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retelőtuerkentG éa kiadó -
DINKQREyiL NÁNDOR. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Dinkareve Nándor könyvnyomdája CzelldOmOUMa, 
ide intézendők a szellemi részt illető közlemény*, 

hirdetések és mindennemű pénzilletékek. 

• 

Éljen Gyömöréy György, 
ciel ' .dömblki vá l a sz tóke rü le t nemze tgyű lés i tagja. 

, Azon erőlködés, ' mely az utóbbi 
napokban az ellenfél oldaláról lábra 
kapott, azon minden illemet s önfegyel-
mezettséget nélkülöző kapaszkodás, mely-
Ive! minden áron célt akartak érni. 
impozánsan ledöntötte a Kisgazda-párt
nak reményéi, vágyát, a tegnap délután 
a "községháza erkélyéről a választási 
biztos által kihirdetett. vüKztáa t reTed-
mény, mely szerint Gyömöréy György, 
a Keresztény Nemzeti Egyesülés Pártja 
jelöltje 5351 szavazattöbbséggel nemzet 
gyiiies tagjául megválást tátott. 

A-választási eredményt egyes köz
ségek szerint az alábbiakban közöljük: 
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rattal ugyanazt lehetne írni, hiszen ö is vál
lalt kommunista hivatalt ép úgy, mint a gaz
dapárt más bizalmi térfiai is. A Keresztény-
párt dicséretére válik, hogy ilyen személyes
kedéseket nem használt tel és hogy az otromba 
támadásra nem felelt hasonló módon. 

Hogy mit jelent az érés pártszervezet, 
matatja a kerületben Czell és Jánosháza. 
Majdnem holtbizonyosan meg lehetett állapí
tani, hogy ezen helyeken a pár ta szavazatok 

Visszautasítottak jegyzékében fog
laltak száma 364, az érvénytelenné nyil
vánított szavazatok száma pedig 97 volt. 
Gyömöréy Györgyre leadatott 11861, 
ifjú Joó Ferencre 6510 szavazni, igy 
Gyömöréy György 5351 szavazattal 
győzött. 

. Amidón ezt á nagyközönséggel tu-
daijíikT iparitadunk_ szeretett JtépvisfllÖJt^l n á j i ) m n e i > f e < 1 részét megnyeri. Csak a sta-
ket megválasztása alkalmával üdvözölni. 
Kívánjuk, hogy a jó Isten adjon jó 
egészséget, fáradhatatlan erőt. soha nem 
c&üggedó akaratot ahhoz, hogy a prog
ramújában vázolt akaratokat megvaló
síthassa, a keresztény Magyarország 
-felépítését elősegítse, a magyar népnek, 
de különösen Kemenesalja népének bol
dogulását, iparát, kereskedelmét, mező
gazdaságát üdvös törvények megalkotá
sának segítségével előmozdítsa Hogy a 
magyar nép hazájában megelégedett s 
boldog lehessen. 
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, Most aztán beizélhetnek oépakaratre.1., 
demokráciáról, haladásról és mindenről, ami
ről beszélni szoktak. A magyar nép először 
élt a képzelhető legalulánosabh választójog
gal, hiszen a népnek majdnem a fele sza
vazott, í népesség 50 százaléka — és ez a 
népakarat megmutatta, hogy itt nincs más, 
csak keresztény demokrácia, hogy itt a népet 
csakis keresztény alapon lehet kormányozni. 
Kellett ez nekik ? 

Azelőtt az egész Kemenesalján -annyT 
volt a szavazó, mint most magában Czel'dö-
mölkőn. Éi volt olyan választókerület, mely
nek 500. sőt 200 szavazója volt. Es Ók mond
ják, a Budapesti Hirtap vitér maugói, hogy 
Ok még mosMs képviselők. Kit képviselnék ? 
Mikor Clark itt—járt, szaladtak főhöz-fához, 
hogy ők is párt, nekik is kell tárea. Most itt 
van.ni, még Mfekerléjflk, Heinrichjük, Peté
nyijük is kibukott. Hát kit képviselnek ? 

