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jania. £zéreven át sziklák voltunk egész nem. pusztulhat: az ezeréves
t a népek tengerében, s. ha a hullá- hullámtörő orom "a vihar elmultával
moknak sikeiült is közbe-közbe újra ott áll majd a népek tengeré
egy-egy . darabot- leszakítaniuk ' a ben, hogy továbbra ís teljesítse h i 
sziklatömbről, az egészet el nem vatását.
. <~
1-pusztíHtatták.- Néha -tatán-úgy lát
Irottkő: nevét, a kilátótól mintegy
szott, hogy egy-egy vihardagály el 40-50 méterre álló. sziklára vésett
borítja ..vagy elsöpri, de a hullámok néhány betűről kapta.' A birtokos
lecsendesedése után újracsak ott ál-- egyik hű alattvalója véshette bele
lott a helyén Ott áll a ma példátlan kenyéradó urának nevét kitörölhetet
történelmi viharában is és teljesiti lenül a sziklába. Ugy érzem ebben
Istentől kapott h i v a t á s á t ' A hívői a p.llanatban, hogy ez a köbevésett
ember számára meg épperí.ez áz -Írás figyelmeztetés: Igy- véssük mi
isteni elhivatottság biztosítja, hogv is kitörölhetetlenül lelkünkbe hazánk
a mostani hullámok sém fogják el és népünk .hivatását. Mért csak ad
sodorni, összetörni. Lehet, hogy dig van jogunk élni, mig hivatásunk
egyes részei megsérülnek, más ré van és teljesítjük ezt a hivatást.
szei letöredeznek, megkopnak, de az
(P-b)

Szereesztoseg é s kiadóhivatal :
Celldömölk, Sxenthárö«uát-t*r 2.

A diszkapunál Hokhold István köz
ségbíró a község társadalmának örö
mét és hódolatát tolmácsolta Kovács
Sándor megyéspüspöknek, aki dr.
Helthéssy Jent főszolgabíró kísére
k'Dunántúl
legmagasabb pontján
tében érkezett meg Celldömölkre. A
állok. A fenyőgallérral koszorúzott
gyermekszivek háláját és ragaszko
kilátő tetejéről pompás kilátás nyílik.
dását HOmöslrtT mria megkapó
Szemem messze jár. Felém integet
szav ilatban mondta el, Az ötösfogat
a dimbes-dombos Kcmeneshát,-előt
az ifjúság lelkes sorfala között a
te meg a Kisalföld. Kissé défre a
községhazára vitte a főpászlort. Itt
Ság, meg a Somlyó csonka kúpjai
a tanácsteremben gyülekeztek össze
buknak föl a párás levegő homá
á küldöttségek a hivatalos fogadta
lyából, mögötte már csak • sejteni
tásra. : A ' községháza kapujában
Jehet a Bakony rengetegének nyu
Lajtai livadar főjegyző lendületes
gati széleit meg a Balatonvidék
üdvözlő beszédet mondott.
e öííugró előőrseit.
A tanácsterem falai bensőséges,
magasszínvonalú, páratlanul
szép
'Hátaifordítva az ismerős vidéknek
ünneplésnek voltak tanúi. Mély áhí
most másik irányba nézek. A k i 
• •in
tattal csendült fel a küldöttségek
sebb-nagyobb hegyek mögött élesen,
ajkáról a Pápai Himnusz, amikor
magasbatöröen, szinte hivalkodva az
Kovács Sándor megyéspüspök a ta
Alpok keleti nyúlványért l á t q j n ^ ^
nácsterem emelvényén elfoglalta he
S ekkor hirtelen, mintha csak a
lyét Azután előléptek a küldöttsé
barátságos őszi napsugár lopta vol
gek szónokai Tömör, nemesveretú
na szívembe, büszkén örömteljes
beszédek
hangzottak el. Kovács
érzésem támad.
Sándor megyéspüspök megérezhette,
hogy Celldömölk társadalma őszinte
Most kétszeresen érzem, hogy or
fordul a Főpásztor, az
Szeptember hatodika óta bérma- érkezett Szombathelyről Alsóságra: hálával
mon, sziklán állok. * Nem közönsé
Sándor Süh Férem' püspöki szertartó kísé Apostol-utód felé és biztosítja, ra
gesen, hanem olyanon, melyen talán . körúton jár közöliti ;;k Kovács
gaszkodó szeretetéről. Gyönyörű lelki
egy évmilliőkkaT ezelőtt lejátszódó, ^szombathelyi megyéspüspök úr.-A- retében. A-Miözség batárában dr. csokor volt a szónokok beszéde.
az egész Földülkön végigszántó jánosházi esperesi kerül (ben kezdte Helthéssy Jeni főszolgabíró fogad,.'j Hisszük, hogy sokáig zsong majd
Kálmán
vihar torpant ro.-g és kényszerült meg első- bérmaútját, Végig'árta a ta. A díszkapunál Bíró
plébániákat, kiosztotta a bérmálás főjegyző, a templomnál pedig Orőf emlékezetük a lelkek mélyén. Méltó,
kitérésre; ,-szentségét éVmegérWteUc—auhive^ & d Á ^ ' i ¥ f « r J f e g y j l t _ m o n á o t t l«V hogy lapunk hasábjain is megörö
A föidrajr ianltása szerint Ma ket hitükben - és a iniiiyar haza szöntö beszédet. A bérmálkozók ne- kítsük a szónokok nevét A cettdögyarország területét évmilliókkal ez szeretetében. A bérirakörút kihirde vében HőrvdUi VaUria, kedvesen mölki társadalom nevében köszön
tötték á főpásztor!: 1) Halász Gyula
előtt hatalmas hegytömb borította. tésekor akadtak talán olyauokr.akik szavalt.
..'•
\ J
MAV felügyelő, állomásfőnök a róm.
