VEGYES TARTALMÚ FÜGGETLEN LAP.
Megjelen minden vasárnap reggel
Előfizetési ár: Egész érre 40 K, fél évre 20
K, negyed évre 10 korona.
Egyes szám ára darabonkint 1 koron*.
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Az eUenforradalom Vasvi
Begyében és Sxombathelyen.
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FelelosuerkeiiUJ és kiadó:
DINKOREVE NÁNDOR.

Szerkesztésén és kiadóhivatal
Diokgreve Nándor könyvnyomdája Czei:
ide íntézendők a szellemi részt illető közli
hirdetések és mindennemű pénzilletékek.

dal.

Október A Szerdán reggel a helybeli
r. kath. templomban as aráéi titeoháraat"
vértana emlékére gyászmise tartatott, melyta
at itkolástok éa a hivők sereg* megjelent
Mögöt ttnk van már a szörnyű idő, ame
Szombathelyen st evtng, templomban Sztbó
lyet idegen szóval komminizmusnak, de ma
Gábor tábori lelkész, volt czelldömölki káplán
gjával sukkal találóbba* isiványdiktatorának
tartott katonai gyászistentiszteletet a Szom
neveznek. Tobb mint egy év miit már el
bathelyen állomásozó katonáknak.
feeékék ezállcik fölöttem,
aaóta, hogy leidet s must csak agy emléke
Áthelyezés. A m. kir. pénzügyminiszter
zetik rá, mint valami rossz álomra, amelyből
Buctuzvit a tájtól.
Qfa Jenő számvevőségi itnácsos, járási
hossza- hánykolódás alán felébredtünk, de
Mellesek e levélek. .
|
tzámvovöt
saját kérelmére Győrbe, a győri
emjynek^MjieilAkáre még rnindig öseva ntsee
Bekerrót éa fákréL
~
pénzügyigazgatóság mellé rendelt számvevő
boizadank. Pár kéltél ezelőtt egy kOay v jelent
séghez jelenlegi állásában áthelyezte, l é évi
meg, amely arra késztet, hogy visstagondolElfogj* a kebleaet,
czelldömölki működése otán.
jonk arra a szörnyű időre. Amikor a pesti
A.borongó betel . . .
Üzemi jutalék az áUamvuutzzokaak.
eaűeeelék Bodaposten a hatalmat itrelte,
Hold.kló szép termettel,
At államvasutak alkalmatettal korábban tékézigránatos banditáira látaaszkodvt termétiiVem
fái
utasod
I
meedtsi
jotalékot kaptak, ami azonbtn moel
szeleeso igyekezett az egész országot a saját
már két év óla elmaradt Babiaek Gyelakeképére és hasonlatosságára átformálni. A vi
De
Vígastul
e
itmé*ej,
reskedelemOgyi miniszter ehelyeU most a mi
dék azonban, melynek szemét még nem hánisztertanácstól lelhttalmtiást kért, bogy a <
•egej fölvidulsz ismét . . .
IyogotitottAk el a legnagyobbrészt idegen fajú
magyar álltmvatat összes alkalmazottait üzemi
népbolonditók aaztgságai, nem akart a dolOk, akkor mát kcdéll|tl
jutalékban részesíthesse a kereskedelmi mi
gokba beletörődni, nem akarta elhinni, hogy
Tekintek le innét I
nisztérium
ét minthogy a vasutak fitemi ho
ezután nem lesz kOIOmbség becsületes és
CSAJBÓK UID'.KI.
zadékát még teljéi ponlossággtl nsm lehet
gazember körött, vagy ha less, az- esak az
megállapítani, egyelőre 600 koronától 1600
•tóbbÍDak lesz előnyére. Itt is, ott is, nyiltan
koronáig terjedhető előleget folyózithaatoo
kirobbant az elkeseredés, itt is, ott is meg
H Í R E K .
két részletben, at egyiket most, * a
próbálták a vörös banditák kezéből kicsavarni
deaembar havában. A minísiterttotet
a fegyvert, nem gondolván meg sít, begy
Pápai BUtfau Budapesten Folyó hé hoixájárnlt.
egységes és az egész országra kiterjedő fel 4 én érteién meg Bodtpestre Mansignere
kelés nélkfil nem Ithet eredményt elérni, sert Sthiapper pápai nancius. A székesfőváros
Haszár Károly lárvároa. Ma
