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Elhatározásait és tettek.

audví<rtól.

i nül "egyik legiwgyobb tehetségének és életén tapasztalt .és áüap'tott meg, az
j legszimpatikusabb egyéniségének,:.-Mac elhatározásokat, .a cétkilüzést-k-..!. ame
Az utolsó 10—15 esztendő alatt
I Donaldnak az a,akarói elhangzott, arról lyekkel Laussanntibe indultak a világ
azok a nemzetek, melyek nem egyen
győzte meg a világ közvéleményét, hogy po itikusai, bizonyára tt-tlek fogjuk kö
rangú Cselük vő felettes szereplői a vi
• most már az utolsó 12 ó r á b a n vaiami- vetni. Mert lehetetlen, hogy a fu dokló,
lágtörténelem külö:iüs szinüjirabjának,
.nefc történni.' kell. A r á j e l h i v á s , amély- I az örvénybe sodródott, b'jbajulol! éraI megszokták, hogy a kiváló áilamférfiak
lye.l a világi atasztrófa elhárítása céijá- éberen társai ne segítenének.j ajakárál nagy és komoly elhatározások
ból a nemzetekhez fordult, kétségtelenné
Ha a konferencia ismét csak szép
'.hangoztatása szálljon el. Mi ia szegény,
teszi azt, hógy nemcsak "a™ legyőzöttek, szavak és színes célkitűzések hangozta
i meggyötört nemzet már évek óta várjuk
. de a győzők is érzik é s élik a gazda- tásával telik el, bizonyára oly következ
! azt a pillanatot,' amikor a történelem
i sági vijágváiság nagy realitását
mények állanak e.lö, amei,ékért a fele
drámájában bennünket megillető szerepEttől a konferenciától kétségtelenül' lősséget azoknak kell vál'álni, akiknek
l körben kiléphetünk a "nyilvánosság elé.
: sokat remél és sokat vár ' a világ. Mi, meg van a lehetőségük, hogy segítsenek.
A politikai élet sodrása mindenki
l akiket megcsonkitoltan és összetörten
előtt nyilvánvaló, hogy aszerint 'halad'
itt liigyfak .Keleteurópa szivében, várjuk Milyen kedvezményeket kapnak
más é s más irányban, amint az a győ| és hisszük azt, hogy az elhatározásokat
I zőktől, vagy legyőzőitektől indul el A
a ftíldhözjutottak.
j és célkitűzéseket tettek fogják követni.,
| győzők hatalmak, és csak gondolt gaz; Reményünknek a konferencián elhangAmikor
a földreform pénzügyi le
| dasági ere^k--tudatában ^>ly politikai
i zott beszédek megadják a jogos -alapot bonyolítására került a sor 1.928. év
j elhatározási kat és 'célkitűzéseket veti! és a mi nyomorúságos helyzetünk p «l«g ! nyarán, a gazdasági helyzet olyan volt,
I tettek maguk- elé, amelyoKnek fénye
! az okot arra, hogy elvárjuk az olyau bogy a földhöz jutott gazdák könnyen
i csak saját magukra hullott vissza ideigi tettek elkövetkezését, amelyekből az a i bírhatták ej^ a megváltott lönTek vétel-.
, óráig s . a legyőzöttek a világháború be| süni köd, mely ma felettünk borong, árának törlesztésére megállapított évi
! fejezése—óta-csak —politikai árnyékbttn! kissé eloszoJiékT Ha ugyanis körflTne-" I törlesztő részleteket. Azóta a gazdasági
j élnek. Hogy ez a politikai metódus nem
zünk a mi szegény világunkba, ahol ' helyzet sajnálatosan leromlott é s a ga
i volt helyes, azt megmutatta az elmúlt
egymás ulán roskadnak össze az iparos, bona .\s termén) arak zuhanása folytán
i másfél évtized. Nyilvánvaló lett, hogy
a kereskedő é s kisbirtokos exisztenciák, a lóidhoz jutott gazdák nagy része kép' f é n y nélkül nincsen éjét s az árnyék,
lehetetlen' elviselni ezeknek a nehéz I telenné vált a törlesztést teljesíteni. Már
! mely eddig a legyőzöttek felett boronidőknek a súlyát tovább, ha nemzetközi ! 1931. elején Wekerle pénzügyminiszter
: gott, reá telepedett a győzők országára
segítség nem érkezik számunkra. Hisz ; méltányolva a gazdák helyzetének rom
! is. A gazdasági válság képében jelentaz a pár adófillér, amelyet ma az adó- lását, rendeletileg elengedte a foldhözkező árnyék ott van már minden turóí alanyok saját életnívójuk leszállításával jutottaknak az 1930. évi törlesztő résZpai, sőt í-- mondhatják — a világ
udnak csak'megfizetői, alig elég még let egy harmadrészét De azóta annyira
; ö s s z e s államainak gazdasági élete felett.
arra is, hogy a tisztviselők fizetését lud|a : válságossá lett az agrárhelyzet, hogy a
Azok a politikusok, akik a világ
az állam kiutalni. . Nem csodálkoztunk | földhözjutottak - közül rendkívül sokan
politikát eddig irányították, részben eltehát azon, hogy ha az elmoll héten képtelenek a törlesztésnek eleget tenni
' távozták az élők sorából, részben félre, nagynevű pénzügyminiszterünk ajakáról és í g y annak a veszedelemnek voltak
i állottak. Pár ugyan közülük, igy Mac
i szétment a világ minden részébe a se- kitéve, hogy'ôkot a törvény értelmében
Donald, Herriot és Hoovrer ma a leg! gitségkérő szózat olyan fórinában, hogy földjeikből ki kell mozdítani.
