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VEGYES TARTALMÚ FÜGGETLEN LAP. 
legjelen minden vasárnap reggel. 

Előfizetési á r : Egész évre 40 K, fel évre 20 
K, negyed évre 10 korona. 

Egyes szám ára darabnnkmt 1 korQaaí^íx 

FeltlSsazcrlieutC ét kiadó: 

DINKQREVE NÁNDOR. 

. Szerkesztőség és Idadoaivatal: 
Diokgreve Nándor könyvnyomdája Czelldfli 
ide intézendők a szellemi reszt illetó köziem, 

hirdetések és mindennemű pénzilletekek 

Jándi Bernardiri dömölki apát. 
Hollósi Rupert apát halálával meg

üresedett a-dömölki apáti szék. Közben 
állam, egyház nehéz válságon ment 
keresztül, forradalmak rázkódtatták meg 
Szent István országát. A pannonhalmi 
szent Benedek-rend elvesztette főapát
ját, a kommunizmus miatt uj főapát-
választásra is csak az idén tavasszal 
kerü lhe tn i sor. Mihelyt a rendnek teje 
meg lett választva, aktuális lett a dö
mölki apátság betöltése is. A rend bi
zalma minden nehézség nélkül megta
lálta azt az embert, akit érdemei mél
tóvá tettek a kitüntetésre, egyénisége, 
munkabírása, jelleme pedig arra, hogy 
mint dömölki apát állásának' fényével 
és egyéniségének kisugárzásával bera
gyogja egy fejlődő kisváros és messze 
vidék társadalmi életét. Mert a rendnek 
választása ezt jelenti. Jutalmaz, kiemel, 
de másrészt a nobile officináira állítja 
a maga választottját. 

A pannonhalmi szent Benedek-rend 

ben vezelte a rendet. Az Isten és a 
társadalom ítélőszéke előtt egyformán 
beigazolódott, hogy helyét jól töltötte 
be. A rend szakadatlan üldöztetése alatt 
is rendületlenül kitartott, mint a ma
gyar kereszténység első építője és ter
jesztője elvei mellett. A forradalmak 
viharában a címerében foglalt >pax<-ot, 
békét képviselte. Éz sugárzott le kor-
mányzóperjeiéríek viselkedéséből is.Lelki 
békét, kitartást sugalt ajt ő irányítása. 
A rend egyetlen Ingja s-m tagadta meg 
az üldöztetés alatt sem nemzetét, sem 
rendjét, sem egyházát. A szentszék 
elismerése egyformán érte az egész 
rendet és vezérét. 

Jándi Berna rdin ezért Jétt dömölki 
apát. Ismerni fo^ja^a Kemenesalja né
pét és ismerni -állásának terhét.. Itt 
várja a régi búcsújáró, Mária kegyhelye; 
várja a hivő nép az.ő főapátját; apátot, 
vezért vár a társadalom és megvan 
róla győződve, hogy ebben a széthúzó 

választói ritka egyhangúsággal állították ! időben igazi összetartó, bölcs lelkű és 
a dömölki apátság élére Jándi Bernar- j e r Ö 3 ™ é f l f o 8 t™P™, aki. Koptik Odó 
din főmonostori perjelt. Ez a tény maga | és Hollósy Jusztinián apátságát rokon-
a legjobb jellemzője a z u j apát egyé- \ lélekkel fogja vezetni nagy célja, a Ré
mségének. Egy nagy tamfSrend szere- menesalja kereszté«y restaurációja felé. 
lete, bizalma veszi körül; 7ezt neki ki J*ndT Berna rdin, keresztnevén 
kellett érdemelnie, erre képességeivel I György, született parázsiban, Nyitram. 
rászolgálnia. A rendben hosszú ideig | 1863. november 29-ém A rendbe lé-
terhes és fontos pozíciókat töltött be. í P«« MW» !N«w s l é ú > pappá szenteU 

évig házfőnök és igazgató • volt ! lek 1888. július 8-án. 1 8 8 8 - 1 9 0 f í g Mégy 
Pápán. A vallásilag is erősen megosz
lott városban osztatlan ezeretet kisérte 
ugy a tanítványok, mint a közönség 
részéről. 

1910-beh főmonostori perjel lett. 
A. főmonostori perjelség a reud legfoa-
tosabb bizalmi állása. 0 képviseli a 
rendtársakat a főapáttal szemben. Ha
tásköre nemesik, a főmonostorra terjed, 
hanem áz egész rendre. Jándi Bernar 

tanított a pannonbaimi főiskolán; 1904-— 
1906-ben hlzgondnok volt. 1906—10-ig 
pápai házfőnök" és igazgató, 1910—18-
ig főmonostori perjel, 191fJ— 1920-ig 
kormányzóperjel; 1920. juiius 10-én 
dömölki apáttá választatott. 

