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Német Birodalom-Franciaország, illetve Olaszország-
Franciaország fegyverszüneti szerződések főbb pontjai 

Azok a francia csapatok, me
llek a fegyverszünet életbelép
tekor még harcban álltak, fegy-
varaikét áUdiák. — Mindkét 
győztes ország kijelöli, hogy 
melyik országrészeke t szállja 
meg. — A n é m e t e k k iür í tenek 
az elfoglalt területekből egy b i 
zonyos részt, viszont megszáll
ják az egész tengerpartot a 
spaoyol balár ig . — A tengely
hatalmak által megszál l t terüle
teken ők vezetik az ügyeket , a 
megszállással j á r ó összes költsé
geket a franciák viselik. — Le 
kell szerelni a tengeri é s légi 
hadérőt és szok a győztes ba-
talmak felügy»lete a lá lesznek 
helyezve. — A francia tengert 
haderőre sem a n é m e t , sem as 
olasz nem tárt igényt . (Ézt a 
franciák éa angolok 1919-ban. 
másként cs inál ták . ) — A meg
szállott éa á t a d a n d ó te rü le teken 
nem szabad semmifé le rongá

l d t á s t e s t n á l u r . — ^ - A megszál lók 
birtokába kerü lnek az elfoglalt 
Összes gyárak , b á n y á k , iparte
lepek, slb., ezek a győz tesek 
céljait szolgai já t . — Ki kell 
szolgáltatni az összes hadiszere
ket. — A megszál ló hatalmak 
csak annyi hadiszert nagynak 
meg francia tulajdonban, ameny-

~ oyi szükséges az o r szág rend 
éa biztonság f enn ta r t á sához . — 
Minden e rődöt ; amelyek még 

^imjcseTjek megszál l va, 1 e k e 11 
szerelni, a leszere lésben már a 

I "wwrcar 
féaztvesznek. — • Nem kelj át 

frapcia hadifoglyok a békekötésig 
fogságban maradnak. — As 
összes francia vasutak, azok 
berendezései a megszállók bir
tokába keitÜnek, azokat szaba
don használhatják. — Francia 
kézben levő valamennyi rádió 
állomást azonnal le kell szerelni. 
— A franciák kötelesek tűrni, 
bogy a meg nem szállott francia 
területeken a győztesek szabadon 
közlekedhessenek. — A győztes 
hatalmak által megszánandó te-' 
rtllelekről nem szabad semmiféle 
ga.-dasági vagy hadi felszerelést 
elvinni. — Az elmenekült la
kosság visszatérítését a győz
tesek elősegítik. — A fegyver
szüneti szerződéseket a győztes 
hatalmak közegei ellenőrzik. 
Győztesek kikötik, hogy a meg
szállóit területektől számított 
60 kilométeres semleges zónát 

kell létesíteni. Tuniszban a 
fegyverszünet tartama alatt le-
fegy vérzik á határsáv területét. 
Ugyanez áll Algírban ii 
országnak joga van Ketetafriká-
ban Dzibnti francia kikötőt és 
az innen kiinduló és Adisabé-
báig mese vasútvonalat aasi-
nálni. Mia az ri||tBisgasJredét»ak 
Olaszország és Angolország kö
zött tartanak, Toulon, Bezitta, 
Ajceró és Orán katonai beren
deléseit, tengeri támaszpontjait 
le kell fegyverezni. 

Ezek azok a főbb pontok, 
amelyeket a győztes hatalmak 
előírtak s amelyiket a franciák 
elfogadtak. Ezek a fegyverszü
neti szerződések emberségesek, 
nem alázzak meg a francia 
nemzetet, ellentélbea azzal, 
ahogyan 1918 ban a franciák a 
németekkel elbánlak. 

VILÁGSZEMLÉLET 
COMPIEGME 

az Orleánsi S z ű r , aki a százéves 
angol francia bábom torán csapata 
élén számtalan esetben elrakta a 
most juharát angolokat, 1430-baa 
itt esett a várost ostromló angolok 
fogságába, itt kezdte meg vértami 
útját, amely Rooen főpiacán aa igB 
máglyára vésetett. 1810 ben I . Na
púkon Compiegnében várakozott j a 
bécsi császár leányára (nejére) Ma
ria Lajtára, aki ttm neki, teást 

csat 
Coropiegoe szintén belekerül a) 

világtörténelembe, a mai szereplése) 
más kOt«o»énjek kötött lörténs; 
mint az 1918 I t t . akkor egy négy 
éves vilasháborn előzte meg a fegy
verszünetet. Oimpiegne ilyen világ* 
történelmi csodát még nem látott, 
de ilyent még nem jegyzett fel aj 
hadtörténelem. Igaz viszont as fŝ  
hogy a ma bot hasonló hadsereg 
számban és (elszerelésben még sohar 
sem állt harcban. 

A compiegneí fegyverszüneti szer
ződés értelmében 25 én éjjel t ó ra 
kor elnémultak a fegyverek a nyur
ga i fronton, da elhallgatnak (való
színű) a francia gyarmatokon is, ahot 
a vitéz olasz katonák, rep 
kek osztogalták a szörnyű 
Rövidesen elkövetkezik a 
német-o lasz különbéke. Frázassuf* 
szág kikapcsolódik az angolok mel
leit baavatksaou, tánéttss rettentői 
Hlaszlróttval végzödO háborubolj 
Tolt fracoia vetetők, akik bel tag
ra I l i k a jotso francia népet ebbt* a 

'-T«af,*ifrefve sem kell IesjWSffiT 
I azokat á hadihajókat, amelyek 

_ I H T — K téilgorj, « k n á -
•árakat a franciák azonnal meg
szüntetik. — Tilos a kikötőket 
elhagyni a francia kereskedelmi 
hajóknak, azpkat pedig, melyek 

tar tózkodnak ' fraBoa. k i -
Ülőkben, vissza kell rendelni. 
Jtad-en német é s olaes keres
kedelmi hajót azonnal ki1 kell 
azolgáltatni. — El kell; bocsá tan i 
| i összes német- é s olasz hadi-
'oglyokat éa. in te rná l taka t , míg a 

A Német Birodalom és Francia 
ország között évszázadok óta folyó 
küzdelemben különös következetes
séggel tűntek lel egyes vámok) ne
vei. Compiegnében 1918. november 
11 én történt a világháborút befejező 
fegyverszünet aláírása, a fegyverszü
netet, akkor a németek kélték. 1940. 
juuiua 21 én a franciák kértek 

compisgoet erdOben t 
ugyanabban a vasúti kocsiban 
alá most a. frod 

meg, 
írták 

ÉatöiJ-Bért. fegy-
a & S É s l i í a f e i » 

megbízottak ügyeltek arra, hogy 
ugyanolyao kötülméoyak: között tör
ténjen minden, mint annakidején. 