Ez a hegytömb a - földtani erők a gazdasági és a háborús viszonyok
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mindent elsöprő munkájának ered miatt nem látták idús/erűnek a gyermeket bérmáit meg. Az egy kat. egyházközség nevében. .2) Uhiár
ményeképpen mélyen lesüllyedt s bérmálást. Akik csak a külsőség házközségi társadalmi tisztelgés so Gyuia igazgató-tanító a vintestületek
most mi énnek a hátán ' élünk. De szempontjából néztek a- bérmálás rán Biri Kálmán és Brussik Lajos nevében. 3) Molitórísz János evang.
fönnmaradt, vagy újra fölemelkedett elé, nem tudták felmérni annak lelki igazgató-tanító tisztelegtek a főpász-. esperes az evangélikus és reformá
néhány része, hogy őrizze a le hatásait. Kételkedésükre alaposan tor előtt ét tettek jelentést intézmé tus hitközség nevében 4 ) Gádoros
süllyedt tömb nyugalmát és megtör rácáfoltak a mostani bérmaút tapasz nyeikről. Az óvodában a kis óvó Mihály százados a katonai parancs
nokságok nevében. 5) Dr. Shffel
je a feléjetarto földtani viharokat. talatai. Kemenesalja plébániáin, szűk dások három bájos, jelenettel juttat
Ignác a kir. járásbíróság elnöke a
Igy őrizte meg az Iroltkő is a ma nek bizonyultak a templomok a.hi- ták kifejezésre á gyermekszívek h ó 
Kovács Sándor' dolatát. A főpásztor lebilincselő jó közhiratalok és hatóságok nevében.
gyar föld nyugalmát é s igy törte vek befogadására
6)
Dr. Jósa László igazgató főorvos
meg é s kényszeritette kettéívelő k i  megyéspüspök első bérmaútja való sággal válaszolt a " köszöntésekre, a társadalmi egyesületek és a Köz
térésre azt az elképzelhetetlen nagy ságos diadalmenet lett. Megyéspűs- majd tisztelgő látogatást tett a M i  kórház nevében. 7) Szabó Lajos
nevezett szerzetes
földtani hullámot, mely Európa és pökünk fáradságot nem ismerve asszonyunkról
fö-zeckereskedö az érdekképviseletek
Ázsia -testére . felrajzolta az euráziai osztogatta mindenfelé gazdag leltteV-frlővérek zárdájábanr-gróf Erdődy.-j nevében. 8) Garray Rezső főtitkár a
nek
kincsett
Api
stolí
küldetésének
Péter kegyúrnál, Bíró Kálmán kör
hegyrendszer monumentális vonalait.
Kat.hkus Kör nevében, 9) Lajtai
' Most itt állok ennek a hullámtörő mély átélésével közvetítette a bér- jegyzőnél és Brnszik Laios igazga Tiyadarné a katolikus nőegyesületek
oromnak csúcsán. És míg, újra á málkozók lelkébe a Szentlélek ke tónál. Délben 'lanay Fertnc espe nevében. 10) Csibi Ferenc as Obgyelmét. Szent meggyőződéssel és res-plébános Játtá vendégül a főmelegszinú magyar tájakon jártatom
látus Szövetség nevében. I I ) Márkus •
ihletett ajakkal elmondott szentbe pásztort és kíséretét.
- .
-~
szemem, büszke öntudattál gondolok
László a -Katolikus Legényegylet
szédeivel felélesztette a bérmálás
annak a melegszívű népnek hivatá kegyelmét a felnőttekben. Ha ennek
nevében.
..jjj
Celldömölkön.
sára, mely ezt a földet ezeréve őrzi á bérmaútnak hatásait némlkép is
•és-oédfc
r>—: - • .
Alsóságról szombaton délután S
Kovács Sándor megyéspüspök i h 
összegezzük, akkor őszintén azt
órakor érkezett meg a megyéspüs letett lélekkel válaszéit a köszönté
Nem a magyar nép sorsát jelké- kell mondanunk, hogy igen sokat pök C e l l d ö m ö l k j e ^ celldömölki
sekre Először drámai erővel meg
kezi-e ez-a hullámtörő hegyorom? vesztettünk volná, ha elmaradt volna méntelep káprázatos
ötösfogalán. rajzolta az őskeresztény életeszmet,
\
>
Hiszen a magyar nép sem tesz a bérmálás.
A Szentháromság-tér szélén állt a amely magában foglalta a keresztény
mást, amióta Itt van, mint töri a
A kemenesaljai esperesi kerületben díszkapu és innét a községháza élet teljességét. Rámutatott az őske
szélrózsa minden irányából feléje
épületéig két oldalt az iskolások és resztény élettől valö eltérésnek tra
zúduló viharokat. S amint a magyar eddig végzett bérmálásról a követ leventék festői-sorfalé húzódott. Az
gikus következményeire. Az őske
kezőkben számolunk be olvasó
föld talapzatát védő óriástömb nem
apátsági
templom harangjai az resztény élet példáján újul meg á l 
roppant össze a >foldtan viharai inknak :
Alsóságon a mú t- szombaton, evangélikus templom harangjaival landóan a kereszténység. A mélyen
alatt, .ugyanúgy a történelem viha
együtt ünnepélyesen zengték - a leg szántó eszmefuttatás után a megyés
raínak sem sikérült a magyar népet, 16-án volt a bérmálás. Kovács szebb köszöntődalt a főpásztor elé.
püspök külön-külön válaszolt az ela magyar életerőt sem összeroppan- Sándor megyéspüspök reggel Bórakor

Kovács Sándor megyéspüspök
Celldömölkön és a környéken bérmált
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hangzott köszöntésekre. Milyen érző mondtak köszöntőt és beszámolót. gadta a küldöttségeket.
magyar, szivéből fakadó szavait és Az iskolások közül Kövi Valéria, Horváth László és Mitiaky Lássló
*' megnyilatkozásait dörgő tapsvihar Nagy Gabriella és "Márkus Margit őrnagyok a katonai alakulatok tisz
kisérte. A válaszbeszéd után a kül szavaltak. A papság élén Bogács telgését tolmácsolták. A plébánia
döttségek imádságos lélekkel eléne Kálmán nagyprépost fogadta a fő- udvarán sorakoztak j fel tisztelgésre
kelték a magyar himnusz!. Kovács pásztort, aki 160 gyermeknek osz az egyházközségi képviselőtestületek.
Celldömölkön is megkezdték .
Szele Mária tanítónő a rábakecskédi,
Sándor atyai jósággal kezet fogott a totta ki a bérmálás szentségét..
Á f á d M Ju tanná szerzetes taní zsidóüzletek értékesítését Az e l L j
küldöttségek tagjaival és elbúcsúzotthét
folyamán három zsidóüztrttőlük. Akik ezen a fogadtatáson je
Kenyeri-Rábfkecskéd bérmálási tónő pedig a kenyéri egyházközség
Mindhárom ¿¿2?
len voltak, boldog Örömmel köszön ünnepélye a legkiemelkedőbbek kö működéséről tett tömör jelentést. A értékesítettek
ték meg a jó Istennek, hogy Kovács zé tartozott fde csütörtökön érkezett Kalász Leány kör üdvözletét KoMea csak egy-egy Igénylő volt, a l a k i
Sándort küldte a szombathelyi egy a megyéspüspök Süle Ferenc szer Margit mondta el, mig Hencs Jenő üzletek árú és anyagkészletére, Z
házmegyébe püspöknek, főpásztor- tártó és Nemes Vazul dr. celldö a kenyéri, lakács Sándor pedig a Iamtnt berendtzési és felszerelési
nak és jóságos atyának.