Ad multos annosl 

rongyos ruhában, de különösen rossz bakan
csokban, szandálokban, vagy épen mezítláb 
járni, ez a körülmény ez ország helysete 
á lu l követelt takarékosság, az anyaghiány ál
tal magyarázható ugyan, de másrészről al-

I kalmaa arra, hogy a katonákban kedvetleosé-
• get szüljön s a nemzeti hadsereg tekintélyét 
| mindenki, de különösen az eseUegidevetődött 

idegenek előtt alaposan leazáHitsa. 
A hétfői városi közgyűlésen dr. Pletnits 

Ferene szóvá tette ezt az állapotot ée indít
ványozta, hogy a varos nagyobb összeggel 
járuljon hozzá a katonák ruházatának meg
javításához 1 .gyuttal szólítsa fel hasonló 
adakozásra elsősorban a j á rás Összes kézsé
geit, azután az egész országot. 1 következő 
közgyűlés- fogja tárgyalni az indítványt és 
hisszOk, hogy Czelldömölk képviselőtestülete 
méltó lesz önmagához s minden kicsinyeske
dés! félretéve megfogja azt szavazni. Remél
jük azonban, hogy a kOvégek sem fognak 
elmaradni mögötte s nemes készséggel fogják 
felkarolni a sürgős intezkadést kívánó ügyet. 
Szomorú volna, ha annyira kiveszett volna 
belőlünk minden áldozatkészség, ha annyira 
meg tsduánk a magyar nemzet múltjáról s 
magunkról is feledkezni, hogy ezt a jelensé
get eltudnék nyugodtan nézui. Szomorú volna, 
ha nem törődnénk azzal a hadsereggel, amely 
a mienk, 'amelytől- várjak, hogy hivatását 
teljesítse s amelynek teljesítenie is kell. 

I l i hisszOk, hogy mi is mélté utódai ra
gyánk apáinknak, akik ha kellett, szintén ké
szek voltak az áldozatra. 1848-ban Vasvár
megye közönségé egy haszárezredet szerelt 
fel a zászlótól a csizmáig, 184<-ban a haza
fias kereskedők ingyen adták oda áraikat, 
bőrt, posztot, szövetet erre a célra, az iparo-
sok ingyen dolgoztak fel. Legyünk méltóak 

J hozzájuk, annyival is inkább, mert most na
gyobb a ezOkség, nagyobb a baj • ami akkor 
nemes önkéntes áldozatkészség volt, most-az 
uj, szebb jövő felépítésének hajnalán asigorn 
kötelesség. 

A nemzeti hadsereg felruhá-
d i t a y l é ^ n e t r ~ e g ^ - 4 ^ e z e ^ é t o e r e j é t ! — . — : — * « « s « ^ ? * " . - ^•<9m ' • 
bevitte állásába. Szeretetreméltó; kedves j Szomorú jelenségnek vagyunk tanúi he-
modora, nagy műveltsége, lelkek veze- ! tek óta, kénytelepek vagyunk róla a lap ha-
téséhez érzéke súlyt köl.söaör.tek n e k i | sábjaio J ^ T f ü é k ^ ^ 
mindazok előtt, akikkel csaMr.ntkezett. , T a l i m * n D y i Q n t r e m 8 D y e , bflszkeség.s a jobb 

M i k o r - 1 9 1 8 . o k t ó b e r é b e n Majdu I j Ö T Ö E á | o g a < legyen, az ország szomorú pénz-
Tibor főapát meghalt, a rendnek ő lett u g v j helyzete miatt nagyon siralmasan -
kormányzó perjele! A legnehezebb idők- | felszerelve. Náp.-nap után látunk 

van 
katonákat 

Paczor tábornok körútja 
az ország ellátatlan lakosságának az 
1920-21. évben liszttel való biztosí

tása érdékébea. 
A magyar nemzeti hadsereg részéről a 

közélelmezési miniszteriosahoz beosztott, meg
hatalmazott Paczor József vezérőrnagy, a 
mult héten Szombathelyre é r k e z e t t e -

" ""KUeiéJlélWIi voltak: Szép László köz
élelmezési miniszteri megbízott, Csanády Au
rél, az áruforgalmi igazgatója és Kerekes 
Jenő százados. -

A rendkívül erélyes, tetterős és hazánk 
közélelmezési érdekében fáradhatatlanul dol
gozó tábornok megérkezése- után rögtön a 
vármegyeház kistermében értekezletet tartott, 
a megjelenő polgári és katonai hatóságokkal. 

kapható Bárdossy Zoltán alsómesteri gaz
daságában, juysesitett őszi-tavaszi árpa, 
ngyanaz vethető ősszel és tavasszal is ki
tűnő eredménnyel. A vetőmag 100 kg. 130 

kilogrammért helyben átvéve. 



m. u i u a i -

A tábornok felkérte a megjelenteket bogy a 
uimesreodeiet iránt oizonyoi lekiulelbeu l a -
zászlait kételyeiket közöljék, hogy axok sze
mélyes tárgyalás folytán tisztázódjanak. Kö
zölte, hogy a termény átvételét a Magyar 
Szövetkezet Központok Áruforgalmi Részvény
társasága fogja lebonyolitan., mely intézmény 
agy személyzeti összetételében, mint szerve
zésében kellő biztosítékot nyújt arra, hogy 
vele keresztény « -nemze t i eszme, eddig oly 
kev&»*é kipróbált irányzata fo^ bevonulni 
kOzgazuasági életünkbe is. Ezzel kapcsolatban 
megemlékezett azokról a támadásokról, me
lyek a közelmúltban - érték az Araforgalmi 
R»3zven«társasüeot és azon aknamunkáról, 
mely ellene lolyik. Kéri a polgári és katonai 
hatóságokat, hogy az oj intézményt, mely 
arra van hivatva, hogy az ország ellátatlan 
lakosságát, melynek nagy zöme a véres ve
rejtékkel dolgozó munkásáig, a magyar nem.-' 
zeti hadsereg és a tisztviselő osztály képezik, 
az 1920—II . közélelmezési esztendőben a 
mindenkori kenyérrel lássa el, ebbeli áldásos 
tevékenységében a legmesszebbmenő módon 
támogassa. -

