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Hegjelen miadu vasárnap reggel. 
Előfizetési á r : Egész érre 40 K, fél 

K, negyed-évre 10 korona, 
í n y e s szám ára darabonkint 1 korona. 

VEGYES TARTALlü FÜGGETLEN LAP. 

. reldomerknitfi éa kiadó : 

D1NK0REVE NÁNDOR. 

Szerkesz tőség é s Medéktratal: 
Dinkgreve Nándor könyvnyomdája Cwllilflrootssss, 
iclu intézendok a szellemi részt illető köziemét 

hirdetések és mindennemű pénzilletekek. 

Várjatok csak szegények, 
lesztek még jobban szegények! 

Tudvalevő, hogy a csehek, — jél-
lehet nem volt oláh látogatójuk s nem 
gazdálkodtak nálnk bolsevista bandák 
— nagy élelmezési nehézségekkel küz
döttek és küzdenek. Különösen a felső 
megyék és a rutének voltak rosszul 
ellátva. Az eperjesi éhségforradalmak 
ismeretesek s az ungvári >Ruszkaja 
Zernlya* »Adjatok kenyeret * cimü cik
kéből kiderül, hogy Verchovioában 
az éhhalál is napirenden volt. Most 
mint ezt a Narodni Politika jelenti, Son-
tag miniszter azzal biztatja a tótokat 
és az egész republikát, hogy a jövő év 
még rosszabb lesz, mert az egész' vilá
gon kevesebb á vetés, Ausztráliában 
rossz a termés és Afrika bevitelre szo
rul. Drágább is lesz s ezért a liszt árát 
már most kellene emelni. A pénzügy 
azonban — mondja a miniszter — 
ugy látszik elkerülte a katasztrófát. A 
pénzügyminiszter eladható és magas 
kamatozású pénztárjegyek kibocsátására 
van felhatalmazva. Erre a célra 1911. 
éri költségvetésbe egy milliárdot vesz
nek fel. 

Szép kilátások a felszabadított kis 
népeknek! Most ében haltak a jövőben 
rosszabbul lehetnek! De miért kell ebbe 
bekeverni Ausztráliát, Afrikát, mikor itt 
vau a magyar Alföld s csak engedni, 
kell őket visszacsatlakozni s meg van 
oldva a kérdés. 

Színház és cirkusz lett a nyu
gati harcterekből. 

Olyan híreket hoz Parisból a táviró, 
amire keserűség és fájdalom ébred a szivünk
ben. Mindig tndtok, bogy az emberek rosszak, 
bogy mindent elfelejtenek, hogy kapzsiságuk 
batariaiau és nem tisztelnek sokáig olyan 
emlékeket, amelyekhez nem kOti óket külö
nösebb érdek, Mig a pergörthwk pusztítottak 
bennBnket a fronton, idehaza már akkor ter
vezték, hogy micsoda nagyszert! kiránduló
hely és látványosság l e n a csatatér, abol 
bennünk..: a gránátok tépdéftek széjjel és az 
árkok, Összelőtt fedezékek, •sonka la!o, váro
sok éa fölperzselt falvak, ahol kipusztult min
den élet. Még a háború alatt Svájcban az 
óriási hegycsúcsokon deszkákból és drapéri
ákból díszes páholyokat építettek a kirándulók 
*s kíváncsiak részéia, akik látcsővel és ele
mózsiával felfegyverkezve napokig Öltek fönt, 
hogy nézhessék a Delomitokban, a tiroli alpok 
i»jtöin,-8fr-earda tó éa a folyók völgyében 
duló véresacsatákat 

Svajo kihasználta a világháborút, mint
egy nagy cirkuszi mutatványt éa magas' be
lépődijakat szedett a páholyok után. Francia
országban, abol a nemzeti katasztrófa a leg
nagyobb veszedelmet jelentetteMuimÉjne*, 

szintén akadtak jészemfi kereskedők, akik 
Wőre megjósolták, hogy az elhagyott csau-
terek a békeszerződés után a legkitOnőbb 
kirándulóhelyekké válnak. Ezt a jóslatot most 
valóra is váltják éa a béke aláírása óta- sOrQ 
rajokban lepik el az emberek a Somme vi
dékét, Verdun összelőtt erődéit, Rhsims kor
nyékét, ahol a háborús pusztítások a legret
tenetesebb módon tomboltak. Most mar nem
csak a katonák hozzátartozói árasztják el 
meghatódra ezeket a.szomorú vidékeket, ha
nem Parisból kolön omnibusz és aulójárato-
kat rendszeresítettek az idegenek részére, 
akikre nagy vonzerőt gyakorol az egykori 
vUágküzdelem szintere. Minden reggel hatal
mas méreti , termes kocsik indulnak Parisból 
a kíváncsiak tömegével:ki a harcterekre. S a 
volt lövészárkok romjain mint a hangyaboj 
nyüzsögnek a kíváncsi idegenek — mondhat
nók felmentettek — akik semmi pénzt sem 
sajnálnak ezért az élvezetért 

A francia példát megirigyelték az ola
szok is és mint az olasz lapokban olvassuk, 
ott is ki akarják aknázni a harcterek érde
kességét Milliós vállalatok alakultak arra, 
hogy egyes ezredek egykori lövtszárkaiba 
kiszállítják az érdeklődőket és részint a volt. 
katonáikból, részint élelmes és bőbeszédű 
csavargókból egész gárdát szerveztek, akik 
mint magyarázók fogadják az érdeklődőket 
és körfllvezetik őket a lövészárkok labirintu
sában, a karernákban, megmutatják hogyan 
éllek a katonák az első vonalban, elvezetik 
őket a tr.tn táborok k»!et.-be és még há t rább 
a magasabb parancsnokságok volt székhelyeire. 
Emellett azonban as állam is beleszólta harc
terek Ogyebe és elrendelte, hogy ki kell ásni 
a földbe temetett rengeteg vasat rezet és ólmot 

Nekünk magyaroknak még ez az utóla
gos haszba sem maradt meg a háborúnak. 
Elszakítottak egykori harctereinktől, a kárpáti 
nagy csaták és az erdélyi oláh betörés és 
posztitás színhelyét bocskorok tapossák. Az 
elesett magyar fiuk emlékét még a kegyelet 
setti tudja ápolni és őrizni Korul vagyunk 
véve egy nagy temetővel, ahol most az ellen
ség megrugdalja még a sírokat is, ahol magyar 
alussza örök á lmát Mi nem gondolhatunk 
üzletre, mikor a harcterek értékesítéséről van 
szó, de ennek a nagy temetőnek megszám
lálhatatlan és névtelen sírkeresztje jobban lázit 
minden magyart, mintha milliókat lehetne 
keresni a tragikus emlékek mutogatásával. 

