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Diokgreve Nándor könyvnyomdája CM Iciirn lkon, 
id« intézendök a szellemi régit illető" kOzleményak, 

hirdetések és mindennemű pénzilletékek. 
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Magyarok emlékezzetek 
Eltemettük immár ezt a borzalmas ' 

6 évet is, melynek enilékét feledni nem ' 
, fogjuk soha. Eltemettük minden fájd* : 

lom, bánat, könny és virág nélkül, mert ' 
ennél 11 vomppnságosabbat még nem ért 
vala a magyar. Óránk ütésével egy-gyöt- 1 
relmes, szomorú év szállott sírba alá, ! 

melyból feltámadása ne is legyen soha. 
Borítsa r á Jsten a -feledéanok aür.u, sö
tét fátylát! Azaz mégse . . . Legyen ez 
áz ó . év szüntelenül feljáró kisértet, 
amely miatt ne legyen nyugodt óránk 
és "percünk. Érezzük át naponkint annak 
véres borzalmait, lelki gyötrelmeit, é s ! 
kínjait. Véres • könnyeket ízzadjék^a mi I 
homlokunk, amikor-el jő az '. emlékezés- j 

• j iek kisértó órája. Lássuk 
falvaink, városaink vérvörös lángjait; 

ierengö sötétségében ások" üsz- J 
kös , fekete romjait lássuk. Szélvész, vi- 1 
har, orkán elesett fő se ink neveit^ suKJ 

(alomért való tusakodást, melyekkel ezer 
éven át irtotluk egymást Atnig egymást 
öltük, martuk, addig egy kóbor fájnak 
szülötti a nyakunkra ültek, szépen, lassan 
észrevétlenül. Mint a fagyöngy a fán. A 
világháborúnak rettente1 förgetege nem 
tudott minket elsöpörni. Kifeszített mel
lel, sújtó ököllel vertük vissza ellensé
geinknek ' i r tó támadását. Lobogóink di-

belónk ax élet vérkeringése. Hogy ismét 
e rőre juthassunk egykor, a leszámolás
nak édes ón i n . Addig is erősödjünk 
és emlékezzünk Vésődjenek bel* idege-. 
inkbe áz átélt szenvedések és gyötrel
mek borzalmai, hogy soha onnan ki ne 
kophassanak, el né múlhassanak. Ma
radjon meg a mi szivünkben a keserű• 
ségnek és megaláztatásnak háborgó ten-

togja, akiknek özvegyei, árvái -kenyeret ! 
kérnek. - ~ '-' 7';~ .•• 
• Visszhangozzék fülünkbe szskadatH 

lanul kiüldözött már tyr testvéreinknek 
kiáltó jajszava, sóhajaiknak tengernyi ! 
sokasága. Apadjanak el könnyeink, nie- 1 
lyeket bűneink felett hulIalunkv-Qh mert j 
rettenetesek a "mi bűneink I A mi szeré- ] 
tett föld ..anyánk, drága édes hazánk" — 
megcsonkított testtel fekszik itt, előttünk. 

^Ezernyi sebből vérezve alig él, alig pi
h e g . . . Csak még egy orgyilkos döfés 
és borulhatunk "ezer éves tetemére. .Vele 
együtt azután mi is eltemethetjük ma
gunkat, minthogy eltemették magukat 
érte a h ő s ö k : a mi édes testvéreink. 
Álmos és Árpád - ivadékai! Magyarok! 
Sir szélén áll á ti imádott hazátok, amely 
nektek jó és ' bálsorsban tápláló anyátok 
volt, amely szült, ápolt és eltakart. Kö
röskörül hiénák és sakálok ólálkodó 
nagy seregét látjuk, várva a koncot, a 
vér nélküli prédát. . 

Ébredjelek fel a halálos kábuhC 
ságból S értsétek meg ezt » végső ve
szedelmet. Ébredjetek fel és emlékezze-
tékTTSivjátok té temre*lKf^aT '15i I in^uu 
átkot, amelyeminket ide elvezeteit: Az 
önzést, visszavonást, pártoskodást, ha-

esúségét látta, "csodálta az 'egész világ. 
Észak, (jél. kelet- é s ojugat idegen rögeit 
magyarok pirosló vére öntözte, áztatta. 
Ellenségeink serege nem bírván velünk, 
új szövetséges társakat keresett. Kere
sett és talált, igen sokat talált. Gyáva, 
bujkáló nációkat, hatalomra, pénzre tör
tetöket, gettók felszabadult söpredékét, 
Catilinák és árulók légióját;'azokét, akik 

ibukásábóf-esak-
hasanot^reméltek. Pe^tg eddig is csak 
élősködtek rajta, szívták vérét és erejét. 
Míg jobbjai és kérgestenyerü fiai életük
kel és vérükkel védték e hazát, -addig 
ezek itthon pezsgőztek, mutattak, csatlak, 
loptak és gazdagodtak. S .övék lett va
gyon, pénz, hatalom és minden. c -

Ezek segítségével g y ő z ö l t i e minket 
az antant. Legyőzött irfomoru.lt, belső 
orvtámadással, miután e mocsári patká
nyok elpusztítottak e szép hazában min
dent, ami anyagi, erkölosi érték, drá
gaság v ö l t r Elpusztult az Istenben és 
hazában való hit — ki védte volna hát 
e hazát ? . ír tak, beszéltek, agitáltak, 
nyállal köpködő újságjaik nemzetbom-
lasztásának rothadó bacillnsaif terjesz
tették. El is rothadtunk tőle alaposan. 
Az egészséges tölgy is összeroskad, bel
sejét ha összerágták már a kegyetlen 
férgek. Aknamunkájuk tökéletesen sike
rülvén, karjaink lehanyatlásával bélesü-
lyedtwnk á/tehetetlenség fullasztó mocsa
rába. Amelybe biztosan meghalunk, ha 
fel nem' ébredünk. , 