Majd Csanády igazgató ismertette az 
Áruforgalmi R. T. tervezetét éa programmját 
Ezután a kirendeltség vezetője dr. Pavlik 
adott kimerítő felvilágosítást az eddig történ
tekről. Majd az alispán, Jármy alezredes, dr. 
Ernuszt igazgató és Szombalüy kirendeltségi 
vezető tartottak igen értékes ismertetést. 

Paczor tábornok és kísérete folytatja 
körútját. _ 

JHa e l i n d u sz 
Na elindulsz majd nemsokára 
S búcsúra nyújtod két kia kezesi, 
Jtitban a rövid kézfogásban 
Miadca bánatom megérczed. 

óh add oda a szemedet majd 
Igyetles egy azent bussucsókra , 
jlisz az ég is könnyezne tekint 
S nem haragszik a bucsucsókra. 

Szeretnék még egyszer hosszasan 
Közelről a szemedbe nézni, 
Szeretném a legszebb szemekbe 
Az arcomat beleigézni. 

Szcrctaéss a szemed azeliden 
Egyetlen egy csókkal lezárni. 
Hogy ac féltselek soha többé 
Mások kőzött távolban járni. 

Hogy ne láthass senkit, sohasem, 
Aki majd tán tőlem elrabol, 
Hogy ne legyes majd kia az élet 
Nekem mindörökre Valahol. 

f>0R. 

A Ker. Testnivelési Bizott
ság í elhívása. 

Mosón-, Sopron-, Vas- és Zalame
gyék területén székeiéi összes középis
kolai és felső tanintézetekhez, sport
egyletekhez, sportosztályokhoz és ifjúsági 
tűzoltó csapatokhoz.*) 

A békét becsukott -szemmel és vo
nagló kézzel, de egy szent. és * erős el
határozással irtuk alá. Nem tévedünk, 
k a kifejezzük azt, hogy ezen szent el
határozásunkhoz az ut a testnevelésen 
át vezet. Szellemi és testi nevelésünk 
lesz hivatva eldönteni, hogy. mire va-

*) As egyes varmegyei tűzoltó isSvsUéfek meg
kerestettek, hogy különösen I a 1 u n korhatáron aluli 
ifjúságból .Ifjúsági tiisoltóságot. szervezzenek s azo
kat különösen a sportban képezzék. Bővebb ismerte
tést e tárgyban sség ezen helyen nyújtani fogunk. 

gynnk képesek, hogy letűnő nemzet-e, 
vagy ujabb ezer évet megalapozó nem— 
zet vagyunk-e; a testnevelés vezet min
ket ahhoz az igazságos ítélethez, me
lyet a haszonleséstől vezetett mflvelt 
nyugatiaktól hiába várt esdeklő szavunk. 

A testnevelés hozza meg a mi m e g 
viselt népünkre azt a duzzadó erőt, 
melyre szükség van, hogy hazánk a i 
társadalomnak és családnak épitő, hasz- { 
nos" és dolgos tagja, önvédelmi hábo-
ruban pedig nemes katonai erények- | 
kei felszerelten a haza hős védelmezője : 
lehcss.-i;. 

A céltudatos és rendszeres nevelés I 
a magyar faj nemesítését, feljavítását j 
szolgálja ugy testi, mint lelki javakban, - j 
munkaképessé fokozásában békés álla
potban a gazdasági előhaladást bizto
sítja, bábomban pedig a véderő eme
lését. A vezéreszme a nemzeti erősö
dés Tokozása, a lángoló hazaszeretet és 
a hit jegyében. . 

A testnevelés igazi képviselői ~a 
tanintézetek és a. sport-egyletek, ezek
nek kell elsősorban megmutatni, hogy 
ők- voltak a múltban és lesznek a jö
vőben is, de ezentúl az ügyünk szerény, 
de annál jelentősé^-teljesebb és minden 
erőpróbára kész tényezői az országnak. 

Ezep közös és sztlárd alapra he
lyezkedve adjuk ki felhívásunkat, abban 
a reményben, hogy nincs tanintézet és 
nincs sport-egyesület, amelyik ne kész
séggel ismerné el, hogy csakis egységes 
erő és tervszerű vezetés tudja meg. 
menteni a testnevelés jövőjét; nincs 
tanintézet, nincs egyesület, amelyik 
készséggel ne venné és el ne fogadná 
a Kerületi Ifjúsági Testnevelési Bizott
ság irányító munkáját és útmutatását. 

Ebben az értelemben és ezen fon
tos céltól vezettetve fordulunk a felhí
vottakhoz és számítunk hazafias és 
készséges támogatásukra, 

A Kerületi Ifjúsági Testnevelési Bi
zottság intézkedéseit »útmutató irány
elv«-ékben fejti ki és azok követése az 
együttes munka alapfeltételét képezi. 

