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FeMfcncrkmtfi éa kiadó : 

DINKOREVE NÁNDOR. 
« 

Szerkesztőség és kiaáeaivatal: 
Diosjn'Te Nándor könyvnyomdája CzrlidcWiTMB, 
idu intézendő* n szellemi reert illető közleraéassek, 

. hirdetések, es mindennemű pénzilletékek. 

Ébredj magyar! 
Balsors akit régen* tép . . . Vájjon 

mikor ébredsz fásult, tompult idegze
teddel ? Meddig fogod tűrni, hogy rab
szolga módra hajtsák fejedet majd jobbra, 
majd balra ? Sorsnak ezer éven keresz
tül rád nehezedő csapását emelt fővel, 
délceg magatartással fogadud minden
kor, önérzetes, becsületes lélekkel, lán
goló hazaszereteteddel' mindenkor meg-, 
találtad az erőidnek összetartását, mely-
lyel a veszélyt leküzdötted, elhárítottad 
magadtól. Vagy. tatán a negyven éves 
demokratikus irányzás elvette erődet, 
megfosztott érzékenységedtől ? Vagy ta
lán á világháború szerencsétlen befeje
zése, a vörös uralom rémséges gaztettei 
tettek fásulttá, erődet Vette attól, hogy 
saját házadban magad legyél az ur? 

Ébredj magyart Nyisd fel szeme
idet, hisz házadba oly idegen fajpolipot 
engedtél be, melynek fejét -nem látod, 
nem ismered, de azt észrevehetted, hogy 
karjai nemcsak házadba, de az pgé&z 
világra nyúlnak. Tedd a keresztény ma
gyarság törvényének gyűrűjét ezen rut 
fajú polip házadba nyúló karjaira, mely 
elszoritja táplálkozását a többi karoktól 
8 igy nem lesz veszedelmes népedre. 
Ne üsd. ne vágd a polip karjait, mer; 
ez Táj a szívósan összetartó többi ka
roknak is, könnyen veszélyeztetheti az 
ezer felé nyúló karokkal életedet-. Éb«. 

-fedj I S az emancipáció közönyösségedet, 
melylyel. a polip karjait házadba enge
ded, szüntesd meg. Légy magad az ur 
a háznál, hogy nyugodtan élhess 8 gyer
mekeid ne legyenek veszélyeztetve. 

Ébredj magyar! Nem látod, hogy 
negyven éven keresztül síkos lejtón ve
zetett azon idegen fajú szolgád, akit 
házadba fogadtál. Nem látod, hogy 
amikor a szemed fénye veszélyezve volt, 
orvul, rútul hátba támadva, a vörös 
tenger raocsarába-KHtött. Ébredj 1 Spa
rancsold vissza szolgádat rongyaid sze
déséhei, mert jóságoddal rútul visszaélt 
a ne-engedd magadat vezetni, hisz van 
erőd, bátorságod, ludasod, hogy nélküle 

kitűzött célodhoz, a ke-

Ébredjetek magyarok I Fogjatok 
össze. Hagyjatok fel azzal a sok hang
zatos egyesületekkel s pártoskodásokkal. 
Válasszátok ki a legcélirányosabbat s 
abban tömörüljön minden tisztességes, 
becsületes magyar ember s ezúton ha
talmas erővel küzdjünk az uj keresztény 
Magyarország felépítéséért. Ne hallgas
sunk mi az.álnok szomszédainkra, hanem 
cselekedjünk ugy, amint ezt a magyar 
nép és a keresztény Magyarország meg
követeli . .»,• " . J f and . 

Gyermekmentés. 
A ezelidOmOlki Mov* osztály március 

21 én tartott ü>sén felvetődött az a hazafias 
eszme, bogy autóváros éhséggel küzdő gyer
mekeit egyei családoknál a^nyárt~hónapokra 
helyezzék el. Ekkor nagy volt a felbuzdulás, 
jelentkeztek is többen gyermekekért, de most, 
hogy a gyerrsvkek megérkeztek, csak 4 talált 
ideiglenes otthont CzolldSmölkön. 

A Move vezetőségét illeti a főérdem, 
nem ismerve fáradságot, mindent elkövetett, 
hogy ez az akció megvalósulhasson. 

A Szosia-fS M'ísió Társulat két nővére 
jár ta Bsate^.éeS*-**.** n há»ak»t, hogy a 
tiszta leverőre es a jó fálasi magyaros étke
zésre legjobban rászoruló gyermekek hozzánk 
kerüljenek, honnan testben éa lélekben meg
erősödve, gyenge lelkűkbe a haza szeretete 
heoltásával, édes emlékekkel kerüljenek vissza 
szüleik kOrébe. Itt a protekció nem működ
hetett, a két nővér éleslátása rögtön felfedezte, 
hogy melyik gyermeknek mulhatlanul szüksé
ges a falusi levegő és a jobb táplálkozás. 

