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KEMENESALJA 
! " " ' • Megjelenik minden vasárnap reggel. 

Előfizetési á r : negyedévre 2 pengi,félévre4pengő 
egész évre 8 pengő. 

HlreJalés dija t H r « t U i l M a t . 

P B L 1 T I K A-I L A P . 

Felelés szerkesztő és Idádé: 

DINKOREVE NÁNDOR. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Dinkgreve Nándor könyvnyomdája Celldömölkön, 
ide intézendök a szellemi részi illető közlemények, 

hirdetések és mind nnemü pénzt!lett kek. 

V a r g a G y u l a 
vönöcki ev. lelkész, tb." esperes. 

Milyen boldogság, milyen gyönyö
rűség egy; Jtadaltnas- étetetr-yégigTékih-
teni, mély felismerte, hogy milyen drága 
értékek vannak reábízva, mely megtudta 
öríztoi a Molzdli érteiteket és á világba, 
az emberi szivekbe mint áldott erőt] 
bele tudta azokat sugároztatni. Az a 
diadalmas élet, mely Isten kezében esz
közzé tod válni. 

Ilyén diadalmas élét sugárzik fe
lénk Varga Gyulának, a vönöcki ev. 
gyülekezet öreg lelkipásztorának jóságos 
életéből. Most advent harmadik vasár
napján lesz 60 esztendeje, hogy miot 
lelkipásztor a vönöcki ev. gyülekezet 
élére került és azóta itt szolgálja az 
Urat minden tudásával, bölcs előrelátá
sával, és szerető szivének minden me
legével. Félszázad ! Milyen nagy idő az 
ember életében és mennyi áldás fakad
hat, egy hü ielek"félszázados, munkás 
életéből. A vönöcki gyülekezet történe
tében örökké emlékezetes marad ez á 
félszázad. Az ő nagy családjának, sze
retett gyülekezetének apraja-nagyja nagy 
szeretettel, igaz tisztelettel és becsüléssel 
veszik körül az értük aggódó, értük 
munkálkodó szerető lelkiatyjukat, mert 
a most élő generációt már ö táplálta 
as Élet kenyerével és ő Üdítette fel 
lelküket az Élet vizével. De érdemét, 
diadalmas életét beszédes ajakkal hir
detik azok a néma alkotások is, amelyek 
mind az ő nevéhez fűződnek. Megszer
vezte a második- tanítói állást, a temp
lomot renováltatta, tornyot emeltetett 
hozzá és abba négy harangot szerzett, 
paplakást építtetett, minden megszépült, 
minden megújult körülötte. Mennyi ki-

telen sor sem, hanem egy 
áldó megemlékezés. Ez alkalommal 

adásba, mennyi áldozatba és mennyi 
munkába került mindez és mégis a k<s 
gyülekezetét, mely előtte" nagy adóssá
gokkal küzdött, annyira felemelte, hogy 
az a bábom kitörésekor már tekinté
lyes vagyonnál rendelkezett. És mint 
egy fénysugár, ragyogja be öreg napjait 
az a tény, bogy végre egy régi vágya, 
régi óhajtása is valóra válhatott, felépült 
az ifjúság háza. Ő mindig az ifjúság 
barátja volt, buzdította, lelkesítette őket 
és hogy a nemes terv végre is megva
lósulhasson, a kertjéből ajánlott fel erre 
a célra megfelelő területet. 

' Azonban Varga Gyula nemcsak a 
kis gyülekezetében vette ki a részét a 
munkából, a szolgálatból, hanem széle
sebb körbén is. 34 éven át mint espe
res a legnagyobb buzgósággal, szeretet
tel és odaadással szolgálta az egyházat. 
Az esperes! működésének legszebb és 
maradandó alkotásai a zalaegerszegi és 
alsőléndvai misszlíJi égyhájiak megszer
vezése és az egyházmegyéi belháisszlói , 
egyesület megalapítása. Hü sáfár 
tehát. mindig mindenekben, aki 

ásta el értékes talentumait, hanem gaz
dagon gyümölcsöztette. ' 

Legyen ez a nap azért az 0 szá
mára nem egy fényes jubileumi ünnep
ség, hanem a szivek ünnepe. Nem 
jubileum akar lenni ez a néhány, ígéní-

bálaadó és 
S Z Í T 

vünkből két érzés száll fel. Egyik a 
jóságos Istenhez száll hálaadásul, bogy 
őt nekünk adta, a másik 0 bozzi száll 
és viszi hozzá szeretetünket, áldásun
kat és hozzá való ragaszkodásunkat. A 
jó Isten áldja meg öt jó egészséggel, 
hogy még soká közöttünk lehessen, O 
áldja meg minden áldásával a keme-
nesaljai egyházmegye evang. lelkészei
nek Ősz nesztorát I 

Mit hoz az 1932. esztendő? 
. Három hét múlva belépünk az 

1932. esztendőbe, mely "arról neveze
tes, hogy szökőév és igy ázok is meg
ünnepelhetik a születésnapiakat, akik 
február 29-én születtek. A tízenkét 
hónap érdekességei közöl első sorban 
is azt kell fölemlíteni, bogy Újév napja 
péntekre esik. Ebből sokan arra követ
keztetnek, hogy a jövő év is a szomo
rúságok esztendeje lesz. Adja Isten, hogy 
az ellenkezője teljesedjékI- Vízkereszt 
szerdai napon lesz, februárban Mátyás-
ugrás van, mert Mátyás napja 24 he
lyett 25-ére esik és 24 szökőnap lesz. 
A farsang a szökőév ellenére is rövid 
ideig tart, mert február 9-én végződik 
10-én már hamvazószerda. Azt hisszük, 
a mai koldus világban ennyi farsang 
is elég a magyarnak. 