Az ifjúság. 
Perzsciő nap-meleg izzó-forró nyárban -
Suttogó lombok közt ezernyi madár Van; 
Játszi kia bogarak a rózsafaágoa, 
A langymatag szellő, ha Vonel a tájon; , 
Pacairta dudoráaz fenn a magas égea 
S kettecskén szaladni a Virágos réten. 

icsoí-ogai, Várai a sarkos egy szóért, 
KőnyőrögVe szólni egy rövidke c sóké r t ; -
JétoVán megfogni két remegő kezet, 
fcledVe nézni a ragyogó kék eget; 
.Olyan jó a sziVnek egy kicsikét fájni, ' 
Tlzelő szemeknek halkan sírdogálni. 
Határtalan éjben Valakit becézni, 
Az élet tüzétől lánglobogVa égni; 
hebegni a cigány szilajkodó dalán, 
Geüageni az édes Vig, hahetás s'zaVáa; 
t s mikor a hajnal bibar-decQje SJB 
Derengés húrjain egy é r zé s muzsikai 
De fogjuk a percet, mert gyorsas fut, szalad, 
S holaap mindebből csak egy Vézna galy 

(marad. 

A hé t rő l 

atAQYAR IMJtl. 

Haszár Károly volt miniszterelnök New-
yorlba érkezett es ott 10.000 főnyi hallga
t ó s á g elóit nagy beszédet mondott á magyar
országi nyomorról. Huszár kezdeményezésére 
nagy jótékonysági akció indult meg, bizottság 
alakalt, mely a rosszul táplált magyar anyák 
és i'v.rmekek támogatását tűzte ki feladatává. 
Mar több ezer dollárnyi adakozások folytak be. 

• 
Belgrádi politikai körökben tartja magát 

az a hír, hogy a román király román állam
férfiak kíséretében meglátogatta a szerb fő
várost. 

A görögök bevonulták Drinápoly váro
sába. A török védők Djafor tábornok veze-
tése alatt Kirkilissebe vonultak vissza. Sándor 
görög király a napokban fogja bevonulását 
az elfoglalt városba tartani. 

• • 
Az amsterdami szocialisták hivatalos 

közlönye jelenti, hogy a holland szakszerve
zetek központi vezetőségében erős áramlat 
észlelhető a magyarországi bojkott mielőbbi 
megszüntetéséről. Ennek az áramlatnak meg
erősödése több külföldi szakszervezetnek i ly 
iránya állásfoglalására vezethető vissza. A 
bojkott valószínűleg augusztus első napjaiban 
log megszűnni. A hollandiai Keresztény társa-: 
dalom nagy segítő akciót tervez Magyarország 
javára. Élelmiszer és peoz gyűjtését kezdik 
el, hogy azzal .-.tljanak választ a bojkoltmoz-
galomra ég ezzel visszaállítsak Hollandia j ó 
hírnevét,' amelyei Fimmen eljárása elhomá
lyosított. —. - ' 

H I R E K . 
P a p l r h l á a y miatt újból kell je

lentenünk olvasóinknak, ha e hétéit 
papirho* nem bírunk futni, lapunk 
jövő száma már nem jelenhet meg. 

Egyházi gyűlés . A nemesdömölki ev. 
gyülekezet ma délelőtt as istentisztelet végez
tével, több fontos űgy letárgyalása, végett 
egjháztaháesi, utáuna pedig közgyűlést tart. 
A- híveket ezúton is meghívja a gyülekezet 
elnöksége. 

Uj ezredes. A honvédelmi miniszter 
meggye.i Somogyi Lajos vezérkari alezredest, 
Somogyi Aladárnak, a járás volt tb. főszolga
bírójának fivérét ezredessé nevezte ki . Az aj 
ezredesnek, aki sok szép harci dicsőségre és 
fényes- kaditéttekre tekinthet vissza s akit 
mindenütt mint kiváló, képzett katonát ismer
nek, kinevezése alkalmából szívből gratulálunk. 

Segédlelkész kirendelés. Kapí püspök 
Nagy Miklós segédlelkészt, Nagy Sándor hely
beli lelkész nagytehetségű fiát a nemesdömölki 
gyülekezetnél a segédlelkészi teendőkkel bizta 
meg. 

Blhunyt állampénztári tanácsos. Bá-
•éczy István, a czelldömölki m. kir. ál lam
pénztár tanácsosa, mclt vasárnap délben vá
ratlanul elhunyt A' hivatalának élő 66 éves 
tisztviselőt a járványos bélhurut betegség 
lepte meg és az erős szervezetével, 3 
nap alatt végzett Holttestét kedden délután 
a gyászházbao történt beszentelés után P á - ' 
pára szállították és szerdán délelőtt helyez
ték örök nyugalomra a Kálvária sírkertben 
levő családi sírboltba. Bánatos felesége és 
örökbe fogadott fia gyászolják elhunytát 

Takarékpénztári betétkönyvek elfoga
dásánál legyen a közönség figyelemmel árra , 
hegy a f. évi. március S. éa 18-ika között 
elhelyezett 10000 koronát meghaladó össze- ' 

. mjjedét, U ezer koronát "megha
ladó összegeknek pedig a felét államkölcsön 
céljára igénybe vették. 

