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A Szentlélek követe.
Megszokott dolog á z emberi"elit
ben, hogy városok, országok és
nemzetek követek útján intézik egy-'
más között ügyeiket. A követ kép
viseli a küldőjét és éppen ezért vele
egyenlő tiszteletben részesül, MegIvan a baráti együttműködés az or
szágok "és" nemzetek között .mind
addig, amig a követek.útján.kölcsö-nösen fenntartják egy más között a
kapcsolatot. Viszont a bailjségo.l é s
megértést gyűlölet, váltja fe^jha á
követek sértődötten távoznak vala-mely országból.
." -'•{
Az emberek örök Atyja és Te
remtője, az Isten is követek útján
érintkezik az emberekkel. A legha' tdlmasabb intézménynek, az Anya
szentegyháznak alapítója, jézus krisz
tus is követekre bízta az ő alapítá
sának sorsát
AposlolokáT^-a; szó
igazi értelmében való követéket v á
lasztott ki magának tanítványai közű!
és ezekre bízta az üdvösség igéinek
hirdetését Az""áposiulok „voltak az'
újszövetségben az Isten éTső köveiéi
Maga a Szentlélek Isten avatü fél
őket az első pünkösd napján, hogy
alkalmas eszközei legyenek az, evan
géliumi örőmhli'széth„tsonárásának.
Az- apostolok küldetéses útjaikon
mindenütt közyejiteftéf ~á Szentlélek
kegyelmeit a hívekhez. .
Az apostolok utóda érkezik, ma
délután Celldömölkre, hogy holnap,
vasárnap az Ő közvetítésével' száll
jon le a Szentlélek -a- bérmálkozókra
és ajándékaival betöltse a bérmálkozók szivét. Celldömölk társadalma
hódoló tisztelettel fogadja a Szent
lélek követét Kovács Sándor, szom
bathelyi megyéspüspök személyében,
aki olyankor jön közénk, amikor a
legnagyobb szükség van a Szent
lélek vigasztalására és megerősítő
kegyelmére. Az apostolok lángoló
-MzgaJma..cssp felénk mégyéspflspökűnk vállalkozásából. Mindén aka
dályon győzedelmeskedve teljesiti a
Szentlélek követének legszentebb
feladatát.
~~
"rr'JT.".--'
Á történétem fqlyamán mindig a
lelkek megújulása jelezte a Szent
lélek munkáját!. A bermálásban-a
Szentlélek lefoglalta a maga számá
ra az emberek szivét, templommá
"avatta az ember lelkét és behnelakása által megerősítette és a kisértések legyőzésére, a csapások és
csalódások elviselésére alkalmassá
tette az emberek szivét. Most Trs-ezt . a lélekmégűjulást
"árjuk á Szentlélek követétől. A há
ború egyre több magyar családot
késztet az áldozat keresztjének elvi
selésére. Ki tudja, megvigasztalni az
özvegyeket és az árvákat, akik min

denüket e W z t e t t é k ? Á mi keresz
tény hitünk szerint ezt csak a Szent
lélek! a legédesebb vigasztaló tudja
elvégezni. Bfinsebek tátonganak az
emberek szivén I Hol van az orvos!
Uákí a gyógyító munkát elvégezné?
A Szemlélek követe elhozza áz ímberszl tek orvosát, a Szentlelket! "A
háborús viszonyok közölt lerongyo
lódnak az emberek.. De ez még a
kisebb baj I A nagyobb ' ba| ott-jejentkezik, hogy -lerongyolódnak a
jellemek is. A társadalom rétegeit
-

;

első hetekben megjelent egyházme
gyéje különböző plébániáin az egy
házmegye papságának koronagyülésein és egy csapásra megismerte
pap Tát. Örömmel használt fej
mii .n alkalmát, hogy a templomok
szószékéről hirdesse az örök élet
igéit- és vezesse, tanítsa, nevelje a
reábízott hívek lelkét. Lángoló lelke
mridenütl megnyilatkozik orgonabúgáskénl zengő hangján elhangzó
beszédeiben.' A székesegyház s z ó 
széke épúgy kedvelt tartózkodási
helye, mint a celldömölki templom,
vagy bármelyik egyszerű
vidéki
templom szószéke.
Celldömölkön
f
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Celldömölk népe m i r
zárta Föpásztorát. A mostani bér
málás még inkább fokozza a Föpásztorhoz való ragaszkodó szerete
tet. Ez a szeletet nem önző érdekhajhászás, nem is üres személyi
kultusz, hanem a sziv legőszintébb
érzelmeinek megnyilatkozása. Boldo
gan köszönjük meg Főpásztorunknak valahányszor közénk jön, de
különösen nagy a hálánk most, ami
kor a háborús megpróbáltatások
kőzött hozza" el hozzánk a Szentlé
lek vigasztalását és a pünkösdi 10zes nyelveknek lelkei megerősítő,
jellemet megacélozó erejét. A hábo rús küzdelmek Idején szorulunk rá
legjobban, hogy Krisztus keresztjé
nek és a bérmálás kegyelmének el. törülhetetlen jegye Ott ragyogjon
minden magyar ifjúnak és magyar
leánynak homlokán és lelkén. A
világnézetek harcában a szájhősök
és érdekhajhászók igen ; könnyen
lesznekköpönyegforgatók és eszmék
elárulói. Hogy a szentistvám Ma
gyarországban a mai fiatalságnak
mindig állhatatosan megvallj bitet
és a gyakorlatban tudjon hite sze
rint élni, ehhez segíti a Szentlélek
követe a bérmálás' szentségének ki
szolgáltatásával fiainkat és Kányáin
kat
. •
Hódolattal kötzOntjOk a Szombat
helyi egyházmegye Főpásztorát, a
I Szentlélek követét aki az égi kegyel
met közvetíti celldömőllu híveinek.
Tartsa meg ö t a gondviselő Isten
minden magyarok örömére!