Ehez képest természetesen korai 
Húsvétban lesz részünk, a két hasvéti 
űnucpnap március 27 és 28 napjára 

tani: A májas fele is bűvös lesz fagyok
kal. Június közepétől kezdődik á rendéi 
tavasz, melyet nagy bőség vált fel júli
usban és augusztusban. Ez a pompás 
idő szeptember közepéig marad meg. 
Hogy mi válik be a jóslatból, azt majd 
eldönti a valóság. 

Ősszel. . 
Öszi eső csurog'le a kiesi hazunk ereszalján, 
Elköltözött messze mar a fecske, meg a gólya 
. , madár. 
Lehullott a rezgő nyárfa édes-zenés azép levele. 
Szivemet is megütötte a fagyos ősz hideg szeli, 

Valamikor nem is oly rég, forró nyári éjszakákon 
Madardanal, holdvilágnál álmodtam a boldog-

* ságróL 
Leltem verőféoy-szalival téfeszöttem hegyet 

• _ völgyei 
Szentül hittem: az a kis lány egyedei oaak 

engem szeret. 

Elmúlt a nyar. Hideg, fagyos őszi szél csáp 
az arcomba, 

kislány, nera^ szeretett 
engem soha . . : . 

Hideg, borongós őszi szél széjjel tépted min-
• den almom 
Szétszakgattad a szivemet, széttépted a bol-

dovságom. 

' s. ¥. 

Nem szeretett az 

volt 
nem 

nagypéntek 25-re esik. Más időpontra 
kellett tehát áthelyezni Gyümölcsoltó 
ünnepét, melyet egyházi rendelkezés 
szerint április 4-én, vagyis fehérvasár
nap utáni napon ülünk meg, amikor 
igy Szintén kettős ünnep lesz. Május 
Bére esik Áldozócsütörtök. 15-16ra 
a pünkösdi ünnepek. 26-ra Űrnapja. 
Péter és Pál ünnepe szerdán'tesz. Ka
rácsonyt vasárnap és h'étöjl napon ün
nepeljük. 

A naptár csillagászati része közli, 
bogy a jövő évben két nap és két hold
fogyatkozás lesz, de ezek közül nálunk 
csak sz egyik, szeptember 10 én lesz 
látható. A tavasz március 20-án, a nyár 
janius 2.1-én, az ősz szeptember 23-án 
s a tél december 22-én kezdődik. 

A jó öreg kalendáriumi időjós azt 
prognosztikaija, hogy a január jnérsé-
kelten hideg lesz, ellenben február má
sodik felében ketnény hídfeg, havas 
napok lesznek. A március sem enged 
fel. Húsvétkor télikabátra lesz szükség. 
Ez a változó idő Április végéig fog Ur-

Lelkótzjelöló gyűlés. A celldömölki ev. 
ö-szgj ulekezet ma delelőn az istentisztelet 
után az Arpad-ulcai uj iskolában lelkészjelölő 
ülést tart, evégből az istentisztelet 9 órakor 
kezdődik. Amint halljuk, a gyülekezet nagy 
része, különösen a fiókegyházak dr. Mohácsy 
Lajos marcalgergelyi lelkész megválasztását 
óhajtanák, azonban Caaby József helybeli 
segédlelkész is birja a híveknek bizalmát ék 
szeretetét, mig az esperesség Lukacs István bobai 
lelkészt óhajtja jelölni. 

Adventi előadás. Az ev. Nőegylet ren-
-dezésében CjatOrtökön este o órakor lesz at 
Árpád utcai iskolában sz idei utolsó Idventt 
előadás. Előadást tart Kutas Kálmán szom
bathelyi lelkész, Ihász Olga szavalja Szaboloskfc 
Mihály költeményét»Imádság idején* éa Rúzsa 
Ida ugyancsak szaval S/abolcska Mihály köl
teményéből > Ének a szeretetről*. 

Házassá|: Magyar Imre író, a' •Ma
gyarság* belső munkatársa Kádár Judit úr
hölggyel házasságot kötött Budapesten. Magyar 
Imre mint celldömölki lakos, lapunknál kezdte 
meg írói pályáját és hosszabb ideig mint 
munkatárs működött. Gratulálunk. 

Az Iskolánkivüli népművelési előadások 
mai (december 13. délmán 4 óra) műsorának 
kiegészítő számaiként a Máv. dalárda ad elő 
énekszámokat Ludván karnagy vezetésével. 

Hirtelen halál. Vadónz István ny. máv. 
portás mait kedden délelőtt lakásán össze
esett ée meghált Halálát agyazélhodés okozta. 
Csütörtökön temették nagy részvét mellett, 
temetésén a vasutasok zászló alatt jelen
tek meg! —« 

T O K I bot a-estély, A vönöcki év. teán y-
egyesUlet jövő vasárnap a vönöcki ev. ifjú: 
egyesület székháza javára tombola estélyt 
rendez. 

Kitüntetett gazdasági cseléd. Reléden 
Szent Ivány Egon aradalmában 46 év óta 
szolgál hűséggel Mayer József gazdasági cse-
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led. EztH szolgálati ho-cet jutalmazta most 
a fó'droivelésűgyi miniszter, aki .May. -r Józse
fet 100 »• 'gö jutalommal es elismerő okirat 
tal fontfite —ki Aminiszteri kitüntetést var 
megyén* fói^pnuja adta át a hu-ez-. cseled 
oek s Szent Irány család, a környékbeli bir 
toki valamint a község lakosságának 
jeleii'é'el>-r>, buzdító beszédet ictézve a kitűu 
tele ther,. . * 

A'csli iomolki mentőiutót amint, vasár " 
nsp f j je l nagy inionyiba ment, Tokorcs és 
Nag.sinneni közön Bodai József, Szladoviés 
Pál, Németh István és Pétor Ferenc tokorcsi 
legények megállította*. A mentőautóból csend
őrök szálltak ki, kikuek lattan a legények el-
tutotUk. Kilógták és feljelentették őket. 

Eltörött a keze. Marinnfan Szíjártó 
Sánd>r 5' éves Boriska* gondtalanul játszadn 

, zott, egys«ercsak elesett és oly tzerencsétle 
nnl, hogy balköuyökét eltörte. A helybeli 
kórházban ápoljak. 