A hét eseményei. 
~Az amszterdami iiaksassticsiar által 

rendezett bojkott javában folyik Magyaror
szág elten. Es az eredmény ? Epén ellenkezője 
annak, amit a; vörös zsidószaksservezetek 
kiterveltek és Ausztria is szankcionált: nem 
Magyarország, hanem Ausztria sínyli meg 
keservesen a forgalom megszüntetését Aust-
triától egy szem gyümölcs és főzelék sem 
érkezik, a zillingsdorfi és ébenfurti áramfej
lesztő telepen nem kapnak egy gramm ma
gyal szenet sem ée Bécset a sötétség és az 
éhség rémségei fenyegetik. Emellett Magyar
országot nem sikerült elvágni a világtól, a 
sestratáviró iderOpüi a Jegfrisebb híradásokat 
, a Magyar Távirati Iroda is tudatja a világ
sajtóval, hogy a zsidó bosszúnak semmi f o 
ganatja sincs Ma^ i r romágco . A bojkott tu-
lajdonképeni végnek ajtója. Aoestrh* minden 

nap világosabban látja, hogy a bojkottét csak 
Ausztria jár t rosszul s így a józanabb elemek 
állast ffglaltak a bojkott ellen, — kőztük 
Kamobak, a keresztényszocialista párt elnöke 
is — s a vasúti tisztviselők inkább sztrájkba 
állottak, csakhogy a szociáldemokraták ter
rorjának ne kenjen engedelmeekedniok. A 
batármenlt falvakban nyílt zavargásban tOet 
ki a lakosság a bojkott miatt, a vasutasok 
közt napirenden vannak- as összeütközések a 
hiába való a zsidószakszervezetek minden 
erőlködése, nem malik, el nap, hogy valame
lyik határállomáson át ne juttassanak egy-két 
vonatot aa osztrák keresztényszocialista vas
utasok. A kormány ellen egyre nagyobb as 
elégedetlenség és az előjelek szerint a bojkott 
nemsokára a rendőrök teljes fiaskójával véget 
fog érni. Aa amszterdami szocialista kikül
döttek már elutaztak Bécsbe, ahol Erztl Gusz
táv dr. magyar követ informálja Okot, milyea 
gonosz ferdítések alapján' határozták el a 
bojkottot 

A magyar kormányválság, amely előre 
látható volt, a tiszántúli választások nagyob
bik részének lezajlása után a mult hét végén 
következett be. Simooyi Semadam Sándor 
miniszterelrfök- lemondott s lemondását a 
kormányzó elfogadta. Hétfőn már megkezdőd
tek a kihallgatások is s a kormányzó az ösz-
szes pártok meghallgatása után fog dönteni 
az. országos krízis megoldásában. 

A két kormányzó párt, a Keresztény 
•emzeti és a Kisgazda párt már annyira kö
zeledett egymáshoz, hogy elhatározta, hogy 
csak olyan miniszterelnököt támogat, aki a 
blokkból kerül k i . Sokáig előtérben volt Beth
len István gróf és Rubinek dezignálása.Szmre-

-csányi fiyotgyöt éa Korányi Frigyes bárót is 
emlegették. A nemzetgyűlés a hét elején fon
tos javaslatokat fogadott el a botbüntetés 
behozataláról a közvetítő árdrágítók elten, a 
fényűzési adóról és a bírák és ügyészek fiza-
tésrendezésérőL A nemzetgyűlés s válság 
megoldása után folytatja munkáját. 

Az osztrák kormányválság még mindig 
nem oldódott meg és valószínű, hogy a k i 
bontakozást épen a visszafelé elsült magyar 
bojkott fogja meghiúsítani. Ausztriába egyre 
nagyobb az elkeseredés a szocialista zsidó 
terror miat t 

A német kormányválság a keresztény 
centrumpárti Fohrenbach kormányalakításával 
véget ért, aki a polgári pártok tagjaiból alakí
totta meg kormányát A szövetséges hatalmak 
a Bontognel konferencián megállapították Né
metország hadikárpótlásának összeget, amelyet 
•7 évi részletben kötelesek letőrlesttenL Egy
úttal agy intézkedtek, hogy Németország had
seregének létszámát 100.000 főre szállrtaa le. 
A diplomáciai összeköttetés Németország éa 
az entente között megindult ée nagyhatalmak 
már ki is nevezték kövérjeiket Németország 
a teljes konszolidáció utján van. 

A keleti kérdést illetőleg a szövetsége
sek ugy intézkedtek, bogy a görög haderő 
vonuljon fel a török nacionalisták ellen. Aa 
egyesült haderők állítólag már nagy győzel
met is arattak az elkeseredetten küzdő törők 
nemzeti csapatok étlen. A török békeszerző
désre adott választ a tSrök kiküldött átadta 
as- antant, meghatalmazottjainak. A válása 
hevesen kikel több sérelem miatt, amelyen as 
antant Törökország integritásába és i 
nitásába" gázolt bele. 

r 



H I R E K. 
Búzaföldön. ' 

Búzafölddé jártam, 
Sxip szemeket láttam ; 

—T^^-Piros Volt aa agfikj 
fcilasiia a másik; 
I z Volt a kalászon, 
Az piroa orcákon. ' 

• Buta paraszt* csaholjátok 
" T d r p c eczü óriások—— • 

jNéxzétek meg a busakcrcsztckct 
t$> tanuljatok tőle müVécxctct ! -

MAQYAR IMRE, 

Lemondott ev. eapereai felügyelő. Dr. 
Ostfly Lajos ny. fölspaii, colt országgyűlési 
képviselőnk a kemepesaljai ev. esperesi fel
ügyelői díszes állásáról, melyet 7 év óta v i 
selt, a héten lemondott. 