A wlldomölki bérmálás sorrendje.
Kovács Sándor
megyéspüspök
ma délután félötkor érkezik Alsóság
telő' Celldömölkre. A diszkapunál
Hokhold István bíró fogadja a nagy
község elöljárósága nevében. Az Is
szinte ájulttá tette az utolsó évek rövid egymásutánban már kétszer kolások közül HömOttrei Mária vers
féktelen pártoskodása és az úgyne élvezhettük tanítását. Először má sel köszönti. Hivatalos fogadtatás
vezett .párt-apostolok* gyűlöletet jusban bemutatkozó látogatása al a községháza nagytermében történik
másodszor
pedig a Itt várják a főpásztort a hivatalok,
szftó, szelet vető és vihart arató kalmából,
szombaton,
amikor Szűz hatóságok é s egyesületek képviselői
munkája.. Sokak Szemében értéktelen múlt
"holmi lett a hői szemérem, a hitvesi Mária nevenapja alkalmából mondta A fogadtatáson a következők mon- .
el az egybesereglett' zarándokoknak" danák köszöntő beszédet:
hűség é s az özvegyi tisztesség
Templomok omlanak össze az ellen és a celldömölki híveknek a SzűzI . A róm. kat. egyházközség ne
ség kíméletlen támadásai követkéz anya üzenetéi. . Megyéspüspökünk vében Halász Gyula egyhk. elnök.
valóban
apostoli
buzgósággal
jár
kö
iében, de mi ez a Szentlélek templo
2. A tantestületek nevében Uhlár
mainak pusztulásához képest ? Tehát zöttünk Krisztus helyett küldetésben. Gyula igazgató. 3. Az evangélikus
nem frázis és megszokott szólam
De ez a küldetés "nála elválaszt é s . református hitközség nevében
az, hogy most igazán időszerű a hatatlan egységben van izzó magyar Molrtörisz János evangélikus esperes
Szentlélek követének látogatása.
ságával. Nem mulasztja el híveit f i  4. A járási katonai parancsnokság
Kovács Sándor megyéspüspök gyel meztelni a Haza iránt vsló szent nevében Gádoros Mihály százados.
urunk törhetetlen buzgósággal foly kötelességekre. Nála Isten neve után 3. A hivatalok és hatóságok nevé
a Haza neve következik. Megérzi ezt ben dr Stiffei Ignác a iáxásbir,
tatja elődeinek apostoli munkáját
Fiatalon, ötvenegyéves korban vette | az izzó magyar lelket mindenki aki elnöke. 6. A társadalmi egyesült
vállaira az apostoli küldetést. S közelébe kerül, aki legalább in eszi- nevében dr. Jósa László igazgató
arniótráprih's 16-án átvette egyház ről felfoghattaWság^'atyaimosoryát. főorvos. 7. Az érdekképviseletek ne
megyéjének kormányzásai kézzel Gyönyörű példáját adták ennek a vében Szabó Lajos. 8. A Kat Kör
fogható bizonyítékot adott minden kirobbanó szeretetnek a napokban nevében Garray Rezső. 9. A Kat.
kinek arra, hogy fáradságot nem.; a vásárosmiskei hívek, akik boldog NőegyeaSJetek nevében Lajtai Tivaságukban virággal halmozták el a darné. 10. A Kat. Legényegylet ne
ismer Krisztus kimeríthetetlen igaz
főpásztor kocsiját.
vében Márkus " "
ságainak hirdetésében. Mindjárt az
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Sorozás Celldömölkön
A honvédelemről szóló 1939. I I .
t.-c. 19. §, 5. bekezdésében foglalt
felhatalmazás alapján a bonvédelmi
miniszter az alábbiakat rendelte e l :

Celldömölkön Összeírás, megvizs
gálás és igénybevétel céljából a téli
gazdasági iskoláaan az alábbi sor
rendben kell jelentkezni a fentebb
felsoroltaknak, az egyes jegyzőségek, illetve körjegyzőségek szerint:

Összeírás, megvizsgálás és igény
bevétel céliából jelentkezni kötelesek
Szeptember 27-én Celldömölk, Já
azok az 1905, 1906, 1907. .906.
1515, 1916, 1917 é s 1918 évben nosháza, Boba, (Xemenespálfa, Ne./_
született férfiak, akik annak idején a meskocs).
toborzásokon, illetve a sorozásokon
Szeptember 28-án Alsóság, (Izsák1041. december 31-ig bezárólag az fa), Kemenesmagasi, (Szergény), V0alábbi Osztályozások
valamelyikét nóck, (Kemenesszentmártófi, Mersekapták:"; : ' v _
-vát), Ostffyasszonyfa, (Csönge).
a) segédszolgálatra alkalmas, b) —Szeptember 29-én—Nagysimonyi,
katonai segédszolgálatra alkalmas, (Mesteri), Magyargencs, (Kemenesc) fegyvemélkOli szolgálatra alkal hógyész), Pápóc, (Kenyéri, Rába
mas, d) munkaszolgálatra alkalmas, kecskéd).
könnyű munkára fogható, e) mun
Szeptember 30-árrEgyháza'skeszó,
kaszolgálatra alkalmas, nehéz mun
(Kemenesszentpéter, VárkeszO), Kiskái a fogható, 0 minden katonai
somlyó, (Borgáta, Duka), Nemesszolgálatra alkalmatlan, g) minden
keresztur, (Karakó, Keled), Köcsk,
nemű szolgálatra és munkára alkal
(Egyházashetye,
Kemeneskápolna),
matlan' é s eddig katonai szolgálatra,
Sömjénmihályfa. (Tokorcs).
vagy közérdekű
munkaszolgálatra
A jelentkezés kezdete minden nap
igénybevéve nem lettek.
reggel 8 óra.
lentkeznl kötelesek továbbá azok
A jelentkezők a rendelkezésükre
nti születési évfolyamokba tar
tozók, akik 1941. évi december hó AlüS...összes^. ."kzemélyi-. é s eset leges
3.-ig bezárólag.a fenti osztályozá katonai okmányaikat kötelesek ma
.
: " .
sok valamelyikének alapján 2 havi gukkal vinni.
A jelentkezés, elmulasztása súlyos
tényleges szolgálat teljesítése elótt
következményeket von maga után.
felülvizsgálat útján elbocsáttattak

É

Ellenőrzések a posta-, távíró- és telefonforgalom terén,
Szeptember 12-én kormányrende
let jelent meg a belföldi posta-,
táviró- és távbeszélő forgalom ellen
őrzéséről.
<t
A rendelet kimondja, hogy a fel
adó köteles nevét és pontos lakcí
mét az Összes postaküldeményekre
'olvashatóan feljegyezni.
A postautalvány, csekkbefizetési
lap és szállítólevél szelvénye re csak
a befizetett összeg, illetőleg a külde
mény rövid rendeltetését jelző rövid
feljegyzést szabad irni.