Kedden délután f-i 4 órakor érkeztek 
meg a fővárosi gyermekek, akiket az állomá
son Póslay főszolgabíró, a bizottságok és -a 
vendéglátó családok fogadtak. Mindegyiknek 
a nyakában kis rózsaszínű kartqplap csüngött, 
melyre a gyermek n»ve, lakása és a vendég
látó neve volt irva. kezűkben meg egy-egy 
kis csomag, melyeknek tartalma különböző 
volt, de legtöbben néhány ruhadarab volt 
bekötve. Láttunk egy csomagot felbontva, 
melyben egy kis icg volt, mely valaha jobb 
uapokat láthatott és ngy másik ruhadarab, 
melyen nagyon meglátszott, hogy ez háborús 
szerzemény, mert apró, különféle foltokból 
volt összevarya. De majd ezeket a holmikat 

(-(elcseréli a picikének jó szívű gondozója ajak
kal. Egy másik"ki* fia a "noná alatt szoron
gatott egy csomagot, mikor felbontjuk, hát 
egy kávésbögre van benne, — bizonyára na
gyon szereti a kávét — nó majd itten less 
módja a hamisítatlan falusi tejbea 

A bizottság tagjai elbeszélgettek a gyer
mekekkel és érdeklődtek a nyakukba függő 

, magyar 
fogod, hogy azon remekművű uj házad, 
melyet a kereszténység jegyében akarsz 
felépíteni, épen a kereszténység cimei 
a ^ * m ^ i u M á r » létesült egyesüle
tek' muiftásaii 
eredmény haladását meghénitják s az 
idegen faj kárörvendve kiált: „Bárcssk 
aokáig tartana s keresztény kurzus."-

is eljuss a te kitűzött célodhoz, 
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tottak, java része lesoványodva, nagyon meg
látszott rajtuk a táplálék, a ruhahiány. Sze
gény kéknél-a bőr majd rá volt száradra 
vékony kis csontjukra. 

Felcsillant a gyermekek bágyadt szeme, 
Fereneoé grófnő as 

állomásépületben levő terített' asztalhoz hívta 
őket éa léltálahák-nekik a jó magyaros gn-
Ijást, toros csuszát, csaresnyét, némely gyer

mek már qgy jól lakott, hogy a sóskiflit 
siebébe dugta. 

A gyermekeket Budapestről kél miseió-
bólgy kisérte Czelidömöíkre, akik a legnagyobb 
figyelemmel voltak a gyermekek iránt, hogy 
bajuk ne essék. A helyi, bizottság élelmet 
szállított fel Budapestre, hogy belőle jövet a 
gyermekeket élnlmezze, akik annyira ki vol
tak ehetve, hogy pl. egy 9 éves gyermek 
egyfolytában elfogyasztott 17 dib. tojást, két 
vajas zsemlét, egy karaj mezes kenyeret A 
szüh'k hálatelt szívvel vannak a Move veze
tősége iránt, akik lehetővé tették, bogy gyér-
mekeik a nyomort felcserélhették a jóléttel; 
az volt a kérésük: .Vigyázzanak gyermeke
inkre, mert másank ugy sincsenN 

A legtöbb gyermekei a vouóczki lakosok 
vettek pártfogasakba, Magasiban 5, Merseva-
ton H , Jánosbázán 1, Kemeneshőgyészen I I , 
Ostttyasszonyfán 7, Magyargeoceao 2, Papó- -
exo'j 1, Izsákfán 1,- Dekán 5, Kenyériben 1, 
Bobán 1, Nagysimonyiban 2 gyermek nyert 
elhelyezést Czelldömölkön Fekete százados, 
Rozgonyi alhadnagy,. Bobért vendéglős, é s 
Horler kereskedő vettek magákhoz egy-egy 
gyermeket, - >»•*" 

A gyermekeket kisérő missios- hölgyek 
kijelentették, hogy ily szeretetben, aminőben 
a gyermekeket Czelldömölkön fogadlak?aebol 
as országban nem réaaesüitek. 

A fogadtatásnál Szőgyeuy-Mariah Fe-
renené grófnő, dr. Bavassy Béláné és Hoeht-
hausen Edére buzgólkodtak, hogy az éhező 
kis gyermekek minden jóval el legyenek látva. 
A konyhában a főzésnél Horler Jánosné, Be-
reez Lajosoe, Klaffl nővérek, Angyal Jánosné 
éa Schmid Kani iparkodtak az ízletes ételek 
elkészítésével, aminek az apróságok nagyon 
megörültek. Fentieknek nemes, gyermekmentő 
fáradozásaikért, úgyszintén azoknak, akik e 
célra I I U Í L lisztet, tojást, zsírt adtak, koszo
netet mond ngy a Szociális Missiótarsalat, 
mint a More vezetősége. 

A hőt eseményei. 
A magyar politika hete annak a törek

vésnek a jegyében állott, mely már Apponji 
Albert jászberényi beszédében is kifejezésre 
jutott, hogy az országban helyre kell állítani 
a meglazult személy éa vagyonbiztonságot éa 
az atrocitások elkOvetOi ellen a legszigorúb
ban kell eljárni. A kormány a kormányzóval 
éa minden illetékes tényezővel egyetértőleg 
ngy határozott, hogy a személy és vagyonbiz-
tömaso t törvétinyet-btewsitja éssastoden ren
delkezésre álló eszközzel végrehajtja. Katonai 
osztagok mentek a Dana és Tisza közé, a 
visszaélések megfékezésére és meg van a 
remény rá, hogy a bűnösök, akik legtöbbször 
a magyar nemzeti hadsereg formaruhájában 
követték el bűncselekményeiket, elnyerik 
méltó büntetésüket és a rend, nyugalom 
netyítráll . IT^élra a- kétaobbaczi p á r t a Kis
gazda és a Keresztény Nemzeti Egyesülés 
szoros fegyverbarátságra lépet t A lappangó 
kormányválság igy csak személyi kérdésekre 
korlátozódott . 

A fehér terrorról terjesztett irányzaton 
híreknek külföldön az a hátasak volt, hogy 
— bír szerint — az általános munkáaszö-
retaég gazdasági blokád alá helyezi Magyar
országot. A külföldi sajtó nagy r e s z é l l k e l • 
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haUroat éhen és izemére hányja a munká
soknak, hogy a Tőrös terror idején miért nem 
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i t t u u i n i . 
Pénze, Kun Bélának szabad folt rabolni, 

gyilkolni, de a gyilkosakat megbüntetni nem 
szabad. A nagy hangon hirdetett blokádtól 
aeaa féiü.k. 