Lelkészválasztás. Kéri János helybeli 
ev. segédlelkészt, akit Kapi püspök Szabó 
Gábor helyettesítésére rendelt a ezelldomölki 
gyülekezethez, a mult vasárnap. Veszprém-
Suroo — h o l már egy ideig mint helyettes 
leik ász működött — a hivek 'egyhangúlag 
lelkészükké választották. A fiatal lelkipásztor 
megválasztásához örömmel gratulálunk es 
tevékenységében az Isten és a hívek ragasz
kodása támogassa. 

Évzáró a polgári l eányiskolában, á 
polg. leányiskola --tkej-Olt ünnepséggel fejezte 
be az iskolaévet. A leányok éneke és szava
latai ntán az igazgató jelölte meg az iskola 
célját és ama eszközöket, melyek az intézet 
fönmarad : .« ' bixlefitják. A jobb tanulok ju 
talomban részesüllek. Kiosztatott 1 darab i 
koronás ezüst, 500 K készpénz és 
ifjúsági regöny. Az évi általános eredmény 
jó vo l t 

i»elkés»egyesület é r t ekez le te . Az egy
házmegyei közgyűlést megelőzd napoo, f. hó 
ó-an délelőtt 0 órakor az ev. egyházmegyei 
lelkésregyesület értekezletet tart, melyen a 
lelkipásztori munka körébe eső kérdések ke
rtinek tárgyalás a la. 

Jolekony célra fordított tanudij Fodor 
Henrikue-*.,',i nak idéztetvén be s igy a re
s tére kielalt 30 korona lunuzási dijat a bu-. 
dapesti vaggoulakóknak adományozta, mely 
összeget szerkesztőségünk a reidettetési he
lyére juttatott. 

állatvédő egyesüle tünk folyó hó 7-én 
szerdán délután 3 órakor tartja rendes évi 
közgyűlését a városháza tanácstermében. Tisz
telettel kéretnek a tagok, a határozatképesség 
érdekében' minél .zámosabban megjelenni a 
gyűlésen. Veodégekül nem tagok is szívesen 

* láttatnak. Göttmann Bódog, elnök. 
Hadifoglyainkról . Flesch Jenő, Flesch 

Manó helybeli kereskedő Űa, kiről szülei már 
két év óta nem tudlak semmit, már a csóti 
fogolytáborban van, honnan a napokban szü
leihez érkezik. 

A zár alá vett balétek, átint állam
kölcsönök. A hivatalos lap közli, hogy á 
felülbélyegzésről - szóló rendelet értelmében 
s á r alá vett összegeiét,, amennyiben az eddigi 
rendelkezésekkel "a zár alól te l nem oldattak, 
államkölcsönként igénybe veszik. Ha a zárolt 
Összeg 35.000 koronánál nagyobb, akkor az 
eddig zárolt összeget veszik igénybe, ba a 

munista világban egyházi közgyűlés tartása 
lehetetlen volt, ezidén két esztendőnek moz
galmairól és az egyházi életet érintő esemé
nyeiről számol be az egyházmegyei elnökség 
a közgyűlésnek, amely megtárgyalja aa egy
házi es iskolai ügyekben felmerült kérdéseket 
A közgyűlést az érdeklődő hírek figyelőiébe 
ajánljak. 

Sport A czelIdömOiki Move Sport Igye-
sűlet juoias 39 en tartotta nagyszámo néző
közönség elótt revans mérkőzését a. zalaeger
szegi Sport Egye.-fl'et csapatával. Mint annak 
idején megírtak, a mieink májas 30-án Zala
egerszegen ismert okokból 0—3 ra vereséget 
szenvedtek, most azonban, hogy pártatlan 
szövetségi biró vésette a mérkőzést — a kü
lönben határozottan jó összjátékot produkáló 
zalaegerszegiek 0—1 arányban vereséget szen
vedtek, jóllehet a mi csapatunk nem a leg
jobb formát matatta, kivéve a mindenkor jól 
működő Szalay ée Koczor Lajos játékosokat 
és az oj kapóst Hegyit ki szintén szépen 
megállta helyét — Ma-délután a győri vas
utasok első csapata lesz itt vendégjátékban. 
Tekintettel aa ezzel jár* nagyobb költségekre, 
a nézőhelyek árai mérsékelten félemeltettek. 
Reméljük, hogy egy ilyen első osztályú ősa
pát meg nagyobb »flzető« közönséget vonz a 
pályára és viszont ők szintén az eddigieknél 
nagyobb •portélvmethen részesülnek. 

Meglopott huszá r ezredes. Farkas Ist
ván bjrandi illet. (Biharm.j a ezelldomölki ál 
lomaxra a szombathelyi személyvonattal ér
kezett, Diehtl Alajos hnszárezredestöl leszállás 
közben kabátja belső zsebéből pénztárcáját 
el akarta lopni, dé észrevették és letartóztatták. 

