is sikerrel harcolt kei ess- .
teniieig a túlerővel
rendelkező el
lenséggel,
kzl az időt a magyar
nemzet Kossuth Lajos irányit aa
mellett élte at és a ssabadsdgMe.k
legendás
Serege gazdag istta
•
magyar hősök sorait. " '
Kossuth Lajo. porlandó
lestét
katahozatta a newetet kegyelete itt
nyugszik közöttünk magyar föld
ben, amelyet annyira szereiéit Lel
kének itta hazaszeretetéi
örökségül
hagyta ránk, ké,ő utódokra

Kovács Sándor a szombathslyl
:msgye új msgyéspöspőks ma
Ouoepelte ~ oevenapjat.
Hódolattal
köszöntjük Aj F'pasztoronkal nevenapja alkalmából. Imádságos lélekkel
arra kérjük a jO Isleot; hogy Kovács
Sándor, a szombathely: egyházmegye
tizenkettedik püspöke töretlen len
dülettel foljtathassa oagy elődjének
sstistoli mookaját, Anyaszentegyhá
zunk és Magyar Hazánk javéra I

A téli gazdasági iskola záróvizs
gája. A celldömölki m. kir. ' t e l i
gazdasági Iskola és mezőgazdasági
azaktaoaasadó állomás felső évlolyamoe tannicinak nyilvános r á r o n t s gaját L hó 14 én kedden délelőtt
10 órakor tartották az iskola nagy*
termében. Novak Zoltán gaidatági
főfelügyelő volt a vizsgabiztos. A
járás, k Ősség és környék vezetőem
berei nagy számban vettek részt s
vizsgán.
A Dolgozó Lányok előadása - A
celidömö.ki Dolgozó Lányok EgyeeOlete f. hó 26-en és 26-au delatan
6 órai kezdettel a kat. elemi nő
iskola nagytermében előadja Orovitsch Ferenc: A oyoteedik paranA háborúban
lejátszódó országos
sikert elért darab megrázó erővel
állítja elénk, hogyan teheti tönkre a
Ironton küzdő Se életét veszélyeztető
katona családi boldogságát a konynjelmö megssOláa és a gonosz raga
lom Belépődíj: 8, 9 és 1 P. Minden
kit szeretettel hiv és vár a Rendeatoáét.' . • ' - ' ' ' - '
.'.•'-,
Lsgánysst A celldömölki Kai,
Legényegylet, pénteki legényestjen
Horváth Lajos taoitö emlékezett meg
máraias 15-ről és Kosaath Lajos
halálának Ötvenedik évfordulójáról.
majd az
Önképző előadások során
Városgy János egyleti tag .Becsül
jük meg egymás mnnkájaw címmel
tartott félolvasáat, amit' a jelenlévők
bekapc-ol.-da»aval élénk megbesiélés
követett. -.'.
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A tavaszi m é r k ő z é s e k e l é .

helyzetére" való tekintettel
nagyot
kívánatos, hogy kendert és rostlent
minél több gazdái! odó minél
na
Vásárnap újra benépesednek a - játéka kifogástalan lejjne, ha-T»\Kgyobb területen termesszen.. A. ken aportpályák, teljes erővel indul meg líagyna el o y könnyelműen
\<
A lénnálló rendeletek értelmében,
dert és rostlent term. 10 gazdálkodók s küzdelem, a labdarugó bajnokság • soks/.i»r" a kaput.
Egyébéül ka,
ba a gazdálkodó a gazda könyvében
nemcsak jelentós kedvezményesben, minden osztályában rajthoz-állnak a hogy nincs más
meg feli 14
'
előírt pontsiamon felöl teljesít; bedé termést etbeni textilanyag juttatás csapatok, hogy bizonyságot adjanak mert Varga mint hátvéd is ¡¡,5
szolgáltatást, a többlet
termény, ban is részesülnek. ' ~
felkéstöltségákrői éfl."' beoizonyltsik hasznos tagja tenne a csapatnak. A
vagy termék otán beszolgaitatasi ja
- fedezetsorban Vajda ját-tott legjohEgy rövidesen megjelenő rendelet jó csapatsrellemBket-•' '
talomra jogosult. Beszolgaitatasi ju
A tavaszi idény . mifidjg. izgalma 1ianT~ManoTrsötkal többet "motaum
talomra tarthat Igényt a beszolgál biztosítani fogja azt is, hogy k rost
sabb mint az ősri.