másnap már ott vannak a banditák és hó lakossága stép fogtdUlátbaa részesítette, mely •lóUl vonattal utazik keretitől
hérok.
nagyon meghatotta a noneitat Misnap nyúj t volt minimlssilaoi több i
Visvármtgye derék, becsületes, hazafias totta él gróf Ctáky külügyminiszternek meg- viselő tártttágábtn, kik
népe sem indult stó nélkOl tBrol s itt is akad- biaólovele másolatát a kormányzói
" fogadtatás roll ttrttodó beatéi
tao, kik az elkeseredettek élére állva, fegy kiessktsléss végett. 0-án lOrtéot szeg ai Dn
képvizelő i l t a l i m a '
verrel, kasiával megtámadták a gasoktt. Csak aepélyse fogadás a atekásoe wrcsjióniák mel gyűlésén is.
—
as volt a baj, mindig kevesen voltak, pár lett. Szép beaséd kíséretében nyújtotta ét
0| polgári l t k i l t l tanár. A
fala veit bsnne részt's igy a nagjgeocsi, kő megbízólevéléi a kormányzónak, utalt a ma
szegi, asficsákáayi stb. ellenforradalmaknak gyar nemiét és ö SionUéfs közti tnticio- lázügyi mitizzter Mikulás Imié voM Vtetaz lett a vége, ami ez ország más részeibea náüs vmonyra, hogy a Szentalyát bámalitb* prémi, előbb étwIldeMVHhl polg. Iskolai ItnArt
történt próbálkozásoké. A vörös banditák el ejtette a azagyar némtet talpnálláta a •ese •tevéi q*M6*»flttie heiyettt. Aa aj taaét t
nyomták Okét s a vezetők vagy kibajdostak ti tó évek után és hogy lelkét örömmel tölti uámtiat ét Isikét logjt itaittai.
Ausztriába, hogy ott a többi hasaBval együtt el as a tódat, mint a Szentszék első követe.ki
A'
tovább szőjjék a megmentét terveit, vagy a ezt a azagyar nemzet képviseMje előtt tol- vármegye községi é t i
vörösök áldozataivá lettek. Meghaltak, vérta zoáesoljs. Heg lehel győződre a némtet, hogy •Vtombtiheryea a véapagfa
nok Isitek. Vértanaivá a hazaszeretetnek. A 0 Szentségénél zsindig kstható* támogatásra tóber 19-én délelőll 10 értkor
koasmaaizmos' megbak tatására irányúié s f találni a vettet időkbea. A kormányzó tan. A küagjüU I
majdnem eredményes tervet, a vasúti sztráj- meghatott szavakban kOetOate meg t pápai 1. KlnOki jelentéé. 1
kot is Szombathelyen szervesték meg. Az stneiss üdvözlését, hogy s közvetlen diplo
elkeseredés folyton nőtt, a kamu alatt lappan máciai OessekOltetéssel balzsamot lát megér I mm vagy i gott a parázs s amikor a gazemberek elme- kezésében a némtet, t bábom ét forradalom megktgyása tekintetében vtlé I
nekBIúk, megindoli a szervezkedés, a talpra okozta sebeire ét kérve kéri, hogy a aoasttl t koiigugititi utas* U
állá'. 8 ebben a legnagyobb szerep épen jó kívánságait juttassa el 0 Szentsége zsá At lísperabályok .aétktátéa*. 4 A
Vasváraiegyének jutott. Hazajöttek a mene molyához. Ezsel at aklat véget ért. Erdeket tervek, tllmtdseck. 6. Inditvátyok. 6.
telők, a feldbachi fluk s hamarosan megtisz nemzetközi jogilag t ooneias kiküldése, mert tjitáe. Aa október 88—St-éa "
títottak az egész vármegyét
t t ttolsó noatiutlstgyvortiágoa t tatárjárás ttrttodó mméau* ImadagiiaMaU I
Izeket az ellenforradalmi mozgalmakat idején volt
megbízottak küldése.
Véirta meg két kitűnő író, Deme László száza
KépviieUteitulíttnk
BiabaaZátea.
Pósfsy
Gusztáv
főszolga
rosunk képviselőtestülete tegnsp"
dos és Keleti József. Könyvük mindenfelé
nagy érdeklődést kellett egyrészt mert mind bíró g heti szabadságra zaent, távolléte alatt gyűlést tartott, melyen tok *