A vidéki hadviselt bajtársakhoz. A 
Hadviseltek Országos Gazdasági Szövetsége 
(Budapest, I V , Ferenciek tere 7. L em. i.) 
megalakította a •Bajtársi Szövetkezetet*. Ez 
a fogyasztási és értékesítő szövetkezet erős 
kapcsot fog létesíteni - a -vá ros i ós falusi had
viseltek klözölt Célja az, hogy letörje a tisz
tességtelen kereskedelmet es minél jobban 
értékesítse a város éstaln-gazdasági és ipari 
-termékeit A .Hadviseltek Szövetségének elnök
sége felhívja a vidéki fladvi elteket, hogy ha 
bármuyen gazdasági terményüket jó ies olcsón 
akarják értékesíteni, forduljanak nyomban a 
•Bajtársi, Szövetkezet, hez. (Budapest, IV., 
Ferenciek tere T. I . TO. ,5 . ) Egyben (elhívja 
figyelműket arra is, hogy ha iparcikkekre van 
szükségük, levélbeli megkeresésükkel a •Baj
társi Szövetkezet, hez forda halnak. 

Területvédő Liga felhívása. Tekintettel, 
arra, hogy a békeszerződés ideiglenes aláírása 
megtörténi és' ennek megfelelőleg ma mar — 
bármeunyirt fájjon is nekünk — a békekötés 
szerinti Magyarországról is kell írnunk és 
beszélnünk, szükrégesnek tartjuk, hogy hazánk
nak békeszerződésszerinti területét általánosan 
használt, egységes névvel nevezzük, amely 
névben kifejezésre jut az, hogy nem egész 
Magyarországról van szo, amelyben tehát 
lemondás nincs. Ennélfogva tisztelettel kérünk 
mindenkit, méltóztassék Magyarországnak ezt 
a részét állandóan .csonka Magyarországnak* 
nevezni ugy írásban, mint beszédben es oda
hatni, hogy ez a kifejezés általánossá váljék. 

Kivándorló igazságügyi iisztviselö. 
Emlékezhetnek még lapunk olvasói Süpöly 
Zsigmond volt ezelldomölki járásbírósági se
gédtisztre, ki Czelldömöikról elsőben atenkei 
majd saját kérelmére a csongrádi járásbiró-

aárolt összeg 35.000 korona vagy ennél kisebb, „ a g b ^ i e l t áthelyezve.Most mint értesülünk a 
akkor a zárolt összegből 10.000 korona men- „ i n p a ü k u s szorgalmas tisztviselő az ősz 
tesitve lesz, csak az azon felül levő részt folyamán kivándorol Amerikába, West-Klisa-
veszik igénybe. A rendelet június 30-an l é p e t t - H e t h városba, hol német-angol keresk. levelezői 

_ a. ' állást y á l f a l t ^ r i 8Ó0 dollár fizetéssel. Hogy 
Verekedés . Tóth János jánosházai la- megélhetését biztosítsa, a tengeren túlra megy 

kos feljelentetett á szombathelyi kir. Ogyéaz-l s ott vágyai menjenek teljesedésbe, hogy ha^ 
•égnél, mert régi haragosával június 18-án marosan hazajőve résztvehessen az ujjáépitée 
összeveszett, az öaszeveazésból nagy perpatvar • nehéz munkájában. • 
támadt, ennek következtében a haragosát | Egyházi ünnepély Alsóságon. A Do-
Mermáo Ignácnét földhöz u vágta. oántoü Luther Szövetség június hó 17-én d. 

. ' . - ' - . • '->»<.- ' • -.-.tatt 

Ksperesi gyűlés . A kemenesaljai ág. 
h. ev. egyházmegye f. hó 7-énjizerdáu d. e. 
9 órakor tartja közgyűlését a helybeli ev. 
tamplnmhan Uiwal hivaly » rBrrjnriM knm 

u. szép nmippélyt tartott az alsósági eraog. 
gyülekezőt templomában. Közének ntán Nagy 
Sándor ev. lelkész imádkozott és tartott 
Írásmagyarázatot Kocror Márton ev. tanító 
két szép harinouiam játékkal saerzell. telki 
élvezetet az ünneplők seregének, ugyancsak ő 
vezette az ifjúsági egyesület tagjaiból össze
állított énekkar két szép, összhangzatos éneké t 
Hettlinger Gusztáv ev. tanitó élvezetes felol
vasást tartott arról a tárgyról, miként szol
gálhatja minden hivő egyháza érdekeit é e 
miként segíthet a legszegényebb is gyüleke
zetének anyagi helysetén. Nagy Miklós ev. 
segédlelkész a Lether Szövetség programmját, 
célját, feladatait ismertette, meg a hívekkel. 
Az ünnepély műsorát szavalatok is gazdagí
tották,- a szavalók mindegyike ügyesen adta 
elő a szép költeményeket Szavaltak; Eszter
gálna Erzsike, Somogyi Vilma, Baranyai Imre 
és Csajbók István. — As ünnepély Nagy 
Sándor ev. lelkész imájával és a Himnusz 
éneklésével fejeződött be. Közadakozásból az 
ünnepély után 900 korona gyűlt össze a Lut
her Szövetség j avá ra . 

Vasutasok elbocsátása. A kereskede
lemügyi miniszter rendelete értelmében az 
1918. október 31-ike óta kinevezett és felvett 
Máv. alkalmazottakat azonnal el fogják bo
csátani a szombathelyi Ozletvezetőség terü
letén is. ó „ 'x 

Világositank fel a külföldet címmel a 
Területvédő Liga végrehajtó Dizottsaga június 
"8. es július 15 ike közötti időben a helyi 
rezetőség által megállapítandó naporv az or
szág minden részében es minden/'" helyén a 
Liga külföldi propagandájának háthatósabbá 
tételére országos gyüjtőnaput rendez. A bel
ügyminiszter ezt a. gyűjtést a megcsonkított 
Magyarország egész térületére megengedte. A 
legutóbbi idők eseményei, kétségtelenül bebi
zonyították, miszerint mai tragikas helyze
tűnk egyik legfőbb okozója az, hogy a kül-
töld informálását évtizedeken á t elmulasztót-
tok é s tétlen közönnyel néztük ellenségeink 
rosszakarata sajtóhadjáratát, nem téve egy 
erélyes lépést sem, hogy Európa müv. ' i köz
véleménye na igazi Magyarországot megismerje 
s a magyarság igazi magatartásáról, céljairól 
és törekvéseiről meggyőződést' -szerezhetett 
volna. 