Ilyenkor mar a középcsatár posztján, mint jobb.
tatásra nem köteles egyén ' is, ha növénytermelő gazdák háziipari có
minden csapatnak- megvan: a maga szélen. Viszont Márkus egészen jjj
TnzoDToa terményt, vagy . terméket lókra bizonyos mennyiségű kendert
sajátos célja. A bajooki táblázaton állotta meg helyét a jobb szélen,
és rostlenkOrót tarthassanak vissza.
szolgáltat be, illetőleg ad el a'kijer
Felhívjak a gazdaközönség figyel
A balszél posztját Németh jélelől állók most teljes erővel mennek
- ' ; 10lt kereskedőnek.
..
mét arra, hogy a kötelező . ipari a küzdelembe, hogy ^csoportelsők t tölti be, csak az kár,
hogy Pakler
Felhívja a Közellátási Hivatái az növénytermesztés
végrehajtását a legyenek, a halulallók meg menteni I igen elhanyagolta és alig
néhány
érdekelt termelők figyelmét arra, hatóságok, az idén is gondosan ellen
akarják azt, - ami- még . menthető, labdát adott bállá.
hogy beszolgaitatasi jutalomra mind" őrzik és a mulasztó gazdákat sályo- minden tehetségükkel küzdenek a
y- . .Pokler talán á. fedezetsorbal
az a gazdakonyvvei rendelkező sze
Ma még-, a nemzeti ' jobban érvényesülne.
san megbüntetik. .
.
" "i kiesés ellen.
mély,mind pedig az a beszolgálta
bajnokság első o=z'alyabap sem lehet
Amint vasai nap láthattuk játékostásra nem kötele3 személy is igényt
eiőie tudni, hogy kik lesznek a biztos j anyag bőven .van, csak a megfelelj
tarthat, aki tojást szolgáltat . be. - A Használt bőrszíjak beváltási ára kiesők, annyira változatosak a esacsapatot
kell kiszemelni és szere"
kiielolt kereskedő Hiteles a z ~ á t v e t t
A tájékoztató legutóbbi szamában
iatok teljesítményei. Sokkal nehezebb peftetm;^odJok,:1icgy^z^eTifk^jir
. - tojásról véreit
jóslásokba boosatkozui
az
UlUUftO, UD Tg
árubélyeget adni, amelynek -álapján das kormánybiztosának rendelkezése Osztályok csapatait illetően...
állítani, hogy a fiatalsággal érdemei
a községi elöljáróság a
gazdának, folytán borgepazíjat csak az igényel
De
ha
a'.sport
komoly.
céljára
foglalkozni és nem kell a liatalliáiUl
bsgismijja a mégtnlrlfl bazaegység- het, aki igazolja, hogy- az
igényelt
szarn.it •
Jépsífj méreteinek megjelelő" ugyan ' I gondolnak nem is az á legienyegeaabb^ félni, lépésről lépésre, de határnzoihogy !a. táblázat melyik helyét.- fog-* tan kell. végrehajtani a fiatalítást.
gép
'
Figyelmébe ajánljuk azt is az olyáá mennyiségű elhasznált
Ialja el'egy-egy csfpst.,— habár"pi
szíjat szolgáltat be.
* * .
érdekelt térmérőknek, hogy a kóz
elialasügyi miniszter újabb rendelete
• Vasárnap Körmendre utazik a
Az elhasznált gépszíjak bevallási legtöbbször hű kifejezője «' 'képessé
árai a következők: I . o. sima f-lüle- gékül fc — hanem, hogy a - csapat CVSK csapata a tavaszi - idény ebé
-(olyan a február 15. után beszabjál
minden tágja tisztában legyen a sport mérkőzésére.
A magunk ' részéről
tátott tojást 10 buzegy.-éggel
kell tt), nem égett, gépszliozemileg ^Trji*
céljával.- v
.. * sok szerencsét kívánunk a métkjbeszámítani a beszolgaitatasi kote- gasztolt, vagy virrott hasznait gép
A
sport,
igy
a
labdarúgás
is'
a
zéshez.