két szerső kiváló és mesteri kezelője a totl- Döbrentc-y Antal tb. fostóltabiró helyettesíti. tettek el. Jóváhagyta a "
földtk pl editál.
Áthelyezés. Kékeesy Pál reodőrfellgyelé véne tulajdonét képező i
aak s írásuk mindenfitt lebilincselő és érde
# . I _« eV _ _— *. . .2
kes, másrészt, mert mindketten közvetlen CielldOmOlkről Nagykanizsára helyestetett át melyből nagy l
Összeköttetésben lévén esekkel a mozgalmak szolgálali érdekből. Helyette Vargyaa Ferenc adósság törlesztésére fogntk
t t államrendörségnek
kal, jól ismerik ezek történetét s igy adataik helyeztetett Czelidömöíkre.
Miniszterelnöki diesóret Rosgonyi t héttégb* ütközött ét alkalmat helyei a v é M
hitelessége feltétlenül megbízható. Ismerik az
részükre nem utált, igy kéiytttraive volt u
alkidoagyot
a
m.
kir.
miniszterelnök
dicsérő
események legapróbb részletét, tudják az egyes
eeeméoyek közti Összefüggést s nem rejtettek elismerésben részesítette, hogy egy budapesti egyik bérlőnek, Recsoy Lajos borlereekedoelőttük a lelkesedések igazi és mélyen fekvő szegény gyermeket otthonában nyaraltatott nek lakását ét üzlethelyiségét felmondani ét
Hasonló elismerést kapott Ptpp Mihály yts- tseo helyiségeket at állimrteé8nég hivtttlti .
számán biztosított*.
ttzs is.
Misszió társulat a UáJleglyekért A
Gazdagyfllés. A .eelldomölki járátgttmég hozzájárni, ami s ssarzőket — művük
megírására buditolta, az a lelkes hazafiság helybeli Misszió társulat eagyon is lelkesen dtkOzOnzége, úgy t nsgybirtokotok, mini a
és a bősök tisztelete, mely a mű minden szivén viseli a szibériai hadifogságból hazaér kisbirtokotok réeivételével tegntp délntán t
kező véreink sorsat. At állomáson átutaló órakor gyűlést tartott dikti Tikéch Pttesje
lapján, minden sorában ott ragyog.
El kell ezt a könyvet olvasni minden hadifoglytinktt élelemmel, üdítő italokkal elnöklétével. A gyfilés tárgya a jövő évi ara
vasmegyei sas bérnek, hogy megismerjük a látja el, hogy ezzel is enyhitae a atomóra toréit és eteledkonvenejó megállzpitázt volt
bősök, a vértanok neveit, akik iránt örök és hossza szenvedések emlékeit. At utolsó Hosszas vitt alán Mezterházy Istvm kemehálára ragyatik kótetesve valamennyien, akik kél hét altit tobb miit 180 átotató htdifog- ntsmtgtti földbirtokot indítványán aa idéo
megmaradtnak, mert kz ö tetteik, aa ö ben lyot vendégeit meg. De ezen nemet hivatásé httályptn volt béreket fogadták el.
nük égő hazafiság, as ő mártírhalálok nyomán nak a Társulat etek akkor tnd továbbra is
AZ V) marhalevél tlletéksk. As illeté
kelt lelkesedés és a hazaszeretetnek aa 0 megfelelni, ha a nagy Összesség nem zárkózik kek felemeléséről szóló oj törvény szerint t
el
at
adományok
nyújtásitól.
példájukon lángralobbanó ssikrája tette lehe
marhalevél illetéke 8 évoél litaltbb i
tővé az ország feltámadását. El kell olvasni
A bélyegületékek felemeléséről szóló marha, ló, bivaly és kocára való
minden vasmegyeinek, mert essél tartoznak oj törvénynek at okirati éa állandó illetékek- nélkül minden szamár ét Öszvér otán'8'1
a hősöknek, kik miérettünk harcoltak éa tar- | Tői szóló ren'dolkezései október 1-én léptek 8 évesnél nagyobb korú mi|iiziiisskcj *Ux
tottnk a mártíroknak, a vasmegyei mártírok- I életbe, míg a törvénykezési beadványok ille- után 10 katona, minden sertés otán 6 K, juh
nak, kik miérettünk haltak meg.
I lékeiről szólók október 16 én lépnek életbe. és kecske alán I korona,
Jszi