A békeszerződésnek napról-napra mu
tatkozik a kedvező hatása. A i antant gazda-
aági és politikai körök egyre jobban közeled
nek gragyarorszaghoz s a hazatérd Benárd 
Ágoston dr. népjóléti miniszter kijelentése 
szerűt az idegen nagytőke érdeklődése is 
kezdetet vette. A meghatalmazol t miniszter 
•gy énj, hogy nem a kopersó-fedelét Csapta 
le a békeszerződés aláírásával, hanem egy 
szebb jövő kapóját nyitotta meg. A ktifoldi 
lapok vezető helyeu foglalkoznak a Magyar
országon elkövetett igazságtalansággal a ka-
Woöjen angol politikai körök, maga Aiquith 
• — elénk részvéttel fordulnak a szétdara
bolt Magyarország felé. A nekünk itélt dél-
magyarorsz iiji területek kiürítése a jelek sze
rint ée a szerbek magatartásából itelve —' 
folyamatban van. • -

Bécsben kormányválság tőrt ki, amivel 
egyidejűleg akció indelt meg a katonai taná
csok ara Imának letörésére, amire a béeai 
helyTJraég tiltakozó gyűlést rendezett. — A 
koalíció valószínűleg (elbomlik, mert a keresz-

ssociáltita képviselők oeai akarnak 
IM működni. A megoldása, irányában a 

tárgyalások lassan haladnak. A kormány a 
válasatasokig hír szerint helyén marad, de a 
koal.cióból származó kötelezettségek mindkét 
pártra nézve megszűnnének. 

A választásokat az ősszel tartják meg. 
A berlini kormányválság sem ért még 
a baloldali azociálutak állásfoglalása 

a igy valószintleg jobboldali polgári 
kormány fog alakulni. Az olasz válság Giolittt 
kabiuetalakitasi megbizatására megoldást nyert 
Giolitlí pro grammja a francia befolyás letö
rése éa Hemetorsiag megerősítése. Albániában 
nagy zavarok vannak, a leikelők Valonat ost
romolják. Szerbiában mindenütt lolyik a fegy
verkezés. Kásád pasa ellen egy 27 éves albán 
tatai aaebrr revolverrel merényletet követett 
eL A pasa meghalt At kibán diktátort á t 
albánianak okozott szenvedések miatt ölte 
aaeg a merénylő, akit Avstn Riztennek hív
nak. A lengyel csapatok a Berezina folyónál 
nagy győze rnet arattak a bolsevik! haderőn. 
A bolseviki sajtó aggodalmas hanton tr a 
szovjet kOalársaság jövőjéről. Már a bolseviki 
lapok aeea bíznak, mi sose bíztunk benne. 

Uj Thonuzoba. 
fogáéi nagyér Thoeuzobáeak 
Qyiszos őrszemek hírül köztik, 
Htm a régi istent uralják 
A délibábos magyar puszták. 

Villamos Nadur karja lankadt, 
Hajdan bősz ereje megfejj ott 
S Njugateak uj lateee előtt 
Hágj harcos Hadúr térdre rogyott. 

Jkoeuzobát a hir meglepte . . . 
Nagy Thonuzoba semmivé lett 
Dacos, makacs, magyar szhfisck 
Betteető kianal fájt az elet. 

Mégegyszer merész, magyar deccal 
Kiválasztom magam a sirom. 

Nem akart látei uj világot. 
S króaikákbaa igj Ven megirVa : 
Büszke ceóíáros hadi ménjén 
Leléptetett élve a sirba. ^ 

A magyar latén újra gyenge, 
OrV iste.ek, -haj. rászakadtak, 
46 kardját kezéből kiverték, 
Csuklójára bilincset raktak. 

dej én nékem is fej az élei! 
)U majd egyszer tovább nem bírom, 
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S uj magyar, pogóay, Thonuzoba 
Keresztbe fosom a kit kezem 
S csillagtalan szent sötét éjbe, 
S hajadba eltemetkeze*. — POR. 

H l R E K . 
A jó emberekhez. 

Yatvdrmeijye nemetsttvü lakon jydhot for
dulok kirő utóval. 

A hiányos táplálkozás Következtében 
gyenge, vérszegény városi gyermekek meg
mentésére, a hihetetlenül nehéz megélhetési 
viszonyokkal küzdő családok segítésére a 
Tant.egyei Népgondozó Szövetség iiyaraltatáai 
akeiót iodit. abban a meggyőződésbea. hogy 
az a derek vasi közönség, amely meleg szív
vel fogadta be nyaralásra a vézna osztrák 
gyermekeket, aokkal arivesebbsn veszi ottho
nába néhány heti odOlosre a vérszegény vasi 
magyar gyermekeket, hogy azok a jo faiasi 
levegőn bőségesebb táplálkozás mellett meg
erősödjenek es izmos hajtásai legyenek nem
zetünk megtépázott fajának. ' 

Arra kérem a nemesen gondolkozó kö
zönséget, hogy akik 4 hétre hajlandók otthont 
adni egy vagy több városi gyermeknek, június 
Míg jelemiek be ezt a Vasmegyei Népgon
dozó Szövetségnek Szombathely, Vármegye
ház, földszínt i. 

Kérem a lelkész, jegyző, tanító urakat 
és a falvak többi vezetőit, vegyék kezűkbe a 
nyaraltatási akeiót, lelkesítsék, buzdítsák né
pünket,, hogy ert az áldozatot vállaljak. 