Magántáviratokban csak az ismert
és általánosan használt rövidítő k i 
fejezéseket, vagy jelzéseket szabad
alkalmain'.

Városokat, városrészeket, helysége
ket, tájképeket, katonailag fontos te
reptárgyakat, közlekedési és nemzet
gazdálkodási üzemeket, saját, vagy
szövetséges államok
nagyszabású
építményeit, vagy ezek csapatai ál
u l megszállt területeket, épületeket
ábrázoló képesleveiezőlapokat térké
peket, képnyomatokat, kliséket, leme
zeket postán küldeni tilos.

Bombakárosultak
részére összegyűjtött
élelmiszerekkel
való eljárás.

A magánlevelezésben
a levelek
terjedelme kiterítve nem lehet több
egy féliv papimái.
A levelek olvasható írással egy
mástól megfelelő távolságban lévő,
párhuzamos sorokban írhatók A
szöveget keresztbe irni nem lehet
A levélpapírnak világos színűnek,
a borítéknak bélésnélkűlinek kell
lenni.
.. •" _ _
A levelekhez csupán olyan mel
lékletet lehet csatolni, amely a szö
vegrésszel érdemileg összefüggés
ben áll.
Titkos, vagy rejtjeles feljegyzések,
valamint gyorsirási jelek alkalmazása
tilos. A levelezés nyelve csak ma
gyar, német, román, szlovák, ruszin
szerb és horvát lehet ,'

A táviratürlapon fel kell tüntetni
a feladó nevét és lakcímét.
Telefonbeszélgetést ia csak a már
említett nyelveken szabad folytatni,
de tilos az érlel nétlen, számjegyes
vagy belfljegyes s z a v á t
haszná
lata

A bombakárosultak javára össze
gyűjtött kötöttforgalmu
élelmisze
reknek a rendeltetési helyre juttatá
sával kapcsolatos eljárást szabályoz
ták.
.
•
•
Élelmiszerekből álló önkénles ado
mányokat az adomány közeliéből
rendeltetésének megjelölésével kizá
rólag a gyűjtés helyén jogosított
kereskedőknek szabad átadni.
A jogosított kereskedő ezen a cí
men átvett élelmiszerek mennyiségét
jelenti az illetékes áruforgalmi köz
pontnak, . amely a szeretetadomány
rendeltetési helyre való juttatásáról
gondoskodik.

A
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ttim.

celldömölki járásban

hat népmozgalmi

nyilvántartó részesült a

hadtestparancsnok

dicsérő elismerésében.
kemenesmagasi népmozgalmi nyil
vántartó. Közülük hárman, Horváth
Endréné (150 P) Macsutai Rózsi
(1 0 P) és Németh Lajos (¡00 P)
pénzjutalomban is részesültek. /
d i c s é r ő
el.ism érést
dr. Hetthéssy Jenő főszolgabiró-a''"
pénteki tiszti értekezleten szép be
széd keretében nyújtotta át az é r 
dekelteknek.
. '

A celldömölki járás népmozgalmi
nyilvántartói közül az 1943. évben
teljesített kiválóan eredményesfliunkálkodásért a legfelsőbb szolgálat
nevében hadtestparancsnoki dicsérő
elismerésbenrészesült
Horváth
Endréné sz. Hartai Ilona celldömöl
ki, Macsutai Rózsi sömjénmihályfai,
Németh Lajos magyargencsi, Lendvay Qyula kissomlyói, Hochholczer
Mária páRÓfii és Zsíray Gizella

Szabályozták a
vadásztöltények forgalmát.
A Budapesti Közlöny keddi s z á  a saját háztartásához szükséges va
ma kormányrendeletet közöl a seré- dat és ezzel kell irtani a-kártékony
tes
vadásztöltények- forgalmának vadakat is. Ezenfelül patront csak
szabályozásáról
a Magyar Vadktvtteli
Egyesülés
A rendelet erlejiijében az
vadásztöltény vásárlási - utalványára
ben gyártott 12-esf l r > ö s " B ^ a a + l e h e t vásárolni. Utalványt az Egye?"
vadásztöltényeket zárolták s a va sülés annak adhat k i , aki dóré kötdászok vadá-zjegyenkint csak 50-dae_|_levélben kötelezi magát arra, hogy
rabot vásárolhatnak. Ezt az-5e-iaá- az Egyesülésnek jiyulat és fácánt
rab patront a vadászok szabadon szállít Nyulán kint két, fácánonkint
használhatjik fel, érről elszámolni három patronra szóló utalványt ad
nem kell. Ezzel ejtheti el mindenki az Egyesülés.
-

TOLLHEGGYEL

menjen minden és amit a közösség
érdeke megkíván tőlünk, azt minden
gondolkozás és kibúvó nélkül ad.uk
meg. Ha lakásunk,
vagy ..szam
bánkról van szó, még "akkor is a
legnagyobb előzékenységgel kell a
hatóság segítségére sietni, mert a .
kényelem csak nagyon utolsórendú
. é r d e k ' lehet ma.