Attól függ minden, hogy fel tudunk-e 
kelni w meg tudunk-e ál lni? Lesz-e méj^ 
annyi erkölcsi és fiziltai erőnk ? Ébresz
tőnek riadó szavát visszhangozzák hát 
ezek a hazai bércek, hogy felébredjen 
rá ' m 1 n ^ ^ ^ * s p é á ^ m a g y a r . "Hogy meg
nézhessük jól ellenségeinkét. Ébredjünk 
hát fel haláloj^ájmunkból s térjen vissza 

a 
j imm. 

gere, hogy visszanyerhessük egykor el
vesztett hazánkat. É s ha ezzel az emlé
kezéssel megyünk a jövőnek, akkor 
Magyarországon a poklok kapai sem 
vehetitek erőt, És akkor el|ő, mert el 
kell jönni annak az időnek, amikor a 
magyar szent korona ismét a - régi té
nyében ragyog.. Legyünk sovénebbek a 
világ minden nációjánál s csöpögtessük 

testvériségnek, összetartozan Jóságnak ne
mes gondolatát, e - hazának rajongó sze
retétét. Így rémélhetjük csak ama. Jel
szónak teljesedését, hogy ^ . N e m , Nem. 

' soha!" Ne felejtsetek hát magyarok, m e r i 
| ezzel a feledéssel ránk borulhat a ha

lotti -azemfödó . . . "..--TL_. ' '-
Btid Béla. 

Felhívás 
a dnnántali lakossághoz! 

A múltból merített tapaszta lás mun
kára és szervezkedésre int bennünket . 

. Nem szabad, hogy" a ha tá lom vá-"~ 
laha is az ország többségének — Ma
gyarország földműves népének — ke-
zébői kiessen, hogy ezt valamikor iámét 
idegen kalandorok ragadhassák karmaik 
közé. Nem elég a választásokra való 
szervezkedés. A hatalom legbiztosabb 
forrása az erö. EzTaz -érőt szerezzük 
meg akkor, na minden falu férfiát, a 
serdülő ifjútól az épkézláb aggastyánig 
a régi magyar .eréfry*k r^yaktarlá 
lövész" és tornaegyletekbe tömöritjök. 

A Dunántúl járjon elöl j ó példá
val e téren is. ' • 

—Felhívom tehát a Dunántúl m i n i é n 
megyéjének közönségét, hogy a f. h ó 
46láífözéke8fehérváron t a r tandó érte
kezletre, melyen a dunántúl i lövész éa 
tornaegyletek szövetsége meg "fog ala
ku ln i , kiküldöttekkel képviseltesse magát . 

. A je lentkezéseket -kérem »F5i ip*r i í ' ' *»*- ' • 
t i tkár Székesfehérvár (Vármegyeház) c' 
c ímre küldeni. 

PáUavMni György. 
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Kitartás! 
Hogyan iá volt, mikor a kommu

nizmus flwgbokoU? Mi l_J i_ jnor idUik 
akkor ' Erre feleletet csak ugy adha
tunk, ha visszatérünk azon időkhöz. 

Augusztus hó elején kezdődött', 
_hogy. az BgYfsült_Keresztény P i r i zász

lója ki lett bontva. S *zbn "HszTó"TrW 
leendő sorakozásra hívta fel a községek 
lakosul azon fáradságot nem ismerő 
lelkes propaganda bizottság, mely ün
nep és vasárnapon a j á rás minden 
községe felé indult szervezni. Ok töre
kedtek és iparkodtak a kommunizmus 
bukása után valláskülömbsóg nélkül a 
keresztény lakosságot egy táborba Ke
resztény Nemzeti Egyesülés Pártjába 
egységessé tenni. 

-" " .. Fáradozásukat siker koronázta, a 
czelldömölki j á rás háromnegyed része 
a lakosságnak az Egyesült Keresztény 
Pár tba lépett. Minden községben meg
a laku l a 1 özségi pártszervezet az 6 
vezetőségével. Hegalakult a járási ve
zetőség, mely azóta fáradhatatlanul dol
gozott azon r hogy m^entói.egységesebb 
legyen a kereszténység. 

Ezen keresztény pár t lé t rehozási ra 
szükség volt, szükség van és, szükség 
lesz; hogy a keresztény Magyarország 
feTépiitessék. hogy polgárai, boldogok 
legyenek. Ez a párt , mely zászlaját' 
augusztus hó elején, a kommunizmus 
bukása után aziymjat kTbonlottardecem-
ber 18, in zászlóvivőt választott Gyö 
-mörey György országgyűlési képviselő 
jelölt személyében. 
~ Az -ö egyénisége, tudása , munka

képessége garancia nekünk arra, hogy 
a Keresztény Nemzeti Egyesülés Pártja 
kitűzött céiia meg tog valósulni. 