Mégisa-külömbség annyi volt, bogy 
a nemitek finomabbak voltak, ka
tonákból illő bánásmódban részesi-
tet ték 'a kiküldött Irancia megbízotta
kat. A eompiegnei erdőben agyason 
a helyen, ahol 1918 ban* a németek 
állUk, vártak a feltételek átadásira, 
a paszta ég alatt, most a Irancia 

lefonnál és a szükséges kényelmi 
berendezésekkel. 

Versaillesbea 1871. január 18-án 
a nemet egység kihitdetsse, L T i l 
mos császárrá választása, 1919. 
június 28 ab a németeket nregaiasó 
békeszerződés aláírása. ' Most ismét 
V>v%B«*r«>Bbe<i vauuak tv németek, * » -
most ők diktálják majd s békét, 

rettentő vérözönt tódító kétes 
robs, m i t túlvannak a francia had
iáron. Daladier, ski olyan sokat 
szónokolt a hatot* mellett, Spa
nyolországba menekült. De elment*, 
kültek uszító tanai is, nem vártisr 
raeg as ehnámolást, amikor sz í t é 
lőszék elé kell majd áiloíok, A me> 
nekttlés asm. menti akta, ökwL sttol 
a lelki gyötreremtőr, ami teff FMjtff 
aianzza. őket, mert rajtok átárad m 
sokszázezer francia katona, as or» 

véri, t ^ak^^za l l^s^EOl^ á tok % 

1919 ben s franciák éppen az rt 
vatatzfctttk--versaUlesi-kastsly ngyan 
aeoo termét, mert ugyanezen táram 

bb 

Cosrpiegoe Paristól' északkeletre, 
erdők között fekvő kis város kb. 
20.000 lakossal. Gompiegne a tör
ténelemben baljós szerepet játszott 
13: b esetben. I . Lajos, Nagy Károly 
harmadik fiát, aki a frank király és 
római császár cimet viselte és akit 
Jámbor Lajosként emleget a törté
nelem 833-ban Compiegnébsn fosz
tották meg trónjától a saját Mai. 
897 ben V. Lajos elhunytával itt 
Halt kl a Nagy Károlytól Bsarnrató 
Karoling uralkodócsalád. Jean d.Aro 

A német— fraDcia.illelflleg olasz—-
ftaacia fegyverszüneti szerződésekéi. 

\ közzétették, az j a l a b a s ismeretessé. 

t e t t e k v o l t a k * 
revíz ió mellett 
Az 1914— 18-ikí Világháború BosV 

g i r i i t is erősen megosonkitotta. á t 
vették kit országának bizonyos a l i 
zaiékát, sok hadtsarsot fizetett, mert 
volt bátorságán megjelenni a harcté
ren a központi hatalmak oldalán 
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Bu'gária eey idő óta sokat szenve
dett, sokat vesztett emberben, terü
l e t b e n . A balkáobaboruk idején Ti 
tézö: harcolt, a végén elvesztette 
azokat a t e r ü l e t e k e t , melyeket a 
törökökkel v í v o t t habornbao meg 
szerzett. Éa amikor le volt verve , 
jöttek a románok és elvették töle 
Djbrudzsat, azt a t e r ü l e t e t , amely 
6si jogon Bulgáriához tartozott. 

Bulgária most elérkezettnek látja 
az időt, hogy rokonszenv tüntetéseket 
rendezzen Németország, Oiiszorsrág 
mellett és a neoiilyi béke, valamint 
Franciaország és Anglia ellen, akik 
megcsonkítottak, akik végtelen szen 
védéseket okoztak a bulgár népnek. 
Bu'gária kívánja, óhajtja és akarja, 
bogy az uj Európa rendezésénél a 
sokat szenvedett Bulgária visszakap
j a becsületén esett csorbát, vissza
kapja joyos területeit. 

A bolgárok ural-altáji nép, tehát 
közeli rokonok hozzáok, sőt a régi 
irodalomban egyszeröen hunoknak 
mondjak őket. Ebben lehet is igaz
áig, mert a bulgár nép kemény, 
harcos, becsületes, nyillszivü és igaz
ságszerető. A történelem azt tanítja 
róluk, bogy régi hazájuk felbomlása 
után két részre szakadtak a az 

" t ^ k ^ r á s z vezérük Aszpsroch veze
tése mellett a mai hazájukat foglal

ta el, a másik része a régi hazájuk
ban a Volga kőiül alapította meg 
Nagybolgároi szagot. Ezek a bolgárok 
900 táján mohamedán hitre tértek. 
Ezt az országot a XIII . században a 
tatárok feldúltak, elpusztították. Az 
Európába, tehát a mai Bulgáriába 
vándorolt bulgárok leigázták az i t t 
talált szlávokr.t, virágzó országot ala
pítottak. Idők lolyaman felvették a 
keleti kereszténységet, elhagyva ősi 
nyelvüket is, ma már a szerbekkel 
egy nyelvet beszélnek, ősi nyelvüket 
nem ismerik, legalább is nem be
szélik. 

A bolgár nép, 'éppen ngy mint a 
magyar, sokat szenvedett 'vándorlá
saiban és a mostani hazájában, 
Sokat harcolnak a szomszéd szer 
bekkel. 1280 körül szerb iga alá ke
rülnek. 1360-ban megjelennek a tö 
rökök, akik Bulgáriát megszállják, de 
megszállják, a szerbeket is és csak 
1876 ban szabadulnak fel a török 
iga alól. Még ezekutan H sok huza
vona után tudott csak önálló . lenni. 
1885.' novemberében a szerbeknek 
vissza adta a régi kölcsönt és a 
szerbeket alaposan elverték. A szer
bekkel azóta sincsenek igazi jó 
viszonyban. Bulgária az elmúlt v i -
lághároruban is j g y ü t t harcolt a 
központi hatalmakkal. 

Egy vasi földön felbukkant őstehetség 

Angol katonák össze tűzése 
az egyiptomi katonákkal 

C'eopatra országa, egykor nagyon 
cTiciő or3zag később sok vihart la• 
tott, osztozkodott rajta görög, azután 
török birtok lett. A világháború után 
elvették • törököktől és az angolok 
külön országot létesítettek itt régi 
esve alatt, természetesen angol íel-
•gyelet mellett. Egyiptom csak nem 
régen lett független állam, Faruk 
király kormányozza most. 