Annyiszor szóvá tettük már la
punk
hasábjain a
cigánykérdés
megoldásának
fontosságát,
hogy
szinte szégyenkezve nyulunk már
ehhez a kérdéshez. Nem is tettük
volna ezt, ha most nemrégen nem
történik újra olyan esemély, ami
emlékünkbe'idézi a kérdést. A mult vasárnap ugyanis olyan
zajos jeleneteket rendeztek a celii
és a környékből összesereglett cigá
nyok a Szentháromság téren,-bogy
nem lehet szó nélkül hagyni. Körül
belül 50-60 cigány vonult fel a dé
li órákban és olyan lármát, vesze
kedést csaptak, hogy a környék
házaiból mindenhonnan kíváncsian
lestek, hogy mi is történik.
A cigányok még józanul sem tud
nak rendesen viselkedni, hát még
részegen. És itt van újra a másik
kérdés, miért szolgálják még ma is
ki a cigányokat a vendéglőkben és
a korcsmákban? Ha már rendelettel
nem tiltják el a vendéglátó üzeme
ket a cigányok kiszolgálásától —
mint azt egy-két járásban már meg
tették — legalább a vendéglősök
maguk ne szolgálnák ki a lerésze
gedett cigányokat. Például szolgál
hatnának azok a vendéglősök, akik
a cigányokat még akkor sem szol
gálják ki, ha józanul térnek be
hozzájuk.

Zsirjegyek beváltása.
- Szeptember havi zsirjegy 11. és
38. számú szelvényeire a húiparosök
szelvényenként 10 dkg zsírt vagy
12 d k g ' zsirszalonnát, a 39. számú
szelvényre a Hangya főüzlet szel
vényenként 10 dkg margarint köte
les kiszolgálni.

N E M Z E T I MOZGÓ
16- án, Szombaton fél 6 és fél 8-kor.
17- én, vasárnap fél 2, fél 4, fél 6
é s fél 8-kor, 18 án, hétfőn fél 6 és
fél 8 órakör. Rendes- helyárak

KALOTASZEGI MADONNA
Magyar világhíradó.
!0-án, szerdán fél 6 és fél 8 órakor.
21-én, csütörtökön fél h Órakor.
— Mérsékelt helyárak. t

1
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Nem is kell arról szólni, hogy a
rendesebb vendégek természetesen
elkerülik az olyan helyeket, ahol a
cigányok
kényük-kedvük
szerint
duhajkodhatnak.

Az utóbbi időben mind gyakrab
Ilyen élelmiszert a beszolgáltatást' ban hangoztatják az áldozatvállalást
minden téren. Valóban, ma minden
kötelesség teljesítésébe beszámítani erőnkkel azon kéli .'lennünk, hogy
nem szabad.
<- '-*>
itthon is a legnagyobb
rendben

." * '

Ufa világhiradó.

23- án, szombaton fél 6, fél 8-kor 24- én, vasárnap fél 2, fél *, fél 6,
fél 8-kor, 25-én, hétfőn fél 6 és fél
8 ó í a k p r . . ^ Rendes fielyárak: —'- — ?
r