~ " Bizalommal lehet a járás minden 
választópolgára jelöltünkhöz. Az ö szak
ismerete megnyugtathatja a gazda, ipa
ros, kereskedő és m u n k á s közönséget. 
Az ő prögrámmja — mely e lap utóbbi 
s zámában megjeleni — világosan iga
zolja azt, hogy a válaaztóközönségnek 
nincs szüksége arra, hogy. a keresztény 
egységet »«s*k azért is ellenjelöltet állí
t u n k ' jelszóval Megbontsa. Nem lehet 
s íüksége a gazdaközönségoek, hogy ily 
programmot adó jelölttel azemben egy
oldalú, kevés ismeretekkel bíró kisgazda, 
ügyvéd vagy más hangzatos •kisgazda
pá r t i ' jelöltként lépien fel. 

Itt az idő, komolyan gondolkoz
zunk, vájjon a romokban heverő or
szágunk felépítéséhez legjobb szakem
berünket , a legjobb ismeretekkel bíró 
egyénünket küldjük-e a nagy munká
hoz. Mellőzzünk minden egyéni aspi
rációt, mellőzzük # kasztrendszert, mel
lőzzük a »csak azért is« jelszót. 

A rombolás és pusztí tás után le
gyünk egységesek, tartsunk össze, mint 
ezt a Keresztény Nemzeti Egyesülés 
Pártja tagjaitól elvárja. Tartsunk k i az 
augusztusi moncTásuflR rmrtlerrT *6gy 
csak keresztény i rányzatú politikát tá-

Tartsunk ki az eddigi munkán j t ,> 
Keresztény Nemzeti Egyesülés Pártja 
mellelí, tárUunjt ki annak jelöltje, zász
lóvivője Gyömörcy György országgyűlési 
képviöelőjémjMuik mellett • . 

A z tr-in nehéz feladat. Hiszen a 
járás háromnegyed része aláírásával 
pecsételte meg, hogy egységes akar 

dénáron pártoskodó alak jelen meg, 
nem keil meghallgatásra érdemesíteni , 
ajtói kell i i iufatiii a n n a k , . a , » i a . k e r e s z -
tény t-,;ység et veszélyezteli, nie, bontá
sára törekszik. 

Cziráky János 
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• Szegény ember sorsát, boldog isten birja!« 
E szép vigasztalást, angyali kéz irja 
A fájó szikekbe. Gyógyírt csepegtetne 
S a Vérző sebeket: gyógyítva, hegesztve! 
S nem Vesszük-e észre UjéV eiső napján; 
LeiUi szabadsagunk derengő hajnalán: 
Azt a.fslemejö, láthatatlan kezet. 
Mely -örömben és búban hűségesen Vezet ? 
S nem látjuk-e a bün mint retteg, mint bujkál, 

~|~Jvtig "a bátor eréng, bármikor-sikraszáll ? 
f4ég okkor is. mikor életébe Tterül <~~ 
TudVa: az igazság napja, hogy felderül 
VédVe szabadságot, büntetve gazságot 
Amely clözönlé az egész Világot 
És a nagy Világban egyént és családot I 
És mi szeretetből tűrjük még a népet,;,;* 
Mely legyőzni hitte áV^iflsBpszténys^get . 
S Krisztust, a szeretet Tőrök, apostolát 
S a bűnös Világnak Örök Megváltóját 
Mért félsz hál halandó s rettegsz gyarló ember 
Zúgjon bár körüled: bősz, háborgó lenger: 
Hirdesd lelkesen e magasztos elveket; 
Isten: a jó Atya, — Isten: a szeretet? 
S ki erre tanított: Krisztust sohse feledd, 
Ki most is s örökké: őrül és sir Veled I 
^ legyen hű sziVedne1<: remérrge, gyógyírja 
» Szegény s gazclag sorsát a jó Isten birja !< 

MÓD LENARD. 

Választások küszöbén. 
. Nemsokára elérkezik az az idöpunt. a 

mikor ujbnl országgyűlési képviselőt kell vá
lasztanunk. Ez a választás jaDuar 25-re van 
kitűzve és az clsö lesz, melyet az általános, 
egyenlő és titkos, nőkre is kiterjedő választó
jog alapján fognak megtartani. Az e .tárgy 
ban kiadutt rendelet a szavazási kényszert is 
tartalmazza. Érdeke tehát minden választó
nak, hogy erről tudomást szerezzen. A kö
zönségnek szolgálatot velünk szerezni* hogy a 
választásokra vonatkozójtöbb intézkedést az 
alábbiakban közlünk, ami által mindenki tá
jékozódnánk a kiadóit rendeletekkel kapcso
latban 

1920. évi január hó 95 ikére irták ki a 
választásokat s a válaszlók Összeírása és a 
választok uév jegyzékének elkészítése már fo
lyamatban van. A választók Összeírását min
den kerületben mas-más Összeíró biztos vé
gezte, házrúl-liázra járva. 

- , , Vifsztási-btrtossa-a- rmUrtHinMii i Iwn 
létben Gayer Gyila - dr. tvszéki bírót, he
lyettesévé Tóth Miklós celldömölki járásbirót 

kezfik : Bojtos János, Dr.iveczky Árpad, dr. 
Sc .-ibér Zsigmond és Kumenes: József. 

A választás délegjU 8 órakor kezdődik. 
A képvisálo-ájáníást a választást meg

előző 8-ik napon, vatvis ,1B3P január 17-én 
délelőtt 9 líratői ItTTtraig és iWotao a tói 
6-ig a varo házán kell a választási biztosnak 
átnyújtani. . 

Gtlldómölk nagyközséget a belügymi
niszter liárt7m'szavaT6kOTre~űSztornr bvr'rrá-
rom Szavazatszedő bizottság előtt, mig Já-
Tiósl'iáaau két, a többi küzbégekbsH egy-egy 
szava zatszedő b /.ottság log raükodni. 