Fennállók a hegytetőn,
S u c r t t t é z t k róla;
KörSa-kSrol sárgel már
A letérőit rése.
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2. oldal.
A l á n i t f t i l l l l Még angauto. kává Imre, Virágh Antal, Felség Erzsébet. Pttyi
ban-történt, hoty — Alist réáö Egyisűlet Jónás. Httlhausen Ede, Szarka Károly, Szabó
Göttmann Bódog nyug. csendőralezredta le Jakab, H. K. 20—tO K, Beskó Károly, Rsmosásáéval nj elnököl választott Bárdoisy does Dezső, GySrflsi István, Fülöp Gyula, ifj.
Zoltáa nlsómesteri földbirtokos személyében, Gyerffy Jéna., Meszléuyi Károly, K. S., N. B.,
' ki megválaaztisakor megígérte, hogy as N. N, Péter Sándor, Porcai János, Rosta Fe
Egyesület érdekeit teljes erejével szolgálni nne, Hatter Sándor, Rosta Emil, Kovács Dé
fogja. Azóta m i t több mint két hónap telt nes, Borvám Andris, Novak l'erene, Rosta
el s as Egyesület felöl semmit sem hallottnak, Sindor 10—tO K, Szabó József I K.
pedig as Egy esőiéinek ilyenkor fontot elin
SUopott isfc. Szabó József ezelldömölki
tsem valói vannak, a tagsági dijak beszedése, lakót éléskamrájából 4 kg. zsír 660 korona
mely elég sok időt vess igénybe. Azután a értékkén eltűnt. A csendőri nyomozás folytén
közelgő tel alkalmával gondoskodni kell a a Uttewk megkerültek, igy a zsíros ksnyér
Us madarakról, meg kell őket óvni a ptut- u t hisszük, torkokon akad.
tslástól, aa elenyeszestől. Pedig esen ideálisan
nemea Egyesület progrsmmjinsk megválóéitata egyike a legszebb prodokációknak, nemes,
Nyüt-tét.
elhatároz, ét ideális lelkeknek ebbe, a tá I n
kéeletukirl hliltsstget ».a vtait
borba tömörítésével érhetjük el, hogy t t
állatvédelmi programm, a sokat hangoztatott
\
Nyilatkozat.
jelszavak helyett, tettekkei valósuljon meg.
Ezennel kijelentem mindazok előtt, aki
Bizvist reméljek, hogy az elnök urlevékenysége folytán az Bgyesületről tokát fognak ket illet, akiknek a dologról tudomások van,
hallani ét hogy áldásos működését __ minél hogy a nemnstznlóki zsidó ifjúság, amidén
| nevemet meghívójukon mint rendező-jegyző
. szélesebb körben fogja fejleszteni.
jét publikálta, azzal t lehető legaljasabb, leg
b a r e t t mulatság. A ezelldömölki ifjú- piszkosabb módon visszaélt, amennyiben tu
nig mait vasárnap jól sikerült szüreti mulat domásom t beleegyezésem nélkül csinálták.
ságot rendezett Oroszországból hazatérő fog Azt mondanám, rá vall a jellemükre, de azt
lyaink javára a Korona kerthelyiségébeu, ami hiszem, hogy direkt eteknél az alakoknál
tekintélyes Összeget jövedelmezett fenti célra. ilyen fogalomról még csak beszélni sem lehet
Délután A órakor kezdődött . felvonulás -fel. -Legjobban szerettem volna épen az előadás
díszített ökrösszekereken és kocsikon, a me alatt végig korbácsolni ezért az arcátián,
netet csikós lovésbandérium vezette, a szép rejtett célú tettükért ezen a díszes társasá
magyar ruhába felöltözött fiatalság nótázva, gon, ha az elöljáróim ezt hivatásommal Össze
mókázva csalogatta a közönséget a szüreti egyeztethetőnek talállak volna. De nem is
táncmulatságra. Lett ia eredménye, mert a lennének másra érdemesek, kik ilyen lettre
Korona kerthelyisége, zsúfolásig megtelt tán képetek.
coló párokkal, akiket á késő reggeli óra vá
Igen, becsületesebb érzésű zsidók, fajo
lasztott tsét,
toknak ebben és ebhez hasonló jellemvoná
Teleiáükoi eleidét. Kréxl Ferenc és sokban keressétek annak s bizonyos »fehér
K Horgast Paula tegnap ette s Korona nagy terrornak < . létezését. Ok nélkül niocs okozat
termében nagy illosloi és telepátiái estélyt sem pedig bon nélkül büntetés.
tartottak. Ssép ét műértő közönség gyált