- Egyiptom független királyaággá 
történt kinyilvánítását csak olyan 
Baltételekkel engedték meg az ango
lok, hogy a footosabb katonai góc 

pontokat angolok megszállva tartják 
kikötötték, bogy Egyiptom szövetség
ben tartozik lenni az Angol Biroda
lommal. Most hogy a habom kitört, 
Egyiptomnak is harcba kellett volua 
lépni, de cincsen kedvük angol - ér
dekekért elveszteni az országot. Ezért 
az Egyiptomban állomásozó angol 
katonákkal napirenden vannak az 
összetűzések. 

Egyiptom területe 995 négyzet
kilométer, megművelhető területe 
kicsi, mindössze 40.000 négyzetkilo
méter, lakosainak száma kb. 14 millió. 

Románia újból átalakul 
, Rjmania egy időben nem találja 

meg helyét a politikában. Hol erre, 
bői arra fordítja a rndat, az szerint, 
aAogyan a világpolitikai helyzet ala
t t a ! Nemrégen meg balomra ölték a 
izfJBialipárti politikusokat, most pa
siig újból paktálnak velük. A német 

slem hatása alalt uj párt alakult 

ki . Ennek az uj pártnak első prog
ramja, hogy a zsidóságot kizárja az 
uj pártalakulatból. Ez mind azt je
lenti, hogy Románia a tengely ha
talmakhoz kezd igazodni Az nj kor
mánypárt nemzeti szocialista alapo
kon működik. 

Amerikában i s meggondolják 
a háborút 

i demokratapárt Roos-
jnittel as élén, már már 

BBan mannytségben vigyenek 
airiagot Aogolországba, amit 

hadi-
"81 

szagot. Walsb a tengerészeti bizottság I h a 

elnöte kijelentette, hogy inkább le- ' 

feláldozza aa-wazagkalonti " i ^ Í T ^ á - f e K^Bél* e.angé 
Ilyen körülmények között aligha 

--áznithad Anrriia.arra, hngr-aajgjasl 
. ™ a " * y Á l l a m o k ; fcawnaílatr msgsegtük 1 osztályát, azután pedtg a tanítóképző'. 

és a nagy "^éazalTola^^ ja el Amerikát attól, hogy" léByTeí*? . 
a*e is belépjen a most duló háborúba f , a , „ d . A fák bem nőnek az égig, 

J lye köztársasági szenátor a tze- I Angliának is el kell számolni azzal 
árasban indítványozta Roosvelt I a sok-sok bűnnel, amit elkövetett a 
visszalépését és javasolta, bogy az .múl tban más nemzetek, ellen. A váltó 
elnök mondjon le hivataláról Gsrtner 
alelnök javára, mert csak . Gsrtner 
képes arra, hogy megteremtse az 
Bgyesűlt Államok nemzeti egységét, 
csak így lehet megmenteni az Egye
sült Államok békéjét, csak igy lehet 
visszaszerezni Európa bizalmát. Nyíl
tan" kimondotta, hogy Roosvelt po 
litikája veszedelembe sodorja az or-

lejárt, prolongálni már nem lehet, 
azt ki kell fizetni. A kifizetés keser
ves lesz, de meg kell neki történni 
A sok beugratott ország siratja a 
ballépését, siratja az angol szövetsé
gét Egy császár, bárom király sirat-
gatja Angliában elvesztett hatalmát, 
régi dicsőséges napjait — : 

Csoknyay József. 

Nemesert vasvármegyei község 
szülötte az a költői Őstehetség, akit 
e sorokban a .Kemenesalja* olva
sóinak bemutatni sz'andékotom. — 
Neve : Bakó József Tulajdonképpen 
nincsen is szűkség oemulalásra, hisz 
az a több kötelra terjedő költemény-
gyűjtemény, AMELY töle különléle 
irodalmi társaságok kiadásában eddig 
megjelent, nevének országos, elterje
dést biztosított A költeméoyek birá 
lói va amennyien a »beérkezett« 
költök sorában jelölik meg Bakó 
Józsel helyét. Az egyszerű sorsból 
származott Bakó Jizsefet Istentől 
nyert tüneményes tehetsége juttatta 
a márkás uovü költők sorába. 

A kilétéről kevesbbé tájékozódott 
vasi érdeklődők kedvéért, néhány 
ecsetvonassal megkísérlem portréját 
megrajzolni Bakó Józsel a uép egy
szerű gyermeke, aki kiskorától fogva 
nagy lelki éhséggel bu;ta a könyveket, 
különösen a B bliát és PetöB költe
ményeit — •Gyónás, című kötemé-
nyében 1 y jellemzi magá t : 

.Nem vagyok én más, csík önsorsát hangzó 
Bötrrétár ének, vagy máglyás jajszó,—-— 
Mit őröl ez a vérhajtott malom, 
S hangulatszél tép ki áz ablakon." 

A tanköteles kort elérvén, szülő
földjén, járta az elemi népiskolát. A 
népiskola hat osztályának elvégzése 
ctan, vargainaanak szegődött. E mes
terséget lolj tattá addig, amig nemes 
lelkű pártfogókra néTfi talált, akik az 
ismeretlenség homályából kiemelték. 
Mikor hosszú, keserves inasévek után 
felszabadult, Szombathalyen és Buda 
pesten segédesked t t Ez időben átéli 
a nélkülözés kinzo, vadító fájdalmát, 
a könyörtelen ezivü munkaadók em
bertelenségét, a kélkezü munkás ne
héz életét A sok lelki és testi szen
vedés mégsem veri le; olvas, taonl 
folytonosan lelki kényszerből, hogy 
tovább képezze magát. 1924 ben 
fordulat állott be életében. Még 1924 
előtt Irt pár tucat verset, melyeketa 
mestergerendán. hevert, megfakult 
ádókönyv üres lapjaira irt. Ezt a 
nehéz kézzel rótt füzetet egy véletlen 
eljuttatta a Vasvármegyei Kultúr
egyesület irodalmi szakosztályához, 
amely aztán jó akaratú irányításával 
támogatta a felbukkant őslehetségét 
14 éves volt, amikor Szombathelyen 
Váradi Imre dr. felfedezte, hogy 
Bakó egy valóságos koltőzaeni. Párt
fogásába vette és beajánlotta Rákosi 
Jeninek, aki vezércikket irt róla, a 
Budapesti Hírlapban. Ezzel komoly 
formában megindult Bakó József 
költői pályája. 