C"'ldoinoik elöljárósága oiegalakitotta a 
SzavazOknrOket az alábbi utcák szerint : 

/. szavazókor : Ei'iOke dr. Tompa Sájl-
d r. l e lettes clníik id. H-ich Imre, jegyző 
Virág József, helyettes jegyző Várallyay Ist
ván; szavazási liolfiség' rum. kalit, fiúiskola.. 
Ezen szavazási kOrhöz tartozik : Hol'ósy tér. 
Szentháromság tér, Gyarmathy tér, Sá.i utci, 
Hímző utca, (ijar utca, PáifTy-utca, Békáty-

i u'.ca, Kórház utca. Kis utca, Vásártér, Mar-
i/.ezal tu.ij. r és őrház. 

II. szavazókör: Elnök-dr. Pletnits Fe-_ 
' renc, helyettes tílnök Retcher István, jegyző 
! i ; K i n ő , lielyetles jegyző Dezső Lttjos. 
' Választási helyiség: Városháza tanácsterme. 
I Ezen s*:tv^ásf-kórhőz tartozik : Kossuth La-
} jiis-utc-i, Erz-ébit-utca, Ferencz Jozseí uica, 
I Pápai utca, Vasuti-Ulca, Mesteri utca. Villany-
I utc i. Pó dőmi'ilk, tíz ii• márt u u, Hersei-u, 
, Rózsa m j T, alsó Rado major. 

III. szavazókör: Enök dr. Dóczy Kál-
i inán, helyettes elnök dr. Bisitzky András, 

!f jegyző Szórády Dénes, helyettes jegyző Klaftl 
I Mihály. Választást helyiség : evang. iskola. 
| Ezen szavazási kürltOz - tartozik : NTemesdö-

i tum utca, Kakóczi-ulaa, Baross- uica, Ber
zsenyi Dániel-utca, Arpád-oioa, Deák-utca, 
Petőfi-ute^ Batthyány- utca^és Horváth Elek-
ut«a. 

A választás napján tv karhatalom folott 
a II . számú küldöttség elnOke fog rendel
kezni. 

. Szavazatra jogosalt minden 24 életévet 
betöltött férfié, aki félév óta a községben la
kik, 6 év óta magyar állampolgár. Szavazhat 
ezen életkoron a ul az, aki 1918 november 
elseje előtt legalább 12 héten-át haretéri 
szolgalatot teijésiteít, A nők 24 életévük be
töltési' után szavazhatnak, ha hat év óla 
magyar állampolgárok és bármely hazai élő 
nyelven irni, olvasni tudnak és legalább fél
év óta azon községben laknak, vagy lakások 
van, ahol a szavazati jogot gyakorolni óhajt
ják: 

Minden szavazatra jogosult férfinak és 
nőnek le kell szavaznia, mert egyrészt ez 
hazafias kötelesség, másrészt aki szavazati 
jogát nem gyakorolja, az 5 koronától 200 
koronáig terjedhető pénzbirsággal snjtatik,— 
azok pedig, akik állami egyenesadóval van
nak megróva, az 1910. érre kirótt állami 
egyenesadójuk 5 százalékának megfelelő Osz-
szegü további pénzbírsággal is büntettetnek 
és a legközelebbi törvényhozási választások
nál sem választójogukat nem gyakorolhatják, 
sem a törvényhozás tagjaivá nem választha-

ü 

mogalunk, nem támogatunk oly-pár to t , 
melyben a zaidók is elférnek, ha mind- ! neveztek ki. 
j á l t gazdapárti programmal jöjjön is. A választási bizottság tagjai a követ-

A választás eredményét a választási 
biztos Celldömölk községházának erkélyéről 
fogja kihirdetni, 

A választási eljárás tartama alatt tilos 

m 
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a választás céljára zászlókat kitűzni, vagy 
egyébként nyilvánosan használni. 

Választási körmenetek tartása tilos. — 
Nyilvános választási pártgyBlést vagy 

pártünnepélyt esak főszolgabírói bejelentés és 
-engedéfy-alapján lehat rendezni, 

1820. január 24-ikének délntáni 6 órá
jától kezdve a választási eljárás befejezéséig 
az egész választókerületben tilos szeszesital
nak árnsitáinrpkipsztása Vagy a—kflzvetlen fo
gyasztás céljára .egyéb módon való forgalom
ba hozatala. 

Aki a szavazásban alapos okból aka
dályozva van, távolmaradásának okai a szük
séges igazoló okmányok (orvosi bizonyítvány, 
községi bizonyítvány -III) bemutatása mellett 
a választás napját .követő 8 napon belől a 
a választási biztosnál írásban bejelentheti. 

Aki a felsorolt tilalmakat megszegi, sú
lyos büntetés alá esik. 

U j é V i i m á d s á g . 

Nemzeteknek Atyja, nagyjóságu Isten! 
Kinek irgalmában mindig biz>;a hittem, 
Óh, hallgasd, meg most is bus szivem imáját: 
Áldd meg a ' magyarnak ősi szép hazáját! 

)iogy sokat Vétkezénk, beismerjük Atyánk ! 
Büntető ostorod "méltán sújtott" reánk, 
Óh, de elégeld meg gyötrelmünket Végre... 
Egy nemzet jsjszaVa kiált föl az égre! . 

Nagy a véráldozat, mit hezott a magyar... 
Idegen föld mennyi honfiszivet takar! 
Most'is zokog még a sok özVcgy és árVa. 
S hány szülői sziVben Van a bánat zárVa! 

