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Megjelen minden vasárnap reggel. • 
Előfizetési ár : Egész évre 40 K. l e l évre 20 

• K, negyed évre 10 korona. 
Egyes szám ára darabunk int 1 *> t»m ' r - -

FeleJónzerkeaxtS és kiadó: 

D I N K Q R E V E N Á N D O R . 

Szerkesztőség é s k i a d ó h i v a t a l : 
Dinkgreve Nándor könyvnyomdája CzelldOroOrs*pn, 
ide intézeodők a szellemi részt illető kOzleméncak, 

hirdetések és mindennemű pénzilletékek. 

r Magyar anyák, magyar asszonyok! 
Romhalmazból, összetiport részek

ből kell újjáépíteni szent Hazánkat. 
Nagy munka vár minden magyarra. 
Agyongyötört lelkünk s az elmnlt hat 
év rendkívüli izgalmaitól kifárasztott 
agyunk sejt.- remél gyora eseményeket, 
csodákat, meglepetéseket, de ezekben 
bízni nem lehet. • 

Bizni és hinni csak az ernyedetlen 
szorgalomban, a fáradhatatlan munká

id ban szabad. Dolgozni önmagunkért, 
hazáért s a magyarság szebb jövőjéért, 
nincs másként. -Szeretni rendületlenül 
egymást, feláldozni mindent hazánk 
nagyságáért. 

Hosszú, fáradságos ut elolt állasz 
—nemzetem. Évtizedek—könnyelmű 

töró~döm8égével hagytad magad agyon
tiporni, tűrted halálos ellenségeid fegy
verkezését. Körötted nem közönyös népek 
laknak, hanem fanatikus ellenségeid. 

Nem lesznek csodák! De lesz ne
mes küzdelem s ez után nagy és dicső 
Magyarország! Még tart a Bábéi-torony
építés, az emberek nem értik egymás 
szavát. 

De az anya szavát érti a gyermeke, 
a hű asszony szavát érti az embere. 
Anyák, asszonyok, tőletek függ tehát 
hazánk sorsa, nemzetünk jövője. A 
gügyögd gyermekekét apa-mama után 
bárom szóra tanítsa a magyar anya: 
Nem. nem, soha! ,> „ 

A hitves karjára né 'ő l e l i en^ o á k 
olyan férfit,; aki nemzetének él és ha
zájáért dolgozik. A haléves világégés 
megingatta a hitet — és megmételyezte 
a lelkeket^ agyongyötörte a szivet és 
az agyat.. * 

Nincs szép, nincs nemes, hazugság 
minden, csak egy van: üzlet, profit, 

-Jiaszon. 
A háború fergetegében a férfiak 

egy része a lövészárkok szenvedésétől 
s. az ezt követő csalódásoktól hitevesz
tett, reménytelen. A másik rész elva
kult az aranyhegyektől s csak élni, 
élni, tobzódni akar. A harmadik rész 
itthon szenvedte, böjtölte végig a há
borúi s szeme előtt nőttek az arany
hegyek, de az ö mindennapija napról
napra fogyott. Ezért építjük még min
dig a Bábel-tornyot s nem .értjük meg 
egymás szavát. Ezért vészelt el Hazánk, 
dicsőségünk, mindenünk. 

J_~Jisip.il Dr _es nem tarthat igy tovább. 
Olyan nyelven kell szólani a munkára 

" hivatott, az építeni, teremteni rendelt 
férfiakhoz, melyet mindenki megért. 

Rajtatok hát a sor, anyák és asszonyok! 
A férfiakat meg kell hódítani, a gyerme
keket pedig nevelni kell. 

A férfiakat vissza kell vinniacsa-
i Iádba, meg kell velük szerettetni az 
j ottbont, mert aki otthonát szereti, an-
' nak hazáját imádnia kell. 
| A gyermekeket nagykötelességekre 
j kell nevelni, hogy meg tudják majd 

oldani a némaetre háruló nagy fela
datokat. 

Az elmúlt évtizedek léha semmit
tevése boszuUa meg magát, a multak 
bűneiért az egés_z nemzet lakol. Az 
az- anya karján ülő gyermek csak szen
vedést, csak gyászt láthat, bármerre 

Vaggon lakó véreink szenvedése, s 
kopott, vásott ruhájú jobbjainknak 
ökölbe szorított kese egy nagy lecke, 
egy folyton kiáltó,- - intő j e l . minden 
magyarnak! Most nincs idő a semmi-
tevésre, ba ez a nemzet élni akar, 
minden kéznek ezer munkája van. S 
a munka még sem ég, léha kiabálás, 
üres trázisok hangos ordítása azokat 
sem hagyja dolgozni, akik már meg
értették áz idők szavát. 

Nincs más remény, csak a ti erős 
hitetés, anyák- és asszonyok! A ti erős 
akaratotok, a ti bonszerelmétek vessen 
véget a .tobzódásnak 1 . De mi nem 
szónokolni hívunk titeket, nem pódiu
mon akarunk látni, hanem otthon, — 
a családban, az ölthonban- kezdjétek 
meg a mnnkát s ne csüggedjetek addig, 
mig lelkesedéstek. fáradhatatlan mun
kátokkal egy táborba nem állítottatok 
minden magyar férfit. Évtizedek nem-
bánomsága után, évtizedek nehéz mun
kája következik. Ne álltassak magunkat. 
A baj komoly, de nem halálos. E nemzet 
kiállt már nagyobb megpróbáltatáso
kat is!. 

Ha minden magyar asszony szent 
kötelességének tartja gyermekét komoly 
munkára nevelni, férjét az önmegtagadó 
küzdelmekhez szoktatni, akkor nagy 
és boldog lesz ez a nemzet. 

Hisz pompa, léha kényelem, pazar 
költekezés nem illik egy lesújtott — 
nemzethez. Egyszerű, becsületes em
berekre van szűkség s azoknak csak 
a dolgos, igény nélküli nők tetszenek. 
Minden magyar nő és férfi annyira 
szállítsa^ le igényét, hogy mindenben, 
ki tudja öt elégíteni megcsonkított 
Hazánk. 