A mi kerületünknek is meg van a maga 
választási tanulsága. Az egyik az, hogy akié 
az otolsó szó, ai van fölényben. A helybeli 
Kisgazdapárt bár-erősen bukott, mégis az 
eléYt szavazatszámra becsDIéaael kell néznünk. 
Ezt köszöarfeti annak, hagy agitációját a vé
gére hagyta éa (óként (amóxua pamfletjának. 
Az a pamflet, melyért a megrágalmazott 

kapni, egypár ezer szavasóját elhódította a 
Keresztény pártnak.. Ebből látszik,, hugy mi
felénk még^ninci Öntudatos pártszellem min
deneit és hiányzik a -szervezetben rejlő erő. 
A mi választóinkat egyesen elhelyezett tá
madással , el lehel tántorítani olyankor is, 
mikor a kerületben'mindenki tudta, hogy a 

tisztikát kelTismerni, a nép pszichológiáját, 
vallási megosztását és a faji ellentéteket. Még 
a titkosság mellett is ki lehet számítani, hogy 
kire szavaztak' a isidók nagy számmal, A 
Keresztény-párt örülhet, hogy szavazói majd
nem tisztán keresztények voltak. 

Azután meg — ez a választás megmu
tatta, mi jogon beszélhet Magyarországon a 
szocialista-kommunista társaság. Ha nem is 
vettek Trészt a választáson — szavazataik 
száma megállapítható az áthúzott, üres sza
vazólapokból. Cs ezek, akiknek a'ig van az 
országban szétszórva 100 ezer szavazatjuk, 
ezek merték a kormány jogát maguknak 
kívánni. Nekik nem miniszteri tana, hanem . 
a népbolsnditásért egyéb járna. Hot. van a 
nép, melyre támaszkodnának? A i általános, 
titkosnak ez az egyik legtöbb eredménye. 
Világosan megmutatta, hányan vannak, akik 
legtöbbet ordítottak "érte abban a reményben, 
hogy tpsznuk lesz betOle. Most itt van, de 
alig űiülhetnek nejii. ' drf. 

V á l a s z 

egy K i s g a z d a - p á r t i r ö p i r a t r a . -
Január 23-ról Czelldümölkröl kel

tezve »Keresztény Kisgazda és Füldmi-
ves-párt« aláírassál egy röpiratot osz
tottak szét a választókerület több köz
ségében a választás kezdete előtt mint
egy 1 4 ^ 1 6 órával . 

Ebben a röpiratban a magyar 
kortesvilágnak még a régi, jó időkben 
is igen csnf, de sajnos gyakrsn szoká
sos eszközeit vonultatták fel: a hazug
ságot és a személyes piszkolódást. 

A személyeskedés egyik éle elle
nem irányai , valótlansága annyira nyil
vánvaló ugyan, hogy vele foglalkozni a 
nagy nyilvánosság elölt talán nem is 
kellene, mégis nehogy a rosszhiszemű
ség a hallgatást is félremagyarázza, egy 
pár egészen rövid kijelentést kell rá 
tennem-: 

641 -"-Kisgazda-párt jelöltjéről is egy kis rosszaka-

>az áruló Károlyi mellett egészen a 
végsőkig kilnrtottam« Hát ez nem igaz; 
annyira- nem, hogy soha egy óráig sem 
tartoztam Károlyi parijához. 

Mikor Károlyi forradalmilag kezébe 
ragadta a kormány!, mint mindenki 
tudja, azonnal lemondtam főispáni állá
somról, kormánybiztosi megbízatást nem 



5. M á n 

vállaltam és csak addig láttáin el kö-
téíességszerüleg hivatalomat tsy amig 
felmentésem és utódom — ; ismétel t 
sürgetésemre — meg nem érkezett. 