Mulatságok zárórájának megrövidítése. 
Alsóság község elöljárósága azzal a kérelem
mel iprdult a fffszotj-abiróí hivatalhoz, hogy 
a mu'atsagok zárórájáig 8 óránál hosszabb 
időre ne engedélyezze 

Étvágytalanságnál, rossz gyomor
nál , bélrekedésnél,""renyhe emésztésnél, 
anyagcserezavaroknál , csalánkiütésnél és 
bőr . ' i sz i ' tésnél a természetes >Ferenc 
J ó z s e l ' keserűvíz . rondoehoz7.a- a gyo
mor és a belek működ sét s megsza
badítja a tesut a felgyfiiemlelt rothadó 
anyagoktól. A:: orvo-ludotnány több 
nitöriije megállapította, hogy a .Ferenc 
József víz . . i ut ni gb zható basha | tó . 
A Ferenc József keserűvíz gyógyszer
tárakban, drogériákban és füs^erűzle-
lekben kapható. 

Az apáttagi házhelyek utan esedékes 
részletek es hitra'ekok .utoljára d-c-mber hó 
16 t . szerdán delelóit bz-t-mlök az apátsági 
székaazbtn, a j szágkorma-tyzoi irodában. 

Szalmát lopott. Az int ó uradalom szal-
makaz aíb 2 szek'-r szamu iopott Szálai 
Gyula arató, aki - i szalmái- eladta Lengyel 
Istvauné nag-yaitkei lakosnak 34 pengőén. A 
letu-il feljelentették. 

A honorárium világbajnokai. Intim val-
lura -.- s a híres írok auyagi helyzetéről. 
Erről közöl nagyon érdekes cikket a Délibáb 
lesu, i!.a szama, amely vaiinzatos és gazdag 
tartalommal jelent meg. Rengeteg cikket ké 

Voltohm, Standard, Orion 
hálóza.i készülékek 6—12—18 havi részletfizetésre 

már 95 pengőtől kaphatók. ' , • • 
S t a n d a r d 3 al készülék bevásárlásánál I drb. 
bármilyen beszolgáltatott készülékét 5 0 p e n g ő 

é r t e k b e n b e v á l t j u k . 
V i l l a m o s 

fozo, vasaló es fűtőkészülékek 
is 12 havi részletre vásárolhatók. 

Vasvármegyei Elektromos Müvek Celldömölki Telepe. 

A tőkés — Irta Lakató, László, 
Ar. 'Irt a magyar océnnr-püle- eszten

dejében. - ' . ' . -•- ' 
Eh, gyérünk "szórakozni. 
A strand. 
Hivatal — Karinthy Frigye- krokija. / 
Korunk"hós-, a .bajnok. 
Gépirókisasézooy — szépasszony — 

üzletasszony — benzintyiifc. 
A titok — Szoinury D-zső elbeszélése. 

•A h -lnap: Gy-rmekféoykepek gyönyörű 
sor izata.' a tleiü, e mosolygás lg»'i leje.-ete. 

Kívül belül gyönyörű,, ez a H tnna-könyv, 
11»; áu nagyszert ajándék. Karácsonyra ín-
gyen kapja az E-t. Pesti Napló és Magyar 
ország minden előfizetője,- a;ok is, akik most 
lépnek be az előfizetők sorába. 

Ingyen m irhahus a szegényeknek. Nagy 
Lajos' va-arn.>!iii-kei veudeglős is rae.zam- a 
község szegényei részére "levágatott egy t--he-
net és annak busát a Községben szegények 
között ingyen kiosztotta. A mai nagy nyomor 
idejebsn ez igazan -dicsérete, pe.da, a köz-tgi 
lakosok emberbaráti jocsielekedeléért áldjak a 
josrivQ vendéglőst 

Mi van a sárga dobozban? T>bb mint 
százuegy veuezer sárga doboz mdu t el az 
ország minden reszéue es a küilnhire. Min 
deu dolhiz megrakva meglepetéssel Ki ue 
szeretné e'zeket a sárga' dobozokat, hiszen 

pet, .-zinhazi pielysál, folytatásos regényt,/^Tolnai Világlapja kárac-onyi szama es négy 
egyfelvonásos színdarabot és novellát közöl 
Délibáb, "a legnépszerűbb^ színházi képeslap. 
Egy szam ára 24 fillér. 

Leégett üzlet Sárváron. Pénteken este 
Lövinger Ignác sárvári rölös és divatáru ke
reskedő üzlete a Főtéren kigyulladt és a tüz 
rohamosan terjedt az üzletben felhalmozott 
áruk és bútorok között. A tűz oltá.-át meg
nehezítette a vízhiány, mert a kozellevö kutak 
vize egy-kettőre kiapadt. Az egész üzlet fel
szerelése .és bereodezese e'pnsztult. A kar 
körülbelül 15 ezer peegő.A nyomozás megin
dult annak kidsrilésére, hogy mikép keletkéz-

( t n r r m t e -

Mi van az Estist Hármaskönyvben ?" 
Az Est lapok karácsonyi ajándékkönyve, 

az Ezüst Hármaskönyv féléves munka utan 
elkészült Tíz és tízezer magyar családhoz 
viszi azt, amire ma a legnagyobb szüksége 
van, örömét, bizalmat, jókedvet, jóságot és 
optimizmust. 

Min nevettünk az elmúlt tlz évben ?— 
ez az első részének címe. A legremekebb 
viccek gyűjteménye ez a fejezet, a kővetkező 
pedig az utolsó In: iz ér magyar szállóigekin
csét gyűjtötte össze. 