Szent kötelessége ugy élni i t t min

den magyarnak, hogy ezzel is szolgál
hassa hazája érdekét. Nagy dolgokra 
nem minősít semmi más, csak a szülői 
nevelés, csak az anya intő szava. 

Nagy feladatra, egyszerű, puritán 
életre, nemzetmentésre és hazavéde
lemre, rendithetetlen szerelemre neveld 
a gyermekedet magyar anya, mert a 
sir szélén állunk! s még az aem lehet 
kilátásunk, hogy: 

A sir, hol nemzet siily.d el, népek Teszik karol 
S az embermilliók szemében gystsz könnyűje BL 

Hozzátok esdünk bát, magyar nők, 
magyar asszonyok, a ti rendíthetetlen 
bitetek, akaraterőtök rántsa vissza a 
sir szélerőt a Nemxetet. K. Ő. 

Felhívás részvényjegyzésre. 
A Kemenesaljái Közgazdasági Hi 

telbank Részvénytársaság igazgatósága 
az 1920. március 27-én tartott rendes 
évi közgyűlés határozata értelmében, 
az intézet alaptőkéjét 1500 darab egyen
kint 400 korona névértékű, bemutatóra 
szóló, teljesen befizetendő uj részvény 
kibocsátásává] 400.000 koronáról 

1,000,000 komára 
felemeli a következő feltételek mellett: 

1. A kibocsátásra kerülő 1600 da
rabból 500 darabot a jelenlegi részvénye
seknek kedvezményes elővéteti jog alap
ján ajánlunk fel, 1000 darabot pedig 
nyilvános aláírásra bocsátnnk. 

- 2 . A jelenlegi részvényesek az elő
vételi jog igénybevétele mellett minden 

X darab régi részvény ntán egy darab 
nj részvényt jegyezhetnek. Csak egész 
részvények adatnak k i . ' 

3. Az nj részvények átvételi árfo
lyama: jelenlegi részvényesnek az elő
vételi a jegyzési jog gyakorlása és a 
régi részvényeknek — szelvónyiv nélkül 
— az intézet pénztáránál felülbélyegzés 
végett történő bemutalása mellett 660 
korona éa költségért 20 korona, tehát 
Összesen580 korona, ezonkivüJ fizetendő 
még 5%-os kamat 1920. j anuár 1-től 
kezdve a lefizetés napjáig. 

Dy . alapon részvény jegyezhető 
1920. angnszlus 31-ig bezárólag. Aá 
eddig igénybe nem vett elővételi jog 
megszűnik. , 

* . Az elővételi jog alapján-esetleg le 
nem jegyzett részvények nyilvános alá
írásra bocsáttatnak. 

5. A.nyilvános aláírásra bocsátott 
részvények árfolyama 660 korona és 
költségért 20 korona, tehát ö s s z e s e n 
680 korona, ezenkívül fizetendő még 
5%-os kamat 1920. évi január hó 1-161 
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a lefizetés napjáig. Részvény jegyezhető^ 
1920. szeptember 30-ig bezárólag. • 

6 . A részvények Tétalira fizetendő: 
a jegyzés alkalmával fele, a másik fele 
a járó kamattat együtt legkésőbb szep-
tember 30-án. A részletek egyszerre is 
befizethető*. 

7. Késedelmes fizetések az alapsza
bályok 7. S-ának alkalmazását vonják 
magák után. 

8. A teljesített befizetésekről ideig
lenes elismervények adatnak k i , melyek-
•ek viaazaadása ellenében később köz
zéteendő időpontban a végleges rész
vények fognak kiszolgáltatni. • 

9. Az uj részvények a régiekkel 
teljesen egyenjogúak és egyenlően része
sednek már az 1920. üzletév üzlet
eredményében, tehát az 1920. évtől 
kezdődő szelvényekkel lesznek ellátva. 

10. A kibocsátásra kerülő uj rész
vényekből esetleg le nem jegyzett rész
vényeknek szabadkézből történő — de 
a megállapított árnál nem olcsóbb — 
értékesítésével az igazgatóság megbizatik. 

11 . Az igazgatóság fentartja ma
gának azt a jogot, hogy túljegyzés esetén 
az aláirt részvények mennyiségét leszál
lítsa, illetőleg törölje. 

• 12. Részvényjegyzések hétközna
pokon . délelőtt a rendes hivatalos 
pénztári órák alatt eszközölhetők. 

Felkérjük, hogy jegyzési szándéká
ról intézetünket kellő időben értesíteni, 
illetőleg a részvény-jegyzést eszközölni 
szíveskedjék. 

Czelldömölk, 1920. jnlius 3-án. 
Kemenesaljái Kiig Hitelbank R. T. 

Dr. Berzsenyi ak., Katona e*v 
atTvtrS ifucató. 

- irattEiJffiSAiijA' . 

szánt bojkottot csak? az osztrák kommunisták 
hajtják végre, de a bojkott ném -Magyator-
szágol, hanem Ausztriát, első" sorban Bécset 
sújtja. A megbízottak szerettek voloa tárgya
lásba bocsátkozni a'magyar kormánnyal.hogy 
hatalmukat atogtassák, a magyar kormány 
azonban nem volt hajlandó lárcyalni a vörös 
urakkal,' noha Renuer elvtárs, a bukott.vörös 
kancellár ugyancsak nagy buzgalommái köz
vetített és igyekezett a magyar kormányt tár
gyalásra birni. A bécsi magyar követ felvilá
gosította az amszterdami kiküldőiteket, hogy 
azok ar állitások, amelyekkel a bojkotthatá
rozatot megokolták, szemenszedett valótlan
ságok, közönséges hazugságok, amelyeket a 
bécsi zsidókommunisták találtak ki, hogy a 
mai magyar kormány ellen uszítsák a kfllr 
földet. A felvilágosítás u t á n Gratz követőnk 
otthagyta a vörös" társaságot, hogy határoz
zanak, amint nekik jól esik. Kimmeu ur és 
társai hazautaztak, a bojkott pedig szépen 
összeomlik, noha az osztrák kormány hivata
losan is segítségre sietett azzal, hogy a Ma 
gyarország felé való vonatközlekedést teljesen 
beszüntette. Ez a támogatás is elkésett, a 
bojkott vis3zavonhatlanul végelgyengülésbe 
esett. Bizonyítja ezt az is, hogy az osztrák 
lapok amszterdami jelentéseket közölnek, 
hogy az amszterdami iroda a bojkottot egye
lőre /elfüggeszti. A nem szocialista lapok 
azonban nyíltan megírják, hogy a bojkottot 
az osztrákok nemi bírják s mivel a kOlföldi 
munkásság nemcsak hogy nem csatlakozott,^ 
hanem egyenesen elítélte a bojkottot, a ku
darcot igy akarják takarni. A - vörösök nagy 
erőpróbája tehát nem sikerült. A magyar 
nemzet diadalmasan került ki a megpróbál
tatásból. -