.
mölki plébános kíséretében. A köz rábakecskédi Kalot nevében tisztel tárgyaira kellő időben bejelentették
igényűket
^r^SI
Vasárnap reggel 8 órakór 114 ség határában "való fogadtatásnál itt gett a főpásztor előtt. Kovács Sán--bérmál kozó kisérte a főpászlort az is kerékpáros leventék dfszsszakasza dor örömmel hallgatta meg a jelen
Az eddig értékesített három ozk*
apátsági templomba. A papság élén sorakozott fel A templom előtt dr. téseket. Zengő hangja az örömtől
István plébános, Btnkö még yérce'si bbeh" csengett, amikor a következő: A Kossuth Lajos utcai
Janói Bernát din dötnölkí apátúr Horváth
Róth
féle fűszérüzlet, az uwalicsakGyula körjegyző, tapp
Imre ke válaszolt a -köszöntésekre." Meghall Kossuts
és lanay ítrmc
esperes fogadták
'Lajos-utcai
=••«•-»•—: Kövesí » ™
Paula
A püspöki szentmise alatt a Kat. nyéri í s lakács Jiesef rábakecskédi gatta ~ a - J t i s - i s k o l á s o k : j f e _ ó v ^ i s ^
j
féle
k
é
z
i
m
unkaüzlet-és*
egyházközségi
elnök
Üdvözölték
a
Kör Vegyeskara énekélt Vhldr Gyula
üdvözlő éqekét és "verseit is . Láto
romság-téren
lévő
Zollner
féle
niegyéspflspököt,
aki
az
esperes
ve
igazgató vezénylésével. . A szentség
ciegatást tett gróf Cziráky
Pálnénál
kiszolgálása után a megyéspüspök zetésével egybesereglett papság élén és a premontrei nővérek zárdájában. megekereskedés.
' apostoli buzgósággal szólt a még-. és az ifjúsági énekkar által énekelt
Hétfőn:ismét visszajön a főpásztor
Az értékesítés a királyi kincstár
„Ecce sacerdos" ének akkordjai Kemenesaljára, hogy Sitke, Sömjénbérmáltakhoz és a felnőttekhez.
az " iparhatóság és a község képvi-'
. Vasárnap délután 5 órakor már között vonult a szép templomba a mihályta, Ostffyasszonyfa, Vönöck selőjének jelenlétében szakember be
Bobén szerepelt a főpásztor. Á ne- 169 bérmálkozó megbérmálására. A és Pápóc községekben is kiszolgál vonásával történik.
meskocs-bóoai plébánia bivei hétfőn bérmálás után a megyéspüspök fo tassa a bérmálást.
i.
iz^ikfán bérmálkoztak, de a íópászAz emiitett üzletek berendezési és
tor plébániájukon is meglátogatta
felszerelési tárgyait vflamínt án>
őket. Az egyházmegye ezen egyik
készletét Gál Gyula (a Róth féle
legújabb plébániáján Osskó
Emü
üzletet), Schwarcz Nővérek (a Kö
plébánossal együtt Szabó Károly
vesí Paula féle üzletet) -és Sándort
országgyűlési képviselő üdvözölte a i
Miklósné (a Zűtlner féle üzletet)
főpászlort, aki a templomban szent
A Honvédelmi mini zter nevében Lajtai Tivadar vezetőjegyző és Ró kapták illetve vásároltákTrieg, mist
beszédet intézett a hivekbe? és litá
Sándor
cipőkereskedő egyedüli igénylők.
niát mondott, majd a plébánián az Ifjúság Honvédelmi Nevelésének zsavölgyi
elvégezte a szokásos kánoni láto és a Testnevelésnek Országos Veze Celldömökl, dr. Ajfcay Aladár Ostffy
A többi "üzlet értékesítését a jövj
gatást
'
^ tője, azok közül, akik a leventéin asszonyfa, Gyeginszky Béla körjegy héten folytatják.
- .
Izsák fán hétfőn volt a bérmálás. ké menyben hivatalos vagy magán ző Egyházaskeszö, Kiss Gyula ev.
tevékenységet
folytatnak,
a.
levente
lelkész
Vönöck,
csengexL
Háczky
Lovasbandérium és kerékpáros le
venteszakasz vonult ki a főpásztor életben eredményesen szerepeltek Egon földbirtokos"és Jánosa Ferenc,
fogadására. A szépen fellobogózott és szerepelnek és hajlandók a le körjegyző Magyargencs, Ohm Kár- ly
községben Béri Kálmán
körjegyző venteintézmény további. anyagi és főintéző Keled, Magyar János' espe
Eqy jókarbarr le'
dr.
Horváth
fejeztek) a lakosság-hódolatát-a erkölcsi támogatására és e.y általuk res Egyházash'-iyc,
szábadonválasztüH leventecsapatban Láázló _ segédjegyző_ Kőcsk.
vitéz |
főpásztor előtt, A ríémeskocs-bubaí
plébánia híveivel együtt 57 béimál- vagy egyesületben pártoló tagságot Pócza Gyula föpályamester Kenyeii i
kozó volt Izsákfan. A - bérmálás vállalnak, tisztelet-eli parannsnokokM Hwvávb'Perene ny.'- tamfd fvfer$e\rát •
ntán a plébánia udvarán tisztelgett nevezett ki.
Váczi Dezső ev. lelkész Kemenes—
az egyházközség a főpásztor előtt.'
•A ctlldömölkí járásban a járási högyész, Hjrváth D xső gazdálko- .
Afainone Géso kántortanító magvas leventeparancsnokság előterjesztésé dó Mesteri és Vincze Lajos ev. taölesén
beszédben szánolt be az egyház re tizennyolc személyt neveztek ki nitó Szergény.
. I
Megtekinthető :
község helyzetéről. Délben Horoatk tiszteletbeli leventeparancsnokká-.
A kinezezeiteknek a kinevezésről I
Ánvos bencés jószágkormányzó és
A kinevezett személyek a követ szóló díszoklevelet október 8 - á n .
C s á s z á r Istvánnál
Koperniczky Ferenc jószágfe'ügyelö kezők:
Jándi. Bernardin dömölki délelőtt 10 órakor a községházal
látták vendégül a főpászlort.
Celldömölk,Baros«-u.21.
apát, Molitorisz János ev. esperes, tanárttermében tartandó ünnepélyen '
dr. Helthéssy Jenő járási főszolgabíró adják át."