A legkiválóbb magyar írók munkái töl
tik meg az ötszáz oldalas könyvet, néhány 
fejezet címét itt adjuk : 

Miért káromkodik a magyar? 
Jön-e a pizsama kor? 
Halhatatlan babonáink. 
A közlovag — Bródy Lili kis regénye. 
Hét nyári nap egy magyar kisvárosban. 
Tarka pesti tárlat 
Szeréten képviselőjelöltünk. 
Az nj utca, az uj ház, az uj ' bolt, az 

uj lakás. - ^ 

pompás melléklete van bennük. Kny eay ilyen 
doboz, közel egy kilo solyo, tartalma pedig 
pontosan 836 oldalt tesz k i Tolnai Világlapja 
karácsonyi szama egy gyönyörű utazási könyv 
vei, egy szép kólésü regénnyel,egy nagyszerű 

.mesekönyvvel e- env disio-s. naptárral együtt 
1 p-ngó 90 Bilérbe kerül. Tolnai Világlapja 
karácsonyi sárga dobozait , az idén i - epen 
ugy szel fogjak kapkodni, mint tavaly, ami
kor 24 óra múlva mar felarr.e árusítottak a 
spekulánsok. 

Véres bucsu. Nagysímonyibao mu.l va
sárnap Miit a bucsu, amelyet véres verekedés 
zavart meg. Amim ejfH tájban tanc közben 
Kraii.,- Jazsef véletlenül rálépett Horváth Jó
zsef lábára,ez" erre rvrauszt arCUl—ütöm 
Ebből azután hatalmas verekedés keletkezett 

dulakodaVsküzben Hegvi József, 

4. lNGYiíN KAPJA: Haus Poss-ndorf 
Milliók szerelmese cimü regeuyrr 

5, INGYEN KAPJA: január-márciusi 
ajándékkönyvünket. t 

Ideges embereknek és lelkibete
geknek az: enyhe természetes »Ferenc 
JÓzseí< Keserűvíz rendes Délműködést, 
jó emésztést és elegendő étvágyérzetei 
teremt. , . . . . 

Pinj p-jrij verseny Zalaegerszegen. 
Mull -szombaton es vasárnap, kertit eldöntésre 
Zaia.ger-.'.-ge'i a vármegie 1931—32. évi 
bajnokságai. Varosunkat Komatits és Gréczi 
képviselte e- valamennyi -számban' győztek. 
Diada inas szereplésüket a közönség aliaudó 
lapsa kiserie es >temóóCESE< vei buzdította. 
Az egyéni versenyben. Koin-ítits" valamennyi 

"^Hen/eler, leküzdje, a döiitöben Hídvégivel 
(Szombathely) ker.ü.t össze, akn 1 és. fél órai 
hatalmas kozdélem utan 21:18, 17:21 19:2J, 
s!2:20, 25:23 alanyban győzött le é, ezzel 
w*-aíay»r-u*-Zaiavartuegy.- tgyeni bajnokságai. 

; Játékosaink ezüst és bronz erein dij..zasban 
resze.-Oltek.' Csapatverseuy: i . Celldömölk, 2. 
Szombathely, 3. Tapolca, 4. Zalaegerszeg. 
Egyéni: 1. Kmnalits. 2 Hídvégi Szombathely, 
3. és 4. Holtversenyben üulimana (Zalaeger
szeg) és Gréczi. Parosverseoy: 1. Komatits-
Gréczi, 2 Guttmann-Dus (Zalai gerszeg), 3. 
Schw rtz Péter (Tapolca). 4. Hidvógi-XJngár 

i (Szombathely). Iljusági egyéni (18 éven alu-
: liak) 1. Gréczi, 2. Dus. Iljusági-. páros: 1. 
! Gréczi Dus. .8. N-m-th Kamaz. Ma csapatunk 
I Győrben vendégszerepel. Reméljük, veretlensé-
: gűket továbbra is megőrzik. 

és dulakodaS~skózben Hegyi Józ 
József és Horváth János sulvosabt 

Krausz ; 
abb serülések- I 

kel' kerültek a cel.dömölki közkórházba. 
A vasutas Kör szokásos téli ! 

táncmulatságát február 2-án tartja.. 
' Felhívás Celldömölk és járás közaikal I 

mazortaihoz! Bútort megbízható és jó minő- i 
ségben és ízléses kivitelben bérmentve szállít I 
az ország legnagyobb és legrégibb butoráru-

mellett. Koistein bútoráruháza Szombathely, 
-Sopron és Nagykanizsa. 

Fizessen e lé a Színházi Éle t re , mert 
most belépő előfizetők a következő -

KARÁCSONYI AJÁNDÉKOT KAPJAK : -
1. A negyedévi 10 pengős előfizetési 

dijat elfogadjuk havi részletben. 
2. INGYEN KAPJA: január l-ig meg

jelenő Színházi Elet számokat 
-3. INGYEN KAPJA:, az elmúlt negyed

érben megjelent 13 számot. 

mény abban áll, hogy az igényjogosultak a 
személy sés motorvonatokon a tényleg hasz
nált kocsiosztályoknak megfelelő félárujegyet, 
a gyorsmotoron pedig a III . osztályú gyors-
vonatu egésÜ menetjeggyel utazhatnak. 

Ezen ménetdijkedvezmény a magy. kir. 
államvasutak állal az 1932. évre érvényesített 
és a Györ-Sopron-ebenfurti vasul .kiegészítő 
lap«-jávai .ellátott arcképes igazolvány alap
ján, vagy pedig a Gysev/ által saját vonalaira 

rheumatikus fájdalmaknál ( 
é s m e g h ű l é s e k n é l 

Ha Budapestre utazik, első utja legyen 
fényesen átalakított es kibővített Hungária 

.VjljXihany u. 44.) menni 
Ott már reggel 5 órakor nyitnak és 
pengőért nemcsak megfürödhet, hanem Jól 
meg is reggelizhet 

A közszolgálati alkalmazottak menet-
díjkedvezménye a Györ-Sopron-ebenfurti vasnt 
magyar vonalain.. 