Lengyelországban az orosz vörös csa
patok súlyos vereséget szenvedtek. A harcok 
még folynak és előreláthatólag a lengyelek 
döntő diadalával végződnek. A bolsevikiek 
ttgye általában rosszal áll — sehol sem si
került uj kommunista államot'létesíteni. Amint 
az orosz lapok Írják. Oroszországban is leg
feljebb az őszig tudják, magukat tartani a 
vörös gazemberek, a télre már várkató ott 
is a rend helyreállítása. 

A törökök megtagadták a békeszerződés 
aláírását és elhatározásoknak mindjárt nyo
matékot is adtak azzal, hogy a török terüle
ten levő antantcsapatokat megtámadták és 
több "helyen meg is verték. Az antant most 
nagyobb csapatokat indított útnak Törökor
szágba, hogy tekintélyét megmentse, de a 
törökök ettől sem ijedtek meg. Az egész mo-
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hamedámság lázasan fegyverkezik és irtóhá-
borura készül. A török vezérek -kijelentették, 
hogy inkább felgyújtják Stambult és elpusz-^ 
titják a törökök e szent városát, mintsem'' 
hogy átengedjék a gyelölt antantnak.. 

-Ugy látszik, a német békeszerződés re
víziója küszöbön áll. A spaai konferencia,— 
amely hétfőn kezdődött, nemcsak a nemet -
kártérítés összegét fogja megállapítani, hanem 
az összes kérdéseket megtárgyalja, amelyek 
a békével összefüggenek. Mint francia lapok 
is megállapítják, tulajdonképen ez lesz az 
igazi béketárgyalás, amikor mindkét fél meg
bízottjai szóhoz jutnak. 

Az olasz kormány elismerte Albánia 
függetlenségét Olaszország és Albánia egyez
ményt kötöttek, mely szerint az olasz kor
mány elismeri az Albán kormányt, Albánia 
függetlenül adminisztrálja tartományait, az 
olasz csapatok e.hagyják az albán területeket 
az albán nemzet maga fogja megvédelmezni 
integritását 

Az cj oláh parlamentet a legnagyobb-
botrányok közepette nyitották meg a román -
királyi pár jelenlétében. A parasztpárt a k i 
rály bejövetelekor tüntetőleg Olve maradt, a 
szocialisták pedig nem jöttek el. Az ülés fo
lyamán egy közbekiáltás hangzott el, hogy 
Erdélyben jobb volt a magyarok alatt Erre 
nagy botrány tört ki , amelyet-Áverésen m i 
niszterelnök alig tudott lecsillapítani. 

; "~ A hét eseményei. 
A nagy hangon hirdetett kommunista 

bojkott, mint várható is volt, közoevetségbe 
ful. Az amszterdami nemzetközi iroda meg
bízottakat küldött Bécsbe, ahol meggyőződtek 
a nemzetközi arak, hogy a nemzetközinek 

Hazafelé. 
Ir ta: HAGTAB IKRE. 

A nap sápatag, halovány- arcával épen 
elbújni készül a kőszegi hegynek az ég pe
remével összeolvadt kéksége mögé. Simulé
kony nyáresti ssél az aratók lágy melódiáinak 
méla akkordjait hordja szét a gabonaillatos 
rónaságon. A csorda tarkasága megindul a 
ke nézi kertek alól Lipárt felé; a kolomp 
hangja mind távolabbról hallatszik. Aztán a 
nap meghervadt sugarai lassankint eltünedez
nek a szürkéssé váló egáljában. 

A Gyöngyös drappssinü vizében széles 
hullámokat verve fürdik égy izmos férfialak. 
Amint kiaszik a partra, az alkonyati deren
gésben — bár arcán aa . idő felszántott ba
rázdákat boronalatlanul hagyta — kilehet 
venni, hogy ez nem más, mint a Szabó Ferkó, 
az a híres Ferkó;. aki valamikor első legény 
volt a falóban s aki hat év előtt a fala egyik 
legszebb virágszálát vette feleségül. Ahogy a 
rétház felé inda!, lábai roskatagon lépdelnek, 
régi feszes tar tása kissé görnyedőbe hajlik. 
Megkondul hirtelen az estéli harangszó. Ferkö 
ámulva hallgatja a kis lélekharang szórnom 
csilingelését, melyet hat év előtt — de régen 

1 is volt I — csak a haldoklók lelkiOdvötségé-
ért szoktak meghúzni Leveszi kalapját a 
imádkozni próbál, de nyugtalan gondolatai 
elrévedeznek a messze-metszeségbe, ahol 
annyit szenvedett, ahová a kis fala templo

mának öregharangja is elvándorolt • ahonnan 
őt a kegyetlen sora Szibéria sivár rabságába 
sodorta. . . Elszáll a kis harang utolsó kon
gass . . . Szabó Ferkó elérte a kertekalját 
Megölelte azt a nagy diófát ott a kertvégin, 
aztán emlékterhes kebellel 01 le az alatta 
levő padra, ö r ö m — édes érzések kergetődz-
nek bensőjében . . . Körültekint: minden ugy 
van, mint hat év előtt, minden a régi . . . 
minden . . . minden . . . Dobogó szívvel indult 
s ház f e l é . . . A csillagok fényes serege bá
natosan csillog le a tiszta kék é g r ő l . . . Szo
kott módon nyomja meg Ferkó a konyhaajtó 
kilincsét Zárva van. Önkéntelenül elmosolvo-

Ahogy Rennerék dolgoznak. 
Osztrák agitátorok terjesztették Rohon-' 

azon és vidékén a következő szövegű röp
cédula'. 