Vaai magyar gyermekeket mentenek 
meg vele édes magyar hazánknak. 

Hazafiaa üdvözlettel 
A Vasmegyei Népfoudozó Szövetség nevében: 

Ctirdky sk. főispán, kormb.-eluök. 
Fényes esküvő. A . kecjfroeemaiasi r. 

kath. templomban e hó 16 áu délelőtt tartotta 
esküt'.jet farkas Ferene, a 18 ások közked
velt századosa Wimmer Jolánnal, Wimmer 
Lajos tiszttartó szép és bájos leányával. Bíró 
István máskor pedáns körjegyzői irodája vi
rágdísszel és a fala legszebb tizenkét koszorús 
leányával várta a násznépet, míg a körjegyzői 
lakás helyiségeiben a vidéki és helybeli intel
ligencia gyűlt egybe s a virágdíszéé hintón 
érkező szép menyasszonyt zajos ovációval és 
virágesővel fogadta a község apraja es nagyja. 
Az anyakönyvi hivataltól a templomig a tűz
oltóság is önképzőkör állott sorfalat • a 
virágpompában aszó templomban a dalárda 
megható szép' éneke nie.leu zogó éljenzés 
közben rózsaesőben vonóit be a templomba 
a. násznép, hol Zechmeister Viktor esperes 
eskette össze a fiatal párt Az ünneplő köz
ségben impozáns módon nyilvánult meg a 
köztisztelet a Wimmer család iránt A köz
ség fiatalsága az Erzsébet-ligetben még akkor 
is ropta a táncot, mikor a fiatal pár az estéli 
órákban aatón keresztül robogott a községen 
Szombathely feli, uj otthonába. 

Áthelyezett Taii t t totóul parancs
nok. Elsztner István alezredes június hó 
elején a debreceni körleiparancsnoksághoz 
helyeztetett át. Az ősi óta volt a vasati 
katonaság parancsnoka és távozását ágy ka
tonái, mint Czelldömölk közönsége mélyen 
fájlaljak. Helyét Pantle László hadnagy foglalta 
el Oatlfyassionyfáról. 

Halálozás. Balogh Gyula pápai fürdö-
tulajdonost ét családját mély gyász érte, 
Vilma leányuk 25 éves korában való ÉP 
hunytával. Csütörtökön délután temették naiv 
részvét mellett -

A veszprémi kath. ieijényegylel jalioa 
Vén ünnepli fennállásának 25 éves jabilenmát 
nagy ünnepi műsor kerajihen, M ünnepség 
már reggel 8 órakor kezdetét veszi éa este 

Helyreigazitásnl vettak es közöijüK az 
alábbi sorokat: T. Szerkesztő Úr ( A •Keme
nesalja' legutóbbi-számában a hírek között 
nr«j«l«nt ama közleményre néree, hngy 
a Danaotnli evane, egyház kerület soproni 
tanintézeténél 1000 koronás alapítványt tettem • " 
(Mi ezt a kirt a >Virradatbólc vettük á t 
Szerk.) meg kell jegyeznem^ hogy én mosta-
nában ilyen 'alapítványt nern létesítettem, de 
igenii leltem három • -wei ezelőtt 1917-ben, 
amikor még az 1000 korona ért valamit 
Tiszteletlel Nagy Sándor, ev. lelkész. 

Kőszénét. A Czelldömölki Evang. Nő
egylet hálás köszönetlel nyugtázta, hogy a 
Kemenesaljái Köz:- .»d.t-a.n Hitelbank K. T. 
az 1018 és 1919 évről a nevezett Nőegylet 
javára összese.i 160K készpénzt adományozott -

Sport. Ma vasárnap fél 0 órai kezdet
tel a ezeUi :: • •. »Move« Sport Egylet a 
Győri Vasutas Sport Egylet jó hírnevű foot-
ball csapatát barátságos mérkőzésre látja 
vendégül. 

Jószivü adakozók. Szegény nyaralásra 
érkező gyermekeink túlnyomó részben ruhát
lanul érkeztek s' etek felraházására kéri a 
Move vezetősége mindazoa jószivt adakozó
kat, akik gyermekek elfogadására nem vállal
kozhattak, használt ruhák, lehérnemfik vagy 
pénzadományaikkal segítsenek szerencsétlen 
embertársaikon. Mtndenn-mű adományt hir-
lapilag nyugtázunk. — Dr.. Bédey István a 
nyaraló gyermekek felruházására 300 koronát 
adományozott Szabó Károly gőzmalomtulajj-
donos a nyaralásra érkező gyermekek ellátá
sára 40 kg. lisztet, a jáno«házai gőzmalom 
25 kg. lisztet a janosházai tejszövetkezet 2 
kg. vajat adományozott Dgy a nevezetteknek, 
valamint a nagyszámú adakozóknak ezúton 
mond hálás köszönetet a Move vezetősége. A 
szegény nyaraló gyermekek cipőinek javítását 
Venesz Sándor, czelldömölki lelkes Move ta
gunk díjmentesen elvállalta! 

A i állaatjegyek kibocsátása a kormány 
legújabb elhataroiasa értelmében a nyár 
második felére halasztódott el, miután az 
erre vonatkosú törvényjavaslatot először a 
nemzetgyűléssel leakarják tárgyaltától. Pedig 
az áilamjegyek, vagy a mint mondjak • uj j 
péni< Svájcban már elkészült, agy Utazik 
azonban, a valatáris ingadozás egyelőre szük-
ségessé teszi azt, hogy még a becseréléssel ae -
zavartatlék meg a pénzforgalom. 