Házasság. Riszt Lajos és Permay Irén 
augusztus 7-ón_d. u. 0 órakor tartják esttt-^ 

ittot- foelldOmOlkOnr a róm. kath. temp-
lomban. . . . . _• . ' ~ " 



25. KEWrZNTÍSALrjA 

. Hadifoglyok megvendégelése ciral köz-
4ernényü"kból timaradl, hngy Z.ihureczky 

S. oldal. 

ezövetkezetek utján. Végfll az egyházművészeti 
8? m e 8 t i sz t i tani a selejtestől és régi fényé
ben kalibrálni a legnemesebb iparágat. A 
társulat -az Összes keresztény egyházak köz
reműködésével alakúi és altruista jellegét 
működésének szilárdtágáTal egyOtt az alapí
tásban résztvevő nagy altruista intézetek garan
tálják. A megindulási alaptőke már is bizto-
aitva ran. 200" koronás* részvények jegyez
hetők az Összes plébániákon és lelkészi hiva
talokban, a Hangya és Orsz. központi hitel
szövetkezet ellenőreinél és az alapítási 
irodában Budapesten IV., Koronaherceg-utca 
7., 1: emelet, mely aláírási iveket kívánatra 
kflld s ahova á részvényjegyzési ivek legkésőbb 
augusztus 1 ig visszaküldendők. 

Csere-akció. A háború folytán meg-
szűnt az az évszázados szokás, hogy a gyer
mekeket a német és msgyar vidék kicseréli. 
Ez az akció, mint nagyon jól tndjuk, igen 
megfelel és ezért Magyarország Területi Ép
ségének Védelmi Ligája felajánlja a közön
ségnek, közvetítő szolgálatát ngy csere akeió-" 
ban, valamint iparos tanoncok elhelyezésé 
tekintetében is. A közvetítési szerepet voltak' 
szívesek vállalni Szombathelyen Upthay Béla 
(Herczeg szálló), Sopronban Zábrák Dénes 
(Fiandorfur ntca 21..] és Magyaróváron Nie-
metz József (Fekete Sas szálloda). Amennyi 
ben a közönség soraiban találkoznának .olya
nok, akik gyermekeiket magyar, illetve német 
vidékre akarnák küldeni cserébe, valamint 
olyan szülők, akik. gyermekeikét iparostanonc-
uak akarnák adui.'•«•;;• forduljanak bizalom
mal levélilerj a fenti, címekhez, válaszbélyeg 
mellékelve. — Kapcsolatban az elemicsapá-
sokról hozandó esetleges hírekkel, ajánlatos 
volna a különböző biztosítások szükségességét 
hangoztál ni minden egyes esetben. Népünk 
még mindig idegenkedik a biztosítástól, pedig 
az egész vármegyér^ki te r jedő veszteségek, 
melyek a legutóbbi elemiesapáSok. nyomán 
következtek be, legalább részben megtérültek 
volna biztosítások révén 

Katonai lovak mezőgazdasági célra. 
A nemzeti hadsereg lóállomanyából azon 
lovak, melyek pillanatnyilag a katonai szol
gálatra uem szükségesek, arra az időre, míg 
nélkülözhetők, a községi jegyzői hivatalban 
megtudható, már uiőzőleg közzétett mődoza 
tok mellett mezőgazdáknak adatnak ki — 
A. kiadást a csapattest parancsnokai végzik, 
Hámos lovak jármüvei és katonával, hatás 
lovak és málhás lovak két, ló után egy lóápo-
lóval adatnak . i i . A lókiadások ideiglenes 
jellegűek és egyes gazdáknál a szükségletük
höz kép v-t rövid vagy hosszabb ideig marad
nak. — A mezőgazda, ki ily .lovakat óhajt, 
kérvényét a legközellebbi csapattest parancs
noksághoz közvetlen adja be. — Aki lovat 
(járművet) tartásra .kivesz, kötelezni tartozik 
magái, hogy a kivett lovat abshivási parancsra 

j beszolgáltatja. , v*" 

P ipa város és v idéke f. évi augusz
tus hó 1-én, vasárnap, uagy népünnepélyt 
rendez a keresztény sajtó javára. Az ünnep
ség déletÖTt* 11 órakor katonazenével kaadődík. 
A programra a következő: d. a. fél 3, órakor 
kocsikorsé-iodul a Ctóka-vendéglőtől és fel
vonni az Irzsébet-ligetig. I tói 4 óráig nép
gyűlés. 4-órától látványosságok. Versenyek. 
Tekézés. Malac, bárány és egyéb nyeremények 
kisorsoláss. Estétől reggelig tánc. Belépődíj 
5 K, — Ételről, italokról gondoskodik a 
rendezőség. A vidéket a legnagyobb tisztelet
tel várják, ós felkérik, hogy szivsskedjenek 
minél nagyobb számban megjelenni Aki teheti, 
gályákkal feldíszített kocsin jöjjön be, a 
fiatalemberek pedig szíveskedjenek banderia-
táknak öltőzre lóháton megjelenni. 