. .Elvtársak! 
A t i lapjaitokban minket és a mi büszke 

vörös hadseregünket ki akarják gúnyolni, 
amidőn tadatosán híresztelik, hogy a mi vitéz 
harcosaink közül négyszázat a határokra 
küldtek, de mire ezek Donfurtba érkeztek, 
már csak huszonötén voltak, a többiek gyá
ván megugrottak. 

Ne ámítsátok magátokat A t i zsarno
kaitok (élelmükben már a gúny fegyveréhez 
nyúlnak. Egészen jól tudják — ezek a fehér 
vérebek — hogy mi már fel vagyunk páncé
lozva a t i felszabaditástokra*. — ± ^ = ± = í — . _ _ 

A mi célunk nem az, amit nektek elő
adnak, hogy a német nemzetséget egy akolba 

dik magában: milyen szorgos asszqnj, bjztfe }..j??3%k>8sti:* 
san még a mezőn dolgozik,*" arat k é l y e t i e m j f ^ ^ E r r e 

akarjak hozni.' Nem. Ez túlhaladott ál láspont 
A mi célunk magasabb, a mi célunk be

lemarkol az egésa világba. Mi azért jöttünk, 
'hogy megszabadítsuk elvtársainkat és hogy 
megbüntessük a zsarnokokat Éljen az inter
nacionálé. . 

Mi meg fogjuk szállni Németmagyaror-
szágót és azt megszabadítjuk a Horthy-be-
tyároktól. , 

Már készen áll a légionista, állig fel
fegyverkezve és a mi szép vörös hadseregünk, 
lelkesülten és bátor elhatározással, hogy min-
den akadályt legyőzve, titeket felszabadítsa
nak és hogy elvegyék azt, ami a mienk. 

Most azonban-még csak várnnk. Hisz 
kár volna a termésér t Ha minden be lesz 
hordva, akkor jövünk. 

Legyetek türelmesek, a megváltás köze
leg. Azok, akik eddig vérünket szipolyozták, 
Németmagyarország aratásán nem fognak 

szegény I Kiül a báz előtti karfára és 
vár, szivreezketve Tár, hogy a szorgos aaz-
azonyt, ha megjön, átölelje ugy, hogy a hat 
év minden kinja, keserve ebben az egy- öle
lésben találjon enyhOlés t . . . Az akáclombok 
között előtűnik a hold vigyorgó, vörös arca. 
Ferkó elunja a várakozást, bekopog a szom
széd Horráthék ablakán: nincs-e ott a Reszka? 
Akadozó, reszketeg hangon mondja a bámuló 
öreg, Horváth, hogy bizony a sregény Részkát 
két héttel ezelőtt vitték k i az orgonabokrps 
temetóbé , - . \ > ' gak beváltják. A tm nyugatmagyarországi 
wlkíi'-XSSS h . a - ° a l b j u ? t k a Z L ' m U £ k é s ü n k b ő l akarják az osztrák VOrös urai-
IfL, V S ^ S e ? 0

k e n

u

é » „ t e m e t ö b e n , aki J mat prolongálni De ebből nem esznek. A fiMK«Ímf J^Ll^ Ferköné, született . v i t éz , legionáriusok ha á t Z é s X e k a 
B-ró Reeika D J ^keresztje m e l l e t t ^ . l_határon* _hamarosan visszamennek megint, 

a kis piszkos kiáltványra nem is 
kell sok szót vesztegetnünk. Beszél az m i 
helyettünk is és minden értelmes ember k i 
olvashatja belőle, bogy nem a németség egye
sülése érdekében akarják az osztrákok Nyu
gatmagyarországot, hanem hogy a bolseviki 
araimat terjesszék át túra magyar földre és 
megszerezzék a m i vetésünk gyümölcsét a 
»vitéz« legionáriusok, mint a röpiratból is 
kitűnik, csak az aratást várják, hogy elszed? 
hessék azt a termést, amit nem ők vetettek, 
nem ők dolgozták. Rabolni akarnak, r-3 ma-
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mert a nyugatmagyarországi földmivesek ha
mar megtanítják őket arra. hogy melyik a 
legrövidebbut Becibe. Renner' ur nemesebb 
eszkOzOkkel agitálhatna. Ilyen Írásműveken a 
józan magyarországi németség csak se ré t és 
andorrai fordnl el azoktól, akik igy akarják 

maynkhnr é i t c ^ t n i , . 

KmrZKESALJA 

H I R E K. 
Szibériából hazatért hadifoglyaink. 

A háborn kitörése óta Czelldömölk állomás 
oly flnnepieseo feldiszitva még nem mit , 
mint tegnap délntán. Napokkal megelőzőleg 
feuyóta girlandokkal.koszorúkkal a gallyakkal, 
virágcsokrukkal és zászlókkal díszítették fel 
CzelldOmOlk állomás perronji t Ezen készülő
désből meglátszott, hogy oly, vendégek foga
dására készülnek, akik a szeretet legbensőbb 
érzelmeivel vannak Összeforrva. Pósiay főszol
gabíró pár nappal előbb megzereste a ha
tóságokat, hivatalokat, egyesületeket, hogy 
ezen ünnepélyes fogadtatáson vegyenek részt. 
Szintén felhívást intézett a nagyközönséghez, 
hogy szeretetadományaikkal tegyék lehetővé 
magyar testvéreink, hosszú rabságot szenvedd 
véreink megvendégelése!. 

Rég- volt az, 1914. aognsztas 1-je, amikor 
e szeretetadományok kosarakkal, kocsikkal 
érkeztek CzelldOmOlk állomásra, ahol vaggo-
nokat lehetett volna megtölteni a sok I enyér, 
kalács, hns, sonka, bor, gyümölcs és kOIOnbOzó 
féle élelmekkel. Rég volt, mikor vérünkben 
éreztük erőnket s egyik virágos, fellobogózott 
katonavonat a másik n tác 10 percenként 

hagyta el az állomást CzelldOmOlk közönségé
nek bncsnsaeretetével, kendő lobogtatással és 
az utolsó istenhozzáddal . . . 