A Győr-Sopron ebenfurti vasút közli, 
hogy magyar vonalain a tényleges szolgálat
ban alló és uyugdjjas közszolgálati alkalma-

| zottak, valamint "ezeknek igényjogosult család-
haza készpénz, és kedvező fizetési leltételek j tagjai az 1932. évben is az eddigi menetdíj-

kedvezményt vehetik igénybe. Ezen kedvez-
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3. oUiaJU |tell külön 
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tlményt a V C S A' R N O K. 

; A m i P ° r , a d ó tomenesi hőseink. 
,érdekel- Miitor a ua Sy világégés megkezdődött 

kezdve az , én is bevotioltam, noha katonának nem voltam 
lltany lel alkalmas, mert a baisrememro aüdő gyerek-

a. pen- I koromban megvakultam. Nem kellett unna 
ipesl II- elmen lein, de nem akartam tétlenül itthon 

pr>i!ií üz- i lődörögni, tehát pnként besoroztattam maga 
állomási inal a cs. és kir. 83. közös gyalog, zredhez 
vonatok Szombathelyen Itt a III . szazadhoz kerültem, 

ahol egy keineaesalj'ai fiúval, a káplár ur 
Csepregi Józsival ismerkedtem meg, aki uekem 
később n Igen jő barátom lelt Nem tudom 

•Oiova vt 'ó vol; a szép sudártermetű, fekete 
pőrge bajuszú és villogó szemű Csepregi Jős'ka, 
ciak azt tudom, hogy Kemenesi gyerek volt 
és legény a lalpio, aki az árnyékától nem 
ijedt mag, mert azt a harctéren igen sokszor 
bebizonyította. 

Az ő szakaszában voltam beosztva s 
néhány heti kiképzés utan együtt mentünk ki 
a harcterr-, majdiiem áz első meuetszazailok-
kal egyszerre. Hogy a katonavonat hova vitt 
bennünket, azt akkor még nem tudtam, csak 
későbben tudtuk meg, hogy •' valahol Lubün 
környékén telt le bemrttuket a vonat, ahova 
éjjel érkeztünk meg, tehát nem láttok a kör
nyéket. Ahogy a vonatot elhagytuk, már hal
lottuk ám az ágyuk bömböléséi és néha tép 
fegyver kattogását is. 

Erre aztán mi is összenéztünk, azaz 
összemgtunk, hogy: .Na nyerekek. benn va
gyunk .:m a lakod lomb in, most aztán nekünk 
húzzák ain a nótát" Egyszerre ées vezény
szó harsan fel és szeretett jó főhadnagyunk 
sorakoznt teaéuyeit, azután kettősrendekbe 
fejlődve, megindultunk ismeretlen irányban. 
Hogy. merre meiiiüns^_azj nem tudom. Be 
meatüok erdőn, mezőn, réten, gabonákon, 
bokrokon és más ültetvényeken keresztül, 
mindig közelebb az ágyúdörgés é> fegyverro-

Imutat.i-o- • pogas felé. 
hó 31 ig i Mikor jo bosszú menetelés utan egy ki-

|btnyujiani. I csit megártunk, akkor észrevettem,hogy jobb 
kel ' kéz lel I mintha világosodná az égbolt, lehat 

gt>', ha az i észak leié tartottunk, 
itan ke- >. Az ágyúdörgés folyton erősödött és néha 

- j . már villanásokat is lehetett látni az égbolton, 
Ittak, akiit- i de tisztán, nem láthattuk, mert ekkor egy 
nbeu állit- i erdőbe értüos. Amikor az erdőből kiértünk, 

igazolva- i egy fényes vakító tüz-ugír csapott (el előttüok, 
hely már ' utána pedig hatalmas dördülés rázta meg a 

|}i' •-: dijat : levegőt, ami bizony minket is megrázott any-
sfénykép ' nyira. hogy először forróság, azulan meg hi-

Itat küldjék dogseg futott rajtunk keresztül. Amint látszott, 
i bélyeggé) atfmi tüzérségünk is beleszólt a táncba, mert 

toBb 15 cm-es ágyúból felelgetett a muszkának. 
I kialli- Mire kivilágosodott, már benn -vonunk mi is 
abbilasi) egy hevenyészve ásott lövészárokban, ter té

llel e yttlt szetesen nem az elsőben, hanem ugy tudom, 
mi főpénz- a harmadik rajvonalban. Abban akkor valami 

|ré«pénztári ' zagyvalék tár asag volt, akiket mi fölvá'tot-
iazgató- iga | tuuk. Ezek arra mentek vissza, ahonnan mi 

t pustalaka- I jöttünk. Körülbelül egy hélig leheltünk az 
II befizetni. | ilső állásunkbio, ahol naíf~skényelmesen ba 
•igyaror- • is rendezkedtünk és lassáTi kezdtük mar meg-
számaban j szokni az agyudörgést is. Eddig különösebb 

i amelyeket ! esemény nem törtéül. Igaz, néha-néha hozlak 
|and>r heti- egy két sebe-ütet a mögöttünk levő kötöző-
•ber 16 an helyre, de ez nem izgatott már bennünket, 
pzleies tar- Csepregi sokszor mondogatta, hogy mar sze-

i albuma az retné a muszkákat közelebbről latm. Ez a ki-
A ázln- i vánsága hamarosan be is teljesült, mert egyik 
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reggel irtózatos agyudörgésre ébredtünk, amely 
szűnni nem akart, hanem a nap emelkedésé
vel inkább fokozódott. A mögöttünk levő, 
vagy velünk érintkező csapatoktól megtudtuk, 
hogy ez agyupergőtflz és a muszka támadásra 
készül. Enuek az irtózatos ágyúzásnak aztán 
meg is volt a hatása, mert se vége, se hossza 
nem vott a sebesült transporloknák. 