És most ránk törnek az Ég minden tájárul 
Ősi ^országunkat megtépni bitorul . . 
Ne engedd ezt Isten! Nemzeteknek Atyja! 
Védelmező karod a magyart ne hagyja! 

Büszke Kárpátoknak égignyuló orma, 
A dus kalászt termő délibábos róna, 
És kies Erdélynek hegyes-völgyes tája: 
^sak magyart uraljon! OTTmondj: sliegyénTt 

(rája, 
Istenem, jó Atyám! jiailgasd meg imámat: 
Tetézd áldásoddal megtépett hazámat ! 
.5 síriért megbünhődöB^^muItát ís^jöVendot; 
Hozz szegény magyarra boldog ujesztendőt! 

CSAJBÓK LIDIKE. 

Az Egyesült Keresztény Párt 
hivatalos közleményei. 

Pár t i roda: Sági utca "Bárány-vendéglő, 
Hivatalos órák 9-12-ig. 

Értesítés. 
- Értesítjük a községek elnökeit és veze

tőségét, uöi csoportok' elnökségeit, hogy a 
Keresztény Nemzeti EgyesOlés pártja pártve
zetősége gyűlését mindau ssfitOrtOkOO délelőtt 
10 órakor fogja megtartani. Tekintettel, hogy 
a pártban több oly (lejek lesznek letárgyalva, 
mi a községi pártok érdekében fekszik, kér
jük a járási választmányi tagokat, valamint 
a női csoportok kiküldötteit, hogj mentől 
többen jelenjenek meg. Pártvezeloség. 

Felhívás. 
Minden keresztény ember tartsa köte

lességének- keresztény sajtóterméket olvasni. 
Czelldömö! k ön • Mórotz Károly trafikosnal kap-

* hatók.a Meip/eii pjf»° M É f r a J f e J É É B l J Inluáií. 
dék napilap, Képes Krónika képes hetilap, j " j 
Gondolat riportnj!>ág és a Vasvármegyé napi
lap, melyek a legkényesebb igényű egyéneket 
A szellemi nívón kielégíthetik. 

Választási agitáció a járásban 
Mindössze kél hét választ él bensőnket 

a nemzetgyűlési választások időpontjától. Ezt 
a rövid időt az egész országban igyekeznek | 
a pártok és a jelöllek kihasználni. Nem egy 
ríeTyen_ nehéz küzdelmekre van kilátás a kO-
lömbözö pártok, illetve jelöltek között. 

Talán az egész országban ninc* olyan 
wm.i l iol olyan fényes győzelemmel kerül-
jön ki a Keresztény Nemzeti Egyesülés ParTfa, 
miiit a hazájához és vallásához mindig hű és 
tradicionális Vatvármegye. 

Járásunk szimpatikus és sok szép re
ményünkre jogosító képviselőjelöltje, Gyömö-
rey György az. simult hét n ajdnem minden 
napját a kerület községeinek szentelte, sorra 
felkeresve, a derék kemenesaljái népet, hogy 
programraot adjon, hogy mindenkinek módjá
ban legyen meggyőződni, mit akar a Keresz
tény Nemzeti Egyesülés Pártja, miképen 
akarja a rongyokká tépett Magyarországot 
újjáépíteni. 

A községek, melyeket meglátogatott, 
mindenüti osztatlan lelkesedtasel és szeretet
tel fogadták Gjörnöreyj-_ Györgyöt. És méltán. 
Mert a képviselőjelölt, aki vasúti és hajózási 
főfelügyelő, de amellett löldbirtokos is, egye
dül hivatott a Czelldömölk 'V: járása minden 
osztályának az., érdekeit a nemzetgyűlésen 
kellőképen reprezentálni, hogy a jogos "érde
kek ne csak ígérgetések, hanem megvalósított 
cselekedetek legyenek. 

L'zy a vasutasságnak, a gázdatársada-
lomiiak, a hivatalnokösztálynak, a kisiparos-
nak stb. annyi orvosolni valója van, annyi 
Csalódás, érte már őket a közelmúltban, hogy 
egy valóban rátermett és alapos k'épzeltségü 
fír6ura vall szükség, hogy a keresztény és 
nemzeti országa felépítése keretében segítsé
günkre legyen. Ezt á nagyludásu, sokoldalú 
férfiút sikerült megtalálnunk GyömOrey György 
személyében, aki programmbeszédében a nép 
igaz barátjának és szószólójának bizonyult. 

71 Bizonyára ez az oka, hogy a járás vá
lasztópolgársága olyan határtalan lelkesedés
sel veszi körül kőrútjában. Izsákfa, Nemes-
keresztur, Mersevát, Kenyéri és Kecskéd népe 
bandériummal fogadta a jelöltet és kíséretét. 
Az elmúlt vasárnap Pálfa, Jánosháza, N'-mes-
keresztur. Karakó, hétfőn Daka és vidéke, 
szerdán Kocs, Boba, Izsákfa, Ság, .csütörtök 
Szergény, Mersevát, Kemenesszentmárton, pén
tek Kemenesszenlpéler, Várkesző és Egyhá-
zaskesző községeket látogatta meg. Mindenütt 
kitörő éljenzés-.ri fogadiák a programmbe-
szedet, valamint az egyes felszólalásokat. 

A-járás 43 községebői é l községben 
jelent meg GyömOrey György, mindenütt el
mondva programmját,A keresztény eszmét és 
nemzeti eszmét szolgáló jelölt megválasztása 
természetesen egyhangú lesz. 