Kimentek! Elmultak évek, ágyudOrgések, 
paskaropogások, halálhörgések és a hossiu 
rabság sóhajai között. Sokan menték, de szét
szaggatva, apró csoportokban tértek és térnek 
vissza azok, akiket rózsás arccal, dalos ajak
kal, reményekbe vetett boldogsággal eresztet
tünk el. Az északi Kárpátok kapuin hagyták 
el hazánkat, sokat a sors rabság láncára fűzve 

-Oroszország rengeteg területén ezer kínok, 
ssenvedeenk, nyomorgások között vezette á t a 
túlsó félre. A szenvedés nehogy hamar véget-
érjeti i spánon, Indián át Triesztig hurcolta 
őket, míg végre édes hazánknak határát nyu
gaton átléphették. 

Napokkal előbb kaptnk a hírt, hogy ma
gyar hadifoglyaink Triesztbe értek; nehezen 
vártuk, hogy mielőbb üdvözölhessük őke t 

Tegnap délután 1 órakor robogott be 
vonatjuk a ezelidömolki állomásra, miközben 
a cigány zenekar a Rákóczi indulót játszotta. 
A Himnusz eljátszása után Pósfay főszolga
bíró s járás nevében a 1 következő beszéddel 
üdvözölte őket: -

Ezeréves országunkat ellenségeink a 
vesztett háború, illetőleg a vértelen Károlyi
féle forradalom és a vörös terror uralma 
után felosztották ée megszállották. 

Ezen megszállások következtében haza
térő foglyaink nagy része nem térhet viveza 
HZflkphh naráiáha mert aiaUdi műhelyükön 

Kedves Honfitársaim I 

A sors megengedte Önöknek 

felszabadítás ürügye alatt rab ó szomszédok 
garázdálkodnak. 

Mi ebbe az országrablásba soha bele 
nem nyugodhatunk kedves Honfitársaim. Erő
ssakkal elszakított testvéreink tőlünk várják 
a felszabadulást, nekOnk kell tehát a vissza
szerzés munkáját minden eszközzel megkez
deni, nekünk kell s romokat eltakarítani, 
mert minden esetleges mulasztásért mi leszünk 
felelősek a jövendő nemzedék előtt. 

Ezért engedjék meg kedves Honfitársaim, 
hogy már a viszontlátás első perceiben ké
réssel forduljak Önökhöz: 

Ha majd kipihenték a hosszú rabság és 
nagy ut faradalmait, acélozzák meg izmaikat, 
idegeiket arra a hezafiaa munkára, melynek 
egyedüli célja megteremteni a boldog Ma
gyarországot, hol ismét a régi határok között, 
ismét a régi fenn jel kell, hogy ragyogjon 
SzL Istvánnak koronája. 
——..Isten áldd meg a magyart I 

A hadifoglyok nevében fenti üdvözlésre 
Molnár ezredes válaszolt, válaszában megkö
szönte Czelldömölk és járása közönségének 
hazafias szeretetét, meleg fogadtatását, egyben 
felkérte a nagyközönséget, hogy a még v i s 
szamaradt hadifoglyaink hazaszállítása érde
kében mindent kövessünk el, mert az ő hely
zetük siralmas. 

: Áz üdvözlés után megvendégelték őket, 
miközben kedélyes csevegésben vázolták hosz-
szu távollétük élményeit. 

Érkezett külön vonaton 860 liszt és 150 
legénység. Dtjokat a Rákóczi induló mellett 
Székesfehérvár-felé folytatták, az inotai fo
golytáborba. 

Vissza jöttek! Innét üdvözölhettük őket, 
de az üdvözlésünk bus, megtört, megöregedett 
arcokat talált, Jó kedv helyett a bizonytalan
ság kérdése sngársik arcukból hazánk sorsa 
i r án t Az ajak felnyílik, köszöntik egymást s 
uj reményeket, nj érőt merítve vetik előre 
bizalmukat, hogy édes magyar hazánknak 
újból fel kell virulnia . . . 

azt 
örömet, hogy a hosszú rabságban megálmo
dott reményük most valóra vált. 

' ' Végre átléphették szeretett hazánk ha
tá rá t , m á r gyönyörködhettek az ismerős 
honi tájakban, városokban, melyek mind köze
lebb és közelebb hozzák Önöket azon pilla
nathoz, mikor az örömkönnyek között vára
kozó anyát, hitvest és gyermekeket viszont
láthatják és élvezhetik az otthon melegét 

A viszontlátás esen örömében mi Czell-
dömölkiek is osztozni.kivántnnk kedves Honfi
társaim, m i is megjelentünk, hogy visszatérésük 
alkalmából egy szerencsés >Isten hozottat* 
mondjunk. Egyben engedjék meg, hogy kife
jezzük hálánkat, köszönetünket a harctereken 
szerzet babérokért és a rabságban kiáltott 
tok évi szenvedésért, nélkülözésért I 

A vit te hadi. tettekel a történelem fogja 
feljegyezni és m i kárpótlásul a sok szenve
désért nem adhatunk más t önöknek, mint 
együttérző, hálatelt sz ivünket! 

. - ' N e m hiszem, b<>n az ünneprontás 
-vádját veszem magamra, midőn 

Az nj föapat vá rosunkban . A pannon
halmi Szent Benedek-rend uj főapátja: dr. 
Bárdosa Rémig a hét elején városunkban 
tartózkodott s meglátogatta a helybeli szék
házat s külön-külön minden egyes rendtagot. 
A főapát néhány órai i t t tartózkodása után 
Pápára utazott az ottani rendház látogatására. 