Köszönet. A Kemenesaljái Külgazdasági 
Hitelbank R. T. 100, azaz egyszáz koronát 
vok szíves adományozni a czelldömölki , r. 
kath. Nőiskola két jóviseletO és szorgalmas 
szegény tanai ójának egyenlő részben leendő 
jutalmazására. A mai napon szétosztandó 
kegyet jutalomért a megjatalmasaodók nevében 
is hálás köszönetét nyilvánítja Barabás Ernő 
fétanitó. ' 

A i angol munkai bizottság magyar
országi tanulmányútjáról kiadott jelentésben 
Wedgwood ezredes konstatálja, hogy a magyar 
nemzeti érces rendkívüli elkeseredettségének 
oka kétségkívül a kegyetlen békeszerződés. 
Magyarország leggazdagabb vidékeit elrabolták. 
A románok a megszállás alatt as országot 
teljesen kifosztották. Erdélyben hajmeresztő 
atrocitásokat köretnek cl. A jelentés merát-

Japitja továbbá, hogy Szerbia és Románia 
valóságos blokádot gyakorolnak Magyarország 
ellen, ami szintén lényegesen hozzájárul az 
elkeseredés (okozásához. 

Oabonabeszerzés. Tervezett kormány
intézkedés szerint azon ellátatlanok, kiknek 
évi jövedelme 25 ezer koronát nem halad 
meg, az állam meghatározott áron biztosítja 
számukra a gabonát Részükre a basának 
métermázsánként 500 korona,-a rozsnak éa 
árpának 460 korona lesz az ára. A termés 
betakarítása alán állapítják meg az ellátatlanok 
fejkvótáját 

Hyugdijazott körjegyzők. Sebestyén 
Izidor jánosházavidéki körjegyzőt 1920 janias 
hó elsejével nyugdíjazták. — Kolossá Ferenc 
magvargencsi körjegyző a héten adta be a 
helybeli főszolgabírói hivatalhoz nyugdíjazta
tás iránti kérvényét, amely felterjesztik as 

' vatalhoz. -



Jönnek as oreas hadifoglyok. Hmd 
sBrübben hallónk jó ismerőseink Oroszország
ból valé hazaérkezéséről, akik már a csóti 
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—fogolytáborba, érkeztek, nogy leszereljenek. 
Szerdán kapott értesítést Fekete Lajoi százados, 
fioay fivére Fekete Károly hadnagy a sribé- i 
ríai fogságból Csótra érkezett, ét néhány nap I 
múlva már otthon lesz, Biósi Jenő járásbiró- i 
sági irodatiszt 'szintén megérkezett. 

Kényszerkólesön v isszaf ise tése a 
ÜBStvlselóknek. A pénzügyminiszter rendé- ' 
letet adott ki , melynek értelmében a pénz- I 
felülbélyegzésénél kényszerkOlesOnként leront 
Összegek 5000 koronáig risssa fov nak fizettet
ni. A visezantalásért. a szombathelyi kir. 
pénzügyigazgat /*agii.>z kell furdalni bélyeg 
köteles kérvény ben. A kérvényben feltüntetendő 
á pénztári elismervény kelte, száma annak a 
pénzintézetnek neve melynél a pénztári elism. 
kiáltót atott és a tökekövetelés összege. A 

I kérvényt aszombathelyi pénzagyigaigatósághoz 
•címezve, a ezelldömölki állampénztárhoz kelt 
legkésőbb jonios 10 ig bekBIdeni. A' pénztári 
slismervények összegét a pénzügyigazgatótág 
rendeletére a ezelldömölki állampénztár fogja 
kifizetni, az 5ÖiX). koronát esetleg meghaladó 
összegekről pedig aj pénztári 'elismervényt 
(og kiállítani. -

Hírek as államvasutak köréből Szabó 
Károly mav. ellenőr, forgalmi kirendelt a 
mezőlaki állomás vezetésével bízatott meg. 
Sajnáljuk ezen tisztviselő távozását, egyúttal 
gratulálunk neki, mert ezzel fáradságot nem 
ismerő munkáját honorálta felettes hatósága. 
Gellért József már . hivatalnok Jutásról Czell-
dömölkre, Kovacb István hivatalnok "pedig 

, Szabó Károly pótlására szintén CzeildörnOlkre 
helyeztetett 

Sierenesétlenül j á r t gyermek. Vonie-
kön if j . Jankó Sándor töldmivesoek Vilma 
leánya több gyermekkel a szomszéd udvarban 
játszadozott, já tszás közben az egyik gyermek 
az udvaron tevő boronát eldöntötte, ami 
ugy dalt, hogy fogai felfelé állottak. Ekörül 
j i úzo t t a kis 8 éves Jankó Vilma is és oly 
szerencsétlenül esett a boronába, hogy a 
gyomrán snlyos sérüléseket szenvedett Azon
nal a vármegyéi közkérházba 'szállították, 
állapota snlyos. 