: - •—
jhssaég teljesítésébe. Természetesen a szí;: ha legJabb 12 cm. szeles és
(ebrnar 15-e otan .beszolgáltatott legalább 1 méter In,-szú kg. ként- 9 testet akarja edzeni, . íejleszteni és
eszel
akar
hozzájarnlni
á
nagy
toias ntao a "beszolgaitatasi jutalom pengó,~ha legalább 8 cin széles és
klflzetéséuél szintén a 10 butaegy- legalább 1 méter hosszé kg-ként S nemzeti célok .megvalósításához. TéT
pengő,, ha legalább 5 cm. széles és mészeteseu nemc.-ak a test fejlesz
séget ve zik alapul a hatóságot.
legalább 1 méter hozszú kg-ként 6 té.-e a sport c, Íja,' sokkal inkább a
MOZGÓ
léleké.\ A tport ifegyelmézeltségre N E M Z E T I
pengő,
Rizs, buzagyöngy és köles
CELLDÖMÖLK
:
akar
szoktatni
és
meg
is
van
a
mód
. I I . o. a felü'e'.esen repedezett, nem
kiutalása
c-p-zi üzemileg
ragasztott, .vagy érre a bajnoki Jmérkőzések izgalmas
jeleneteivel kapcsolatban. Kivel na
Március 1,8-án szombaton-fél 6 és
KOzhirré teszi a Közellátási Hiva varrott használt gépszíj: há legalább gyón sokszor.adódik mód a (egyel
fél 8 órakor, - 19-én, vasárnap
tal, hogy a hato-agi kenyérjegy »G« 12 cm. széles és legalább. 1 méter mezettség megmutatására épen azért
fél 2, fél 4, fél 6 és fél 8 órakor,
hosszú kilogrammonként 7 pengő, ha
szelvényére 11 dkg buzagjöugyötrptlegalább 8 cm széles és legalább 1 van' oiyao értéke a labdarúgásnak *a
20-án, hétfőn fél 6 és fél 8-kor.
dkg rizst és 5 dkg kölest szolgáliatfiatalság
nevelésében.
•
méter hosszú kilogrammonként 6
—.Rendes-helyárak. — 3 napig.
nak ki. A varaőrl-sre ' jogosultak a pengő, ha legalább: 5> cm. széles, és - Ez a megállapítás azonban csak
Közellátási Hivatalban a
lentiek legalább 1. méter
tt
é * a.
akkor
áll,
ha
mind
a
~
játékosok,
bosszú
kilo
megvásárlására..jogosító kOión utal grammonként 4 pengő,
mind á vezetők . tudatában vannak Főszereplők : Bulla, Jávor, Sárdy.
ványt kaphatnak, /z utalvány igény
III o hullámos, ége.t, erősen el annak,, hogy a labdarúgás sport és
'. ....
Magyar híradó.
lésekor a vamőrlési tanúsítvány ok
használódott, végig varrott kettős, a sport mind a vezetőkkel, mind a
vétlen (elmulatandó.
hasznai! gépszlj: ha lega'ább 5 cm. játékosokkal szemben követelménye
Március 22-én, szerdán fél 4, fél
széles és legalább 1 méter
hosszú ket állit.
6 és fél b órakor.
Babaszappan utalványok
V kilogrammonként .4 pengő.
Csak, ha ezeknek megfeleltünk,
Mérsékelt helyárakkal..
IV. o. 6 centiméternél keskenyebb teljesítettük, kötelességünket az egye
beváltása.
Kegyelmes úr rokonai
és szélességre va 0 tekintet nélkül 1 temes magyar sporttal szemben.
_ :•_ .;• ; " ; .
Ufahiradó.
' Felhívja a Közellátási Hivatal méternél
" A labdarúgás celldömölki hívei
rövidebb gépszíjdatabok
mindazok figyelmét, akik a március
várakozássá! tekintenek á
tavaszi
kilogrammonként 3 pengő. . '• '
Március 24-én, pénteken fél 6 és
április" hónapra kiadbirbabaszappanA megállaplioit bevásárlási árak szereplés elé és örömmel köszöntik
"fél 8-kor. 25-én, szombaton,felt>
ntalványokat még nem váltották be," szegecsek.-, és szljkspcsok
nélküli, a celli csapatot mo.-t, amikor a tavasz
fél 4, fél 6- ésrfél 8 órakor. hogy azok
— az eredeti közléstől idegen auyaglul mentes
állapotban folyamán előszfr lép "pályára, hogy
•5 Rendes helyárak. —
\jf
eltérőleg nem a Haogyában és Gaal, -bés-olgaltatoti bőrgépszfjravonalköz
bajnoki, pontokért idegenben vegye
Gyula kereskedőnél — hanem ózv. nak.'X fenti feltételeknek meg nem fel a küzdelmet.