A dömölki apáti szék betöl tése dr. 
Bárdosa Rémig pannonhalmi főapát első gond
ja i közé tartozott. Az apátrálasztasra azonnal 
felszóllitotta a Bencés-rendet. A rendtagok 
szavazataikat július 10-ére küldték Pannoo-

, halmára, igy tehát az eredmény kihirdetése 
a z I órák kérdése. Minden jel arra mutat, hogy a 

«• oldat 

július 1 én és 2-án, azonkívül legkésőbb au
gusztus 15-en és 28-án tettet jelentkezni. 
Kivétel csak azokkal történhetik, akiket a 
gyermeknyaraltatási akció révén küllőidre 
küldtek, feltéve, hogy mindnyájan később 
érkeznek haza. A fejtvételi vizsga dija 11 K . 
Sikertelenség esetében a vizsga csak egy év 
múlva ismételhető. ~ 

A czendömölkl 

rendtagok bizalma Jáodi Bernandin fómonoe-
tori perjel leié fordnl. A választás eredmé-

auguaztusS ára nagyobbssabásn táocrigatomra 
készül. A rendezőség most állítja össze a nap 
műsorát, 

Cnkor Czelldömölknek. A Move osztály 
értesíti tagjait, bogi Hollandiából megrendelt 
cakor már Bécsben van s mihelyt a bojkott 
elmúlik, a cukor Celldömölkre érkezik. 

Adouány ku l tu rá l i s cé lok ra . Dr. 
Moritz Dénes és a Kemenesaljái Közgazdasági 
Hitelbank 60—50 koronát adományoztak a 
Move knlturális céljaira. Esuton mond hálás 
köszönetet a Move vezetősége. 

Alaptöke felemelés. A Kemenesaljái 
Közg. Hitelbank r l . 1920 évi március bó 27-
én tartott, közgyűlésén elhatározta, hogy 
alaptőkéjét 1500 drb. egyenkénti 400 korona 
névértékű bemutalóra szóló teljesen befizetendő 
uj részvény kibocsátásával 400.000 koronáról 
1.000.000 koronára felemeli, mire azzal hív
juk fel a •Kemenesalja* olvasóit boay a 
részvények jegyzésében minél intenzivebben 
vegye k i a részé t 

Vidéki kó rházak ápolás i dijai . A 
népjóléti és munkaügyi miniszterek rendele
tei a nyilvános jellegű vidéki kórházak ápo
lási diját július 1-től közönséges betegek 
részéről napi 40 koronában, a sebészeti, 
szülészeti és nőgyógyászati betegekét pedig 
60 koronában állapították meg. 

A menekül t főiskolai ha l lga tókér t . 
Július végével zárul a iélér a magyar főis
kolákon, amikor a hallgatók hat beü szünetet 
kapnak. A megszálló területekről való egyetemi 
hallgatók a szünidőre nem terhelnek vissza 
hazájukba, otthon nélkül a szülői háztól 
tárol kell etiolteniök a vakációt is. Az orszá
gos menekültügyi bizottság megkeresésére 
a kormánybiztosság felhívja a lelkes vasi 
gazdákat, fogadjanak be a szinidőre ilyen 
menekült diákokat akik as ellátás fejében 
szívesen vállalnak intelligenciájuknak megfelelő 
gazdasági munkát. Bízunk a mi vasi gazda 
közönségünk kipróbált han fhágáhan , amely 
az áldozatkészségnek már ragyogó példáját 
adta, hogy felkarolja a menekült egyetemi 
hallgatók ügyét a otthont ad legalább a nyári 
vakációra a kiüldözött, hazátlanná lett magyar 
diákoknak. Aki ilyen menekült diákot befogad, 
jelentse be azt a főispáni hivatalban. 

A gyapjú é r t ékes í t é se . A Move é r t e 
siti s járás területén levő gyapju-tulajdono-
sokat, hogy a Magyar Gyapjuforgalmi Rész
vénytársaság a Move textil-osztályt bízta meg 
bizományosául. Kéretnek a gyapjntulajdonosok, 
gyapjujokat a Move-nak felajánlani. 

Mát még ezér t is f izessünk T Meglepő 
ée eddig tudomásunk szerint nem fordalt elő 
az, hogy a villany fogyasztó közönségnek 

nyének kihirdetése nem fog Jtésni és i M h ^ S S S "J*" ÍÜS?*^-^ ^ ^ J ^ í ' . ' -.- . - . _ -ÍV .- • . . . i . I n n Mint a enntObbi havi aaámttn Uttak-dömölk hamarosan üdvözölheti uj apát já t 
A Vasmegyei ke r t észe t i egyesüle t 

jcüu - 18-ara tervezett zászlószentelési ünne
pét augusztus 15-ére halasztotta, amikor as 
egyesület nj zászlóját Mikes János gróf me
gyéspüspök fogja felszentelni.__rc 

Seg édj egyző-váiasztás. Krísker Kálmán 
kemenesmagasi okleveles segédjegyzőt a vaszari 
körjegyzőséghoz segédjegyzőül megválasztották. 

Korlátozzák a felvételt a középisko
lákba . A közoktatásügyi miniszter a közép
iskolákba tódnlás és as intellektuális pályák 
túlságos elözőnlésének helyes mederbe tere
lésére a középiskolákba való felvételt szigorító 
rendszabályokhoz kötötte. Mindenki, aki a 
gimnázium, reáliskola, vagy leányközépiskola 
első osztályába beiratkozni akar, értelmi fej-

, lettségének kimutatása céljából az e célra a 
feltárom -t^enkerflteü főigazgató által- kijelölt vizsgáló-

vauját .iweuiu o*"""*v «—«»-vr— • — — I r ' . . . ._Jr |__r Í-

legvérzőbb sebünket azt a sebet a miről már bizottság előtt írásbeli es 
bizton hallottak. ' ™ & tartoetk tenni. A 

szóbeli 
felvételi 

felvételi 
vizsgára 

nie. Mint a legatóbbi havi számlán látják, 
visszamenőleg az év elejétől á rammérő óra 
használati díj • címén félévre ' 30 koronát 
számítottak fel. Ugy látszik nem elegendő az, 
hegy az árammérőóra felszerelése alkalmával 
egyszer s mindenkorra 10 koronát szedtek. 

-S. ha • riUrny'afliTtesUs htre^b^msgsifSraVr -
ugy ss órát leszerelték s elvitték. Talán ezen 
órahaszoálati díj címén felszámított ősszeggel 
a nagyközönséget a pauzáié rendszerére akar
ják kényszeríteni ? 

Postai értékcikkek drágulása. Július 
1-től kezdve a postai értékcikkét* ára követ
kezőképen drágult meg: postautalvány 20 
fill . , közönséges szállítólevél 30 filL,utánvételes 
szállítólevél 40 fill,.postai megbízási lap posta
díjjal együtt 1.20 K, postai megbízás 20 fill, 
árubevallás 20 fill. 