As nj jfjabona á r a . Mindenfelé behordták 
m á r »v teamest s miodanfltt a cséplőgépek 
örvendetes bngása hallatszik. Nem csuda háte 
ha már hetek óta egy kérdéi izgat mindenkit, 

dffre-itrdekel. izgat a kérdéa^jntlenkit, a 
falusi gazdát j z é r t , hogy-vajjon_ nem iesa-e 

aa előtte-
Márton 1 nagy tál fri«sen sült pogácsával-*! 
g doboz cigarettával járult az állomásunkon 
átutazó hadifoglyaiuk raegvendégeléséhez. 

A gözgépkezelók éa kazánfűtők leg 
közelebbi képesítő vizsgái Sopronban augusz
tus 13-áu d. e. 9 órakor fosnak megtartatni. 
A kellően felszerelt -vizsgálati kérvények a m. 
kir. ker. iparfelügyelöséghez küldendők. 

A R á b a halottja. A háború alatt meg
szoktak a hősi halott elnevezési, hW^hapről-
napra hányan áldozták fel ifjú életüket. Az a 
kis H evej fiu, kinek megindító tragédiájáról 
most hírt adunk, nem volt a harctéren, da 
bátorságával, életének kockáztatásával, küz
désével és halálával szintén megérdemelte ezt 
a nevet. Hétfőn Nórák József pépóczi' lakos 
Jözsef nevt fia követve nemes, bátor lelké
nek az ösztönzését, a Rába folyóból égy kis 

-leányt akart megmenteni. Hőstetiet végre is 
hajtotta, a kisleányt kimentette, de a saját 
életét megőrizni nem tndta. Ereje elfogyott 
és elmerült a habokban, mely csak kék nap 
múlva adta vissza az élettelen testet. A kis 
hőst a község mély és igaz részvéte melleit 
helyezték a sirba. -

A i á l l amvasu tak ta r i faemelése . A 
kereskedelmi miniszter elhatározta, hogy az 
államvasutak deficitjének megszüntetésére a 
személy és árudijszabást emelni fogja. Ebből 
acé lbó l a minisztérium elkészítette a magyar, 
osztrák és cseh szlovák személy- és árudij-
izabás összehasonlító táblázatát, amelyben a 
következő — rossz kilátást nyújtó adatok 
— foglaltatnak: 100 osztrák koronát 100 ma
gyar koronával és 100 cseh koronát 340 ma-
mar koronával véve egyenlőnek, kitűnik, hogy 
50 kilométernyi ut elsőosztalyu személyvona
ton a magyar állarava-utoo 27, az osztrák 
vasutakon 72, a cseh vasalón pedig 108 ko
ronába kerül. 300 kilométernyi utazás a Már-on 
159, az osztrák vasúton 432, a cseh vonala 
kon pedig 025 K 00 fillérbe kerül. Kőzönsé 
ges gyorsáru 100 kilogrammja 50 kilométeren 
szállítva a Már. vonalain 27 K 58 fi tér, az 
osztrák vasúton 25 K 40 fillér, Csehország
ban pedig 92 K 80 fillér, 200 kilométernyi 
átért pedig a Máv. 03 K 18 fillér, az osztrák 
vasutak 291 K ŐS fillért, a cseh vasutak pe-
óig 318 K 88 fillért számítanak. 

Sport. Vasárnap, 25-én Sport Egyletünk 
a szombathelyi Már. >Haladás* sportosztályai 
látta vendégül, akitől 1—0 arányú minimális 
vereséget szenvedett A Már. csapata nagyon 
szép játékot produkált, ellenben csapatnak 
védelme nagyon rossz formát mutatott, de 
remélhetőleg' a legközelebbi mérkőzésen a 
hibáit pótolni fogja. — Má vasárnap csapa
tunk a 11. számú őrvonat football csapatá
val tartja revansmérkőzését. 

„ Köszönet . A czelldömölki >Hangya< 
fogyasztási szövetkezet a polgári .fiúiskolái 
•Ifjúsági Segítő Egylet* alapító tagjai sorába 
lépett a 1000 koronás alapítványt tett Az 
egylet elnöksége hálás köszönetet mond e 
nemesszivü aollraifoyozásért, mely nsgyban 
előmozdítja azt a nemes célt, hogy minél több 

' polgári iskolai tanulót lehessen ellátni ingyen 
tankönyvvel és tanszerrel. 

A laku lás . Az egyházmürészet ápolását 
és_az-al8ópapság támogatását tűzte ki céljául 
az >Kcelesia egyházművészeti és áruforgalmi 
r. t.« Mindkét feladat nemes és talán a má
sodik ma égetőbben szükségesebb az elsőnél. 
A papság — minden felekezeti —. rongyok
ban j á r a a hivő szeme megakad az Dr 