EGYNAP A VILÁG"'
v

.- •

Magyar világhiradó.; -
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Befejeződött sz őszi búcsújárás.
A Mária névnapi búcsúval befejező
dött az őszi búcsújárás, Közel 800an zarándokoltak el a kísdellí SzűzNAGY JÓZSEF celldömölki Máv. anya kegyhelyére. Alsóságról 400,
Malacok okszerű ápolása és takarmányozása. fOtfi frissen ásott sírjánál állunk, Szanyból 200, Vönöcröl 8 a Fertőho
mokról 45, Gyóróból 25, Káptalanfá
, ,a: Hajós István, a celldömölki"m. W t é l i gazdasági iskola igazgatója.- hogy búcsúzzunk töle, kit a terror- I ról 20, Jakfáról 13 búcsús érkezett.
bombázok gépfegyvsrének lövedéke
Megülve. A celldömölki levente
ragsdott el öveitől é s némított sl
A sexléstenyésztés jövedelmezősé
Különösen fiatal, előhasi kocáknál
gének egyik alapfeltétele a malacok" fordul_elő, hogy a koca "nem engedi érékre. Kötelességteljesítés körben egyesület folyó hó 24-én 10 órakor
érte n halál, épen azért tsklntjük rendes évi közgyűlést tart a község
helyes ápolása és takarmányozása. szopni malacait. Érmek oka lehet:
ét áldozatnak a nemzet Marim. háza tanácstermében Tárgy: a le
¿. Az újszülött malacokkal első teen
1) A malacok logái élesek, he Eleta példaként lebeg előttünk, mert vente egyesület tisztikarénak meg
dőnk, hogy azokat szárazra töröljük,
különösen fontos ez télen, mert a gyesek. A fogak az első napon úgy é t ahogy a mai magyar élet választása. A 18 "életévüket betöl
megkívánta: Cseasunen dolgozott az tött leventék. a közgyűlésen meg
•* V
legtöbb istállóban a hőmérséklet lecstpendök.4.
átlátna felöl. Búcsúznak Teled Nagy jelenni tartoznak. Amennyiben déle
alacsony és a malacok óiegfáznak.
. 2 ) Hogy nem indult meg a tejel iozsef azzal a meggyőződéssel, lőtt folyamán légi riadó miatt a
A malac köldökzsinórját 3-4 cm-re választás á z elles után. Ilyenkor
köfdöktól elszakítjuk és jodtinctu- ivós keveréket (jó a korpa, vagy a hegy életed én áldozatod mindig kö-gyűlést megtartani nem lehelne,
rával fertőtlenítjük,. Ezzel áz állato lerrtnaghszt, hígan elkeverve) adjunk szent példaként él a jó magyarok úgy azt este 19 órakor tartjuk meg.
Határozatképtelenség esetén o k t 1lelkében.
" , ~
kat az esetleges fertőzésektől meg a kocának. .
én megtartandó második közgyűlés
óvhatjuk.
A hazáért Tóth Imre honvéd,
3) Előhasi, még nem szoptatott kenyéri l a k o t f * szovjet ellent
Célszerű a malacoknak kiálló 8 kocáknál előfordul, hogy csiklándófogát éies lapos-fogóval lecsípni. sak. flyén kocáknál a hasaalj siiho- resztes hadjáratban 1944 júl. 26-án dömölki levente egyesület ideiglenes
hősi halált halt
•
vezetősége.
Ezzel megakadályozhatjuk azt hegy gatása célravezető lehet.
Az elsötétítés szabályozása A
a malac tűéles . fogával az anyja
Áthelyezés. A Máv. Igazgatósága
4)
,
Tüdőgyulladás
is
előfordulhat.
Bácskai János
állomasfefvigyázót honvédelmi miniszter szept 4-től
csecsbimbóit felsértse, másrészt pe
Ezt
gőzöléssel,
vagy
állatorvos
se
Mar.iltáról
Celldömölkre
helyezte.
dig a malacok egymást.megsebezzen.
újra szabályozta az elsötétítés idő
A malacok" fogának elszedésével- az gítségével gyógyítjuk.
Jelentkezzenek az 1925-ban szü pontját Szépt. 11-töl 24-ig az el
agyonnyomást is elkerülhetjük, mert
A malacok síkeres felnevelésének lét sltsk. Mindazok az 1925-ös év- sötétítés este 20 órakor kezdődik és
legtöbbi agyoBnyoniás. azáltal kelét- kiindulópontja, a kocák célszerű ta folyamuak, akik sorozásí összeírásra reggel 6-ig tart. Szeptember 25-től
kezík/hogy .a malac éles* Fogával karmányozása: Abban az esetben, még-nem'jelentkeztek, haladéktala október l - i g ' 19 óra 45 perckor
a csecsbimbót.' "megharapja, amivel ha a kocák megfelelő fehérje tartal nul jelentkezzenek a népmozgalmi kezdőd k és reggel 6 óráig tart,
'fájdalmat okoz anyjának. A- koca mú takarmányozásban. részesülnek, nyilvántartónál, . a községháza 4-es
Járási tiszti értekezlet. A cell
dömölki járás jegyzői kara dr. Hett
' ilyenkor hirtelen' felugrik, majd is ügy a szoptatás 3rik_betétöl kezdő^ sz szobájában összeírás végett.
héssy Jenő főszolgabíró elnökletével
mét lefekszik és legtöbbször' a döleg, mikor á malacok' már., enni
Halálozás Törkenczi - József ny. pénteken délelőtt tiszti értekezletet
gyengébb,- tehetetlen malac anyja kezdenek, a koca testsúlyában az
th.
útór
életének
15.
évében
Celldö
tartott a celldömölki községháza
alá kerülve, elpusztul.
apadás megáll, sőt a szoptatás 5-6mölkön elhunyt. Hétfőn délután
A malac felnevelésének sikerét ik hetében.súlynövekedés is tapasz- temették a Kálvária kápolnából nagy tanácstermében. Az értekezleten idő
szerű ügyeket tárgyaltak és meg
.' - .
•'- -. -.,
nagyban befolyásolja az istálló meg -talható.
részvét mellett. '
beszélték a zsidó üzletek kiárusítá
felelő hőmérséklete, mert a hideg,
/
Kinnvnzék.' Dr. Tulok József al sának módját is.
nedves, nyirkos istállóban egészsé ^_ Ez á legbiztosabb ellenőrzése an
Beleesett a forró paradicsomba
ges malacokat felnevelni nem lehet. nak, hogy a kocák takarmányozást ispán a nemrég ellalt Kámondy Fe
helyes-e. A legtöbb helyén arról renc gércéi ségédjegyző helyébe Fónyi Albert ukkí állomásfőnök 3
A,hússertéseknél többször előfor panaszkodnak, h o g y a koca. a ma Lökkös Józsefet nevezte ki gércei éves kisfia beleesett a forró paradi
dul, hogy a koca több malacot ma lacok leválasztásakor t e l j e s e n l e r o m  segédjégyzővé.--':
csomba. Beszállították a celldömölki
...
lacunk, mint -ahány csecsbimbóvál lik, ennek nem szabad mégtörténnie,
•Pslyazathlf intés. Dr. Tulok József kórházba, ahol belehalt súlyos sé
rendelkezik. 41yeri esetben, — ha ha a szopfató kocát é s anrak almát
Vas vármegye alispánja pályázatot rüléseibe. Csütörtökön délután te
több ellő kocánk van — akkor daj helyesén takarmányozzuk. A helyié
mették el a celldömölki r. kat te
kaságba adjuk a malacokat, vagy lenül takarmányözott kocáink ter htrOste.it a Hujber György sömjén- mető kápolnájából.
mihályfaí
ségédjegyző
hősi
halála
•pedig mesterségesen, cuclival nevel mészetesen a malacai sem fejlödnek
következtében megüresedett sömjén-jük fel. A mesterséges felnevelésnek megelégedésünkre.
mihályfii . segédjegyzői
állásra.
nem vagyok híve, mert tapasztalata
Felveszek teljes ellá
Ugyancsak meghirdette a nyögéri s.
(Folytatjuk.)
im azt-igazolták, hogy a mestersé
jegyzői állást is, amely Kiss Géza
tással 15-18 éves fiút.
gesen nevelt malacok csak ig«n kis
köcski körjegyzővé történt kínevezé
százaléka vrflf életképes:
sével kapcsolatban üresedett meg.
- Előfordul, hogy a koca malacait
Nyugdíjazás. A vallás és közok
i n d
e n e a
Katolikus
egyházi
élet.
felialja, ez a legtöbb esetben az el
tatásügyi miniszter Illa Dénes gércei
ső napokban fordul ilő olyan kou
n
k
á
r
a
iom. kat. tanítót nyugalomba helyezte.
'cáknál, melyeknek alkalmuk volt
A Katolikus Legényegylet hétfőn
Eljegyzés. Juhász János Máv.
friss húst, vért, magzatbúrkot enniök
este félkilenckor kezdi meg.egyesü szertárnok, pápai lakos eljegyez'e
és vad természetűek. A malac felfaleti munkaévét A tagokat szereiéit I Berki Irén celldömölki lakost.
aki gazdasági munká
lás ellen úgy védekezünk, hogy el
hívja az elnökség,
hoz is ért s közben
les után a magzatburkot azonnal
Esküvő. Szántó Gyula h. községi
vadöri teendőket is
eltávolítjuk és a. kocára két-három
A Mária Kongrssácfó csütörtökön írnok - ma .délután fél hétkor vezeti
veget.
. napig szájkosarat teszünk.
este 6 órakor a Zárdában kezdi meg oltárhoz az apátsági templomban
— A túlságosan lusta, lomha, ügyet az egyesület munkaévét.
Z l e h o v s z k y , Celldömölk.
menyasszonyát, Takács Irmát
len koca malacait agyonnyomja. Az
Helyettesi lés Dr. Kántor Ödön
agyonnyomás okai lehetnek, ezen
A Dolgozó Leányok egyesületében
kívül még "a hideg istálló és á kut- hétfőn este 7 órakor lesz az évnyi sárvári tisztiorvos betegszabadságra A főpásztor a jánosházi
távozott,
minek tartama alatt Dr
ricák szűk méretezése. A hideg istál tó összejövetel.'
Kulcsár István celldömölki tisztior
lóban a malac az anyatest melegé
esperesi kerületben.
Bérmálás. A megyéspüspök va vos helyettesíti. Ennek következté
vel-igyekszik melegíteni magát mi
ben
a
helyettesítés
tartama
alatt
Kovács
S á n d o r ' megyéspüspök
nek következtében szorosan- anyja sárnap* réggel 8 órakor szentmiséi
hétfőn és pénteken Dr. Kulcsár szombaton Karakón, vasárnap Zala7—-mellé fekszik.-A? anya kis elfordu m o n d . a z a p á l s á g L í ^ o m t a r i és
i s t v á l r Celldömölkön nem fogad fe erdodön; hétfőn Gércén, kedden'
lással is már agyonnyomhatja ma mise után szolgáltatja k i . a bérmál leket.
Kaidon bérmált Vásárosmiskén a
lás ízentségét a 110 jelentkezőnek
lacát.
'.- ,
Aths'yezés. Az Isteni Szeretet Le plébános betegsége miatt elmaradt
ányai tartományfónöknője Tomor M . a bérmálás A miskei-hívek korme
Claudia szerzetes tanítónőt Celldö netben vonultak Gércére és itt bérmölkről - a somogymegyei Karádra málkoztak meg. A vashosszúfalusiak
csatlakoztak.
he yezte. Helyébe Páczius M . Stefá Hosszupereszteghéz
Mindenütt ünnepélyesen fogadták a
Celldömölkről i o d c ' :
nia;
nővért
helyezte
a
celldömölki
Celldömölkre érkezik
megyéspüspököt.
zárdába.
2-54
.Ma Alsóságon bérmált föpász- 1 63 jr«szpiém kfilső pn J e l é
Székesfehérvár felöl
A
celldömölki
községi
IparostnSopron
'• 4-00
44b
B-idapest keleti pu.-Győr
nonciskolánan az 1944—45. tanévi torunk.
4
10
- Szombathely
Részletes beszámolót jövő heti
719
Sopron
• '2-•- "" "...
tanítás szeptember hó 18-án kezdő
510
Szentgotthárd
764
Veszprém külső po.
dik A leánytanulók szept. 18 -án számunkban közlünk.
5M)
Zalaegeraseg-Alsólendva
.Szombathely •-'
" """ 15-40
(hétfőn) délután három órakor; az
1610
Veszprém külső po.
1915
Sopron
Molnár Károly szakaszvezető az
I. és I I . oszt-ba beirt fiúk szent.
1803
Sopron
1950
Alsólendra- Zalaegerszeg
i9-én (keddén)'délután négy órakor Á 2J". tábori póstászámról üzeni
2213
Szombathely
21
14
Veszprém külső pn.
a I I I . és IV. oszt-ba beirt búk szin szüleinek Jenő é s Gyula testvéré
23 47
"Székesfehérvár
21 49
Szombathely .
tén kedden, délután öt órakor jönnek nek, továbbá .'rokonainak Vönöckre,
2350
-Győr
Bodapeat
keleti
pu.
23
27
hogy jól van, nincs semmi baja.
' Szentgotthárd.
a polg. fiúiskolába. • ... .
r
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A Közellátási H i v a t a l
közleményei t