Egy bútorozott szobát, â agy BfJ 
üres szobát keresek. Címet kérem 
szerkesztőségünkhöz leadni. 
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I S Állatvédő Egyesület közgyűlése ] G, H. I . J. K. L, szerdán 14 - taH .N, Ny, 0, 
- 7-én tartatott meg kérés érdeklődés P, B w pénteken 16-an S, T, L, V, A /.» 

>t. -it. Igazán meglep bennünket, bogy ezen 
n mes és közérdekbe rágó Ugy iránt ngy a 

a mbőséggel Tiseiteukj>edig igazán megbecsO 
I - e, kötetesre szolgál ezen egyesület elnökének 
<; < imaon Bódog csendőr alezredesnek lárad-
a n i nem ismerő DttOrO munkája. Ezelőtt 
I w e l nagy küzdéssé", hozta össze ezen egye-
sO • • i t t Evröl-évre tObb és sikeres eredménye-
k i ért el ezen egyesüiet. — Az allatoknak 
védelem nyújtatott, az elradnlt emberek 

-nem. kínozhatták állataikat ezen egyesOlet 
l-l—ülése után kényOkre-kedrOkre, mert hamar 
a paragrafusokat r á olrasták az állatkínzókra. 
<'.-intaian, pajkos gyermekek sem merték a 
l l-ben s odúkban fészkelő madarakat bán
tana, mert uton útszélen olt volt a figyelmez
ted tábla. No meg a jó példa, melyeket az 
o.) .-.-.illet kifejtett, irányt mutatott,- hogy az 
allatokat szeretni kell, madarakat télen nagyobb 
havazás alkalmára! etetni kell. A "Japán-kert « 
•neglétesitése után láthattuk ott a parkban a 
mesterséges odufészkeket, a madár eteletőket, 
melyek az egyesOlet működését, az elnOk 
fáradozását hirdették, mellyel az állatvilág 
iránti szeretetet ébresztette fel az emberek
ben. Legnagyobb sajnálattal kellett tudomásul 
Tenni, hogy az egyesület elnöke 13 é r i lan
kadatlan munkássága után ezen tisztségről 
lemondott Lemondását nem a tagok által 
tanúsított részvétlenség, nem a munka fárad
sága, hanem az előre balladott kora s gyen
gélkedése okozta, hisz tizenkétéven keresztül 
is a munkának oroszlán része őreá hárult s 
ha azt nézte volna, hogy sokan követik-e, 
sokan dolgoznak-e vele, akkor biz két évig 
sem lett volna ezen nemes egyesület A köz
gyűlés Bárdossy Zoltán földbirtokost választotta 
meg elnökül s az ő tevékenységéhez fűződik, 
bogy uton útfélen fülem;'' ék, fecskék, rigók 
stb. állatvilág az ő nyelvükön köszöotbessék 
az embereket azért, mén róluk sem feledkez
nek még. Ezen nemes cél érdekében men
től többen lépjenek be e.-•.-: egyesületbe, uj 
tagok felvétetnek, tagsági dij egy évre 5 
korona. 

Spor t A mult vasárnap, 4 én tartotta 
a c -.:-:ldömölki MŰVE Sport Egylet 3-ik be-
muta tó mérkőzését s győri vasutas Sport 
Oubbal, melyet fölényes játék után :. 0 arány
ban megvert A csapat legjobb ember i Koczor 
testvérek voltak, a csatár sor i« it.-.katlanul 
jó t produkál t — Ma vasárnap, 11 en 6 órai 
kezdettel Sportegyletünk barátságos mérkőzést 
taft • jelenleg -városunkban tartózkodó 11, 
száma őrvonat football csapatával. 

A Czelldömölk és v idéke >Hangra* 
fogyasztási szövetkezet 1»20. évi július hó 
18-án (vasárnap) délelőtt 11 órak<ír a Griff-
szüloda helyiségében tartja 1910. eyi rendes 
közgyűlését, amelyre a tagok az alap-.ab.a.yok 
23. §-a értelmében meghivatnak. Ha a köz
gyűlés a megjelenő tagok csekély száma miatt 
határozatképtelen lenne, ugy a lAzeyStéa 
1920. július 25 én fog raeglartatni. ouely 
tekintet nélkül a tagok azáraára, h u írnsat-
képez Napirend: 1. Az 1919. évi Öletni oyről 
szóló jelentések tárgyalása. 2. A zársz imadá-
sok megvizsgálása és s felmentv meg--
adása, 3. Mérleg megállapítása. 4. 1 . -.• i 
védelemről való rendelkezés. 5. Fetfigvelőbi- ! 
zotlság választása. 6. Netáni indítványok; ! 
1910. év december 31-én a tagok '.zárna j 
25*6, az üzletrészek száma pedig HOHllv n; ! 
az év folyamán belépett 2566 tag 14663 ': 
üzletrésszel. A felűgyelőbizottság állal meg. 
vizsgált évi mérleg a bolthelyiségben ' , i íü. 
gesztetelt és mindenki által megtekinthető. Ez 
alkalommal ismételten felhívjuk i . tatjaink 
figyelmét arra, hogy a tagsági könyvek el 
készültek és hétfőtől I . hó 12-től kezdve az 
ideiglenes tagsági igazolvány ellenében n szö° 

-vetkezet irodahelyiségében átvehetők. T<rió
désok elkerülése végett kérjük a tagokai, a 
következő sorrendben jelentkezzenek: Hétfőn, 
12-én az A, B, C, I), E, 1. kedden 18-áu 

betűvel kezdődők. Tagsági könyvecskéjét saját 
érdekében mindenki igyekezzék a közgyűlésig 

•̂ * , valamint a "• n T f c ' ^M"^rT *'T M f T * 1 StsSSsSt, ansel « rnvnytllésen asafc olyan lag 
jeleobetik meg éa gyakorolhatja jogait, aki 
uj tagsági könyvvel rendelkezik. 

Táncmulatság. Ma este 8 órakor özv. 
László Pereucűé vendéglői kerthelyiségében 
táncmulatságot rendez, melynek tiszta jövedel
mét jótékony célra fordítja. Belépődíj szemé
lyenként 10 korona. 