' szolgájának külsején. Intézmények, nevelőinté
zetek* léttel küzdenek, pedig, ezek 'ol tak a 
múltban a keresztény és magyar művelődés 
fészkel Szegény szülő már alapítványi helyre 
sem tudja adni gyermekét Ruhaneműt, élelmi 
cikkeket adni, ez a célja a társaságnak. 
Ezenkívül az alsópapság régi vágyait telje
síteni a nyugdíjas otthonokat, szanatóriu
mok at építeni és fentírtani szálunkra. Azután 
templomokat, iskolákat, kórházakat, interna s 

mindenesetre ellenszenves rekvirálásban és 
terményéért megkapja-e azt az árt, amely 
az iparcikkek óriásira felszokott árához 
mérten tűrhető e a gabona előállításának 
meglehetős nagy költségeit némileg fedési. 
De raégmkább izgatja-a kérdés a városok 
lakosságát, a mostohán fizetett tisztviselőket, 
magyar állami és magánalkalmazottakat, raon-
kasokat, kiknek nincsen módjuk és alkalmak 
vetni és aratni. Hetek óta töprengenek azon, 
h ° g y a gyér fizetésből, ha már ruhára ugy 
sem telik, jat-e legalább kenyérre, ha soványra 
és vékonyra is. Nem lesz-e § gabena ara 
olyan magas, hogy a városi lakosság a/t 
megfizetni ne tndja. Végre megjött a rendé i . 
A minisztertanács hosszas megbeszélés u t m . 
melyek során ugy a gazdák mint aa ellátni 
lanok érdekeit megvitatták ugy döntött, hegy 
az ellátatlanok részére _ 3 milliónál több 
métermázsa gabona beszolgáltatására kötelezi 
a gazdákat. Ennek a mennyiségnek aa áréi a 
kormány maximálta a a búza métermázsájat 
500 koronával a rozs és árpa métermázsájat 
400 koronával fizeti ki s ugyanilyen áron 
az arra rászorulóknak szét is osztja. Gon
doskodott a kormány arról is, hogy Szabom 
vármegyében, ahol az ország fő burgonya 
termő vidékéi vsának s amely most-végre a 
m i kezünkben A-an, megfelelő nagy meunvi-
aégű burgonyát foglaljon le, amelynek az ara 
kgrammonkint l ' k g r . 50 fillér lesz-. 

Postaszünet ünnepekén. A kereskedelmi 
miniszter vasár- és ünnepnapokon az összes 
postaküldemények kézbesítését beszüntette. A 
posta' utján megrendelt hírlapok a postán 
jelentkezőknek kiadatnak. 

ArutuUépés vétsége. Az árdrágítása 
törvény szerint árlu lepéi vétségét követi el, 
aki közszükségleti Cikkért a törvény érteimé 
ben erre jogosult hatóság részéről megsza
bott, vagy megengedett legmagasabb árnál 
magasabb árt köretet, köt k i , vagy fogad e', 
vagy aki közszükségleti sikket nyereséget célzó 
továbbadás végett a legmagasabb árnál ma
gasabb áron vásárol A törvény aa ártallépés 
tényálladékának megállapításánál abból a 
szempontból indul k i , hogy a maximális ár 
túllépése általában csak az áladénak áll ér
dekében. Általában elégségesnek tartja téhat 
a maximális ár tntlépése esetében csak as 
eladót büntetni Bünteti azonban a törvény a 
vevőt is abban az esetben, ha a maximált 
közszükségleti cikket azzal a célzattal Vette, 

(«hogy azt nyereséggel tovább eladja. Kereskedő' 
tehát semmiesetre sem vásárolhat maximált 
közszükségleti cikket a maximálja áron. felül, 
mintán -nála feltétlenül nyilvánvalónak fogják 
látni a nyereség céljából való továbbadás 
szándékát Nem bünteti a törvény az eladót 
sem á maximális á r túllépéséért, ha erre 
külföldi árubehozatal esetén hatósági, engedé
lye van.'Ily esetben maga a hatóság fogja 
megállapítani azt az árat, amelyen az impor
tált közszükségleti cikk behozatala külön be
hozatali engedélyhez van kötve, a magasabb 
ár engedélyezését a behozatali engedéllyel 
egyidejűleg kell kérelmezni. Ha pedig beho
zatali engedélyre szükség nincs, a maxima.L-
áron felül való eladásra a.hatósági engedélyt 
mindenesetre a tényleges behozatal előtt keit 
beszerezni. A hatósági engedéllyel maximalis 
áron felül való eladásoknál a kereskedői gon
dosság természetszerűleg megköveteli, hogy 
az áruk számlázásánál, eladásánál as eladó 
minden esetben hivatkozzék a részére meg
adott konkrét engedélyre. > 

Utazás a Marsba. A helybeli Mozi ma 
és holnap este fenti cimö attrakciót mutatja 
be, mely a mozilátogatókat teljesen bámu
latba ejti. Raoul Muraion fiatal kutatót bevi
tette a vágy, hogy a Marsba jussom *|ry évig;' 
tarló szakadatlan munka után olyan gép. i 
konslrua;t,„amellyel minden viharon ..át e l 
lehet jutni egészen aa atfcerig. Az Ex(<Rior, 

les- e kenyerünk elég az elkövetkező essten- Ligy hívják a csodafiajót, óránként 12 ezer 
1 kilométer sebességgel hasít ja.a levegőt. MuL 

link | mjHrti, a lirtik, a hónapok,, jjjjjjigat 
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mit felér óta vannak uton a léghajó utasai, 
amik-* egy kis lázadás tör ki a személyzet 
között, A csüggedőkel sikerül megugasztami, 
mert már csak néhány óta választja el Okét 
a HaraLol. A tAroBSg egyre kisebbedik és az 
Exelaior 'egy; hirtelen lendülettel a Marsba 
r. pBI. A Marslakók kivonulnak a földiek fo
gadására, akik mar régóta figyeltek a furcsa 
lé : i madarat. Raoul megszereti a Bölcsek 
l ,c P I I . 'S Kányát Paxot és vele jön a földre, 
e . f uj hazába. Baoul vakmerő tudomány-
s< ioijait kie-égitette. Pas pedig egy szebb 
«>'á>bol magával hozta a bölcsességet, a 
m 'gértést, a boldogságot, amelyet szét akar 