HETI KRÓNIKA.
K 41 I ff S I d i
Románia a mult péntektől hadiállapotban lévőnek tekinti magát
Magyarországgal. ' — - •
Meghiúsultak a Brest, Boulogne
és Dűnkirchen etődei ellen intézett
ellenséges d ő r e t ö r é s e k ^ Az újonnan fclállltotfnémet had
osztályokat, mélyek úton vannak a
harctérre, különleges .páncélosrém'
elnevezésű szakaszokkal látták el
Moldvát elszakítják a bolsevisták
Romániától.
^
A Belgiumban széles arcvonalon
támadásra indult szövetséges** csak
kisebb betöréseket értek el.
Kemény harcok folynak az adriai
part mentén. ' - >
_ A német légihaderő hevesen bombázza a romániai közlekedési vóna• lakai.
- '
'í. .
Szovjetkézen vannak a feketeten
geri bolgár kikötők.
.
V
Hir Szerint a Szovjet fel akarja
számolni a királyságot a balkáni
államokban.
Churchill Quebeckben Roosveltlel
tárgyal.
Súlyos harcok folynak Verviers és
Metz vonalán. ; • •
Román katonák agyonlőtték
bukaresti német követet

a

A néptörvényszék újabb halálos
ítéleteket hozott a Hitler elleni me
rényleltel kapcsolatban. . .
Az erősödő német ellenállás meg
akadályozta az angolszászok előre
törését a holland-belga határon és
az Albert-csatornánál
" A délerdélyi határ ellen irányul a
' romániai orosz erők összefogása.
Amerikai partraszállásra számíta
nak a Fülöp-szigeteken.
Meghiúsult az angolszászok Achen
feKJrfnyuló előretörési kísérlete
A németek felkészültek a Románia
és Bulgária nyugati határa felé nyo
muló bolsevisták ellen.
-.-

Még nem tették közzé a Románi
ára kiszabott békefeltételeket.
A német ellenállás nyugaton mind
keményebbé válik.