Bakó József minden előzetes, ma
gasabb képzettséget nyújtó tanulás 
nélkül, csupán az elemi népiskola 
" t osztálya tárgyainak birtokában 
lett költővé és csak a maga szemé

leikében Mnyistva, hozta fel a 

láeőbb szerzett magasabb tsmerete-

likus püspök támogatásával, elvégezte 
igánntcn a polgári iskola négy 

resztül vitte Klébelsberg Kuni gróf, 
akkori kultuszminiszternél, hugy tói 
korára való tekintettel, engedje meg 
az első három képző ágy ér alatti 
elvégzését Tanulmányait el is végezte 
és pedig dicséretes eredménnyel. így 
tanító lett Bakó Józsefből. Ettől fogva, 
valamivel könnyebb sorshelyzetben 
vetette papírra ötvözött sorait, bár 
jóidéig az állás nélküliek keserves 
életét élte. Ma Békéscsabán működik, 
mint az ottani állami elemi népiskola 
tanítója. Előbbi állomáshelyei a so 

mogymegyei Tab és Orosháza voltak: 
ez utóbbi helyén, mint tanyai tanító, 
Monor taoyan hintette a tudás 
msgvait • 

Bakó József eddig megjelent köite -
mény köietei ez ken a. címeken 
láttak napvilágot : „Árva kalászok", 
a Vasvármegyei Kultúregyesület kia
dása 1Q97 — JRöld'.m!." a soproni 
Krankenburg Irodalmi Kör kiadása.. 
1930. — „Kié ez a lilék?" a szom
bathelyi Faiadi Ferenc irodalmi Kör 
kiadása. 1933 — „&>ra puszta", 
ax 0 ó-házi Szepműves Céh Irodalmi 
osztályának kiadása. 1937. — Ezek
nek a tényezőknek elismerés jár az 
irodalom részéről, hogy Bakó József 
tehetségének szárnyakat adtak. Hogy 
Bakó József az igazi költői tehetsé
gek galériájában fo la! helyet, ezt 
nem kisebb ember ismerte el, mint 
Hegedűs Lóránd, a Pesti Hirlap 
hasábjain, aki igazi robusztus költői 
őst-hetsígnek vallja Bikot. 

Költeményeiben bizonyos mélabú 
köde borong. Vallás, haza, családi 
otthon, mindenkit atkaroló szeretet, 
az elhagyottak nyomorúsága ihletik 
meg tollat. Teljesen önálló, lelkéből 
leikezeit gondolatokban nyilatkoztatja 
meg mondanivalóját. Valamennyi bí
rálója egybehangzóan az új magyar 
liranagy jövőt igerö reprezentánsának 
jelenti ki Bakó Józsefet, ősi nyers 
értékeinek néhány kőbe vésett vers-
példáját . ismertetem alább, hogy 
szemléltessem azt a tömörséget és 
érzelemhalmazatot, amely Bakót a 
Parnasszus felé lendítette. 

Az alábbi szemelvények a „5!r a 
puiztá" című verskötetből valók. 

K ö v e t e l é s . 
Életi Te zsaraok! Mennyi örömet 
kobcztál tőlem t Most, mikor görnyed 
már s vállam, most könyörgök Hozzád: 
néhány kárpótló, ujjongó órát 
adj vissza hát 1 
Hisz jogos jussom és megérdemelt I 
Ne küld pörbe e dúló kebelt 
urával, aki gyúrta, hogy legyen; 
igazam lesz, mert minden sebhelyem 
rád esküszik I 

Ütöttél, vertél, vérbe hagytál, 
belemnél fogva kikötöttél, • .. 
bár a hittel felmosdattál, 
nem hiszek már, több a többnél: 
fizess, fizess I 

A s z á m ű z ö t t . 
Megbűnhődik, aki engem szeret 
mert széthasítom az öleléseket 
és megkeresem benne a rugót: 
az önfeledtet, tisztát vagy hazudót 

Erős, gonosz legyen, aki átkoz, 
mert nem sok szál köt a világhoz. 
Az öröm mellől száműzött vagyok, 
a halált is félre csapva hordom, 
mint a kalapot. 

_ _ _ • ] L e t o n d s s . 
Már nem lázadok! 
Ug; 

erőltetni semmiért 
hadd tanon, mint az óra 
a mellem horpadó falán? 
hadd remegjen, ha jön 

rrtfnt hűséges szobaleány. 
jarkálőja, a nyelvem is egyre 
halkabban mondja: tik-tak, 
mindig ritkábban olajozom, 
a tervek már- kiapadnak. 

B-k V—e 

4 középiskolát végzett, jobb 
családból való fiat felvesz 

l a p u n k k ö n y v n y o m d á j a 



26. szám. KE ME 

Megalakult a Legfelsőbb 
Gazdasági Tanács 

Uegalakult az a szerv, melynek 
^létrehívását a Felsődunantuli Mező
gazdasági Kamara közigazgatási 
Szakosztálya 1939. december 22 iki 
olésfban lelallitaui javasolt, amelynek 
ért-Imi szerzője albisi Elekes Gyola 
kamarai alelnök. 

Érvényesültek mindazok a szem
pontúk, melyeket a Kamara kívánt, 

~mert képviselve van—a Legfel: 
Gazdasági Tanácsban a közigazgatás 
minden agazala. Ax elnök személye, 
ugyan nem a gazdakOzOnség híva
tott képviselője, hanem a kereske
delmi és iparügyi miniszter, de mint | 
a miniszterelnök, tebát. az összkor- I 
mány érdektelen képviselője áll a ! 
Tanács élén. Ezért nincsen ok a bi- ! 
zalmatlanságra. Nagy látókörű és az ! 
egész közgazdaságot összefogó mű- ! 
ködését ismerjük és éppen ezért tnd : ! 
jak és reméljük, hogy megismerve I ^ M 

e mezőgazdaság súlyos helyzetét, ' 

^^^S^á^l 1 K^saMtftsfflleti gyűlés 

megh. miniszter, báró Spléoyi I s t v á n 
a Külkereskedelmi Hivatal elnöke: 
Hubay Sándor e • hivatal alelnöke, 
végül a nyersanyag elosztás részéről 
Tóry G e r g e l y ny. államtitkár a h i 
vatal elnöke. Egyéb tagok még többen 
a gazdasági élei vezetői közül. 

A Legfelsőbb Gazdasági Tanács 
hatáskörébe tartozik minden országos 
jelentőségű gazdasági kérdés, amely 
egyébként véleményező szerv és 
határozatai a gazdasági miniszter 
tanács elé kerülnek. 

Erösebb kifutófiú 
felvétetik 

S z a b ó L a j o s 
füszerkereskédesében 

Celldömölk, Kossuth L.-n. 11. 

3. oldal. 