° A kóly i reL e g y h á l templom tornyá
nak javítására adakoztak: Horváth István, 
Klem Testvérek 100—100 K, Kemenesaljái 
Takarékpénztár. Hitelbank 50—50 K, Sümegi 
Károly; Hoii'er János, Domokos Ignác, Horváth 
József 40—40 K, Magyar Király szálloda pin-
céYi • •, Singer Ferenc, N . N , Honig Sámuel, 
Huttrr Sándor. P. J., Weiler Gáspár 20—20 . 
K, Nagy Andtas, Herzfcid Mór, Hockhold 
István, Venesz Sándor, D. A., Szerencse Ká
roly, Sümegi Imre, Deli József. Spitzer Gvula, 
Stern Sándor, Róth Mór, Varga György 10—10 
K, D. N.. Örlei Marton. Molnár Béla, L. A , 
Kluger Salamon. Veisz Ignác 5—5 K, Blettler 
Pál, N. N. 4 - 4 K, B. D , K. Gy., B. J., 2 - 2 
K-t. Összesen 774 K. Fogadják az adakozók 
hálás.köszönetét a kólyi reL egyházközség 
gondnokságának. . 

Agyonrugta a ló. Sajnálatos balesetnek 
lett áidüzata-Miko . Hacoiy arieimstert^Sd&fí^' 
Az egyik'lova megrúgta és a rugáa.qly sze
rencsétlen volt, hogy baiálát okozta. Pénteken 
temették nagy részvét mellett. Bővebbet a _ 
balesetről - majd csak jövő számut-kban hozónk. 

Megjött az elveszett í iu. Kun András, 
kemenesmihalyfai lakos másfél évvel ezelőtt 
értesítést kapott, hogy ü a meghalt a fogságban. 
Ezen tesnjtó hir hatása alatt felesége bánatá
ban I öt hét alatt meghalt Most másfél év 
után a meghaltnak vélt fiu megérkezett a 
szülői házba, édesapja határtalan Örömére. 
Mily sokan fognak még örömet kelteni haza
jöttökkel, akiket m á r rég meghaltnak ' hittek. 

Rendelet a takarékkötrrvekTŐL ^ 
pénzügyminiszter egy legújabban kiadott ren
deletével feloldotta a szovjet-kormány: ál tal 
a takarékkönyvekre elrendelt személyazonossági 
záradékolás kötelezd vo l tá t ' ~T„ . . 



Adományok közcélokra. A Félix liget 
javara adakoztak: A Kemenesaljái Ta-

jjrékpénztár 50 K, a Kemenesaljái Hitelbank 
30 K. Az állatvédő egyesület alapjára ada-

. - ^ l a k : K^eueaajjaj^ Hitelbank 50 K. Keme
nesaljái Takarékpénztár 5 0 K , a Jámwházai 
Hitelszövetkezet 50 K, Reindl Ferenc 10 K. 

-fogadják a neraesssivO adakozók a jelzett 
jlapok nevében hálás köszönetemet Göttmann 
Bódog, elnök. 

Menetrend változás. Július 1-től kez-
dfldŐleg Keszthely és Balatonszentgyörgy kö
tött s 8516. éa 6531. számn vegyes vonatok 
rasárnap kivételével naponta közlekednek. A 
5431. számn vonat a 210. száma vonatra 
határozatlan ideig vár. Július 2-től péntektől 
. (ezd0dőleg további intézkedésig Budapest k. 
p. a.- és Bruck—Királyhida kOzött a Budapest 
t p. a.-ról este 9 órakor induló 16/a. és 
Budapest k. p. n.-ra reggel 8 óra 10 perekor 
trkető 10/a. számn vonatok közlekedése be-
BÜntettetett 

Fényűén sikerült táncmulatságot 
ijedezett — mint általában, most is — Péter 
•Pál napján a Move Sport Egylet Kitiiiö idő
járás is kedvezett a mulatságnak és a Griff-
Kalló kerthelyisége megtelt ajókedvO közön
séggel. Világos reggel vetett véget a fiatalság 
ridam táncának. A mulatságon felni fizettek: 
Tiborez Gyula Kemeiiesmagasi 75 K. Zle-
aovszky Dezső 50 K, Kozma István 40 K, 
Simon József 30 K, Nóvák Ferenc,. Virágh 
Antal 25—25 K, Rosta János, dr. Pielnita 
Ferenc. Draveozky Árpád, Fessler Antal, 
László Mihály, Danes József, Szarka Imre, 
Szita György, N . N. 20—20 K, Patyi Jónáa, 
HJróf Károly, Szarka Károly, Balogh László, 
Németh Imre, Seregély Károly 15—11 K, 
Gerse János 15 K, Taraljay István, Molnár 
Lajos, Kati.y József, Hutter Sándor, Kovács 
Dénes, Kovács Mihály, Vajai Károly, Nagy 
József, Varga István, Gerencsér György, 'Fa-

*—askas Gábor, Németh Sándor. Dénes. József, 
Nagy Gergely, Simon Sándor, Németh Sándor, 
Kovács Károly, Kiss Mihály, Kolozsi Sándor, 
N. N. 10—10 K, Vajai Sándor, Kiss Sándor, 
Reich Sándor. Horváth József, Komat, t« Ernő, 
Rosta Ferenc, Horvá'h Dénes, N. N. 5—5 K, | 
Tanhoff-* Istvánné, Asbóth Gyula 4—4 K, j 
Kocíis Irén 3 K. Felülfizettek a mérkőzésre: I 
Simon József. Varga Antal 10—10 K, Hutter | 
Sándor. San F.:renc 4—4 K, Farkas N. 3 K. • 

• Hangya- tagsági kOnyvsk kiadása. 
•A Czelldömölk és vidéke Hangya fogyasztási , 
szövetkezet tagsági köoyvecskéi elkészültek és I 
szok I . hó T2 tő | kezdődőleg a tZöretkezet j 
irodahi iyiséijebeu átvehetők. A toriódasok ! 
elkérd ese végett a.tagok a könyvecskék át- I 
vételére a jeienlegi tagsági igazolványukkal a 
következő sorrendben jelentkezzenek: Hétfőn 
12-én az A, B, C, D, E. F. Kedden 13 au G, 
B, I , J, K, L Szerdán 14-én M, N, 0. P, R 
és pénteken 16-án S, T, D, V, Z betűvel kez
dődők. Azok a tagok, akik a belépési dijat 
még nem fizették meg, tagsági könyvük at-, 
vételével tartoznak azt megfizetni. 