Dél felé egyszer csak migszflnt az ágyú
zás, azután egy még erősebb fegyverropogás 
váltotta föl.amiutáu -még több sebesültet hoz
tak. Egyszer aztán felharsant a vezényszó, 
hogy .Vorwártz. azaz .Előre. I Erre aztán 
oda szúrtam Csepreginek, hogy >Na komám, 
most aztán nekünk húzzák ám a nótát.. A 
oókmókuukat felszedve, 300 darab élestöltény
nyel megterhelve megindultunk és a legelső 
raj vonalig mentünk előre megerősítésre a 
megritkított vonalnak, 

hr Itt tárait .legelőször szeműnk elé az a 
i látomány, amitől a fiatal katona megretten. 
I Hulla hátán holla, kinek keze, kinek lába, ki

nek feje vagy-.melle azéu-oocwlva. M.ndenfelé 
vér és vér »s emberronciok, gránátszilánkok 
fölvágott földtömeg — mint -a7 ili-znólurás. 
Magyar, osztrák, es muszka egyenruhák ösz-
sze vissza heverve egymással A sehaso'tek 
hörgese, jajgatása tö'tűit»_le_*jüsUŐl terhes 
meleg őszi levegőt. 

Tehát itt.volt eMUüuk a harctér a leljea 
b malmaival együtt. Most mar aztán, ml raj
tunk volt a sor, hogy a .Halár, -megkezdje I 
köztünk az ó.jiorzasztn aratását. A harctér 
elcsöndesült, \'az-orosz, támadás nagy veszte
ség aráu vissza lett verve. Minket b-o-ztottak 
a megmaradt öreg gyerekek rozé, akik nagy 
örömünkre szintén magyaro*, alföldiek és 
lellöidiek voltak, vegyesen l különböző ezre 
dekböl összeszedve. Az üregek ázűc . kiízd.ek 
bennünket kioktatni és aẑ  ellenség" kOiöuböző 
barlangjaival megismertetni. Amennyire lehe
léit, a födözékeket isméi gyorsan jtikárba 
hoztuk, hogy az agyú Ovedékek elő. biztosit- j 
suk magunkat, mert az volta legveszélyesebb 
Igy telt el az idő néhauy napig nyugod'.au. ' 
Az ellenségnek a legc-ekélyebb mozdulatát 
sem észlelthk, noha a legéberebb figyelemmel ! 
kisértűnk minden kis gyanús dolgot,'de senv 
mit sem U H U I K , mert a muszka éjjel készült 
fel i uappali támadásra. 

^Ezt követő egyik nap déli órájában " 
eppAi az ebédünket akartuk elfogyasztani, | 
amikor megkezdődölt ismét' az a "rettenetes "• 
ágyútűz, amilyent mar egyszer- távolról hal- ! 
lőttünk. A gránátok elöl háloj vagdallak az \ 
állasunkat, vagybe.istalaltak.es fülsiketítő 
rubbauis;al pattanlak széjjel, embert, földet, 
fat egymás hegyé -zorva. Szemünk, szánk 
tele lett földdel.porraVIüsttel, úgyhogy a föld 
alól húzkodtuk ki egymást és összebujtunk, 
ah. jobb (Cdözé 
keresni. E/. igy tartott maidnem hamm óráig 
r- bn.ouy sok derék—bj|tar. terült el éleltele— 
iiül közülünk, mire az ágyúzás elhallgatott. 

Erre' vártak az öreg bajtársak, akik mát 
tudtak, hogy a muszka most támadásba megy 
ai. Vezényszó < nélkül kaptunk a legyvereink 
hez, h m é l t ó i ' . u fogadhassuk a muszkát 
Csepregi komám is, meg jó magam is ezt 
vártok, mert mar mi is szerettünk voina a 
láncba beleszólni. Ez nem is sokáig váratott 
magara, mert egyszercsak elkiáltja am magát 
az egyik rabamelléki fiu, hogy .Gyüonek 
am«! Erre aztán kfki elfoglalta i maga kiló 
vesét ugy ahogy tudta. A balrabbak kihasál-
tak a lövészárok szélére, még födözetet sem 
keresve, hogy annál jobban lássanak, azaz 
jobban lőhessenek. Mikor az oroszok 7—800 
lépésre vo Lak, mar megkezdődött a tüzelés. 
Megkezdték a gépfegyverek is a kaszálást, 
kattogott, ropogott minden, de a muszka so
ruk csak nem akartak ritkulni. 

Én és Csepregi majdnem közvetlen egy
másmellé kerültünk és csak SCO lépésről 
kezdtük meg a tüzelést, de akkor aztán hul
lott előttünk a muszka, mint a polyva-. Miud 
jobban erősödő »hur,« kia.las-al rohantak-
felénk/Mar hosszú sörök feküdtek előttünk'a 
földön, de a muszka csak jött, mint a méhraj 
szűnni n--m akaró zsivajjal. Mar alig - voltak 
tőlünk 30 lépésre, amikor rohamra vezényel
tek" és fenevadak módjára felűröltvc vetettük 
magunkat a mnszkara. ' 

Ekkor láttam Csepregi J i.-kat igazi hősi 
mivoltában működni. Mint egy felbőszült orosz 
lau rontott a muszkára és jaj volt annak az 
élő embernek,-akihez az ö keze hoziásujtolt 
Hiába volt az 0 szuronya elölt ellenállá.., azt 
ó elsöpörte, mint a. rongyot Majdnem ugy 
szórta a szuronyaval az ellenséget, mint ara
táskor a gaboakévéket Mégis volt aztán a mi 
támadásunknak az eredménye, mert ellentá
madásaikkal kidobtuk a muszkát az első álla-
sáboívamit aztán el is foglaltunk. A muszka 
ugy megszaladt, hogy nem is tudtuk hogy hol 
álíapodott meg. Ennek megállapítása végett 
aztán földerítő járőr lett kiküldve, aminek a 
vezetője Csepregi Jóska lett. Ehhez aztán "én 
is csat'akoztam önként, mert most már nem 
hogy féltünk, hanem mint vérszagot érző vad
állat mentünk a muszka nyomában. A járőr 
hét emberből állolt, amit Csepregi Jóska ve
zetett. Köztük voltam én, meg kél kemenesi, 
egypár hegyháti és rabamelléki gyerek, mind 
önként jelentkezett, — szemenszedett legények. 