Én akkor sem csatlakoztam »az 
áruló Károlyi-pártjához t , amikor 1918. 
december 19-én Czelldömölkön már 
kép viselőjelöl le! is állított ez a párt dr. 
Porkoláb Mihály yoll Xképviseló ur sze
mélyében, ki ma tudtommal a Kisgaz
da-párt tagja, sőt a k k o \ sem, amikor 
1919. február 17-éti Budapesten Hock 
János elnöklete és több Károlyi párti 
miniszter, valamint nagyatádi Szabó 
István, Mohácsy Lajos és Máyer János 
részvételével megpecsételték a.Karolyi-
pár t és a Kisgazda-párt e g y e s ü l é s é n ^ 
De még akkor sem, amikor 1919. évi 
március hó 2-án Szombathelyen az 
addig pártokon kivül állolt 48-asok a 
Károlyi-párthoz csatlakozlak és éhgem. 
meg kfllöh kiküldöt t jük-ut ján is kértek, 
bogy tartsak velük és . legyek elnökük." 

2) Nevetségesen nem igaz, közön
ségesen hazug trükk az az áll í tás, hogy 
•kommunista hivatalt, ge.-'.'a.-ági fel
ügyelői állást vállaltam fizetésért.* -

Ac én keserves helyzetem ;-— a 
röpiv szerint 'hivatalom' '=- a" kom
munizmus alatt ugyanaz volt, mint a 
többi 100 hóidon felül gazdálkodó lár-
sajnéj mint pl . Joó Ferenc kisköcski 

I 

"nagybérlő uré. is, - 1 . i . abból állott, hogy 
.sok megszégyenítést tűrni kényszerülve, 
kezeltem a saját e lkommunizál t gazda
ságomat és védtem lehetőleg" a kifosz
tástól, azzal az elhatározással , hogy 
óei ot thonomból és birtokomból ~ addig 
k i nem mozdulok, mig . erőszakkal ki 
nem tesznek. Ezzel fenyegettek ugyan 
ál landóan, fféT'még sem történt meg 
Vasmegyében tudtommal egy j a z d a t á r -
sammal sem s igy velem sqm (persze 
ara tás előtt állottunk) — hanem csak 
az történt, hogy tulajdonos helyett ai^ 
kalmazöttnak, >helyi veze tőnek , tekin
tettek, elég spkaí kellemetlenkedtek, 
megalázni, terrorizálni próbáltak és 
egyelőre, de hangsúlyozottan csak n'cfe-
iglenesen* meghagytak helyeinéh, épen 
úgy mint a többi birtokost és" bérlőt, 
mint p l . Joó Ferenc — akkor intéző 
elvtársnak nevezett nagybérlő urat is 
Kisköcskön és fizetést is pont ugyan
annyit adtak nekem, mint neki, azaz 
SBTtlJnii. 

Mikor májusban kiadta a kom
munista kormányzótanács gazdaság ve
zető rendeletét, ennek 6. §-a kimondta, 
hogy: >A Tanácsköztársaság mezőgaz
dasági birtokainak belyi vezetője, az 
intéző, esetleg főintéző< — de semmi 
hatásköri külömbséget . a kettő közt 
meg neín jelölt, — akkor itt a .czell-
dömölki j á rásban vidékenként a viszony
lag legnagyobb birtokok kezelői jelöl
tettek k i — természetesen saját kéré
sük nélkül — úgynevezett főintézőkké, 
M I S T ' t y ^ 
jól," akiknek legjobban kellett szem 
előtt lenniük. Ezek között voltam én is. 

• Ettől fogva sem csináltam semmit 
mást, -mint azelőtt, L L hogy á magam 
gazdaságában foglalatoskodtam, csak
hogy hetenként egyszer, néha kétszer 

jelenthetnem kellett a ezelldömölki 

gazdasági teliigytlőségnél — néha. éjjel 
lovaspóstával kaptam beidézést S-T ariiok"-
kal az iratokkal, amelyet gazdaságon-i-
ról velem, a b á b e l i többi szocializált 
gazdaságról pedig azok vezetőivel ké
szíttettek. - . 