----V
Hétfőn délután 3 órakor a me
—
gyéspüspök Helthéssy Jenő főszol
gabíró é s Tanay Ferenc esperes kí
póslakocsirul '
~~~
S kocintott a tiszttartóval olyan
séretében meglátogatta a Sághegyi • é l t kocint a magyar
Avval fogja a kapát s úgy vágja örömmel, hogy majd kiverte annak
Bazaltbánya Özemét. A bazaltbánya
a krumplibokorba, hogy az menten kezéből a poharat A drága bor
ember?
munkásai fiúi tiszteieltel sorakoztak
kifordul tövestül.
kiloccsant
Eső után hirtelen jött a meleg. A
fel a főpásztor előtt. Nevükben Tóth
A tiszttartó leszáll a lóról és
~— Ne sajnálja tekintetes úr.—
János munkás fejezte ki a munkás tyúkok a vadszőlő levelei alá me
nyújtogatja a lábait.
mondja — a magyar ember kocénság hódolatát és köszönetét a mun- nekültek a tüzes napsugarak elöl,
De
hát
miért
siet
annyira
tani szokott. - — S hogy a tiszttartó
. kásság
megbecsüléséért.
Kovács s ott tollászkodtak a porban. A bi
még mindig a fejét rázta megkérdezte
Sándor fogadta a munkás század valyok szekerestől cammogtak a szomszéd ?
— Azért, kérem, mer ha ezen a
tisztelgését is, azután dr Pintér tokába s elnyújtózkodtak, hogy csak
— Mér kocint a magyar ember? soron
fölmegyünk,
/o«*e/ üzemvezető kalauzolása mel az orruk, meg az igaszeg látszott ki
akkor a pilleé
— Meg nem gondolkoztam rajta.
hez
érünk.
lett mindent" megtekintett.
a vízből. A gyerekek, libák, meg a
— Hát ezen nem is köli gondol
— Akkor én is végigmegyek a
kozni, tekéntetes úr, mer aki gondol
Kemeneshögyeszre kedden érke kacsák a közös-türdön megkezdték soron.
kodik, az nem iszik, már pedig in
zett a főpásztor. Jánosa Ferenc nyári mulatságukat Az emberek,
— Csak gyüjiön
mondta BOr- ni köjll
körjegyző fogadni a lakosság nevé- asszonyok ellep ék a szántót, mezőt
ge,'— de kapát nem tudok adni.
' ben. Kovács
Margit verssel kö J j o ^ ^ e g k e r e s ^ j x ^ r e i a l ó t
kérdezte
Hát m é r kocint?
A tiszttartónak nem ~ís~~a kapa
szöntötte. A hívek hödo atát a Úgy, mint aratáskor, vagy szüretkor
segít
egymásnak
a
rokonság.
volt a fontos, hanem a pince. Nem a liszttartó.
templom kapujában Oaál Gergely
— Majd én megmondom — feAz . útróPnem nehéz fölismerni sokára ott nyújtóztatta-a lábait.
plébános tolmácsolta. 69 bérmálko— Csak Ullenek le - szólt hoz lelte Bürge. — Figyeljen ide! Az"
zó volt A tisztelgés során vitéz Bürgééket. Vírit a fehér fejkendő az
oskolába
is tanulhatta, hogy a ma
Hertehndy Béla ny. ezredes a ma- asszonyokon, messziről .látszik a zájuk Bürge, — osztán mán hozom
gyar embernek van öt érző része.
,
gyargencsi,' Seücs Imre kisgazda fehér gatya az emberekeni Néha is á komámat!
£ z a koma a bokáliáskorsó völt. Hát először is megfogja a poharat
pedig a kemeneshőgyészi egyház megáll valamelyik, s az ingujjal
E nélkül Bürgét már el se lehet Megtapintia Jóllakott a keze. Aztán
község életéről tett jelentést. A fő yégigtörli a homlokát:
képzeni. Pinttel, vagy fülespohárral megnézi. Jóllakott a szeme. Megsza
— Na, bolond, meleg idő leszi
pásztor Kemenéshögyészen meglá
golta. Jó szaga van neki, úgy-e?
A tisztartó is arra üget lóháton, nem kezdi el.
togatta Ozv. Szűcs Istvánnét, Barcza
Ki van ölégitve az orra is.
nem megy el Bürgéék mellett szó
Zoltán ny. huszárezredest, v. Her
Körülülték az asztalt.
lelendv Béla ny. ezredest, Nunko- nélkül;
Bürge megtöltölte a poharakat.
—--Ügy van I
— Jó időnk van, szomszédi
vics Dénes földbirtokost és Jánosa
Gyöngyözött a finom noha, amely—• Amikor megissza, még a nydMég azt meri mondani, hogy jó nek már a szaga ís gyógyít.
' Ferenc körjegyzőt.
yéyel is csettint. Kiölégitette a nyel
Kemenessz-ntpéter gyönyörű két az i d ő i
Bürge élvezettel vette kezébe, a vét is. M i maradt még hátra?
tornyú templomában szerdán volt a
— Ha jó, hát edd meg - gondol poharat. Fölemelte. Megforgatta a
— A füle.
';. ' '
bérmálás. H.tthéssy Jenő dr ke ja magában János, de azért helyes kezében, az ablak felé tartotta s
rékpáros levente szakasszal fogadta lésképpen egyet bólint a fejével. csettintett a nyelvével, amint nézte
— Ügy ís van 1 Hát mán tudja-e,
a főpásztor!. Gyeginszky Béla kör Helyette. inkább a fiára mordul:
hogy mér kocint a magyar ember? a finom nedűt Megszagolta.
jegyző, Hoffer Endre intéző és
S— Ne Sündérezz ott hátul, mert
— Na, köszöntsük föl Noé apán Azér, hogy hallja is a bort I
Sebestyén
Miklós
igazgató-tanító lemaradsz, mint az ecceri ember a kat!
Kocsit Lssílé

Megkezdték a
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Egy kopott, elnyűtt mukáskabátot
láttam. A kabát is, a viselője is-kö
zömbös. Nem egyet lát az ember
,rta H.jés l«t**n, a celldömölki m. kir. téli gazdasági iskola igazgatója. ! naponta egyikből is, másikból is.
Nincs mit csodálni rajta: a mai
.(Folytatás.)
. • -- ' melynek előnye.hogy az állat azt eszi, világban különösen nem ritka, sőt
A malacnevelés fontos tényezője
megszokott jelenség.
amire szervezetének szüksége van
a ^kocák célszerű takarmányozása.