B • I ff 8 I d i
Honvédelmi munkára veszik igény
be az 1926-os korosztályba tarto
zókat
—A- felsőház véderőbizotlságának
ülésén a honvédelmi miniszter tájé
koztatta a bizottság tagjait a hely
zetről.
"- A Tordán át előretörő magyar
csapatok elérték a Marós vonalát.
Kolosváry Borcsa Mihály sajtókormánybiztos—lemondott. Utóda :
Hlaiky Endre ny. főispán.
A magyar honvédség elhárította a
déli Kárpátok felöj fenyegető szov
jet veszélyt
Nagyőszy Miklós vezérőrnagy lett
a személygazdálkodás kormánybiz
tosa.
Kováts Nagy Pál . lett az új bu
dapesti főkapitány.
A legutóbbi . minisztertanács a
munkásság anyagi helyzetével fog- I
lalkozott
. '

} A vendéglőkben és a kenyér
I árusításával foglalkozó üzletek
ben az ország területen bárhol
A gazdálkodó a beszolgáltat
kiadott- új kenyerváitójegyet el
kötelesség teljesítésére szánt b
gonyát valamelyik vásárlásra jogo
kell fogadni.
A burgenyá forgalmának
szabályozása

sított kereskedőnek köteles megvé
telre felajánlani és megvásárlás ese
ten-a kereskedő által rendelt vasúti
kocsiba rakva átadni. Amennyiben
a nyitvántaitó hatóság megállapítja,
hogy a gazdálkodó szabadválasztásu
beszolgáltatási kötelességének csak
úgy tud eleget tenni, ha annak tel
jesítésére burgonyát is beszolgáltat
és a gazdálkodónak burgonyakész
leté van, elrendelheti, hogy megfe
lelő mennyiségű burgonyát szolgál
tasson be 8 napon belül. A termel
tető a termelési szerződés alapján
termelt burgonyát csak akkor veheti
át, ha a termeltetőt a Burgonyafor
galmi Központ átvételre feljogosította.
A burgonya felvásárlása ebben az
Jrévberf is a kijelölt kereskedők utján
történik. A közellátási kormánybiztos
közli a községi elöljáróságokkal a
burgonyavásárlásra jogosított keres
kedők n e v é t A kereskedő burgonyát
csak azon a lerületen .. vásárolhat,
amelyet számára megállapítottak és
amely arcképes igazolványába be
van jegyezve. A kereskedő bevásár
lási térületén köteles a neki vételre
felajánlott burgonyát megvásáro'ni,
amennyiben az a feltételeknek meg
felel. Ha a burgonya mennyisége a
30 ij-t nem 'haladja meg, a keres
kedőnek : azt. azonnal meg kell vá
sárolni, átvenni és a vételárat ható
ságilag megállapított termelői áron
kifizetni. Ha a,burgonya mennyisége
a 30 q-t meghaladja, köteles azt a
kereskedő a Burgonyaforgalmi Köz
pont utasítása szerint megvásárolni,
a vételtől számított 8 napon belül
átyennj-és a vételárat az átvételkor
a hatóságilag m gállapifott termelői
áron kifizetni. Az ily módon meg
vásárolt, de át nem adott burgonyát
a gazdálkodó köteles az átvételig
szakszerűen kezelni és megőrizni,

Budapesten és környékén kiadott
Űjkehyérváltójegyek piros színűek,
a vidéken kiadottak pedig acélszürk é k / A bevallás szempontjából azon
ban, a.váltójegyek .színe nem jön
figyelembe s az új mintájú 'kenyér
váltójegyeket, akárhol adták is ki
azokat, tehát akár piros, akár acél
szürke színűek, az .ország egész te
rületén bárhol be lehet váltani s
azokat a vendéglátóiparosuk és a
kenyér árusításával foglalkozó üzle
tek kötelesek elfogadni. ,
Ezek szerint a budapesti yendéglátóipari üzemek é s a kenyér árusí
tásával foglalkozó üzletek kötelesek
elfogadni a vidéken kiadott acél
szürke színű új kenyérváltójegyekel
is és,a.vidéki vendéglátóipari üze
meknél és üzleteknél is el kell fo
gadni a Budapesten kiadott új, p i 
ros' színű kenyerváitójegyet ,
Ugyanezek a szabályok érvénye
sek az új mintájú finomlisztváltó
jegyre (tésztajegyre) is. . .
' ~" "