Nem kívánjuk azt, hogy csak a me
zőgazdaság prosperáljon, de azt nem 
viselheti el, hogy állandóan ráfizes
sen termelésére, mert ez a föld ter
mőerejét veszélyezteti, amelyből 
minden ered, ahová a mutatkozó 
erőveszteséget vissza kell pótolni. 
Szükséges a termelési költségekből 
kiinduló és a jövedelmezési kalkulá 
ció alapján való megítélése a mező
gazdaságnak. Szükséges egy árka
taszter megállapítása, amely viszony
lagosan tünteti fel az egyes terme
lési ágazatokban a különböző 
melvények árát, amely nem 
meg egészségtelen kiugrásokat, ame> 
Ivek az egész közgazdasági életet 
megzavarják. Szükségesnek tartunk 
mindezeken keresztül egy célszerű 
valuta — és közlekedési politikát, 
amely nem terheli meg a mező
gazdasági es ipari nyerstermeivénye-
ket. Síükségesnek látjuk a Tanács 
behatását a mezőgazdasági és ipari 
termelés irányítására és mindezeken 
keresztül végeredményben a közgaz
daság egyes ágait összefogó célszerű 
termelési éa értékesítési rendszert kí
vánunk. 

Celldömölk nagyközség képviselő
testülete szerdán délután rendes köz
gyűlést tartott, amely a következő 

| h a t á r o z a t o k a t hozta: 
Tudomásul vette a' nagyközség 

1939. évi háztartási és alapszamadá-
sat, amely szerint a mult évben 
Celldömölk bevétele 298.749 pengő 
volt, 295.120 pengő kiadással szem
ben. 

Tudomásul vette a gyűlés a Nagy 
Imre oki. gazdával kötött szerződéat 
a tenyészbika és sertéskan tartásara 

tar- | vonatkozólag. Nagy Imre a tenyész
bika tartásáért évi 400, a sertéskan 
tartásáért évi 350 pengőt kap Cell
dömölktől. . 
. Rövid István celldömölki illetősé

gét elismerték, míg Tófeji Gizella és 
Németh Ferenc hasonló irauyn ké-

A—Felsodnnantuli Mezőgazdasági állithasson fel 
Kamara ngy képzeli el a Legfelsőbb 
Gazdasági Tanács szerepét és meg
vagyunk győződve, hogy munkájának 
eredményét már most és különösen 
most a gazdasági termelési év elején 
áldásosán lógja érezni a mezőgaz
daság. 

A Legfelsőbb Gazdasági Tanács 
tagjai egyenként a következők: Vargha 
József kereskedelmi és iparügyi mi 
Dísztér, mint elnök, Kscsóh Bálint 
államtitkár, árkormánybiztos, mint 
a Tanács adminisztratív vezetője, 
továbbá a mezőgazdaság részéről : 
vitéz Lukáci Béla államtitkár, 
esek Béla kormánybiztos, gróf 

Ennen Héderváry Károly az 

A pénzügy részéről: Csizik Béla 

Chorm Ferenc a GjOSz elnöke, Eber 
Antal a budapesti Kereskedelmi és 
Iparkamara elnöke, vitéz Gyulay 
"bor a Kamara főtitkára. A külügy 
'észéről: Nick Alfréd rk. követ és, 

Faiskolai ü z l e t s z e r z ő k e t 
kitűnő keresettel, 'lehetőleg biztosí
tási, vagy lapelőfizetési braocheból 
felvesz: KOLADCH FAISKOLA, 
SZEGED. 

relmét elutasították, 
A Kapis-.trán cserkészcsapat, bala

toni táborozására 45 pengőt szava
zott meg a gyűlés. Ugyanekkora össze
get-kapnak az Ostlly-cserkéazek is. 

Láng János dr. budapeati hirdetési 
vállalkozónak megengedték, hogy 3 
helyen a községben évi 20 pengő 
fizetése ellenében hirdetési táblát 

A dologi honvédelmi szolgáltatáso
kért járó térítések megállapítására 
alakult bizottságba Hokhold István 
közaégbirót és Szécsy János közgyá-
mol választották be. 
. Mintán 8—4 tag Osazételelonálá-
sáva! a gyűlés határozatképeséé vált, 
egyhangúlag megszavazták, hogy a 
SchVőder Ervin utcai Uras telket téli 
gazdaság iskola céljaira ingyen át
engedik a kincstárnak. 

A község tulajdonát képező ingat
lanok közül 47 parcella, 204—8700 
Oles szántó, rét ea legelő, valamint 
a községháza épületben két üzlethe
lyiség bérlete lejárt, A gjűiés meg 

tátott feltételek szerint az ingallano-
jabb hat évre 

nyilváncs árlejtésén 

leTTrjcW «v) koltsegvwér terhére, 
cirka 6000 pengőért. A terveket 
szintén az illetékes körök szakértője 
készili el, de ennek költségét szintén 
a kOzség viseli. A gyűlés most 400 
pengőt-szavazott meg a tervek ké 
Bzitőjének. 

Néhány vármegyei jóváhagyó ha
tározatot vett még tudomásul a 
gyűlés. így vitéz Varga József volt 
hajduőrmesler elbocsátását a kOzség 
alkalmazásából és Somogyi Lajos 
jegyzőgyakornok havi 60pengős ae-
gélyezését a. tanfolyam tartamára. 

H Í R E K 
G P Ő S Z József 

megyéspüspök 
pásztor le vele 
Grősz József szombathelyi 

megyéspüspök most bocsátotta 
i 7. kör-levelét, amelyben 

közli XII. Piiis pápa felhívását 
a katolikus világhoz, bOgy 
imádkozzék a békéért. Ennek a 
felhívásnak alapján a főpásztor 
elrendelte a békéért való imát 
minden szentmisében a elren-
-delte azt is, bogy a csendes 
szentmisék végén, valamint a 
délutáBÍ istentiszteleteken a 
litániák után egy Miatyánk és 
Üdvözlégy végzendő el ezzel a 
könyörgéssel: Béke királynéja, 
könyörögj érettünk. A Szentatya 
óhajára a megyéspüspök lelkére 
köti papjainak, a szülőknek, 
tanítóknak es nevelőknek, ra
gadjanak meg minden alkalmat 
arra, bogy gyermekeik tiszta 
lelkéből minél több imádság 
szálljon az Úr trónja elé a világ 
békéjéért, minthogy s gyermekek 
tiszta lelkének imája különös 
értékű Isten előtt. 

Személyi hlr. Vitéz Szűcs István 
dr. főispán a hét elején az Állam-
épitészeti Hivatal főnöke kíséretében 
Sömjéomibálylán járt, ahol megte
kintették a rom. kat elemi iskolát, 
amelyet állítólag a jövő évben ujjá 
fognak építeni. Az államsegély kiuta
lása már folyamatban van. 