As idei-gabonatermést az edd.gí há
borús sajkástól eltérően, nem fog'alja'le a 
kormány teljes egészében, pusztán a nemzeti 

' h&iwref,-tisztviselők szükségletét fedezendő 
foglal le a .gabonarnagvakból — buza, rozs, 
kétszeres — hárOm ,-*»rél millió métermázsat, 
a töobit a termelő szabad rendelkezésére 

Jbocsátja^ Ennek a három és fél millió méter-
mázsának Összegyűjtése kivetés ntján történik 
és pedig" ugy, hogy a hevetett területek ará
nyában emelkedő kulcs szerint vetik ki az 
•8ye3 gazdaságokra és földmivelőkre a beszol
gáltatandó mennyiséget, melyet a termés bő
ségéhez arányítva a közélelmezési miniszter 
»»apit még. Ha valaki a reá kivetett gabona
mennyiséget a kormány által meg szabandó 
megfelelő áron beszolgáltatja, akkor erről 
elismervényt kap es a fenmaradó mennyiséggel 
szabadon rendelkezhetik, amíg azonban ezt 
a mennyiséget be nem szolgáltatja, tulajdon
képpen zár alatt áll bnza, rozs és kétszeres 
termése, -s- Jnnius » tői jnlius 3 i g minden-

. kinek, jelenteni'kellett a községházán bevetett 

KH4ÖJESAL7J* 3. oldal. 

területének 
sz iwrÜan ' ta ' . I ." J . h * i n U ' • d » t o k « U 7 "»>»«' 5 K, málna 6 K, uj burgo-

c s a : n é . ' . f £ ,° . b ( l D t ? t e o d ö *» Pedig nem-1 nys kgr. 5 korona. ^^JL^JZ^Jt^ 2 , 0 , T « Í Kb» József tűr jd kHEZuSL P J l . ' z M - l , e ' k o b T a T f Í W * 8 - * * r o , o u m o 1 1 " ° « w « ó t "csendőrség 

szervére, az Áruforgalmi részvénytársaságra 
bízta, mely azt a fogyasztási szövetkezetek, 
— igy Czelldömölkön a .Hangya, szövetkezet 

— vagy ezek által javasolt megbízható keresz
tény emberek ntján fogja eszközölni. Hangsú
lyozzuk, hogy ezek az uj bizományosok csak 
a hatóság álul kivetett mennyiséget szedik 
De es pedig azonnali fizetés mellett Búzával, 
rozzsal egyébként kereskedni ülos, azt csak 
a fogyasztók vásárolhatják és a malmok, 
melyejtjiTOa kormánytól megbízást kapnak. 
— Kivitelre eladói csak a kormány engedélye, 
ellenőrzése ffTrre a célra alkotott szerve 
utján lehet Az összegyűjtés mődját és felté
teleit később részletesen ismertetjük. 

A villamos telep mult számunkban 
közölt jelenlését egy módosítjuk, hogy a 
Ganz-cég által Özemben tartott tapolezai 
Elektromos műnél az áramfogyasztás dija 
nem 3 korona 50 fillér, hanem 2 korona 50 
fillér, a világitásnál átalányban havonként és 
gyertyafényenként 3 korona 20 fillér. Ezen 

Károly alsósáe.i lakos házába ax attakon ke-— 
resztül behatolt s onnan 10 méter vásznat, 1 
darab borotvát és 74 korona készpénzt, Osz-
azesen 1375 korona értékben ellopott Méltó 
büntetése lelől a járásbíróság fogházában el-
métkedhetik. 

Mit jelest az S. H. S. Amióta Szerbia 
Horvátországgal, Boszniával és a . Szlovén 
tartományokkal összeboronalodott, (elvetlo a 
rejtélyes: S. H S. nevet Postabélyegekan, 
hivatalos pecsétjtin; — mindenütt ott van 
ez a titokzatos három betű. Eddig mindenki 
ugytudta, hogy ez a hierogliph nem egyéb, 
mint az uj áhamkongiemartum rövidített 
neve: Szerbia, Horvátország, Szlovénia; ezen 
országperek kezdőbetűi, most azonban egy 
Délvidékről érkezett levél egészen más magya
rázatát adja ennek, a bárom betűnek Délma-
gyarorazágon, Horvátországban azájról-ezájra 
jar az ige: S H . S . . . Siess Horthy Siess. 
Sőt ez a rejtelmes bárom betű annyira nép
szerű lett már Jugoszláviában, hogy még 

, serajawöi törökök is — sokat jelentő Fzem-
egységarak már f. év március 15 tői érvény- 1 huojorgatással így üdvözlik egymást: S. H. S.. 
0 6 0 T a n n a - Péter az öreg szerb-király, amidon ezeket a 