A büffé bevezetésével készítettünk
Hogy mégis feltűnik a sok között,
Nyugodt lelkiismerettel ajánlhatom
egy hosszabb vályút, melyet öt rész annak egy az oka: foltos volt. De
gazdatársaimnak, hogy a 3 hónapos;
re választhattunk. A vályú hossza a milyen foltos I Nem egy, se kettő,
vemhes kocával napi 10-*I2 kg. sár
malacok számától . függ. Az egyes de volt rajta megszámlálhatatlan.
garépát etessünk Tudvalevő dolog,
rekeszekbe faszenet, mészkeveréket Egyik a másik mellett, felette, alatta,
' hogy á sárgarépa, sok „A" vitamin! (iszapolt kréta, benne ¡0 "százalék jobbról-balrót, mint" a magyar em
tartalmaz, mely vitamin á növeke konyhasó) Sárgarépát""árpádarát és ber mondja: feíThátári folt, a szó
dést van hivatva elősegíteni. Ennek fölözött .ejet teszünk. Arpadarából szőrös é r t e l m é b e n . Ú g y feküdtek
—na^-jelentőségét-még- -az-fekozzar- é V r o t ö z ö t H e j b ő r c s a T l i ^ ^
egymás-mellett szépen, jonrtösan I
hogy az állati szervezet ezeket a amennyit jóízűen elfogyasztanak míg bevarrva, mintha eredetileg is föl
vitaminokat raktározni képes és a a többi mész," faszén, sárgarépa tokból készült volná az egész kabát
leendő szopós malacok fejlődését egész nap előttük van. Darát és te
Sokszor' panaszkodunk, hogy k i 
nagyban elősegíti. - A bőségesen jet naponta 3-szjir kapnak. Termé hal a népművészet Nem kultiválják
; adagolt . A " vitamin a szervezetben szetesen a vályút naponta gondosan asszonyaink, leányaink nemzeti dí
"mint tartalék, vitamin raktározódik tisztítsuk, különösen á tejes részek szítő elemeinket ruháikon. Ez a fol
el arra az időre, amikor majd. a re vigyázzunk, hogy az naponta me tos kabát megszégyenít minden hí
szoptatás' alkalmával arra a legiía- legvízzel (szódával) ki legyen mos mes vásznat, gyöngyös pártát, hur
, gyobb szükség lesz. Kocák a szop va, A fölözött tejet lehetőleg aludt kolt,; csigás, lapos, magas öltést a
tatási idö alatt is kapnák 10-12 kg., állapotbán
adjuk a malacoknak. maga remekbe készült, szabályosan
sárgarépát éppen ebből á célból. A_kiszabott, egymásrahelyezett, fino
A
fölözött
tej nélkül nevelt má|amalacnevelöknek k é t - t á b o r a van.'man kOrülvarrogatott mozaikjává).
eok'darája
ugyanaz
„
lehet,
csak
5
Az'egyik.része azt állítja, különösen
hetes
kortót
fagva
a,
darába^
15-20
Ez a valódi népművészet, nem
aalunk, hogy fölözött tej nélkül
nem leltet malacot ne. el ni: Vannak százalék'szójalisztel, Ivágy egyéb más csak azért, mert a nép fia viseli,
tenyésztők, de^esalr/ kevés számmal, fehérjetartalmú te karmán) t legyünk. hanem mert a művésze való a nép
közül. -.Vájjon k i foltozhatta volna
• _
(Folytatjuk:)
akik tapasztalataik után nagy "hivei
más a legénynek ezt a csodás ru
a fölözött fe}-. néiküli nevelésnek.
—
hádarabot- túl nem a nép leánya,
Különöseit Németországban, ahol
maga az.édesanya? Szegény is b V
nem áll . rendelkezésre -megfeleld
bet
módos ánya ilyet nem ad fiára.
mennyiségű fölözött tej, azt tapasz
Nem ápolt körmű, finom hajlású
talták, hogy á tej nélkül nevelt ma
ujjak varrhatták, hanem repedt, kér-,
lacok, testsúlyban nem maradnak el
Tarcil i'hos höiivéd az M. 195. gesbőrü bütykös-kezek, melyek ra-i
a tejen neveit malacoktól. A kü
lönbség csak annyi, hogy a fölözött tábori póstaszámról jrja a követke Ián egész nap kapa nyélre görbültek,
zőket: A keleti frontról küldöm szennyes ruhát markoltak lúgos víz
üdvözletemet
es
jókívánságomat ben, kenyeret da szásztól tak, avagy
feleségemnek, Jzüleimnek és Ottó súroltak, meszeltek, főztek, mosogaterősebb szervezelűvé válnak. (Min- testvéremnek. Üzenem, hogy nagyon] lak s, este a lámpa g y é r ' világánál
dtnesetre ez is fontos megállapítás, jól vagyok, miattam ne aggódjanak. a fáradt ujjak a szív szeretétével
mely - nem hagyható figyelmen k i ' Továbbá üdvözlöm az összes cell töltött injekcióval fürgén öltögették
vül.) A • fölözött tej nélkül nevelt dömölki jóbarátomat és ismerősö körül a csodás mozaikot és alkották
malacok ellentállóképességének fo met, valamint vevőimet és üzletfe meg a legnemesebb népművészeti
kozására ajánlhatom, a szopós ma leimet. Mi honvédek Ígérjük, hogy rémeket: a foltos kabátot. . "
lacoknak i - hetes .koruktól fogva, a végsőkig kitartunk és arra kérjük
A szobrászművészek sok szép
sót a választás utan is sárgarépát az otthoniakat, hogy ők is örködle
felszeletélve adagolni. A'jjej nélkül nek a belső rend fenntartásán és témát feldolgoztak már. Márványba
faragtak
egy-egy elragadó fejet, ar
nevelt malacoknak a betegségekkel családunk nyugalmán. Köszönöm a
szerkesztőségének a cot, alakot, kedves, szelíd.állatot,
szembeni fogékonyságát azok kevés Kemenesalja
virágot, lepkét s ki tudja mi min
vitamintartalmú takarmányok eteté h.zai hírek" pomos közlését, amit dent m é g ? Vájjon van-e, lesz-e
sének tulajdoníthatjuk, melyet a te heten kint itt is megkapunk. A vi olyan művész, aki márványba, a
jen neveitek a tejben levő magas szontlátás reményében kiildö-n ha legszebb karrarai fehér márványba"
vitamintaitalomnál fogva elegendő zafias üdvözletemet.
vési ezt a bütykös, repedezett aszmennyiségben kaptak. Ott, ahol a
szonyi kezet, mely. szakadatlanul,
sárgarépa nem áll rendé kezesünkre,
javítja foltozza a tépett, rongyos'
előnyösen lehet alkalmazni a csu
kabátokat s amely méltö volna a
5atolikns
egyházi
élet.
kamájolajat, malaconkint egy kávésművész vésőjére?
kanalnyit Mind a sárgarépával,A hazának -hasznos szolgálatot
mind a csukamájolajjal azok vita
mintartalmánál fogva az állátok be ^ Á T X a t e l í k y r tsgéayegyletbsn a tett, vagy kimagasló cselekedetit
tegségekkel szembeni ellenállóké legényesteket egyelőre mindea hé végzett polgárok' megjutalmazására
kitüntetéseket, érdemrendeket alapí
pességét nagy mértékben növelhet ten hétfőn este fél 9-kor rendezik.
jük és ermeSSnegfelelően a i kihul
Róisafüzér ájtatosság ünnepélyes tanak birtokokat adományoznák.
lási százalékot is csökkenthetjük. A megnyitása a jövő szombaton este
• Mikor és mivel jutalmazzák eze
fölözött tej mellett még sárgarépát .6 őráTtorJesz. az^apábjágíJempjom- ket a dolgos takarékos asszonyokai?