Ifjúsági egylet A helybeli polg. Buisk 
>Ifjnsági Segítő Egylete-f. -hó 13-án a város
háza nagytermében tartotta alakuló kőzgyü- j 
lését, mely alkalommal az Ifjosigi Segélyző 
Egyesület vezetősége a következőképen válasz
tatott meg: elnök dr. Plelnits Ferenc ügyvéd, 
alelnökök Novak Béla járásbiró, Pósfay Gusz
táv főszolgabíró, ügyvezető-alelnök Kemeoesi 
József polgári finist, igazgató, titkár Rosen-
heim Jenő * irodatiszt, pénztáros Hnebtkansen 
Ede tkp. igazgató, Agyész dr. Kovács Kálmán 
ügyvéd, könyvtáros Beichsr István polg. isk. 
tanár, felügyelő bizottsági elnök dr. Havassy 
Béla vezető járásbiró, felügyelő bizottsági 
tagok Draveczky Árpád máv. felügyelő, állo
másfőnök, Haver István kereskedő, választ
mányi tagok Berzsenyi Dezső ügyvéd, d r . B i -
siezky András gyógyszerész, Fekete Lajos 
százados, Göttmann Bódog ny. csendőralezredes, 

-Gyömöréy György; nemzetgyűlési képviselő, 
Háczky Egon, dr. rfítftéssy Elek járásorvos, 
Horler János kereskedő, dr. Kübár Flóris 
plébános, Lórinth Gyula főjegyző, Leitner-
Imre m. kir. adóhivatali igazgató, Nagy Sán
dor ér. lelkész, Simon Sándor városbíró, 
Szalay József tkp. pénztáros, Vidos Dániel, 
Spissich János ptigazg, (föoöaak), Szórády 
Dénes, Barabás E r n ő . - 1 

Ébredő magyarok alakuló gyűlése, 
folyó hó 13-án délután 4 órakor a Korona 
vendéglő nagytermében az Ébredő Magyarok 
'gfesületének Steoher Antal központi ki-

. küldött vezetése -csellétt alakuló gyűlés tarta
tott A gyűlést dr. Kübár Flóris plébános 

~ syitotta meg. Impozáns bevezető beszédben 
matatott rá, hogy a magyarságnak tömörülni, 
esszetartani, vállvetve küzdeni kell az idegen, 
donira vágyó faj'ellen, mely egész Európát 
megmozgatja,.hogy a magyarságot elnyomja, 

- = - ^ Í ! S / t e a v t t . l ü t á n n á Stecher Antal kiküldött 

wnertetle az .Ébredő Magyarok egyesülési Tlul a z o n bajszát, melyet as 
ntóbb: időben as fbredő Magyarok Egyesüle
tének vezető emberéi és az egyesület élten 
intéztek. D», rrintán minden becsületes ma
gyar ember meg van győződve, hogy az Éb
redő Magyarok Egyesülete és annak" tagjai a 
becsületes céljától nem tért el s nem fog el-
W > » gyűlés a következő határozatot hozta: 
»Az Ébredő Magyarok Egyesülete becsülete* 
eéljától egy hajszálnyira al nem tér; séta 
a k n a m a n k a , seni terror által magát eeeleke-
deteiben befolyásolni-nem engedi:.az Ébredő 
Magyarok Egyesülete ellen,- vagyis az intran-
zigens keresztény nemzeti eszme eiien meg-
íuditott hajszát és rágalmakat a legélesebben 
viiazautaiitja~s törhetetlen hűségét fejezi ki 
Horthy Mikim kormányzó iránt, akiben a 
keresztény nemrati irány aralomra jutásának 
feltétlen biztosíthat- látja.« — Ez alkalomból 
Horthy k ö T r i r á T T z t f - f t o ^ 
üdvözölték. — Dlánna dr. Pietnití Ferenc a 
gazdasági egyesülés szempontjából mutatott 
r*> bogy a magyarságnak mennyire fontos 
feladata a szoros összetartás. Cziráky Jánuc 
a keresztény Htgyarörszág felépítéséről, az 
alapkövek csigalassú elhelyezésére matatott 
rá, monda — 1918. augusztus .-tói a ke
resztény Magyarország felépítésére törekszünk, 
nemzetgyűlésünk március óta együtt van, de 
a keresztény Magyarország felépítésére vonat
kozó fundamentális törvények még nincsenek 
megalkotva. A Nemzetgyűlés idejét is a pár
ták hatalmi kérdése köti l e , a nemzet pedig 
sínylődik, nyomorog Ez alkalommal nem ma
laszthatom al — foiytatá beszédét — hogy 
pénteken a nemzetgyűlésen elhangzott Ereky 
Károly szenzációs, hatalmas beszédére a gyO-
lés figyelmet fel ne hívjam, melyet a Virradat 
című újság junies 12-iki száma közölt "feg-
tárgyilagosabban, mig a- többi újságok alig, 
vagy egyáltalában nem közölték. Ebből is 
megállapítható, hogy a sajtó- nagy része még 
mindig azok kezében van, akiknek fáj ezen 
hatalmas beszéd. - — Indítványozta, hogy a 
gyűlés hatarozatilag mondja k i , hogy Ereky, 
Károly nemzetgyűlés tagját ezen hatalmas 
beszéde alkalmából táviratilag üdvözli. Továbbá 
a nemzetgyűlés elnökét táviratilag, felkéri, 
hogy Ereky Károly nemzetgyűlés tagja által 
tárgyalás alapjául elmondott- indítványa, mi-, 
előbb tárgyalásra kerüljön. — Élénk helyes
léssel az indítvány egyhangúlag elfogadtatott. 
TObbek felszólalása ntán a gyűlés ugy hatá
rozott, hogy. a tisztikar . megválasztása céljá
ból janias 20-án (ma vasárnap) délután 4 
órakor ugyanutt-gyűlést fog tartani. — Lap
zártakor értesülünk, hogy az egyesületet ér t 
legújabb támadások miatt a gyűlés, mig az 
egylet ügyei tisztázva nem lesznek, nem log 
megtartatni. ' - k i - ; 

Lopás. Ugi Kálmánná és Pál Istvánná 
jánosházai, Kelinger Antalné dukai lakósok 
feljelentettek a szombathelyi kir. ügyészség
nél, mert február hó 25 én az ugyanakkor 
elhalt Takács Istvánná jánosházai lakos ta
lajdonát képező -7000 korona értékű rnbane- { 
műjét ellopták. — Sárközi Ferenc, Németh 
Károly bobai lakósokat feljelentették a szom
bathelyi kir. ügyészségnél, mert folyó h é 10-én 
hetyei Nagy Sándor egyházashetyei nagybir
tokosnak rózsamajori rétjére! két petreoce 
szénát 400 korona Ariékben elloptak. 