Nyilvános nyugtázás. A kemenesmi- 1 betűket országának a címerébe illesztette, 
hálj fai tűzkárosnltak részere Pósfay Gusztáv | bizonyára nem gondolta, bogy Hortbynak fog 
főszolgabíróhoz a következő pénzadományok 
érkeztek be: Klein Testvérek 10.000 K, Zat-
hnreczky. Marion 100 K. Horváth József 1000 
K. Kemeoeuömjén 125950 K. Czelldömölki 
elöljáróság gyűjtés* 1400 K, Kemenespálfai 
ev. nőegylet 100 K, Horváth István 1000 K, 
Kissoiulyo közaég 500 K, Kemeneimihályfa 
1626 K, Tukorcs 51402 K, Bardossy Zoltán 
Alsómesteri 1000 K, GyömOrey György 6000 
K, Keled 266 K, Düka 598 K, Karakó 331 
K, Vönőczk 1199 K, Kernenoamagasi 280 K, 
dr. Ostffy Lajos 4000 K, Várkesző 63 K, 
Nagysimonyi 750 í . Egyházaskesző 416 K, 
Pápócz 261 K, Vad-szy Pál Izsákfa B80 K, 
Magyargenes 116470 K, Borgátai Olvasókor 
1007 50 K, AUösá'á 404-60 K. összesen: 
34589 K 22 b :ér, mely összeg bizottságilag 
a tG'.karusaltak között kioeztafott 

KOszAnetnyilvánltás. A Kémem- jai 
Hitr bink a Kain. Legényegyletnek 50 K-t, a 
KeeMaesaljai. Takarékpénztar 40 K-t ido
mai! yozott. A r. k. polgári leányiskola cél aira 
a H.lelbank 200 K-t, a Takarékpénztár 100 
K-t sdoinanyoK'-tt E:e.n <lkszegek*rt ej uton 
fejez-.n ki a.-, egyletnek, illetőleg az isko..inak 
hálás köszönetét Dr. Kfiliár Flóris.' 

"Táncmulatság. Bálint István vendéglős 
ma délután 4 órakor a Zöldfa vendéglőjének 
kerlhelyiségében dijti kezessel egybekötött tánc-
mulal-Rgot rendes. A dijtekézéseu értékes 
tárgyak nverlieiők. Beiépődij 2 K A tiszta 
jövedelem a hadiluglyok hazaszáliitasi költ
ségeire fordít tátik. 

Ármegállapítás. Az ármegállapttó bi
zottság a piaci és húsárakat legújabban a 
következőkben állapította meg: Marhahús 
eleje 60 K, hátulja 60 K, Bnrjuhu* eleje 60 
K, hátulja 64 K, sertéshús 76 K, -éirksaus 
40 K, zsirszalonna 120 K, olvasztott zsír 
150 K csirke párja I . rendű 40 K, U. rendű 
StrJfrtyuk kg. 20 K, réca 2 5 - 4 0 K, liba 
60—80 K, hízott réce kgr. 40 K, hízott liba 
kgr 40 K, bízott Ind kgr. 40 K, tej literje 
4-60 K, tejfel literje 24 K, túró literje 10 K, 
kilogrammja 20 K, tojás darabja 2 K, vaj 
kgr 100 K. Kelkáposzta és fodroskel drbja 
OO-Ll K, káposzta g y í * 9 ' D é l k n l k 8 r - 6 * t 
kalarábé levéllel drb. 60 fiit, saláta drb. 20 
fiit, laboda (spenót) kg. 8 K, sóskat 3 K, sar-
gartpa, petrezselyem, pasztinák levél el egyer-
2aT, ve«vesen kgr. 2 K. Zöldhsgyn kéntvaw vegyesen kgr 
levéllel, föghagyma kgr.-11 K, fősötök 2 K 
hűvelyés zöldborsó kgr, 8 K, szemes zöldborsó 
liter 4 K, zöldbab száraz kgr. 
ropogós, beíóani való, nagyszemü 4 K, lagy, 
anrószemü liter 2 K, meggy nagyszemü kgr. 
5 P K közönséges litar 3 K, ka^siabarask kgr. 

reklámot csinálni. 
E a y p é n z t á r c a pasasét 

és Igazolványokkal tegnap délelőtt 
Czelldömölkön a Baross-utcán át, az 
evang. templomtél t Rózaa-majorig 
vezető uton elveszett. Kéretik a be
csületes megtaláló, hogy a táréit aa 
Irományokkal együtt szerkesztősé
günkhöz láttassa el, hal 1118 Jutalom
ban aéssesll. 

Nyílt-tér. 
a rovatbae koiUsttakért felelfosegtt nem vttlál a Ssedu 

Nyilatkozat. -

Jelenleg katonai szolgálatot teljesítek éa 
igy ott értesültem arról, hogy Czelldömölkön 
miiyen alaptalan hírek keringenek rólam. Be
vonulásom alkalmából a Már. Fogyasztási 

! Szövetkezet Igazgatósága helyettest rendelt ki 
{ azideig helyettem, míg katonai szolgálatom-
! nak eleget tehetek és állásomat újból elfog-
' lalhalom. Rosszakaróim felhasználták az at

káimat, h . qy megrágalmazzanak és ntonutfélen 
azt hangoztatják, mintha cn a SzOveUezet 
kebeléből elbocsáttattam volna szabálytalan
ságokért .és hűtlen kezeiésért. G helyen hozom 
tudnm.i ukra ezen va.óllau hír terjesztu.tiek, 
hogy ha az ily híreket rólam, mint korrekt, 
kötelességtudó emberről még továbbra iá ter
jesztik, őket rágalmazásukért a törvény elé 
fogom állítani. 

Vaiakinek a becsületét a legkönnyebb 
pellengére állítani, amihez a czelldömölki 
vasutasok és rasntasnék — akin uk nem inge, 
ne vegye magára — nagyon bozzá vannak 
szokvapde erről a pletykálkodásról , - lonlább 
az én személyemet illetőleg, majd leszokta
tom őke t 
^ Kázmér Séta, 

a czelldömölki Már. F. Sz. vet. 