T s ételünk, hogy ezáltal elIenállóRé- ban.
Ezeket a kezekét, mélyek féltő gond
pessebb és gyorsabb
fejlődést!
dal gyűjtik,—őrzik a viselt, kinőtt
egyedeket kaphassunk. Volt is alom,
ruhadarabokat, hogy alkalomadtán
hol 30-32 kg-os választási malacok
Lsvantesgysaűleti közgyűlés. A előszedjék s a munka verejtékében
elernyedt, szétfoszlott Öltözékekből
voltak.
Celldömölki
Levente
Eegyesűle!
leleményességükkel újat varázsoljanak
mint
már
mult
heti
számunkban
A szopós malacok takarmányozá
Nem igazi nemzetvédök-e ők, a
közöltük,
folyó
hó
24-én,
vasárnap
sának keresztülvitele a következő:
vagyonmentök? Nem illetik-e őket
először is tanácsos a szoptatás mel délelőtt 10 órakor taitja évi rendes
is kitüntetések és adományok?
letti takarmányozást csupán .a 3rik közgyűlését a községháza tanács
Fénytelenszemű, ráncoskezű, me
héten
elkezdeni. . Sokan vannak termében. Tárgy: a leventeegyesület
ugyan, akik a korábbi időpontot tisztikarának megválasztása. Riadó legszívű édesanyák! Talán lesz idő,
ajánlják, áv2-lk hét végét: Azonban esetén a közgyűlés este 7 órakor mikor titeket is észre vesznek, s a
a saját tapasztalatom szerint~jobb- lesz fenti helyen. Határozatképtelen foltos ruhákból áradó anyai szeretet
nak tartom, ha a malac az első 3 ség esetén okt. l-én tartják meg. a sugarai mögött rátok talál a juták
maró hatalom. Addig csak legyetek
- -- .
.....
héten csak anyatejjel táplálkozik. A közgyűlést.
második héttől kezdve a malac majd.
Halálozás, nemes Mátyássy Albin a foszlott ruhák s a tépettségben
hasonló'
magyar haza névtelen mun
seíhmit sem fogyaszt, ellenben a ny huszárezredes, tö_bb hadiérdemármányt mikulásával pocsékolja. rend tulajdonosa f.-hó 17 én, a cell kásai-s fiaitokon keresztül szolgál
játok hittel, türelemmel.
Az egyik gazdaságban bevezettem, dömölki kórházban elhunyt. Teme
--re—
tése
szerdán
délután
4
órakor
volt
újabban a büfférendszerü etetést,

Malacok okszerű ápolása és takarmányozása.
:
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H Í R E K
Mejhalt
a terror géppuskázok
második áldozata is. A devecseri állomá-on meggéppuskázott mozdony
fűtőjének Nagy Józsefnek haláláról
mult heti szamunkban hirt ad
Azóta a támadás másik, sebesültje,
Horváth Zoltán celldömölki mozdony
vezető ís - belehalt sérü éseibe. A
tragikus sorsú, .íl éves, derek mozdonyvezető temété-e-szerdán délu- ;;.
tán 5 órakor volt. A temetésen - a - - Máv. üzletvezetőség, a celldömölki
szolgálati főnökségek és egyesületek
népes küldöttséggel vettek részt.
AMítlyetáe, Molnár József órabérátalányost a Máv. szombathelyi
Üzletvez-tősége Celldömölk állomás-.
ról Zalacsány állomásra helyezte át
..
szolgálattételre. ' .
Templomszentelés Vönöckőn. A
vönöcki új katolikustemplomot ame
lyet oly nagy áldozatkészséggel épí
tettek fel, csütörtökön reggel a bér
málás napján szenteli fel Kovát* Sán
dor megyéspüspök.
- H «— ~
Felvatel a vasalhat A Máv.
'
szombathelyi Ozletvezetősége Tör— keneti Rudolfot, Németh Istvánt és
Killinger Dánielt órabéres vonatféke.- ''.-'
zőknek felvette,
. Pé'daado oo-doskodás. A Celldö
mölki Vasutas Sport Egyesület elnök- '
ségétöl vett értesülés szerint az egye
sület két hűsége - tagjának, a hősi
halált halt Horváth Zoltán mozdony
vezetőnek és Nagy József fűtő
nek egy-egy gyermekét a Sport
egyesül et.hadiárvájul fogadja és mind
addig, amíg a vasutas nadiérvák se- ^ _
gélyezésének kétdése intézményesen
-nem lesz rendezve, havi ötven-ötven
pengővel -járul hozzá fclnevelésnk l m , . - — Ciján) ok munkatáborban. A hon
védelmi miniszter rendelete alapján
a l.s-52 éves cigány"'férfiakat mun
katáborba szállították. A celldömöl
ki járásból is összegyűjtötte a csendőrség a cigányokat és a sárvári
munkatáborba szállították őket Cell
dömölkről 11, Alsóságról 24. Izsák
fáról 1, Nagysimonyiból 3,Jánosházáról 16 cigányt vittek el. Lapunk
hasábjain számtalanszor foglalkoz
tunk már a cigánykérdés megoldásának fontosságával és épen azért
örülünk neki, hogy az első lépés meg- történt
Értesítés. A celldömölki m. kir
télf gazdasági iskola Igazgatósága ,
értesiti növendékeit, hogy a felső
éves tanulók .Termelési verseny
kiállítás' a f évi október . 15-én ' - —
lesz megtartva. Mind a felső, mind
az alsó éves tanulók kötelesek a
kiállításon megjelenni. A kiállítással
kapcsolatos aranykalászos gazd ava- tás október 15-én vasárnap délután 3 órakor lesz.- A felső éves tanulok
terményeiket október 14-én délelőtt
8 óráig feltétlenül hozzák be az is
kolába. - AzbkTt felsőéves ianáhMf™' "'
akik katonai szolgálatra vonultak be
terményeiket szüleikkel hozassák be.