Nyugdijas katonatisztek élelmezési 
i a rnkasegélye. Budapestről vett értesülés 
szerint a nyugdijas katonatisztek, katonai 
tisztviselők, további a katonatiszti és katonai 
üsetviaelői özvegyek és árvák élelmezési cik
kekkel való ellátás éa ruha segély tekintetében 
épen oly elbírálásban fognak részesülni, mint I 
a közalkalmazottak. Hogy e kedvezmény a 
Nynkosz, vasmegyei fiókja tagjai részérc mi - J 
•Mto&VgmmiwyiwiSQ, felhívjak Vasvar-
megye teröleteh lakó összes fent említett 
igényjogosultakat, hogy azonnal és lehetőleg, 
személyesen emiitett Nyukosz uttarságánál 
(Szombathely, gyalogsági laktanya, Move gaz
dasági hivatal) jelentkezzenek. Akii személyesen 
nem jöhet, az levélben jelentse bs személyi 

; , 3. oldal. 

adatait u. m. 1. A nyugdíj folyóaiti«ára 
vonatkozó rendelet számát É Nyugdijat mely ' 
aéóatáxnál topja. 3. A családtagok éa család 
háztartási alkalmazottjainak ' s zamát 4. Ax 
igényjogosult tartózkodási helyét, é s pontos 
címet. A folyó hó 25 ig beérkező adatok 
azonnal Budapestre küldetnek avégből, hogy 
jOvO l é v e l a természetbeni elKtás mar 
megkezdődhessék. Utóbb érkező adatok előrs-
láthatólag csak később lesznek • figyelembe 
vehetők. - Leveleiben, ha válasz kívántatik, 
válaszbélyeg melléklendő. 

Uj menetread. Holnap reggeltől ker.-: » 
a Máv. vonalain uj menetreud lep élntb . K 
szerint megsrünn«k e naptól kezdve « C'.".i-
dömölkrOl (1345-ös) délután 3.31-kor Bld-t-
pest felé a délután 3.55-kor ( Í 8 1 8 a i ) Szom
bathely fele, és a czelldömOlkről reggel 80S 
kor (1345/46) Szombathely felé induló vonatok. 
Esek helyett nj vonat állíttatott be Szómba) hely 

Pápa között személyszállítással (1341-
1344). Fehring—Budapest között as 1324 és 
1325 számú vonatok mint közvetlen szeméit 
vonatok fognak vasárnap kivételével köttet edoi.. 
Budapestről az első vonat "uj ménen-Mid 
szerint 21-én este 9.30-kor, Fehringról pedig 
29-én este*6 órakor indul. As 1325 ö s K m a t 
Fehriogről CzalldömOlkre érkezik éjjel 12.0*7 
kor, indul Budapest felé éjjel 12:30 ko-. tZ 
1324-es vonal érkezik Budapestről inggel 
545-kor, indul 6.05-kor, as 1318/a erkeiik 
Budapestről délután 3.03- kor, indul 325-tor , 
az 1341-es (Szombathely Papa) érkezik Szom
bathelyről délután 506-kor, indul 530 kor, 
az 1344 es (Pápa—Szombathely) éraezit Pa
piról reggel 8.52-kor, indul 9.22-kor. Fehérvár 
felé indul r e g g e l 7.50-kor, érkezik délután 
2'44-kor. Zalaegerszeg felé indul reggel 8.08 
kor, érkezik délelőtt 11.30 kor. Sopron fele 
indul reggel 480-kor, érkezik este 6.21 -kor. 

Felhivás a vidéki hadviselt ba ] t á> . 
sakhoz. A Hadviseltek Országot Gazdasági 
Szövetsége Budapest IV., Ferenciek ter 7. 1 
emelet 6. megal aki kotta á »Baj társi Sin v t -
kezotew. Ez a fogyasztási és értékesítő szó 
vetkezet erős kapcsot fog létesíteni a v.iroat 
éa falusi hadviseltek között. Célja az, hogy 
letörje a tisztességtelen kereskedelmei 0 4 m i 
nél jobban értékesítse a város és fala gazda
sági és ipari termékei t A Hadviseltek Szö
vetségének elnöksége felhívja a vidékitridvT-
telteket, hogyha bármilyen gazdasági termé
nyüket jól ét olcsón akarják- értéke-imnip 
forduljanak nyomban a .Bajtársi Szövette-. 
zethet«. Egyben felhívja figyelmüket arra is, 
hogyha iparcikkekre van szükség, l> báli 
megkeresésükkel a .Bajtársi SzOvelkezi i . -z« 
forduljanak. 
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sötét pely, jegy telén M0NIÜSZ 
210 cm. hossza, mellbösege 
183 cm., 164 cm. magas, 
azonnal eladó készpénzért, 
vagy elcserélhető anya-lóért Q 

Mvy Lajosnál Vönöszkön. *I 
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^ ^ S K A B O F O R M 
.. kenőcs újból kapható. 

Leghamarabb megszünteti: a viszkelég
séget, -ótvart, sömört, rühességet. 

Nem piszkít, szagtalan, nappal is Kasz-

Próbatégely, nagy .tégely és családi té
gely adagokban. 

Kapható a helybeli gyógyszertárban, va
lamint megrendelhető a budapesti tő
raktárosnál Török J. gyógyszertárában 

Király-o. 12. 
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Tánciskola megnyitás. 