Éjfél után indultunk a lehető legköny-
nyebb felszereléssel és legnagyobb csöndben. 
Először- gyorsabb, azután már lassabb lépés
ben, későbben pedig már bukva mentünk, 

közbe kózbe kifújva magunkat. Már un-hetiűnk 
két óra^JjLPSsaat; amikor tálasai erdőbe értünk. 
Itt aztán megállapodtunk a itt akartuk meg
várni a napiéitét. Mindannyian elhelyezked-
tűnk hasra fekve agy, hogy a szélrózsa min
d e n irauyaban figyelhessünk. Nyu,módjára 
fölváltva szund káltunk, de p r -ze kezűnk a 
fegyveren pihent. Nemsokára világosodott jobb
kéz felöl, tehát jo irányba mentünk, vagyis 
é s z a k l.%é. Amint az idő világosod u, annál 
nagyobb lett a látókör és lassau lassan jól 
tájékozódtunk. A jól megrakott tarisznyából 
előkerült egypár jó lalat reggeli s ennek elfo
gyasztása után lassan megindultunk -hajtott 
latia-Ban e . -.ak fele. Nem tellett bele tiz pete 
és az, *vdö északi szeléhez értünk: Itt aztán 
lii-tá fekve figyeltünk, mert velünk szemben 
ugyancsak egy kis ligetes erdőcske volt' ugy 
ezer lépés távolságra. 

Már lehe.etl déli 12 óra, amidőn az erdő 
szélén orosz gyalogosokat pUlantottuuk meg, 
akik ugylátszik az erdőben tanyáztak. Ekkor 
Csepregi azt mondta: .Gyerekek, é.n elme
gyek és megnézem a muszkákat banyán van-
n.ik' e. mit csinálnak ?< Köztünk és az oro 
szok közt zabtábla, répa fö d - k .'- bokros, 
magas* fűvel benőtt legelő vult, :- h a . egy 
bukva menő embert nem igen. leh • t meg
látni. Csepregi cnietit, de. ngy másféi óra 
múlva visszajött é s elmondotta, ho^v az erdő
ben egy 30—35 emberből álló előőrs tanyá
zik. Föd.i/.ek nincs,' csak a földön íekve és 
ülve taiiyaznak, ugy hogy - sz- pen belehelne 
őket kerttera, mert cs ik két -őrszem vigyáz. Mi 
összenéztünk é s Csepregi tanácsát elfogadva 
megindultunk, ahova egyszercsak la--u basóo-
ósUszás után megérkeztünk. Az erdő nem volt. 
nagy, tehát a becser&eles sikerülhet. Mire 

tt bennünket^ En mini jó lövő . 
két emberrel etö1, Csepregi barom emberrel 
pedig liatu'rol kerülte meg a muszkát Egy 
éles (ütyjelre megkezdtük á tüzelést é s hama
rosan öt muszkát terítettünk le biztos lövé
seinkkel, akik a fütyszora felugrállak, mert 
mi fekve tüzeltünk a tarsaságra. De még na-

' gyobb volt a rémület, amikor mögöttük is 
megszólaltak a fegyverek és kezdte* ritkítani 
a muszkákat Csepregi es emberei is jol dol
goztak és a muszkák csakhamar kezdtek 
északnyugat felé elmenekülni, aki pedig e| 
nem tudott menekülni, az megadta magát. A 
sebesültekkel együtt 11 embert fogtunk el ós 
13 halottal bagytuuk az erdőben. Közülünk 
egy sem sebesült meg. Ekkor Csepregi kiadta 
a parancsot a visszavonulásra, ami sikerűit is 
mert az idő is kezdett sötétedni és nem kel
lelt az üldözéstől tartani. Jó két Órai mene
telés után megérkeztünk a mi állásunkba. * 
Századparancsnok u n k rend k ivűli v parancsban 
dicsért meg bennűnkei és hamarosan meg
kaptuk a jól megérdemelt t-nueítijjei is, de 
bajtársaink is valósággal b-ceztek -bennünket 
és ekkor már Őrig harcosok leltünk. 

Az orosztól elfoglalt avasunkban azon
ban nem sokáig maradhattunk, mert egyik 
nap aztán olyan támadást intézett ellenünk, 
amit kivédeni nem tudtunk és rengeteg vesz
teséggel pánikszerűen menekültünk déli ráuyba. 
Itt aztán hevenyészett vakodluras szerű födő-
zék közül lőttük a -muszkát, akit meg is állí
tottunk. Az én Csepregi komám ruostis mel
letlem volt mint mindig. Ekkor történt a oem 
vart katasztrófa, amire nem számítottam. A ' 
födőzékünk mint mondom, nena volt magasabb 
egy "akondturásual, úgyhogy amellOt kinézni 
nem lehetett mert a muszka olyan golyózá-
porl zúdított ránk, mint a záporeső. A golyó 
valósággal locsogott körülöttünk, ogy bogy a 
portól alig latunk, hogy hova lövünk. 

A puskáink csöve már olyan fortó volt, 
hogy már alig lehetett megfogni Egysreresak 
elkezd Csepregi hangosan mérgelődni, hogy 
nem tud lőni, mert a puskának a zárdogóját' 
a nagy forróságtól nem tudja kihúzni, mert 
bedagadt Vaselint (fegyvérzsírt) kért, hogy a 
puskáját megkenhesse, mert az övlra hátizsák 
fenekén v a n . En odaszóltam neki, hogy vár
jón egy'kicsit, míg a tüzelés egy kicsit szű
nik, aztán majd adok neki, de CeepnTgi ezt 
nem akarta bevárni, hanem elkezdett a leg
nagyobb golyózáporban mozgolódni, hogy a 
fegyverzsírját áhátizsákjából előszedje, En a 
tüzelést viszonozva tovább l'l 'em és C-epre-
gire nem figyeltem. Mikor a lüzelés eey k i s s é 
halkult, bebyultam a senyértarisztiyamba, hogy 
Csepreginek a vaselint orjaadjam és l e í v a i M I 
odaszóltam neki, hogy »Ne, in a v«a*.iu«, —• 
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de választ nem kapum. Erre még haogosab 
ban aiotam neki, de ette sem nyolt a kis 
dobozért. Ekkor láttam, hogy az én drága 
Csepregi testvérem fejjel a földre borulva 
mozdulatlanul fekszik mellettem. Jól lelapulva 
hozzányo'ok és elfordítom, de már élettelen 
testet fogtam meg, mert az én hős pajtáso
mat éppen a homlokán ütötte át a gyilkos 
golyó. 