ÚJmise Kemenesazentpóteren. A 
szombathelyi püspöki teológia hall
gatója, Várszegi Józsel a mult va
sárnap délelőtt IC órakor mulatta be 
első szentmiséjét a zsúfolásig telt 
kemenesszentpeterí templomban. A 
szentmise alatt a szentpéteri leányok 
kara gregorián 'misét énekelt. As, 
újmiaéa manndoktnra Stranzl József 
helybeli plébános volt. Evangélium 
után Szeady l^szló dr. szombathelyi 
esperes plébános a vasárnapi evan
géliumból kiindulva mondott magas-
szárnyalásu szentbeszédet, kérve az 
djmisést, hogy ssereese mindig a 
népet, amelynek pásztora leaz éa egy 
legyen velük a szenvedésben, örö
mükben, bánatukban. Mise alán 
Várszegi József mintegy másfél óráig 
osztotta áldását a hívek százaira. 

Igazgatói kinevezet. Grősz József 
megyéspüspök a tanügy és népokta
tás terén kifejtett érdemes munkája 

elemi iskolai tanítót igazgató-tanítóvá 
nevezte ki. 

gatáai gyakornokot díjas gyakornokká 
nevezte ki. 

Orvosi hírek. Nagy László dr. k i -
orvos kilépett a celldömölki köz-
kórház kötelékéből s igy helyette 
Zuendet Olivér dr. budapesti orvos 
került a megüresedett alorrosi 
állásba. — 

A lemondás folytán megüresedett 
alsósági OTI orvosi állásra Fényi Ká
roly dr. salgótarjáni orvost nevezték 
ki. Mind a két orvos megkezdte már 
a működését. 

MÉP párthírek 
A Magyar Élet Pártjának 

kerületi vezetősége ezúton is 
értesíti a választó közönséget, 
bogy július 1-én a párt celldö
mölki irodája a Gyarmatby-térről 
a gróf Tisza István utca 4. 
szám alá költözik s ott a párt 
vezetőségé minden csütörtökön 
délelőtt 9 órától 12 óráig ren
delkezésére áll az ügyes-bajos 
közönségnek. 

Ugyancsak értesítjük a választó 
közönséget, hogy Szabó Károly 
országgyűlési képviselő június 
26 (ól július 16 ig családjával 
együtt a Balatonon tölti nyári 
pihenőjét a fgy ezen idő alatt 
kizárólagosan a párt titkáraága 
áll a választó közönség rendel
kezésére bármilyen ügyben. . 

Ivány József 
kerületi titkár. 

Presbiteri gyűlés Celldömölkön, 
A celldömölki ev. egyházközség 
presbitériuma as elmúlt vasárnap 
este 7 órakor az ifjúsági otthon 
nagytermében presbiteri gyűlést tar
tott, amelyen több fontos belső 
egyházi ügyei tárgyaltak le. 

Előléptetés a vasútnál. A Máv. 
igazgatósága jil ios 1 iki hatállyal 
Virágh Dezső celldömölki Máv inté
zőnek a főintézői elnevezést és jelie
get adta. 
- Katolikus díszközgyűlés. A cell

dömölki katolikus egyházközség ta
nácsa Horváth Károly dr. esperes
plébános elnöklete mellett kedden 
délután rendkívüli díszközgyűlést 
tartott, hogy a Kormányzó ár által 
Bzigoum laudiaszal kitűntetett világi 
elnökét, Halász Gyula állomásfőnököt 
a magas kitüntetés alkalmából üdvö
zölje, A nagyszámban megjelent ta
gok nevében Horváth Károly dr. 
esperes plébános meleg szavakban 
fejezte ki gratulációját, majd Hadász 
Gyula tett köszönő szavaiban foga
dalmat, hogy egyháza és magyar tár 
sadalom érdekeiért továbbra is min
den tőle telhetőt elkövet 

.maiptoai \»: --
i adja le. - — A z o k — a bélegsk, 

akik június 20-a előtt keltezett orvo
si bizonyítványt kértek cukoradag 
lelemelése' céljából, azok csak ngy 
kaphatnak leieméit adagra jegyet, 
ha ajabb orvosi bizonyítványt kér
nek, mert felemelt adagot csak azok 
kaphatnak, akiknél az orvos olyan 
betegséget állapit meg, amely az 
njabb rendeletnek megtelel. 

Háziasszonyok nem kerül pénzbe! 
A Dr OETKER cég i n g y e n küldi 
önöknek színei r'eceptkönyíénvk új 
kiadását. " ' ( 



Aki, kézírását beküldi 
Zsoejbók Zoltán írónak, érdekes 

gwfalttglil kidolgozási kap önmagá
ról, jelleméről, tehetségéről, vagy 
másról, akinek a kézírását beküldi. 

Útbaigazítást nyer terveire, Ötletei
re éa tanácsot kap le ki és üzleti 
céljaira, problémáira. 

Részletes levélben (ejti ki minden
kinek lehetőségeit és a megoldások 
módjait olyan ügyekre, tervekre, 
otletekn éa kérdésekre, melyek ter 
meszelések és emberileg elérhetők. 

A rádióból is ismert író tanácsai
nak estnnal hasznát ' veheti. Egy 
ilyen grafológiai kidolgozás a mo
dern irasfejtés tudományos eredmé
nye) és elveti a babonák korából 
megmaiadt jövendölés frázisait. 

A ráláss dijját ö n szabja meg; 
tetszésszerioti Összeg postabélyeget 
ben és címzett bélyegéé válaszboríték 
melléklendő. 

Cxa : Zsombok Zoltán, Budapest, 
82. Postafiók 48. j 

26 stfro, 

l villiractspis. Pénteken 
délután mait egy bel* hatalmas zápor 
eső és zivatar száguldott at Alsóság 
felett erős dörgéssd és villámlással, 
A vihar elöl Kovács Dénes alsósági 
kisgazda 14 éves Sa sa édesapja 
kéttotae kocsmával a i utca. egyik 
terebélyes diófája ala húzódott. A 
vülam azonban becsapott a díóiába 
s az egyik lorat. agyontujtoila, úgy 
bogy nyombCü kimúlt. A másik ló 
is e lőt t i t , de egy kettóré talpra 
állott A kocái ülésén levó gyermeket 
ugyancsak érte s villám ereje, a 
kocsi fenekébe zuhant, néhány percre 
aa esianéletét is elvesztette, de a 
közelben lakó Varga Mihály dr. 
kOrorvoe segélynyújtására magához 
tés* s igy ijedtségen kivBi mis baja 
nem történt, 

Új Iparengedélyek. A celldömölki 
főazolgabiroi hivatal ban Somogyi 
Dezső papoci, Samu Ernő kissomlyói, 
Nagy Karoly tokorcai és Horvilh 
Lajos kemeneshőgyésii lakos iparen
gedélyt váltottak, mégpedig mead a 
négyen béicsépléare. 