i'.-ni az emberek között, bogy megtannl-
: . >ak tanulni, szeretni és megelégedettnek 
i- mi. — A jövő század ezen 6 felvonásos 
> ajoye br> nyara sokakai vonz a "Moziba, 
.r ik egy eliezetes, szép, tanulságos előadás 
• . m megjobban megkedvelik a Muziba járást . 
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Gyüjtö-telep megnyitás. 
Van szerencsénk Czell

dőmölk és vidéke n. é. kö
zönségének tudomására hozni, 
hogy a Nemzeti áruházban 
fehérnemű és vegytisztitó 

gyüj tő-telepet 
állítottunk fel. — Elvállalunk 
gallérok, kézelők vasalását és 
fényezését, férh és női ruhák, 
függönyök, selymek, szőrmék, 
keztyflk, toalett k. belépők, 
kosztümök vegyi ulon való 
tisztítását. 

Munkák 14 naponkint 
eszközöltetnek. Egy próbával 
meggyőződhetik mindenki a 
munka jóságáról és pontos
aágáról. 

Szíves Jpártlogásl kV űnk 

Varga József, 
fehérnema ét vegytitztitA Zal.-e-. 

. Gysjtj-Uavp : 
Zlehovszky Dezső, 

.Nemzeti áruház. CttlidAmoik. Szent. 
baroauág-lér. 

H Q B V J T f í e T Ó Z S E F ] 
mérlegkószitó 

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

Kislalndy Sándor utca 28. s í . alatt 

ofr»| ci\ o| ol o 

Házhely telek eladó. 
Clm Czelldőmölk, irpád-ntca 23. 

Egy másféléves Szettéi | 

vadászkutya 
Pálffy Jgbá& 1 

íanüönál Kmag'asm. ' ^ 

Magányos urhez díjazás B é 
kül menne gazdaasszonynak, 

/-avagy házvezetőnőnek ttymfj-
dijas özvegy. Levelek M. A. 
alatt a kiadóba kéretnek. 
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Keveset használt 

fürdőkád eladó. 
Cím szerkesztőségünkben meg

tudható. 

D r féiTh SKABOFORM 
- kenőcs újból kapható. i 

Leghamarabb nugszünteti: 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-
rattarosnál Törők J. gyógyszertárában 

Budapest, Király n. 12. 

Készít tizedes, táblás, rudas, azá-
' zados, kocsi és marba-

MÉRLEGEKET. 
Bármiféle mérlegjavitást jutányosán 

| készít—Használt—mérleget 
esetleg becserél. Kész mérlegből 

állandóan nagy raktár. 
Viiiéki megrendeléseket a leggyor

sabban, pontosan elkészít. 

Legjobb minőségit pamut na
gyobb mennyiségben érkezett 

uj harisnyák, 
f e j e i é s e k 

készítésére. Az igen tisztelt 
megrendelők kéretnek, hogy 
rendeléseiket ugy uj haris
nyákban, mint javításokban 
Czelldömölkön a Japán-park 
kertészénél adják le, mert 
időm nem engedi, hogy a 
rendeléseket személyesen ve
gyem át, ami szükségtelen is, 
mert szigorúan méltányos sza-

'boU ár mellett szállítok. 
A megrendelt aruk két

hetenként szállíttatnak. 

O |<J U |u |u |u |u u |u |o |o |u O B l B I E f 
a H 
g Trágya megvételre ke- B 
1 restetik. Cím a kiadó 

| a \ h ^ t a l b a n . 
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Eladó ház. 
Czelldömölkön, a Nemss-

döraölai-utca 30/b. száma 
hátamat, melyen 3. szoba és 
3 konyha van, eladom. Ax 
épület 1 hold területen fekszik. 
Bernáth János tulajdonos. 

A Kemenesaljái Takarék
pénztár Részvénytársaság 

C z e l l d ő m ö l k . 

Elftrffa*-^etétehet*Thkarékpénz-
tári könyvecskékre és f olyószám-
lára Leszámítol váltókat, utal 
ványokat és mis hitelpapírokat, 
előlegeket és kölcsönöket ad ér
tékpapírokra .és más kézizálogra 
(arany, ezüst ékszerekre), köl
csönöket ad íelekkönyvvezett há
zakra, vesz mindenféle külföldi 
pénzeket és azok eladását köz
vetíti. •» 

FALTÉGLA, 
hornyos, kézi, bibercserép, 
alagcsövek, eementlapok és 
csövek azonnal kaphatók 
Első Szombathelyi Göztégla-

gyar R.T.-náfc 

na 

Tanoncul 
hírlapunk nyom
dájában egy j ó . 

c s a l á d b ó l való fin 
azonnal felvétetik. 

T* Nyomató:; al Ni> ; „ r vOlanyeröre berendeze* Wpyvnycodájíbao, CelidoojöZft. . . . 
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