GyömOrey Györgyöt ezen fáradságos és 
önfeláldozó kőrútjában egész kis gárda ki
sérte el, a keresztény eszmék derék harcosai: 
dr. Maróthy László, dr. Ustffy Lsjos, dr. Plel-
nits "erenc, dr. Kovács Kálmán, dr. Kflhár 
Flóris, Bárdossy Zoltán, Vidos Dániel, Mód 
Aladár, Szabó Sándor, Michl Yilmos, Cziráky 
János, Zsiray Károly, Németh János, Nagy 

H Í R E K . 

hogy 

Az agitációs körutat ma, .vasárnap fe
jezik be Kaidon, ahol szintén impozáns fn 
gadtatásra készülnek. 

A Kemenesalja olvasóihoz. 
Lapunk előfizetői és olvasli 

nyugtalanul fogadták a Kemenesalja 
lenes beizüntetésérfll szóló hiit 

s alig győztünk az érdeklődők ostro
mára felelni, s megnyugtatni, közön
ségünket, hngy "a beszüntetés csat 
ideiglenes. ÖrommTI "JAezV'Bf;** rtopy 
sikerült a beszünést előidéző akad. 
lyokat leküzdeni - a mai számra i " 
már írtnak üTditjuk lapunkat s re
méljük, hogy mostanában nem le
szünk kénytelenek a közönséget ha
sonló körülmények miatt előálló be-
szüntetéssel nyugtalanítani. A Kéme* 
nesalja továbbra is a kitűzött cél 
felé halad :' egy keresztény és bol
dog Magyarország ejjáépitésére. La
punkat eddigi előfizetőinknek termé
szetesen újból megküldjük s kapható 
kiadónkban és az árusítóknál. — A 
mull heti számra sok kézirat érke
zett, melyekből az aktuálisabbakat 
"jelen számunkban közöljük. 

A kiadóit Uatul. 
Rehabilitáció. Megírtok annakidején, 

celldömölki zavargásokkal kapcsolat
ban gyannsitás folytán felfüggesztették Álla
sától a város kél köztiszteletben álló ven tő 
férfiát: Loráuth Gyula főjegyzőt és Somogyi 
Aladár tb. főszolgabírót. A felettea hatos: 1 
áltál megejtett vizsgálat december végén nyert 
végleg elintézést. A vád a vizsgálat folyamin 
alaptalannak bizonyult és a tábla vádtanác .1 
felmentette ngy l.oránth Gyulát, mint Somot 1 
Aladárt. Ezzel teljes elégtételt szolgáltattak, 
közéletünk e két kedvelt vezetőjének. Lorái.lli 
Gyula főjegyző január elsején már el i i fog
lalta hivatalát. . _. 

t AthelyeiéS. Gandalovita János helybe'i 
máv. főmérnököt az üzletvezetőség a szom
bathelyi osztálymérnökséghez helyezte ál ós 
megbízta az osztálymérnökség vezetésével. — 
A szimpatikus uricsalád áthelyezését va r 
sánkban sokan fájlalják és kívánják, hogy uj 
állomáshelyén is oly jól érezze magát, mint 
a körünkben eltöltött időben. 

Eljegyzések. Ürömmel vettük az alábbi 
rózsás eljegyzési híreket; Horváth Mett. t. 
Horváth József helybeli magánzó kedves-leá
nyát eljegyezte Holeczy Zoltán Szombathely
ről. — Pószik Ferenc mav. ellenőr, arány-
ifjuságunk kedvelt tagja kedden tartotta el
jegyzését Simon Hússal, Simon Sándor vá
rosbíró kedves leányával. 

A i állandó választmányt a legutóbbi 
megyegyülés újjáalakította. Az 1030—1923. 
évekre járásunkból a következők választattak 
meg : Cziráky György, dr, Maróthy László, 
dr. Ostffy Lajos, dr. Pletnits Ferenc, Szabó 
Károly malomtulajdonos és dakai . Takácti 
Ferenc. 

'• A Kath. Legényegylet ma este fél 8 
órakor a Korona nagytermében, kezdi meg 
az idei farsangot szinielőadással egybekötött 
tancviga lom inal. A legényegylet mindig sike
rült előadásán már többször volt szerencsénk 
megjelenhetni, igy elénk tndjnk képzelni az 
egylet precíz előadását A szereplők is ígé
retesek, akik már többször aratlak siker 1 

— mint mmctig"-— most fsTnCslnyne 
Bizonya ni a Korona nagyterme a közöl ig 
befogada-ára, mert az érdeklődés igen n . >. 
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Az Erdélyből menekült t.<ztviseltt lel-
segitesere ujabban a következő adományokat 
kaptam: Havas Lajos 10 K, Kemenesaljái 
Takarékpénztár Ri, 50 K, Kemeneiatjai Köz
gazdasági Hitelbank 50 K, Rflh Pál 20, Mód 
Lénárd 5, Fehér István 20, C>ajbók Mártdn 
:.0. Györffy Károly 20. C-ajbok Ernő 20rHor-
•. i.íi Gyula 10, HubejjSamu 20, Szagán Já-

íl iver István 20, dr. Bisic/ky András 50, 
.V LTMI János .SO^p.iinnkos Ignác 20, Hor-
• -•!. J.lván 20, Mx'sv' András 15, Sümegi 
lí n , v 10 koronát.'Fogadjak ezúton i i hálás 
> v .-.; i i 'raet a menekültek nevében dr. Dáczy 
t\i mán ált közjegyző. 