A felső évfolyamos tanulók a kiállitás napján 5.' fillért fizessenek be a bizonyityányoh levő" okmánybé-lyegre az iskola igazgatóságánál. —
-
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Szombat, vasárnap, hétfő,
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EGY NAP A VILÁG
.' Magyar világhiradó. '
Szerda, a ütörtök

ÁRULÓ NYOM
- üfa világhiradó.

HETI KRÓNIKA.
KII
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Hollandiában ejtőernyősök szálltad
földre a német vonalak, mögött. Né
met kötelékek azonnal ellentámadás
ra indulta*.
'•--—
Mind nagyobb méreteket ölt Bul
gáriában a letartóztatási bu'lám.
* A. délangliai partok napok óta
német tengerészeti ütegek tüze alatt
állanak:
Súrlódásmentesen ürítették ki
flémetek_Finirországot.
RooTtevelt é s Cburcinlt; k ó i e s
nyilatkozatot adott ki a guebeci ér
tekezletről.
Á Kőmiscbe Zeitung a. nyugatnémetországi területek veszélyezte
tettségével foglalkozik.
'A fegyverszüneti feltételek Roma
niát kiszolgáltatiák a Szovjetnek
. Majjnerheim nernf tájékoztatta élő
re "a^finn országgyűlést a.súlyos
szovjet fegyverszüneti feltételekről
Temesvár területéig vetették vissza
az ellenséget a magyar és német
kötelékek.
Boulognet feladták a németek
Kétszáznál több
tebervitorlást
vesztettek az angolszászok.
Még néni történt meg a magyar
és román követség tagjainak kicse
rélése. •
Megtiltotta a Szovjet egy angolamerikai küldöttségnek Ploésti meg
tekintését
Aláírták a finn-orosz, fegyverszü
neti szerződést .
. -.
. A balrr arcvonal, északi szárnyán
a németek súlyos harcban állanak
az ellenséggel.-Mítaunál. fe törték a
szovjet .állasrendszert és behatoltak'
a mögöttes vonalakba.
Az angol sajtot a német .titkos
fegyverek foglalkoztatják.

B e l f ö l d i
Az ellenség nap-nap ulán terror
támadásokat intéz magyar városok
és községek ellen.
A magyar csapatok keményen
támadják a Hegyes-Béli hegység
lábainál, az ellenséget.
A feketepiac felgöngyölítése során
leleplezték a szentgotthárdi és a
soroksári tcztilgyár üzelmeit.
Hatvan nappal meghosszabbftották
a vállalati vezetőállások betöltésének
felülvizsgálását.
Megnyitották a Pázmány
egyetem új tanévét,

Péter

_^Ax. újcdíormáay. csüiöjtököLdél-.
utén mutatkozott be a képviselő
házban és a felsőházban.
Október 1-én és 2-án lesznek a
vöröskeresztes gyűjtőnapok.
Száz kilométeres körzetből lábon
hajtják a szarvasmarhát' Budapestre.
A legutóbb közzélett. hivatalos
vetésjelentés szerint.a mezőgazdaság
helyzete általában kedvező.
.,_ .
-A,Kormányzó Úr vitéz HennyeyGusztáv altábornagyot, Magyaror
szág külügyminiszterét vezérezredessé
nevezte ki.
Két arába,
konyhr, kamra.
lehetőleg fürdőszobás lakást ke
resek azonnal felvételre
illetve
beköltözésre.
Cim a kiadóhiva
talban.
., .. .

A Közellátási H i v a t a l

SPORT

közleményei:
Rendelet a zsir beszolgáltatásáról
es fogalmáról.
.......
t.
- közellátásügyi
miniszter
: 12.3:00/1944. K M . számú rendele
tévei ..újra szabályozta a sertés és
zsir beszolgáltatásának és forgalmá
nak remijét. Eszerint a gazdálkodó
a zsirbeszolgáltatásra szánt hízott
sértési 1945. február íS-ig köteles
j félajánjani, vágy lekötni a vásárlásra
Mogosizit sertéske^eskedőnét A zsirt
-a^ágástót-S3ami^-«-nípon-be»
kell beszolgáltatni, a szabadválasz
tásu beszolgáltatásra szánt eeyéb
zsiradékot azonban 1945. június hó
20-ig bármikor. Ha a hatóság meg
állapította, hogy az a gazdálkodó,
akinek sovány sertése és hizlalóta
karmánya
van, zsir beszolgáltatási
kötelezettségét csak hízott sertéssel
tudja teljesíteni, akkor Hatósági fel
szólítássá] már február 8. előtt kö
telezhető a beszolgáltatásra.
Negyven kilón aluli sertés bár
kinek eladható, de ez csak akkor
számíthat gazdaponinak, ha a veyő
gazdakört) vvei és vásárlási engedély
ivel rendelkezik, vagy^ha közte
nyésztésre, illetve állami akció cél
jára, vagy vásárlásra jogosult keresi
kedönek adják.el. 40—100 kg. kö
zöm' sertést csak gazda könyvvel
ellátott gazdálkodók, vásárlási enge
déllyel re delkező gazdakönyvnélkü
liek, aJöidmivelésügyi minisztérium
•>egbízásábói' köztenyésztésre, vagy
állami akciók javára vásárlók, jogo
sított kereskedők és az állatforgalmi
közpehhvvávetnelr* -Viszont *08«kgnál nehezebb sertést — a tenyésztés
kivételével — csak jogosított keres
kedő és. az állatforgalmi központ
vásárolnál. Az ilyen sertés mindig
beszámítandó a gazdapontba.
A rendelet értelmében sertésyásarlási engedélyt csak a gazda
könyvvel
rendelkezők kaphatnak,
tsvábbá azok, akik kizárólag saját
háztartásuk szükségletére vásárolnak .
Ha a vevőnek nincs gazdakönyve,
akkor 45 napig érvényes vásárlási
engedő yt kaphat a lakóhelye sze
rinti illetékes községi elöljáróságtól.
Annak a gazdálkodónak, aki ilyen
vásárlási engedélyre ad el sertést,
minden sertés után jóvá Írnak 400
búzaegységnek
megfelelő pontot,
amiből 150 pont zsirbeszolgáltatásnak számit.
Bérhizlalást szerződést július I .
óta már csak az állatforgalmi köz
pont köthet. Ha a haszonbérlőt
bérleti szerződés kötelezi arra, hogy
zsirt, szalonnát, vagy hízott sertést
is kell adnia haszonbér fejében,
csak annyi zsirt, vagy szalonnát
adhat a bérbeadónak, amennyi a
helyi viszonyok figyelembevételéve'
a bérbeadó háztartását megilleti. Ha
a szerződés szerint hízott sertést
kell adnia, a bérbeadó minden 4
családtagja után egyet adhat: E
szolgáltatást a bérlő azonban csak
akkor teljesítheti, ha az őt erre kö
telező szerződést előbb bemutatta a
hatoságnak.