.Poroszszén előjegyzés a Hangyá
ban. A Hangya Központnak sikerült 
egy tétel poroszazenet szereznie, 
amit a vidéki szövetkezetek részére 
is átenged. Akt ebből részesülni akar, 
jerentao be sürgősen igényét a cell
dömölki Hangya szövetkezelnél, ahol 
a szén ára és eladási feltételei is 
megtudnátok. Ketiő mennyiségű elő
jegyzés esetén a vagont megrendelik. 

Hehilrs ferrizta magit egy kis
leány. Dénes Sándor vöoöcki fold* 
III Bees telasége s mult hét péntekjén 
tésatát fözOit ebedre, majd a forró 
vittel telt edéoyt kitette az udvarra-} 
* kpoyJMi ajtajsAa. ügyetekkor 
uáHuva játszadozott Déoesék kétéves 

a iorrosiaos, ágy bogi súlyos 

Sztrájk a saghegyi baztltbaaya-
baa. A saghegyi bazaltban ja csillézd 
munkásai hétfőn sztrájkba léptek 
saJtagf saiaeeveoea, mert s dre«s-
aighos mérten kéréseitek s fizetésü
ket Hetthéssy Jenő dr. főszolgabíró 
még deiutan kiszállt a helyszínre éa 
olt a banya igazgatósága és a mnn 
kasok megbízottjai kö. ott egyezkedést 
folytatott, melynek eredményeként 
kedden reggel a sztrájkoló munkások 
nagy része ismét munkába lépett Ki
vételt csak a géroei munkások tettek 
mintegy ötvenen, de Hetthéssy Jenő 
dr. főszolgabíró és Szabó István 
iparfelügyelő- közbejöttével velük is 
megtörtént az egyezkedés - s így a 
bányában zavartalanul folyik már a 
munka. 

Ipartestületi közgyűlés. A cell
dömölki járási ipartestület vasárnap, 
j ú n i u s 80 an, határozatképtelenség 
esetén július 7 én délelőtt 11 órakor 
tartja évi rendes közgyűlését saját 
székhaza nagytermében. Targysoro 
zat: Elnöki megnyitó. Evi jelentés. 
19391. éti zárszámadás. H 39. évi 
vagyonmérleg t*, If i Iái. 194a ét i 
költségvetés. Szolgálati és fegyelmi 
szabálytat alkotása. OTI-val kötött 
szerződéssel kapcsolatos készfizetői 
kezességi nyilatkozat Esetleges indít
ványok, métyektl az elnökséghez a 
gyűlés előtt 3 nappal Írásban keli 
benyújtani. 

Hársat ujjal letépte a gyuttes. 
Gyűrűi-1 Gyula celldömölki napszá
mos 11 éves Kalman nevű fia vala
hol egy ekrazit patron gyutacsa hoz 
jutott s azt hétlön délután a --zulu 
í i skamri j iban feszegetni éa kala
páccsal veregetni kezdte. Közben a 
gyutacs nagy dörrenéssel felrobbant 
és a szerencsétlen gyermek keaéoek 
8 ujjat letépte. Gyorosi Kálmánt a 
kórházban ápoljak. 

A pályamesterl tanfolyam hall
gató htak továbbképzése. Most vég
ződött Szombathelyen a pályamesteri 
tanfolyam, amelynek hallgatói közül 
Szily István ós Horváth Károly cell
dömölki. Beró Karoly pépei, Katona 
Józael sárvári és Palotai Dezső bobai 
lakosokat egyhavi továbbképzésre aa 
OíMvesetóaég a celldömölki oaztaíy-
rosrnOsaeab.es osztotta be. 

Egyhizmegyai közgyűlés Heree-
vátOO- A kemenesaljai evangélikus 
eiyhazmegye Péter-Pál napján, vagy is 
ma délelőtt 9 órai kezdettel a szo
kástól ellérőleg ezúttal Mersevatou 
tartja évi rendes köigjűiesét Holito 
risa János esperes és Koltai Vidos 
Daniel egyhátmegy«i felügyeld elnök
lete mellett. A gyűlé-t istentisztelet 
előzi meg, amelyeo Nagy Miklós 
zalaegerszegi lelkén prédikál, A 
gyűlés ntán közösebéd l e j a helybeli 
nőegylet rendezésében. 

S zabádéi g on. Lajtai Tivadar cell
dömölki vetető jegyző. joJiiu 1-éo 
egyben szabadságra megy. Helyette
se : Megyeri, János eegédjegyző lesz. 

Nyári táacmuiatsi iok. A ceiido-
moiki Kat Legényegylet tzokátus 
oyiri. táncmulatsága; jnlius 7 én este 
9 órakor rendezi meg a Kat. Ház 
kertiében, rossz idő eseten a dísz
termében. A mulatság sikerén nagy
szama rendezőség fáradozik és min 
deot elkövet, hogy a mulatság a 
legjobban sikerüljön. — A celld'-mölkí 
mozdonyvezetők köre jnlius 7 én este 
8 órai kezdettel ismét megrendezi a 
kör helyiségében hagyományos nyári 
táncmulatságát A táncmulatság 
nagyszabásúnak ígérkezik, az agilis 
rendezőség mar munkaiján van és 
minden remény megvan arra nézve, 
hogy a táncmulatság a legnagyobb 
anyagi és erkölcsi siker jegyében 
fog lezajlani. 

Elmaradt a jánosházai frontharcos 
közgyűlés. A janosházai frontharcos 
főcsoport elnöksége által a mait 
vasirnap délutánra hirdetett évi 
rendes kOagydlés megtartása bizony
talan időre elmaradt, mert az ide
vágó rendelkezés szerint a lőcsoport. 
tűzharcos lőcsoportta alakol i t , de 
előbb az összes tagokat újra kell 
igazoltatni, ami azonosa jo par hetet 
vesz igénybe. 

Eletem legérdekesebb élménye. 
Minden ember életében vannak pilla
natok, amelyeken a saját vagy em
bertársainak a sorsa tordal meg s 
amelyeknek izgalmit többi haláláig 
sem felejti el. Mennyivel erdekeseb
bek még azok a rendkívüli élmények, 
amelyek a közélet kívánságainak 
életét tarkítják a amelyekről Tolnai 
Világlapja minden szamában boz 
egy-egy izgalmas beatsmolCt. A leg 
Insebb szambán ennie,ül Tapay-
Szabú Lászlónak Rozsa Sándorról 
eredeti kutatások alapján irott hal-
lattanai érdekfeszítő tanulmányát » 
megtaláljak. S érdekességben még 
ezeken i t túltesznek napjaink nagy 
drámáiéról, a nyugati háborúról ké
szült eredeti lenyképlelvételek, ame
lyeket részletes térkép kapcsán ma
tat be a Isp. Gazdag szépirodalmi és 
rejtvényrovat s a koriozoaképek egéaa 
sorozata teljesíti ki Tolnai Világlapja 
legújabb szamát íz, amelynek 20 
fillér ss ara. 

m i r je 

elülök eilen. 