A uözgépkexelök és kasán filök leg. 
közelebbi képesítő vizsgái Sopronban február 
7-én délelőtt 9 árakor fognak megtartatni. A 

/ A magyar uriküzönségnek nélkülözhe
tetlen szükséget képez t .TársssAg" PmB 
pompásan szerVcsztcJjt és pazarul kiállítóit 
hetilap. A hét legérdekesebb aktualitását Írás
ban és képben közli. Ez a magos színvona
lon álló lielilap utóbbi számab«n lO.OOCjVko-
rona pályadíjat tüz ki e kérdés megközelítően 
pontos válaszára : Mekkora lesz Magyarország 

' reZffTvrro?í?T^ 
olvasója. A Társaság dr. Dibay István és dr. 
Endrödy Béla kiváló szerkesztésében és dr. 
Rácz Vilmos lapvállalatának kiadásában je
lenik meg. Egyes .szám ára 5 korona, negyed
évre 40 korona, Előfizetéseket elfogad < bár
mely hazai könyvkereskedés vagy a „Társa
ság" kiadóhivatal* Budapest, VII., Károly-
körnt 3. . 

A Úttal egyesülési jog lehetővé 
teszi az nj egyesületek alapítását, a haborr 
által sújtott régieknek pedig a feltámasztá
sát, különösen fontos nemzeti érdek, hogy a 
vidék sportegyesületei minél hamarabb álljanak 
talpra és kezdjék meg nemzetkedvelő munká
jukat. Ebben a munkában nélkülözhetetlen 
segédeszköz a .Nemzeti Sport,..mély .íppeú 
most kezdte meg a magyar sporttörténeleni-
nek napjait képekben és szóval közölni, rifcfy 
hivatva van a mait lelkesítő példájával erőt 
adni a nagy nemzeti munkához. A dr. V idas 
Gyula szerkesztésében megjelenő egyetlen heti 
képes sportláp előfizetési ára negyedévre 38 
K. Aki legalább félévre fizet elő a Nemzeti 
Sport hetilapra, annak ingyen küldi "meg a 
kiadóhivatal (Budapest VII.. Karoly-kötut 3.J 
az 1919. évben megjelent összes számokat. 

Uj postai díjszabás. A hivatalos lap 
dec. 29 ik száma közli a kereskedelmi miniszter 
rendeletét a posta díj szabás megváltoztatá
sáról A rendelet szerint 1420. január 1-től 
kezdve uj postai díjszabás lép életbe, emelynek 
főbb tételei a következők: A levél portómeu-
tesitési dija belföldön ugy a helyi, min: a 
távolsági forgalomban 20 gr.-ig 60 fillér, 
minden további 30 gr. 20 fillér. Ugyanezek 
a dijak érvényesek Ausztriába, Németországoij 
Bulgáriába, Lengyelországba és a#?crbhorvát 
szlovén királyságba (ideértve a megszállott 
területeket is) küldött leveleknél is. A külföld 
egyéb országaiba a levélportó 20 gr-íg 1 
korona, minden további 20 gr. 60 fillér. A 
levelezőlap portója ugy a belföldi, mint a 
külföldi forgalomban 40 fillér. A nyomtatvá
nyokért 50 gr.-kint 15 fillér a portó. Az 
áruminta bérmentesítési dija 0 gr.-kint 20 
fillér, az Üzleti papíré szinten. Az ajánlási 
díj minden viszonylatban 1 korona. A hírlapok 
és folyóiratok dija a belföldön 250 gr.-ig 10 
fillér, 500 gr.-ig 20 fillér. A postautalvány 
dija a belföldi forgalomban 100 koronánkint 
40 fillér. A csomag dija, ha élelmiszereket 
tartalmaz, 5 kg.-onkint3korona,_lOkg.-oukint 
6 korona. 15 kg.-ig 9 korona. Más tartalmú 
csomag dija 5 kg.-ig 5 korona. 10 kg. ig 10 
korona, A csekk fizetési utalványok közvetítési 
dija 50 koronáig, 10 fillér. Az expresszdij 
levelek után 1 koropa 20 fillér, csomagok 
után 3 korona. " ' 

TJj kótákról. Az uj magyar művészet 
méltó képviselőinek műveit jelentette most 
meg a tigjnház és Divat* Zeneműkiadói aj-
lalata. Kotlatadványai eseményszámba m-h' 
nek, a zenei körökben csupa elismert zene
szerző műveit találjuk meg a sorozatban, 
mely egylől-egyig páratlan becsű alkotás 

Hetényi Heidlberg—Albert—Szenes A. .Üze
mi* c. dala végtelen bájos sanzon, ugyancsak 
Hetéiiyitől van a •Csikágói t á n c , ennek á 
Fzövegél Harmat Imre irta, roppant kedves 
a zenéje, eddig több, mint 10 ezer példány 
fogyott el. A pesti kuplék között Buday Dénes 
•Gerslii* cimü dala érte el a legnagyobb 
sikert, szellemes, humoros szövegét Harmath 
Imre irla, Budaynák, ennek a kiváló tehetségű 
zeneszerzőnek még néhány szép dalában 
"gYön^örtWtierflnlr, mintpéldfuF»A'''tincok r.T7 r 
A láncok!« . . . >Nevető leány , »Óh I 
FJben ütz«, Legenda, Rotter ur !! című dalai 
mind-mind csodálatosan szépek. Grósz Alfréd 
neve sem ismeretlen a közönség előtt. »8od-
dstn* ein.ü angol modorban irt ragtim-ja, 
• Ihajlom* mulatós nótája, >Itt filök a Hangli 
el«V.« kaharé dala, a tehetséges szerző biztos 
kezére vall. Ötvös Adorjánnak két dalát 
ílvezhn jük >Fedák 1 visszavárlak U elmés 
szövegű, a •Gyűlölöm - pedig a kabaré irodalom 
gyöngye. Pompái táncdnetl. Sieger. »Kár 

kellően felszerelt1 vizsgálati kérvények az áll. 
.kerületi iparfelügyelőséghez küldendők Szent-
györgy-ulca 16. 