Az » 4 4 - 4 5 ; évi levente
labdarugó bajnokság
megindulása.
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Miről beszól a természet
csodálatos birodalma?
Korunkat a természettudományokkorának szokták mondani. És méltán
mert hiszen a csodás vlvmányo*
nyomában egész életűnk és gondol
kodásunk gyökeresen átformálódott
Ha valaki mélyebben tekint a tudo
mányok csodálatos titkaiba, minden
kétségei kizárólag birtokosa lesz
egy új világnézetnek— mégpedig at
igazi keresztény vílágnézetnek.Talán
semmi sem mutatja jobban Istennek
létezését, mint á természet,, melyet 1
Teremtő műhelyének szoktak ne
vezni.
Az egyszerű ember Isten létezését
és lényegét dogmatikai igazságokkal
és bizonyítgatasokkal kevésbbé fogja megérteni De ha bemerészkedik
lépni a természet titokzatos birodal
mába, amely mint a legjobb -barát,
elhalmozza őt csodálatos szépségei
vel, tudatára ébred- annak, hogy kell
léteznie egy- végtelenül bölcs, fölsé
ges és hatalmas' Alkotónak: Isten
nek ! És Isten megtalálása utána
keresztény világnézet teljes egészé
ben való felismerése nagyobb aka
dályokba nem fog-ütközni.
Lépjünk be egy pillanatra a. ter
mészet csodálatos 'birodalmába. Te
kintetünket önkénytelenül'is az égre
emeljük
é>
elgyönyörködünk a .
számtalan .sok csillagon, melyeknek
vibrálásán a Mindenség dala szűrő
dik felénk. "Vonzások,: feszülések,
villámlások, sebességek és a.világ
egyetem még sok csodálatos' jelen
ségei fogadnak bennünket, melyek,
alatt a legmerészebb fantázia is*
összeroppan..
Pillantsunk brt azután a fizika és
a kémia csodáiba, amelyek- minden
mozdulatunknál tömegesen vesznek
körül bennünket. Itt minden szoros
tervényekneb van alávetve, ahol
nincsen kivétel, ahol nincsen rendhagyás { Fölséges itt minden: A
hang, a fény, az elektromosság,
mí Q Téged dicsőítenek égi Terem
tő,.! i£s vájjon ki lehet az, aki az
öntudatlan élővilág helyett gondolj
kodik, aki azt á sok gyönyörű Sö^z
vényt teremtette, aki az emberi test
és lélek csodáit
létrehozta, aki
szemmel nem is láthaíó, parányitis
helyekén a csodák és titkok millióit .
és millióit lehelte életre ?
Az ember arra van hivatva; hogy
Istent megismerje és alázatos szív
vel" hódoljon Neki. Mindenkor, de
különösen a mai vérzivataros idők
ben aktuális ez, amikor még ennek
ellenére is annyi istentagádö akad a .
világon. A föntebbiek alapján láthat
juk, hogy Istent megismerni főleg a
nagy természet útján lehet. Mert ba
ez olyan szép és értelemgyönyörködtelő, milyen szépnek, minden 5
képzeletünket felülmúlónak kell len
nie az őket kigondoló és megterem
tő lénynek: Istennek! És ha.meg
találtuk Öt, igazat fogunk adni
Linné-nek: .Minden természetisme
ret vége és eredménye az, hogy ai
angyalok-dicsőítő énekébe beleve
gyülve kiáltsuk: Dicsőség a magas
ságban Istennek I "
:
Kosa Ldstlő
~
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Az új leventelabdarugó bajnokság
a kerületben most vasárnap kezdő
dik meg.
A kerületi kapitányság a Csoport
beosztást elkészítette és a sorsolást
megejtette.
A
csoportbeosztással
kapcsolatban elsősorban az utazási
A gazdáikod. tói megvett burgo lehetőségeket nézte a kerület, a sor
nya mennyiségéi és búzaegységszá solásnál pedig számításba vette az
mát a kereskedőnek be kell jegyez-" egyesületek kérését és lehetőleg tel
ni a gazdálkodó gazdakőnyvébe és jesítette is a okát A" bajnokság
egyidejűleg vételi jegyet kiállítani. megkezdése előtt minden egyesület
A vételi jegy egy példányát a keres nek meg kellett nevezni azt az
kedő a gazdálkodónak adja át. Ab egyént, aki a labdarugó csapatol
ban az esetben, ha a beszolgáltatás vezeti és aki a csapattal vidékre
ra nem köteles személy, tehát olyan utazik. Az egyesületi vezető termé
személy, akinek gazd a könyve nincs, szetesen játékos nem, lehet.
szolgáltat be burgonyát, a kereske
A kerület 11 csoportba oszlottá
dő köteles az eladó kívánságára a
vételt az eladó beszolgáltatást lapjára be a ősapátokat Celldömölk csapata
bejegyezni és á vételi jegy első p é - a V I . csóportbaikszerepel. Rajta kí
dányál a beszolgáltatási lapot kiál vül még 8 csapat van ebben a cso
lító községi elöljáróságnak megkül portban. Ezek a következők: Csénye, Ikervár, Marcaltő, Pápa, Rába.
deni.
kecöl, Sárvár, Szany, Vép. Érdekes,
Burgonyát 30 km-et meg nem hogy a celldömölki járásból csak
haladó távolsá! ra. tengelyeri_szálli- j Celldömölk csapata szerepel a letani szabad, kivéve Budapestet és ventebajnökságban. Kár, hogy a jáBudapest környékét Minden szállí nosnázi leventék nem neveztek.
táshoz egyébként szállítási igazol
Á sorsolás szerint a Celldömölki
vány szükséges. A szállítási igazol
ványt a^iBurgonyaforgalmi Központ Leventék őszi mérkőzéseinek ideje a
következő:
. . . . . . _ ; .....
állítja k t
Szept. 17. Celldömölk-Rábakecöl
Mezőgazdasági munkás természet
S7ept. 24. Celldömölk-Szany,
beni burgonyajárandóságát a mun
Okt.
1. Sárvár—Celldömölk,
kahely szerint illetékes községi elöl
. Okt.
8. Vép -Celldömölk,
járóság állal kiállított szállítási iga.
Okt. .22. Ikervár—Celldömölk,
K E M E N E S A L J A
Zolvány álapján szállíthatja lakóhe
Megjelenik minden szombaton este.
Okt.
29. Celldömölk—Csénye,
lyére.
Kiadja
a Celldömölki Katolikus Kör.
Nov-. -• 5. Celldömölk—Pápa,
A kiásásért felel: Dlnkgreví Nánterr
Növ. 12. Marcaltő—Celldömölk.
Húsjegyek beváltása.
Előfizetési díj: Egész évre 10 pengő,
félévre 5 pengő, negyedévre 250 P.
Az első mérkőzés most szerzett
E heti húsjegy "S„ szelvényére a értesülésünk szerint elmarad, mert
Csekkszám : 26.070.
*
Hirdetések dija elíre fizetteti.
húsiparosok 20 dkg. sertéshúst kö- Rábakecölt más csoportba osztották
Készült: Dinkgreve Nándor könyvnyomdájában
telesek kiszolgáltatni.
be utólag.
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