A felügyelőségnél néhány egészen 
ár talmatlan, kenyeréért dolgozó hiva
talnok mellett voltak vérbeli kommu
nisták is, népbiztosi rokonok, politikai 
megbízottak és budapesti »elvtársak. , 
akik az embert figyeltek- órákhosszat, 
úgy hogy mi , jelentkezésre köteíezett-
fóburzsuj-főirHéző --fiólíéflaimiiial, akik 
közt Gyömöréy Györgyös ott volf, tu-
rajdonképen tú*Mok voltunk, akiknek 
még otthonukat elhagyni sem tett volna 
-sztabad soha engedély nélkül, üe azért 
sokszor '-szolgáltunk-villámhárító gyanánt 
gázdalársaink javára. Másképen minden
ben egyezett dolgunk az ' úgynevezett 
intézőkével és különösen megegyeztünk 
azokkal üzetés dolgában: 

Én három hónapig éitem igen 
szerényen, nélkülözve a zsebemből, 
abból, amit a vörös terrortól, a pénz-
beszolgállatási rendelettől stb. megtud
tam menteni. . Fizetést természetesen 
soha egy fillért nem kértem,.nem kap
tam- és el sem fogadtam volna, sőt még 
az telvtársi lagt ellenőrzött saját gazda
sági pénztáramból sem vettem k i 3 
bónap alatt egyetlen fillért sem a ma
gam céljaira. 

Egyébként". csak gyűlölködő rossz
hiszeműség és politi-ai vad trükk állit
hatja be a kommün alatt átélt szánal
mas, megalázó helyzetemet, úgy mint 
azt-a röpira t tette, úgy hogy írójának 
az én akkori helyzetemhez és fizeté
semhez hasonló jókat őszintén kívánok. 

3) Hogy félrevonuljak — ha nem 
is bűnbánóan , mint a röpiy. -sz»-relné 
— az az én saját legfőbb vágyam is, 
amit annyiban már tökéletesen- meg is 
cselekedtem, a T ö e n n y i b e i f - a : "magam 
számára nem kívánok és ne-n várok 
többé semmit é3 másokat óhajtok a 
közélet szolgálatának előterében látni,.-J 
de amennyiben a közkatonák sorában 
komoly közérdekből szükség van vagy 
lesz r ám, oda polgártársaim hívása 
mindig beállíthat. Ettől a gyűlölködések 
sém riasztanak vissza. 

A Gyömöréy plakátot előzetesen 
ugyan — véletlenül én nem is lát tam, 
de annak tartalmával mindenben egyet
értek s ma még határozottabban állí
tom, mint eddig, bogy a Keresztény
párt egységének megbontása nem a ma
gyar ügynek használt , hanem megint 
csak a destrucl iónak. ' . 

Osiffy Lajos. 

H Í R E K . 
Fészolgabiránk gyásza. Özv. Nagy és 

Kiabark'óczi Pósfay Pongrjczué szül. podb'illai 
%mrm^l^BSTSímaell^fii 'gaafB-f--«z. éh 
meghalt á jugosz ávpk által megszállolt . Mu
raszombatban, járásunk főszolgabírója áz 
elhunytban édes anyját^yászolja. . , 
'• A közalkalmazottak segélye. - Az 
országos közszolgálati ' alkalmazottait egyi'-
régi vágya áll megvalósulás olótt. A háború 
.kOveUeáYébeu beállott súlyos gazdasági helyzet 

a köztisztviselőket éivrr .legsúlyosabban. Ne
héz helyzutüköu nem egitene a űzetésjayjlá-, 
hanem c;akis a term -szélbou való ellátás. A 
kormány a tisztviselők helyzetét méltányolva 
elhatározta' a természetbeli segély -kiutalását. 