Hamis sir a bankólebélyegiéarDl. A i 
. a híresztelés, hogy a kormány a régi bank-, 

jegyeket 50 szazalókra lebélyegzi, lelkiisme
retien szédelgők üzleti fogása, akik olcsóért 
.akarnak sz osztrák-magyar bank jegyeihez 

' jotni, vagy a hír terjesztését Ujabb árdrági-
tásra akarjak felhasználni. Annál károsabb ez 
az agitáció, mert sokan külföldi bankjegyeket 
vásárolnak s ezzel valutánkat még inkább 
rontják. Ezen álhirt maga Korányi pénzügy
miniszter ismételten megcáfolja. 

üj magyar hadiíogolybélyegek. Leg
közelebb hadifogoly-bélyegeket ad ki a ma
gyar posta. Három darabból fog állani, mind 
a három bélyeg rajza a hadifogoly életből 
veszi tárgyát. Az első bélyeg fehér hómezön 
bolyongó hadifoglyot ábrázol, a másodiknak 
tárgya az, hogyan fogadjak a hazatérő hadi-

"íűglyót, a harmadiké pedig: Búsuló hadifoglyok 
a fogolytáborban. — A bélyegeken rajtuk 
van >mágyar posta* felírás, továbbá alul 
a következő szavak: >Segilsűk haza véreinket!' 
A bélyegek a belföldi forgalomban használat
ban lesznek de a rendes díjon felül egy, kettő 
i lelve 5 koronát kell rájuk fizetni, hadifogoly 
célokra. ' 

Araminta vás i r . A budapesti kereske
delmi éj. iparlramtirn JL920 ér lataszánjiagy 
arumhua vásárt rendez. A vásár célja a 
l igyaszló közönség és a kereskedő világ 
i.gyeimet minden olyan ipari készítményre 
fjlhivni, melyei á magyar ipar kellő kereslet 
mellett meglelelömcnnyi.-ígbeu termelői képes. 
Tehát ha van városunkban olyan iparos, aki 
•lármilyen háztartási, ipari, vjgy mezőgazdasági 
cikket készít és ebből a c *iböi dadási aján-

itot tudna lenni, az felvilágosítást nyerhet 
./.ipartestületben. 

Vájjon k i lesz a magyar király ? 
I>. a'titokzatos kérdés ugyancsak fulálkoztat 
mindenkit, de aki állandóan figyelemmel fogja 
•iseroi az »Ezer év« ciniü loyaii- a képes 

••.-!• h - ::.;•.•:•.: megjelecS változat., számait, 
taogtudja ezt a . nagy titkol, öOCO korona 
jutámat ad e lap annak az olvasójaauk, aki 
titulálja, hogy ki itsz a kiruiy é» kik lesznek 

.i i ó. jelöltek. Az »Ezer év« a dr. Rácz 
Vihuo<: kiadásában jelenik "meg, szeik.-átesel 
|K\3fg"iTit0ub h.Éapírt>"!'T!r. OiW-í. AUHk 

•tátja cl. Egye3 szám ára 3 korona, neajedévre 
""40 korona. Előüzélések . a kiadóhivatalba: 

Budape-, VÍI, Károly körút 3. sz.a. küldendők. 

minden nőt, nőszámba venni,* szerzeménye 
és 'Szerződöm az operába* mindenkit kaca
gásra késztel ; _»Bai_. a Ciezler úrról*, egy 
varróleány bu.«. de szerelmes dala kivételes 
szerzemények.— Kovács Károlynak, a leg
népszerűbb zeneszerzőnek két uj és szép dala 
jelent'meg; az egyik 'Ami ezután jön. az 
mind hazugság* és . »Ha hinni tudnék*. Egy 
szenzációs neyü szerző, azerencés kezű al-" 
kotasai ezek. "Tésztaféle* és »H0tlen ne légy*. 
Losonczy Dezső két szép énekszáma minden 
fljtyelnift megérdemel, úgyszintén Nádor Mi
hály • Be könnyű volna* c mii dala is. Az ilt 
felsorolt hangjegyek bármelyik helybeli könyv
kereskedésben egyenkint 10 kor.-ért-megkap 
halCk.vagy közvetlen a kiadónál-is. meg lehet 
rendelni : Dr. Rác/. Vilmos könyvkiadó válla
lata "Színház és Divat* zenemükereskedésé-
ben, Budapest VII., Károly-körut 3. 

Hirlapnrtk nyomdájában egy ügyes 
fin tanoncnl azonnal felvétetik. 

K ö s z ö n e t n y i l v á n í t á s . 

Jóbará ta inknak, ismerőseink
nek, kik korán elhunyt fiunk, i l 
letve testvérünk Hegyi Antal te
metésén megjelentek. naRy bána
tunkban "részvétükkel felkerestek, 
a ravatalra koszorút hetyaétek, 
'fogadják bánatos szivünk meleg 
köszöneté t . ' 
- Hegyi család. 

HTCsulort Dinlqgisvc Nándor vtllanjfrflre •BoyvBrcndajábu, CtHditaolk. 