Mérő József fővárosi lánc-
tanár£zelldömölkön a Korona-
szálló nagytermében ez idei 

tánctanfolyamát 
folyó évi Junlns ké 28-án 
(hétfjra) nyitja meg. 

A-tanfolyam alatt a nö
v e n d é k e k a légmodernebb tán
cokon kivüi a magyar tánco-
k a r i s ífurutjak. 

K ü l ö n gyermek kurzus 
tánctorBával * egybekötve d. 
u . 6 - 7 - i g , melyre 6 éves 
kortól gyermekek felvétetnek. 
Esti kurzus 8—10-ig. 

Beiratkozni lehet Diak-
greve Nándor könyvkereske
désében és az órák alatt a 
táncteremben. 

Jól iM szakácsné 
kerestetik. Jelentkelés Rá
kóczi-utca 37. S Í . házban. 
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Sertéstenyésztők 
ét gazdálkodók figyelmébe! 
1 darab kiváló,.mintapéldány 

" "2 éves fekete Bergschier 
. Pfeiffer-féle 

a n y a d i s z r i o 
tiszta fajmalacaival együtt 
vagyonfelosztás n.ialt j u t á n y o s 
áron eladó. Ugyanott malacok 

és süldők 

Tompos József Vönöczk. 

i B E E E i S E 

Tapasztalt gazda, 

2 szobából álló UJ HÁZAMAT 
melyhez szép kert ls van, 

elcserélném 
egy szabad területen épült 
házzal, melyhez szintén Tan 

kert, vagy földterület. 
Cim megtudható szerkesztősé

günkben. 

Asztalosok, 
temetkezési vállalatok fi

gyelmébe ! 

Koporsédiszek, 
szemfödök minden minőségben. 

Sirkoszoruk 
és művirágok nagy válasz

tékban kaphatók 

Kngler Nándornál 
Szombathely, Uránia-udvar. 

H O R V Á T H J Ó Z S E F 
mérlegkészitó ' 

S Z O M B A T H E L - f E N, 
Szentmárton-atca 7. és 

Kisfaludy Sándor ntca 28. s í . alatt 
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Szabadon álló B 

földterületért 
elcserélném 2 lakásból álló 

hazamat 
pincével és szép nagy kerttel-
Címem megtudható 

kesztőségben. 

B 
B 

B 
B 

ki nagyobb gazdaságot veze
tett, ajánlkozik m a g á n y o s nő -
hö2*gazdaságát lelkiismerete
sen vezetni. Esetleg, g a z d a s á g i 
felszerelését is {elajánlja. Cim 
a kiadóhivatalban." 

Gazdaasszonynak 
ajánlkozik• ign jól főzni tudó 
szerény igényű* ö iv . ' tanitóné. 
Levelet a kiadóba kéri M A. 
jeligére. . 

szá-Készit tizedes, táblás, rudas, 
zados, kocsi és marha-

M É R L E G E K E T . 
Bármiféle .mérlegjayitást jutányosán 
készít. Használt mérleget vesz, 
esetleg. becseréTT Kész mérlegből 

állandóan nagy rsktár. 
Vidéki megrendeléseket a. leggyor

sabban, pontosan elkészít. 

Minden magyarnak! 
A magyar irredenta és kniturtörek-

véiek most megjelent kitünó művei, melyek 
a sajtó szokatlan dicséretében részesültek, 
elterjedésükkel igen funlesszulgála.tot tesznek 
területi integritásunkért vívott harcunkban és_ 
a magyar jövőnek nemzett alapon való kiala
kulásában. Erhardt Brnőnsk nagyszerűen 
megoldott .Magyar irredeata< albnma, mely 
pompás r.:zuyomá-'-»ii, hat bekeretezésre 
szánt örökbecsű Inű »f««r tartalmaz. 120 K . 
Csiszár Oézának .Nemzetilétünkért, eimü 
a magyar kullurtörekvések serkentésére alko
to t t mesteri laliplakeltje-52—70._ cm. maha-
gonifára erősítve alabástrom, öntvényben 650 
K. terrakottában 1300 K. cizelált antik bronz
ban 3500 K. L i d i és bérmentesítés 50 K. 
Az irredenta érem jbujou es broehe alakjá
ban és antik bronzban 25 K, ezüst kerettel 
50 K, tömör ezüstben 12 gr. 200 K. Nemes 
márványlapra erősítve, mint művészies levél
nehezék 50 K, ezüstveretes 75 K, tömör ezüst 
225 K. A magyar knlturérem ugyanilyen 
kivitelben és arakon. Ezerszámra menő mű
vészi ötvösmunkák. A magyar irredenta é t 
knltnrbélyeg százanként 20 K. Állandóan 
használjak >Magyar irredenta, és .Magyar 
knltnra< magyaros stilu pompás bélyegpla
kettet 7—12 alabástrom öntvényben párja 25 
K.. Bérmentesítés minden műtárgyért S K, 
levelezésekért 5 I . Megrendelhető postautalvá
nyon »T.iiiiay .könyvkiadó művészeti intéze
ténél Budapest, I I . Zivatar-a. U « Könyv és 
műkereskedőknek 12—13. h. p. 25. Császár 
plakettje egyenként is. Az érem díszpéldányai 
bársony passe partontban. 

A legbecsesebb alkalmi ajándékoki 
A nagyobb művek értesítője minden megren

deléshez csatolva. 

gyűjtemény 
1000-en felüli különféle legértékesebb 

bélyeggel eladó; 
Megtekinthető ' szerkesztőségünkben-

snajrmttHiHjábm, SmWem*M> i& afsf 