Vágatási tilalom. A foldtnivelésügyí 
miniszter elrendelte, h gy a 8 éven aluli 
marnák.és a 3 éven aluli üszők levágása és 
tasátou Szállítása alispáni engedély nélkül 
tilos. A rendelet kiadásának oka a jövő állat
állományának védelme. - - • _ 

Felülfizettek alsósági ev. ifjúság 
tánc.igaimán: dr. Tompa Sándor, Joó Fereuc 
90—90 K, Vallenstein Károly 40'K, Haczsér— 
Lajos, dr. Küii.-ir Flórts, Somogyi Kálmán 
30— 30 K, Boröez vSándor, Brusszik Lajos, 
Hantsór József, Hanzser Lajos, Holler János, 
Kab.na Lucia, Kiss Lajos, dr.-rVtnits-Ferenc, 
Kosta Ernő, Somogyi Bálint, Somogyi József 
és Szabó Pál 2U—20 K, Csajbók Ernő, Csajbók 
Sánitor, Fodor Istváu^Günsbei^ef Ignác, Han
zser Samu, Havasi János, Havasi József, 
Kertász Mihály, Kiss Sándor, Koczor Márton, 
Hc.-.er Gergely, Molnár Béla, Petliő Lajos, 

-Ruz.a Lajos, Szabó Gábor, Sídkonyi Sándor, 
Vörös András 10—10 K. 

Gyásiistentisitelet. A czelldomo.ki 
congr. izr. hitközség amit vasárnap tartotta 
templomában gyászistentiszteletet. A ssufo-
iásig megtömött templomban Garai Izsó 
fóká.itor a szivekig markoló megható gyász
beszédet tartott; kérte az Egek Urál, hogy 

ISI hazáakat, Magyarországul sértetlenül 
bírhassuk tor&bbra is es ébredjen fel ben
nünk az. Összetartás szelleme, hogy amint 
most a bánatban, ugy mindenkor eggyé 
legyünk a haza iránti szeretetben. 

Halálozás. Kővary Mihály né hu 
betegeskedés után szombaton elhunyt Hétfőn 
temették nagy gyászoló közönség kíséretében 

Színházi elet Czeildömölkön. KOzsé-
gUni.be megérkezett Garay Béla színtársulata 
n a nyomolt kede yekef előadásaikkal fel 
élén-.itsék, az egyhangú, .téli estéket kede- * 
lyesekké tegyék, a szinpártoló közönségnek 
WCzeíetnyujthasianak a műsorra kerülő, 
legjcüb magyar színmüvekkel. Elég szép 
szántban megjelent közönség előtt vasárnap 
este tartotta meguyiíó" előadását. Szinre 
kerü.t »Prológű «t'jErényi Niisika szavalta, 
kissé iugadozóan, a mi a súgónak, tudható 
be. Otana .szinre került a >Méltóságos csii-
madia< kacagtató bohózat. Volt is elég ne
vetés, kaczagá?. Hátfőo »Kisértetek«, kedden 
»A Prtnc« vígjáték ' került műsorra. . 
dé itt a közönség'n?m mutatta meg, hogy 
szinpártoló, oly gyér számban jelent meg. 
Pedig, ha látták volna azt az odaadó, lelkes 
játékot, élethű alakításokat, amit a társulat 
szer-p'ő tagjai a hideg dacára kifejtettek, 
nem hiszen), hogy közönnyel telten a tyú
kokkal mentek volna' aludni. Czelldömölk 
közönségének figyelmét felhívjuk.ezen párto
lásra érdemes színtársulatra, mutassák- meg 
azt, hogy Czelldünaölkön is van közönség, 
mely a magyar színtársulatot pártolja/láto
gatásával előmozdítja. Végül még csak any-
nyit, hogy a dekoráció hábtíru okozta hiá
nyosságát- ne tévesszék össze • a szereplők 
játszási tudásával. 

Táncmulatságok a vidéken. A kenyéri 
ifjúság vasárnap POrneczy Antal vendéglőjében 

ző hailiarvék javára iáncnula^ago;-.«~«, 
rendez. — A nemeskocsi ifjúság ugy'anesak 
vasárnap este 6 órakór tartja Csönge János 
vendéglőjében műkedvelői előadását, melyen 
szinre kerül: »Az igmándi kispap, népszínmű. " 
Február 7 én a telsőmesteri ifjúság is tánfe-
mulatsá tol rendez Kar.ith Imre vendéglőjében * . 
a rokkant-alap javára. • —. 

ílycautott Dinkgreve Nándor vülanycróre btrenrftzett konyvayondíjéban, CtlldömOlk. 
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