Kcszönetnyilvánitu. Szabó Karoly 
orazaggyílési képviselő as alsósági 
napközi otthon aegélyezésére. egy 
métermázsa lisztet. . adományozott, 
amelyért ezúton is bálás köszönetet 
mond' az otthon vezetősége. 

Vaiuti áthelyezés. A Máv. igaz
gatósaga Mezei Gusztáv segédtiszti 
•egéddijaat Kassáról a celldömölki 
osztály mérnökséghez helyezte at. 

a oaraömölki Kat Zene 
I&8. , 30. és jnlius 1„ 8-áa 

iűs^ada osgieWjmnhTin. hsisji " 
tatja a 'TSol Bae*«-zenés apa-éttel. 

éa legszebb operettje, amely már 
bűbájos zenéjénél és szép meséjénél 
fogva érdemes arra, hogy oagyszámn 
közönség nézze végig a valóban mű
vészies teljesítményű előadást. 

. Bírovaiaszlas Kamenententpéta-
reo. A halálosa* loíatt megüresedett 
kémeneaitentpéteri kOsségbiró tiszt
aegét a mait szombaton töltötték be 
Hetthéssy Jeuő dr. főszolgabíró el
nöklete mellett Közaégblró lett : 
Töreki Antal, míg a helyettese : Szjj-
jártó Sándor. — _ 

T É G L A G Y Á R 
40.000 darab tágiára kör

kemence, kétszobás áa egy
szobás lakóház , 10.000 

öl területen k i t ű n d 
f ö l d a n y a g , minden 
szükséges épa ie tekke l , 
teherrel 

e ladó . 

óvoda kedves..ünnepség keretébeo 1 
t áaisAraanj* Bas»- I 

iböt valóságos vizsga volt 
A jövő tanév ábécés kis diákjai bát
ran és értelmesen feleltek a kérdé
sekre és díszére vált volna nagy is
kolásoknak is. Majd tündér, i f itfiir 
játékot éa rozsataucot matattak ba 
nagy tetszés mellett Ezt kövnUa aa 
édesanya* fel köszöntése. A remekbe 
szabott műsoros délután megieode-
zésaert Pogápy Karóim ovooőt illeti 
meg. a dicséret, aki fáradságot nem 
ismerve 150—160 kis emberpalántát 

Tantt, nevel és készít siö aa I sántát 
komoly muokara. 

biazat ko/iatüzat a MÁV. »Ual-
mazorratra. A Máv. igazgatósága, el-
reudolte , hogy, alkalraasotUi (nyug
díjasok is) és atok hozzátartozói, akik 
mis egyének (cégek) jutalékos uta
zóikéul, akár más bárminemű Qz-
letszerzési ügyekben utszoak, ha ez 
alkalommal áruikat polgári fuvarle
véllel vagy szallitóvevénnyel fel is 
adják, ilyen esetekben sz arcképes 
igazolvány alapján csak az sltcso-
nyatb kocsiosztálya félára menet-
kedvezményt vehetik igénybe. Ily 
természetű utazásoknál a. i . köz
tisztviselői féiaru mtnetjegy váltásara 
jogosító arcképes igazolványok bir
tokosainál sincs korlátozás. A szó
banforgó átázásokhoz a szabadjegyek 
és önköltségi jegyek nem vehetők 
igénybe. 

A celldömölki kir. járásbíróság. 
Pk7 863/1940/2.. 

H i r d e t m é n y . 
A háborúban eltűntek boltnaknyil-

vánitása ű g j e W a celldömölki kir . 
járásbíróság Molnár Vandelnó Vincza 
Aana és Velekei Joasefu*) Vincza 
Rozália jánoebisai lakosok, részéről 
a 280W'/1119. I . M> reodeJst alap
j án előterjesztett kérelem folytan as 
állítólag elíflnt Vincza István volt 
janosÁaaai lakos holüjaknyilvanilasa 
tjMJabau as eljárást megindította. 

Az eltűut neve V I L C Z O István, szü
letési helye Jaoosháza, születési 
ideje 18U4. december 11. Szüleinek 
neve néhai Viucxé. István és néhai 
Tóth Karola volt jáoosházai lakosok, 
nőtlen, r. kat., földmives, utolsó la
kóhelye Janoshaza és Jáooshaza 
községben 1/6 házrész ingatlana van, 
bevonulásának időpontja 1914. ok
tóber bó, as a csapattest, melyhez 
as ismert adatok szerint eredetileg 
beosztották 63. gy. ezredben Wieobe, 
katonai rendfokozata gyalogos, as a 
hadicselekmény, amely közben nyo
ma veszett éa as eltűnésre vonatko
zó egyéb adatok; Wien bői 1915. 
március havában a 88. gy. e. töt aa 
orosz harctérre került. Legutolján 
Wien bőt 1915. március 10 én i r t 
levelet s azóta nem adott magáról 
életjelt. 

A kir, jarasbirösag felhiv mindeo-
kir, bpgy sbbsa az esetbeo ha az 
eltünt eleibemeterfll, uictöxkodasi 
helyeröl, halalauak vagj eltüj}6seaek 
kördlmenyeiröl ugy a holtaakuyilva-
nitaa szemppntjibol fontos egjeb 
körülmeuyekröi, igy különösen arröl 
leooe todomiss, hojgy aa eltoot a 
fenii idon toi sieg Siethen voll ext a 
hizdeimenjaek a biroaagnal törlsat 
kilüggasztesetöl szirxutott hatvaa asp> 
alsu a kir. j i r u b i t ö u g n ä l GelldO-
möik jelaotse. be, raert ha a, most 
megjelölt ulöpunlig bojelantes rjecp. 
ev^san» a t t r j s r ö r i i z ^ B i g aa; "~a-' 
gyebkeot kideritett tecyek ' alapjaa 

Celldömölk, 1940. majus 4. 

ate: jirtabirö, ;•• -:fy:---. 

A kiadmäny hiteleül : 
Qlvsahatatlaa aläiras s. k. 
irtdaföü'stt. 

a könyvnyomtatás feltalálásának 
. 5Q0-adik esztendejében 

BINKOREVB NANDOR 
könyvnyomdájában, CelIdOmö^ön 
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