A király bolondja.
Ábrahám Istvanué és Molnár Mihály lelelő
állápoiban . beszolgáltatott
A celli szurkolók bíznák abban,
"Magyar világhiradó.
drogériájában válthatok be.
használt bőrgépszíj bevallási ára I . hogy á CVSE-tavaszí
szereplése:
osztályú árúnál 5 százalékkal,- II
sokkal több örömet szerez
nekik,
Március 26-án, vasárnap fél 8,
százalékkal, l l f I mint-az-fezi és Ok-ennck reményé' j
fél 4, fél 6 és fél 8 órakor, 27^éjt_
A gazdák továbbra is kötelesek iTsztalyu irünál
hétfőn fél 5 és fél 8 órakor....
osztályú árúnál 15százalékkal kisebb ben ígérik a támogatást, ami nekik
ipari növény termesztésre
, ^ r . Rendes helyárak. —
.
a feltüntetett áraknál:
*" elsősorban, kötelességük.
A szurkolók tábora bízÜL abban, E g y a s s z o n y v i s s z a í t é l
A használt bőrgépszíj mínjlsftéss
'•_7 A Közellátási Hivatal felhívja -a
hogy a tavasz folyamán
a lehető
gazdák figyelmét arra, hogy az ipari az átvevő Szemtelepén, történik. .
Magyar világhiradó.
legjobb csapat képviseli Celldömölk
növények termelésére
vonatkozó
szineit,
de
abban
is
bízik,*
hogy
a
kötelezettség továbbra is vátozatlaKendervetómagakció.
csapat hama'osan biic-út -mond a
nul fennáll. Tehát miuden gazda, áki
A földmívelésügyi minisztérium
—15 kat holdnál nagyobb szántóföldi előmozdítani kívánja a keudér házi táblázat uto'sóelőtti helyének.
" ; '
KEMENESALJA
~ : W
'' ""'
területű földbirtokon
gazdálkodik, ipari Célokra történő
termesztéséi,
*mrjjrVasárnap a hont pilyán Megjelenik minden szombaton es*.
szántóterületének /Bél százalékán ezért a rendelkezésre, álló • készlet
játszóit; edző mérkTIzést a
CVSE Kiadja: a Celldömölki Katolikus »*•
köteles valamilyen /olajos, vagy rost
keretében szokványminőségd kendernövényt termeszteni. Az a körülmény, vetőmagot juttat ároknak, a gazd lk -csapata a győri DAC" csapatával eV A kiadásért felel:,Dinkgreve Nándor.
azt l:0-ás félidő otan 4:0 aranyban
hogy a gazdálkodó az ipari
növé unk, akik kendervetőmagot igényel
győzte le.
A mérkőzésen latoltak Előfizetési díj. Egész évre 10 pengjnyekre termelési szerződést
nem oek. Azoknak a gazdáknak,
akik alapian a gyöz.é.em mefilyun
félévre 5. pengő^ negyedévre 2'50 "•
kötött, óéin memesUi' ot """Tételező ma-hol még nem jelentették be ken
Csekkszám.- 26.070
termelés alól. Az ipari növényekre dermagigénylésöket, legkésőbb már ban is eíegérdemelt volt. A méikő
zés góljait Pukler, Márkus (2^ és A hirdetéseket csütörtökön estig k * '
még mindig le'iet termelési sznrző
cius £0 ig kell az igénylést a vidéki Marton rngtsk., •
dést kötni és a kötött szerződések
a szerkesztőséghez beadni. Hangyaszövetkezeteknél bejelenteni.
után járó kedvezmények még min
A" második félidőben mindkétKésőbbi igénylés esetén' a vetőmag
Hirdetések dija előre fizetendi.dig jelentősek. .
->d, - - - .
osapst vá töztatta az Összeal itást és
I idejében való kiosztása nem bizto. így^több játékost szerepelt tett.
Készült: Dinkgreve-Nándor- könyv
As ország textilellátásának. nehéz I eltható.
mtíiffntoíjiin
kapós - -^yemda^bari CdldömöIkM. -

A tojás után i s - j a r .
Jwszolgáltatási j u t a l o m - - -
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