A golyó akkor érte, amikor a hátizsák
jában kotorászott a fegyverxsir után, amikor 
a tejét égy kicsit ÍOIsme'te a födözék mögül. 
Szegény jó pajtásamon már nem segíthettem 
és égy hős magyar katonával kevesebb lett a 
hadsereg. Alig hogy szegény hős bajtársam
tol elfordulok, hogy folytassam a tüzelést, én 
is egy éles ütést éreztem a bál combom 
felső részén. A dolognak nem tulajdonítottam 
semmi különöset éa tovább tüzeltem, de egy 
Szeresek éreztem, hogy a ballábam elkezd 
zsibbadni és valami melegít hátul. Hátranyú
lok a balkezemmel, de ekkor már valóságos 
vértócsában feküdtem én is. A lövést agy 
kaptam, hogy mikor Csepregi felé elfordultam, 
a lábamat kissé' kitoltam a födözék mellől, 
Hég elég snrfin hullott a golyó az esti szflr-
kflletb. n, amikor nehéz sebbel, négykézláb 
mászva a kötözőhelyre értem, ahonnan aztán 
kórházba szállítottak, mert a golyó egy éret 
vágott keresztül és majdnem elvéreztem. 

Igy halt meg az én hős Csepregi Jóska 
bajtársam. Ott hagytam szegényt Lublin alatt, 
több k. ménesi és más vasi gyerekekkel együtt. 

Ott porladnak, talán jeltelen sírokban. 
Adjon nekik, a magyarok Istene, a mi égi 
Hadurunk'békés nyugodalmat és leikeiknek 
őrök- Od-edsséget Legyen mintaképe ez a hős 
kemeuesi Csepregi Jóska minden kemenesi 
i ljunak. , Kemenesi. 

H i r d e s s e n a 
K e m e n e s a l j á b a n . 
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o k t ó b e r 4 - t ő l 

H o n n a n ? 

személy 

|motor pótló 
vegyes 
motor 

motor pótló 
gyors 

személy 

motor 
teher szem. 

személy 

motor pótl ó 
gyors 

hegyes 
Imozor pótló 

semí ly 
vegyes 
gyors 

motor pó Oo-
személy 

4-D3 Szombathely 
4-40 Budapest keleti 
7 06 Szombathely 
7-40 Veszprém külsó 

Y 7-581 Sopron cs. munkn 
1 8-071 Zalaegerszeg 

• 9-23 j Szombathely —=a. 
»•20, Gvör 

11-401 Győr 
14-1S I Sopron 
14-22 j Pápa vas. nem. 
14- 30; Szombathely 
15- 51 Adonypusztaszab. 
1557i Oyír 
17-—I Zalaegerszeg 
17-171 Szentgotthárd 
19-001 Sopron 
19 43 j Szombathely 
2005' -Budapest Sz. át 
19.38 -Zalaegerszeg 

. 20 22 -Budapest Gy. át 
j 21-20 i Keszthely 
I 23-35 Szentgotthárd 

vegyes I 4-06 
személy 4J2 
személy 453 

motorpóUó - 5-0J. 
személy J . - « 3 

teher szerrtf-615 
motor pótló f 6*2 

gyors 
személy 
vegyes 
motor 
gyors 
motor 

személy 

vegyes • 
személy 
motor 

személy 
motor 
gyors 

motor pótló 
személy 

9-29 
-8'27 

932 
9-37 

11-52 
1300 
1435 
14-38 
1445 
16- 12 
17- 24 
17-30 
2031 
2028 
21-31 
23-55 

Sopron 
Gyfir 
Budapest Sz. át 
Zalaegerszeg 
Szentgotthárd 
Pápa vas. nem 
Szombathely 
Keszthely 
Budapest Qy. át 
Szombathely 
Veszprém külső 
Sopron 
Szentgotthárd 
Sopron vásárit. 
Adonypusztaszab. 
Győr 
Zalaegerszeg 
Szombathely 
Sopron 
Győr 
Zalaegerszeg 
Szombathely 

Budapest Gy. á t ' 
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Celldömölkön egy régi és 
•_ j ómenetel ü . 

kovács-műhely 
felszereléssel együtt azonnal 
kiadó, érdeklődni lehet özv. 

Fábián Dezsónénél. 
,-^Bmmmmmmmmmmmit^mmBmaasaari 

2 darab bádog 
z s í r o s vindely 

egyik-egyik 36 itcés, azonnal 
olcsón eladó. Cim a kiadóban. 

Jókarban levő 

könnyű kocsi megvételre ke
restetik. Cim a kiadóban. 

A p ó r d ö m ö l k i d ű l ő n 
2 0 0 0 n é g y s z ö g ö l 

príma s z á n t ó f ö l d 
eladó. Cim a kiadóban. 

II 

Legszebb és legalkalmasabb karácsonyi ajándék 

A K Ö N Y V ! 
Képeskönyvek, mesekönyvek, tá r sas já té 
kok, ifjúsági é s szépirodalmi könyvek, 

veki 
töltőtollak, csavar trónok, karácsonyi é s 
újévi képeslapok nagy választékban ju ta -

- nyos áron kaphatók 

tt í ii k g r e ve N á n d o r könyvkereskedésében. 
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