Bncsn Kenyériben. Kenyéri községben 
mnlt vasárnap tartották meg az évenkénti 
szokásos bucset Kozelről-távolról sokan se
reglettek Össze, hogy a szíves vendéglátó gazdák 
körében pár kellemes órát tölthessenek el. De 
a leghangosabb és legvígabb élet Kozinczky 
Klek vendéglőjeben volt, a népszerű vendéglős 
jó boraival, ízletesen, készített ételeivel és 
figyelmességével vendéglőjének eddig is jó 
hírnevét csak emelts, vendégeit jó kedvre 
hangolta, akik a reggeli órákig ropták a 
táncot , 

* A laraf átka. Tótai Istvánné, Kovács 
Jánosné és Stabán Jolán czelldömölki lakosok 
feljelentettek a szombathelyi kir. törvényszék
nél, mert László Gyula czelldömölki lakost 
május 8-án, mikor László az utcán ment, 
Tófei lakására becsalták és az ajtót rázárták, 
agy, hogy László csak az ablakon keresztül 
tudott elmenekülni. Állítólag haragjukból k i 
folyólag származott ezen támadás. 

Baleset az állomáson. F. hó 5-én d-
u. 4 órakor baleset történt a czelldömö% 
pályaudvaron. Budai Sándor pályamunkái 6 
társával egy pályakocsit tolt kifelé az állo
másról, Budai hirtelen megbotlott és elesett, 
a térdét egy kőbe ütötte oly szerencsétlenül, 
hogy bal térdén mély seb keletkezett, mely
nek gyógyulása 2 hetet vesz igénybe. Laká
sán ápolják. 

A cseplök szabadságolása. A honvé
delmi miniszter rendeletet adott ki az alsófoka 
közigazgatási hatóságokhoz, mely szerint 1895 
—1898. évfolyamba tartozó hadköteles 
osép'őgépészek szabadságolása iránt benyújtott 
kérelmeket a lehelő legsürgősebben targyallas-
sák le és soronkivűl terjesszék elő. Ezeknek 
a kérvényeknek sorookivűli elintézésééri a 
polgármestereket és főszolgabírókat személye
sen teszi felelőssé. ^x*" 

Vigyázzunk a dohányra. Horváth Klára 
és Marton Krzsébet nemeskereszturj lakosok 
feljelentettek a szombathelyi kir. törvényszék
nél, mert Marton János ottani lakos kárára 
102 szál dohányt 500 K értékben elloptak. 

Lopás . Kolompár György, Kolompár 
Lakatos Sándor, Kolompár Gyula, Kolompár 
Rudolf, Kolompár István, Kolompár Rozália 
és Kolompár Mária jánosházai, tőrjei,' illetve 
boezlöldi kóborcigányok feljelentettek a szom
bathelyi kir. torvényszéknél, mert június hó 
22 re virradóra Varga Vineze, Baranyai László 
és Ballá József kemenespálfai lakosoktól 32 
darab barom.fi', Kostyán Sándortól 1 darab 
lószerszámot, 1 darab lópokrőcot és 1 darab 
kötőféket 10430 korona értékben elloptak. 

A szerbek visszavonulása. Az antant 
főtanácsa felszólítást intézett a jugoszláv 
kormányhoz, hogy rövid időn belől ürítse -ki 
azokat a megszállott területeket, melyeket a 
békeszerződés Magyarországnak itélt, vissza. 
A szerb kormány jegyzékben kOzOite, hogy 

! a megszállón magyar területek kiürítését a 
j i. --'rövidebb időn betűi megkezdi. Újszegedet , 
; július 28-án ürítik ki. — A románok Zajta 
i kó-ségejv mely Szatmárnémetitől északra 13 
I ki.i 'méternyire van, kiürítették és bizottságunk í 

a községet átvette. 
Zrínyi Gárda. Liga az erkölcs védelmére I 

ismerteti Csárossy Elemér S. J. Kalocsa. í 
1920. Ára j .korona. Kapható az Árpád i r t < 
könyvkereskedésében Kalocsán. Mi a Zrínyi '. 
Gárda? Erre á kérdésre ad feleletet ez az ' 
ügyesen Összeállított fűzet, mely beszámol a 
garda kalocsai alakuló fyflléséről. Közli P, 

Csávossy Elemér és M. Lafranco István tartal
mas beszédeit is. A Zrínyi Gárda keresztes-
hadjáratot indít a piszok, a szeoy, a bűn 
ellen. Soha nagyobb szűkség nem volt 

-erkölcsvédulem mcgszenezéiére , miül napja
inkban. Ettől függ országunk jövője, a ma
gyarság boldogulása. A gárda működése s a 
gárda hivatását ismertető fűzet oly szükséges, 
mint a falat kenyér. Terjesszük mindkettőt 
minél szélesebb körben I -

Épületfa és tűzifa 
a legolcsóbb áron kapható 
Czelldömölkön Deák-utca 7 b 
szám alatti házban levő 
f a k e r e s k e d é s b e n. 
Nagyobb megrendelések elfo
gadtatnak — akár vaggori-
tételekben is — és a legpon

tosabban leszállíttatnak. 

2 drb. márványkőből készült 

s&kő-emlék 
sírbolt-készítés miatt eladó. A 
vevők bővebb felvilágosítást 
nyerhetnek László-családnál 

Bebán. 

Kovács-
• . -

szerszám 
megvételre kerestetik. Cím a 

kiadóhivatalban. 

D r •E"* S K A B O F Ö R M 
kenőcs újból kapható. 

Leghamarabb megszűnteti: a viszketeg-
séget, ótvart, sömört, rühességet 

Nem piszkít, szagtalan, nappal is hasz
nálható. 

Próbatégely, nagy tégely és családi té
gely adagokban. 

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

Budapest, Király-u. 12. 

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

Rendeléseket felvesz: a 
Japán-park kertessé Czell
dömölkön. 

F A L T É G L A , 
hornyos, kési, bibercserép, 
alafesövek, ceaaatlatek és 
csövek azonnal kaphatók 
Első Szombathelyi Gőztógla-

gyár R. T.-aál. 
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