Zonfjoraínlajdonosok 
figyelmébe I -

LlpovnlCZky zongorákészitő és 
hangoló elvállal zongorahan-

© golásokat, bőrözőseket. Angol, 
S bécsi és pianinő mechanikai 
© j a v í t á s o k a t . Cím a kiadóban. 
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Gyűjtő-telep megnyitás. 

dümölk éa vidéke n. é. kö
zönségének tudomására hozni, 
hogy a Nemzeti áruházban 
fehérnemű és vegytiizütó 

gyüjtö-telepet 
állitoltunk fel. — Elvállalunk 
gallérok, kézelők vasalását és 
fényezését, férfi és női ruhák, 
függönyök, selymek, szőrmék, 
keztyOk, toalettek, belépők, 
kosztfln.Mk vegyi uton valö 
tisztítását. 

Monkák 14 naponkint 
•szköBOItetiiek. Egy próbával 
meggyőződhetik; mindenki a 
munka jóságáról éa pontos
aágáról. 

. Szíves pártfogást kérünk 

" 7arga József, ••>fj^ 
fchérnrmü éa vepi tisitiló ZalMgersif g«n. 

Gyújt J-teltp : 
Zlehovszky Dezső, 

•Kemieli ámhdi. Czelldam&Ik, Sient-
hixunuáz-tér. 
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kenőcs újból kapható. 

Leghamarabb megszünteti: a viszketég-
sóget, ótvart, sőmört, rühességet 

Nem piszkít, szagtalan, nappal is hasz
nálható. 

Próbatégety, nagy tégely és családi té-
. gely adagokban. 

Kapható a helybeli gyógyszertárban, va
lamint megrendelhető a buJap-sii tó-
raktárosnál Torok J. gy< c\- • i : .t.iban 

Budapest, Király-u. 12. 

v a d á s z k u t y a 
kitűnően appórtirozó, azonnal 

ai: dó. Cím a kiadóban. 

Egy ügyes fin 

tanoncul 

Minden magyarnak! 
A magyar irredenta és 'kulturtorek-

vések most megjelent kitűnő művei, melyek 
aé sajtó szokatlan dieséretében részesültek, 
eaarjeJésOkkal l y n fnnin- szolgálatot tesznek 
területi integritásunkért vívott hareunkban és 
a magyar jövőnek nemzeti alapon való kiala
kulásában. Erharit Braöaek nagyszerűen 
megoldott .Haoyar irredenta- albuma, m l y 
pompás rézoybmasbaK, hat bekeretezésre 
szánt örökbecsű ruűlapot tartalmaz.' 120 K. 
Csiszár Gézának .Nemzetilétünkért, cimü 
a magyar kulturtörekvesek serkentesere alko
tott mesteri lalip akettje 52—70. cm. raaha-
gonifára erősítve alabástrom Outvényben 660 
K, terrakottában 1300 K, eizelált antik bronz
ban 3500 K. Láda és bérmentesítés 50 K. 
Az Irredenta érem joujoo és broche alakjá
ban és antik bronzban 25 K, ezüst kerettel 
50 K, tömör ezüstben 12 gr. 200 K. Nemes 
márványlapra erősítve, mint művészies levél
nehezék 60 K, ezüstveretps 75 K, tömör ezüst 
225 K. A magyar kurmrerem ugyanilyen 
kivitelben és arakpo. Ezerszámra menő mű
vészi ötvösmunkák. A magyar irredenta és 
knltnrbélyeg százanként 20 K. Állandóan 
használjuk .Magyar irredenta, és .Magyar 
kaimra* magyaros siilu pompás bélyegpla
kettet 7—12 alabástrom öntvényben párja 25 
K. Bérmentesítés mind. n műtárgyén 2 K, 
levelezésekért 5 K^M-grendelhető postautalvá
nyon »Toltiay könyvkiadó művészeti intéze
ténél Budapest, I I . Zivatar u . 14.« Könyv és 
műkereskedőknek 12—13. h. p. 25. Császár 
plakettje egyenként is. A i érem díszpéldányai 
bársony passe partomban. 

A legbecsesebb alkalmi a]áBdékoi:l 
A nagyobb művek értesítője minden megren

deléshez csatolva. 

FALTÉGLA, 
kontyos, kési, bibercserép, 
alagcsövek, cementlapok és 
csövek azonnal kaphatók 
Első Szombathelyi Gőztégla

gyár R. T.-nál. 
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Szabadon álló 

f ö l d t e r ü l e t é r t 
elcserélném 2 lakásbél allé 

h á z a m a t 

HORVÁTH JÓZSEF 
mérlegkószitó 

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

Kisfalndy Sándor-utca 28. ss. alatt 

. . j r v . . J . . J . 0 v i J i 

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

MÉRLEGEKET. 
Bármiféle mérltgjavitást jutányosán 
készít. Használt mérleget vesz, 

lesetleg becserél. Kész mérlecbŐI 
állandóan nagy raktér. ' 

Vidéki megrendeléseket a leggyor
sabban, pontosan elkészít. 

i Vermoler-rendszerü ö 
kitűnő minőségű vörösréz 

1 permetező készülék Q 
H teljesen jó karban azonnal Q 
H eladó Cím megtudható szer- Q 
Q kesztóségün'icben. 

H H 

pincével és ssép nagy kerttel. 
Cimem megtudható a szer

kesztőségben, v : 
j f 
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felvitetik Patyi Jónás bádo
gosnál CzelldöBiölköfí í ' - -

Harisnyákat 
ujakat és .fejeléseket állandóan 
készítünk a legvastagabbtól a 
legvékonyabbig, minden szín
ben a legkitűnőbb anyagból. 

Rendeléseket felvesz:' a 
Japán-park kertésze Czell
dömölkön. " 
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a 2 éves csődör 
sötét pely, jegyteien NONIÜSZ 
210 cm. hosszú, rriellbőeége 
183 cm., 16-i cm. magas, 
azonnaf' eladó készpénzért, 
vagy- elcserélhető anya-lóért 

H Edvy Lajosnál Vönöezkön. 