Nemesszalók, 1990. október 6. '
egybe t figyelemmel hallgatták ét látták .zen
Magyar János, ev. tani tó.
figyelmét lekötő előadást. A motor egyik
kiemelkedő pontja volt s Telepátiái GosdoHyilatkozat.
latátvitel. A magjelent közönség t legnsgjobb
Németh János pályaőrnek s nzéoaktztlt
tlismnrts.nl adózott a művésznek élvezstes augusztus 24 én délután 4 órakor kigyaltdt
ét tanulságos SBOtstványtiért. llutttványál ét elégelt A helybeli csendőrség cselédei be
tok upisai hoiMtAHa. tls este 8 órakor as mondása után elővezette Horváth Lajos vonat
fékező Lajos nevü fiát, tki a helyszínen be
Btveixett fél6I[í. Hétfon egy telét fel ia ismerte, bogy a kazalt 0 gyújtotta meg
öltő elveszett, kéretik a becsületes megtaláló, Ebben az ügyben f. évi szeptember hó 80 An
tartolta a vizsgálatot a szombathelyi fistal
hogy szerkeszlőségückben adja le.
8iemélykoe»ik kititaroiáji. Hint ér kon biróság, ahol a fia ajból beismerte a
tesülünk, á Máv. igazgatótága elrendelte, hogy tettét Ezek alán mindc-uléle híreszteléseket
a személykocsikat a lehetőséghez képest uta megcáfolok ét kinyilatkoztatom, hogy igenis
zásra kényelmetebbé és egyúttal csinosabbá a gyújtogató Horváth Lajos" vonatfékező Lajos
tegyek, e végből a vaggongyarak meg is kezd la volt
Czelldömölk, 1920. október 7.
ték már az első ét másodosztályú személy
kocsik egy restének kéket papirkárpittal való
Németh János.
bevonását. Az ülések is párnával lettnek el
látva, agy hogy lassanként bizonyos kénye
lemben lest a drága menetjegyek mellett ax
szobát
utasoknak részük. A I E osztályú kocsikat pe
dig ajból fényezik. Ezen a téren tehát bizo keresek - Címet Urak a kiadóba.
nyos fóka javulás várható. Sokkal szomorúbb
azonban a nagymérvű sxéohiány miatti teher
PANNÓNIA cipőgyár
forgalom korlátozása.
• f e t t Mólt vasárnap Sport Egyletünk P Á P Á K , (s baromfi piac mellett).
mindkét csapata jáuzoll, az I . csapat mint
Készít (mérték
.. Bolt számiakban megemlítettük, Vasvárolt
- saxdstt meg a. nálánfi-tekkal eresebb vas
után is), raktá
vári etinttul. Igái, ntm tsdtsk játékosaink
ron tart és gyári
gool-eredménjt elérni, de síért szép összjá
áron elad min
tékukká as erkölcsi sikert megszerezték ma
denféle g y e r 
guknak. A I l i k csapat a helybeli polgári iak.
mek,-leányka,
diáketapattal mérkőzött meg i t t arányban .
diákok javára. Ma vasárnap ugyanezen két
fin, női-és férfi
csapat tart re vsat mérkőzést. Kezdete d. u.
cipőt elsőrendű anyagból.
fél 4 értkor.
Tisztviselőknek
árengedményt
nyújt
Adomány. A városunkén keresztülo taré Ugyanitt cipész és csizmadia segédek
htdifoglynink ellátásáról gondoskodó Szociális
felvétetnek.
. Misszié Társultt részére gróf Cziráky György
10 mm. bársonyát és 2 m. fát adományozott,
S M l elsőrendű
•ely adományért köszönetet mond t Misszió
Társulat vezetősége.
Felülíiiettek a ezelldömölki ifjúság ál s z á n t ó f ő i d
tal matt vasárnap Urlott szüreti mtltlségon:
. Szabé Karoly 200 K, Németh Imre, Schöntag már bevetve bntóval, szabadkézből
Márton 100—100 K, Zataúreczky Márton, eladó Hokhold István pékmesternél
Kitin Vilmát, Wciler Gáspár, Draveczky Ár Czelldömölk. Egy Eszterházy és egy
pád, Recsnj Lajos 50—50 K, Szagán János,
lőcsös kocsi ugyanott eladó.
Kleimann Zsigmond í0—40 K, Kol-dtJánes,
Kosztor István, Deli József, Németh Olté 30—30
K, ér. KBbir Flórian, Novak N., Dóczy N., ' G a z d a a s s z o n y n a k
Bott Róza, Holler János, Eoesíi Károly, Rtdőcs Károly, Zinger Ferenc, 187 Bata János, ajánlkozik Idősebb nyigáljai öivegy.
Berghoffet Ferenc, KOvesi István, Babits
Cim a kiadóhivatalban.
:

Bútorozott

H O R V Á T H

JÓZSEF

v mórlegkészitö
S Z O M B A T H
E L T E K ,
Szentmart on-utca 7. é l
Kisfaludy Sándor-utca 28. u . alatt.

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

M É R L E G E K E T .
Bármiféle mérlegjavitást jutányosán
készít. Használt mérleget vesz,
esetleg becserél. Kész mérlegből
állandóan nagy' raktár.
Vidéki megrendeléseket á leggyor
sabban, pontosan elkészít.

Egy jékarbaa levő

v a s á g y

és W
gyermek-vaságy
eladó.
Cim a kiadóban.

Kömives
munkákat
épületek külső és
belső tatarozását, aj
épületek készítését
vállalja üti Mihály
kömivesmesterCzelI-dömölkőn, Nemes,
dömölki-utca 44. sz.
(Stetka ház.)
e e o o e e e e

A Kemenesaljái Takarék
pénztár Részvénytársaság

S z o b a

Czelláömolk.

él

Elfogad betéteket takarékpénz
tári köayvecskékre és folyassamIára. Leszámítol váltakat, utal
ványokat és m i s hitelpapírokat,
előlegeket és kölcsöaöket a l ér
tékpapírokra és más kézizálogra
(arany, ezüst ékszerekre), köl
csöaöket a l t el ekkeny wez e 11 ha
sakra, vau mlaéealála külföldi
péazeket és azok eladásit köz
vetíti

konyhabútorok
megvételre
kerestetnek.
Cim megtudható

a

kiadóhivatalban.
a e e e e a o e

Fürdőkád
megvételre kérés

^ r

h

S K A B O F O R M

kenőcs újból kapható.
Leghamarabb megszünteti: a riszketegséget, ótvart, sömOrt, rühességet
Nem piszkil, szagtalan, nappal is hast*
' —
nálható.
Próba tégely, nagy tégely és családi té
gely adagokban.
Kapható a helybeli gyógyszertárban, va
lamiül megrendelhető a budapesti 10raktárosnál Tűrflk • J. gyógyszertárában
Budapest, Kjtétoy., 12.

Legjobb minőségű pamut na
gyobb mennyiségben érkezett

• uj

ük. Cim megtudható
a kiadóhivatalban

1 takaréktűz
hely 2 sütővel,
1 padlásfeljá
rati lépcső
azonnal eladó.
Cim a kiadóban.

harisnyák,

OTj'i"*

esek

készítésére. Az igen tiszteit
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,
pert szigortian méltányos sza
bott ár mellett szállítok.,
A megrendelt áruk kéthetenkéi.'. szállíttatnak.
KoVv-nyomdájábéM, M j M g M j

Egy kisebb
családi
h á z a t
megvételre ke
resek. - Cim
megtudható a
dában.