Hajdina kiutalása.
Közli a közellátási hivatal a la
kossággal, hogy a Hangya üzletek
ben szeptember hónapban vásárlási
könyvre személyenként 20 dkg haj
dinát szolgáltatnak ki. A .hivatalban
utalványt kérni nem "kell, csak a
vásárlási "könyvet kell a Hahgyábanfelmutatni.
..- -•

Ikervár—CelldömöHL

Kenyérgabona helyett más
termények beszolgáltatása

Múlheti számunkban: közöltüki
celldömölki levente labdaru"6 csa.
Az a gazdálkodó, akinek- összes pat őszi mérkőzése nek beoWstii
beszolgáltatási kötelezettsége
500 mely szerint most vasárnap délután
búzaegységnél., nagyobb és beszol az itervári leventék csapata szererii
gáltatási kötelességének előirt mó Celldömölkön leysntebajnóki mériö
zésen. A mérkőzés délután három
don való teljesítése esetén háztartá
órakor kezdődik á ligeti spörlöffiE
sának kenyérgabona,'zsir, vagy gaz
A -leventék első ^mérkőzése iránt a
daságának vetőmag szükségletét fe sportkörökben nagy az érdekl&iéi
dezni nem tudna, 1944. szeptember mert a celldömölki közönség a ceffi
30-ig írásban kérheti a közei látási leventék ismételt szereplésétől a it—nte bajnokságban- Tó-eredrnényéna é s zsirbeszolgáltatási K ö t e l e z e t t ^ f szép
. - játékot, és sportszeriTviségét - legfeljebb háztartási, v a g selkedést
y « g vár.
^kot
vetőmagszükségletének mértékéig /A magunk részéről a legnagyobb
a rendeletben felsorolt termények
közül az általa szabadon választott szeretettel köszöntjük, ieveflteiabdatermény, termék, vagy állat beszol- rugóinkai, most hogy az őszi idény
gáltatásaval, vagy
mezőgazdasági ben először lépnek a pályára bon
becsülettel küzdve, öregbírséta
munkával teljesíthesse. /
celldömölki sport jó hírnevét.
1

Tudnivalók a beszolgáltatási
r
lapról.
Az'a gazdakönywel el nem látott
termelő, aki vételre jogosított keres
kedőnek búzát; rozsot, kétszerest,
árpát, morzsolt és csö«es kukoricát,
burgonyáit, baboV-napraforgómagot,
tökmagót, hízott sertést, 20 kg-on
felüli süldőt, - vágómarhát, növen-.
dékmarhát, vágóborjút, vágójuhot,
vágóbárányt, baromfit,
tehéBtejet,
tyúktojást és - gyapjút ad el, azuejadott árúk bézaegységszáma alap
ján 100, búzaegységenként 13.33 P
jutalomra tarthat igényt A jutalmat
az eladó M ó h e l y e . szerint j l e t é k e s
közsegf . előjáfö'safc ' e l ő k é s z t é s e
alapján a m. kir. Közellátási Hivatal
negyedévenként folyósítja.
Az ilyen gazdakönywel el nem
látott termelő beszolgáltatási lapot
kérhet az illetékes községi elöljáró
ságtól (közellátási hivataltól). A be
szolgáltatási lap a beszolgáltatott
termények feljegyzésére szolgál. A
fent fel nem sorolt termények és
termékek a. beszolgáltatási lapra nem
j e h e t ő k fel, illetőleg- azok utáh
beszolgáltatási jutalom nem igényelhető.
e g y

Z

Nemesített vetőmagvak igénylése.
Fennálló rendelkezések értelmében
minden gazdakönywel ellátott gaz
dálkodó 1944. évi termésű eredeti
nemesített búza, rozs, árpa, zab é s
kukoricavetőmagot igényelhet, ille
tőleg vásárolhat, beszolgáltatási kö
telességének megfelelő emelése mel
lett, bármely növényn<!mesltötől.
Az érdekelt gazdálkodók ebben
az ügyben minden, közelebb felvi
lágosítást, a közellátási hivatalban
megkaphatnak/
—t—
v''~

HálMyiUtkout,
AÍndazoknak, akik tr-gikusa hunyt drága jó férjem,
N A G Y
J Ó Z S E F
temet ?sén résztvrttek, ravatalára
virágot helyeztek, vagy canalvmat
bir.ni yen midin enyhítettek, ezúton
is köszönetenet fejezeti) ki. Ozv N tGVJÓZiEFNÉ •s gyermekei.

Értesítem a mélyen tiszJtk
hölgyeket hogy lakásomon.
Kisfaludy Károly utca 13.
szám alatt _

kézimunka műhelyt é r j
| előnyomdat nyitottam
Elvállalót: ezemszedés?,. min
dennemű kézimunka éa kötött
honik készítését, alakítását
és javítását
. ' ' ' - .
Elörajzolo mi ,tálm á lejkényeaebb izlé-t is kielégítik !
Szivsa pártfogást kér

KOM A T I T S ANNA

Köszönetnyilvánítás. .

Keszönetnyilvánitás.
; Mindazm ismerősöknek, j ó barátoknak, rokonoknak és kü
lönösen a vasutas kartársaknak,
a vasutas egyesületeknek és
azok vezetőinek, akik forrón
szeretett jó férjem, édesapám,
fiúnk és testvérünk, a köteles
ség eljesltés közben hősi halált
halt
Horváth

• A közönséget redíg kérjük, bogy
minden anyagi és erkölcsi támoga
tást adjon m e g ' a jeventelabdanigókrrafc:
r.—
~

Zoltán

Máv. mozdonyvezető
temetésén megjelentéi, részvé
tükkei fájdalmunkatíenyhitették,
ravataláfa vagy sírjára koszorút
és virágot helyezlek, ezúton is
hálás köszönetet m o n d u n k : "
;••;••''^
HORVÁTHrCsa'ád.
7

Mindazoknak a jó ismerősöknek,
aki* drága k.s O Y U R K A N K teoe-ésén megjetc .lek és tkjára vi'ágot
hoztak, ezúton -moodu'TÍBius «*szünetet.
BARABÁS OYÖROY ÉS

NEJE.

K E.M E N E S A U A _
Megjelenik aiinden szombaton ttfö~
Kiadja a Celldömölki Katolikus Kir.
A" kiadásé t felel: Dínkgreve Nándor.
Előfizetési díj: Egéez ívre 10 peng*,
félévre 5 pengő, negyedévre t'50 P'Cseakaián: 26.070.
.
' - Hirdetések dija előre rjzeten»o.,vrKészült: Oinkgreve Nándor könyvnyomdái""
CelldemSIUÍn.