j intenzivebb és legelszántabb harcosa
| a magánk élete biztosítva van, élni
A földhöz jutottak nehéz sorsán
! annak a küzdelemnek, amely az alig
j megtudunk, de hogy a jóvátétel s kül- enyhítendő, a kormány most—egy ren
elviselhető gazdasági válság leküzdése
I földi hitele-tőink adósságait fizetni tud deletben messzemenő könnyítéseket és
ellen folyik. E z a nagy három állam
jak, ahhoz nem elégséges a mi erőnk, kedvezményeket nyújt á földhözjutott,
férfiú, ha őszinték akarunk lenni, meg
a mi legyengült* teherbíró képességünk. megszorult gazdáknak, iv.eket a kedvez
állapíthatjuk azt, hogy máskép tekinti
Ugyanis hiába hullámzik a messze ró ményeket az alábbiakban ismertetjük:
a nemzetközi életet, máskép nézik az
nákon s a Dunántúl domboldalain az A törlesztő részletek egyharmadának elen
egyes nemzeti életek vajadását és tor
áldást ígérő kalásztenger és hiába adja
gedése.
lódását. P á r évvel ezelőtt ugy gondol
a természet bőséggel a maga. áldását a
Minden földhöz jutott gazdának az
ták az akkori politikusok, akik között
gazdálkodó emberek számára, ha annak 1929. 1930. és 1931. évi törlesztő rész
ez a három ugyancsak aktív szereplő
értékesítése lehetetlen, nem tud az ál- let egyharmadrésze elengedtetik. (Akiknél
volt, hogy a győző államok által fize
laln adót beszedni és nem tudunk adósi az 1930. évi törlesztő részlet a Wekerletendő jóvátétel megmenti őket a gazda
kötelezettségeinknek eleget tenni.
féle rendelet értelmében m a i élengedsági összeomlástól. E z a gondolatuk, ez
Mac Donáld a Laussannéi konfe tetett, azoknak az uj rendelet az 1929
az elhatározásuk é s ezt az elhatározást
követő tettük kétélű fegyver* volt, mert rencia vezéregyénisége szózatát azzal a éb 1931. évi törlesztő részlet egyhar
nemcsak az adós államok roppantak megállapodással irányította a konferencia madát engedi el.) Annak a földhöz jutott
össze, hanem ö alaítuk ís megingott a tagjai felé, hogy az egész világ őfeléjük gazdának javára, akinél az 1929—1931.
tekint, mert soha rríég nemzetközi érte évi törlesztő részletek egyharmadának
vázis.
kezlettől nem követelt olyau sürgős elengedése folytán túlfizetés mutatkozik,
ez a túlfizetés, mint rendkívüli - tőketör
Ennek a kétségtelenül jelentkező megállapodásokat a világ, mint a mos
lesztés fog elszámoltatni. Az a földhözvalóságnak eredményeként uj elhatáro tanitól, mert ezek a megállapodások
hozzá járulhatnának az ínség enyhíté jujótt gazda, akinek az egyharmadrész
zások é s uj célkitűzések végett ismét
séhez. E z a s z ó s ez a hang őszinte elengedése betudásával az 1931. év
együtt ölnek a világpolitikát irányító
hang volt s a világ lelkiismeretéből fa végéig esedékessé vált összegekben még
kiváló férfiak Laussaoneibenr hogy vala
kadt, Ugy látszik, a nagy államférfiú hátraléka mutatkozik, ezt a teljes hátra-.
hogyan az elhatározás é s célkitűzés olyan
kezét a világ beteg szivének ütőerén lékot 10 év - alatt kamatmentesen tőrlegyen, hogy az eddigi sulybs é s aliglesztheti. A hadiárvák, hadiözvegyek é s
tartja. Ha a konferencián szereplő állam
alig elviselhető életet megváltoztassák.
férfiakat meg tudja győzni az ő diagnó hadirokkantak legfeljebb három katasz
Az az őszinte hang a az a csodálatos
zisáról, melyet a világ gazdasági beteg teri hold terüuHig ugy a vagyonváltság, zózat, amely a konferencia kétségtele-
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zott fizetni ós igy mindig az a veszély Engedd, hogy Qt
I fenyegette, hogy ha "a földből kimozajjt-* » « »em tudomV:
jsk^iigy a hasból is távoznia, kell 4 a Magyar v
^
Pedig ki otm?]
j igy hajléktalanná válik. A rendelet most
TísateVttel érleaileiii a .1. é. közönségei, hogy f. hó 15-én Celldö
i elválasztja * házhely megfizetését a főidre • B í n n w m e g u i ^ i
Szived dobogás g
mölkön Széch-myi Miúti gróf utca 17.- e*. alalt (Záida melleit)
1 vonatkozó törlesztési részletek fizetésétől, Fogadd el haláron |
UL'V bogy ha a gazda eleget teeza hnzKöszönetet kén,| hely megváltán árának fizetésére vonat De vergfldéserart^J
kozó 20 esztendei részlettörlesztésnek, Nem tudom, mit
- ami csak elenyésző csekély összeget, ü
' " »wüti „
jelent — ugy nem lehet ót házából ki Jfert én csakeg,^
n j Holtam. Raktáron t.rlok fűszer és gyarmatárukat, elsőrendű liszteket
mozdítani, még akkor sem, ha hátraléka Egy parányi .ki, „ J l
és m i n d e n n e m ű háztartást cikket.
miatt esetleg a földjéből ki kell mozdí Egy kis. lélhufnaSTl
EóLörekyésem oda fog irányulni, hogy áruim mindenkor a vegtani. Ez a rendelkezés tehát a családi fn kóválygó £ i |
Bar csak .vigyáz,
(nssebb "a lígoitSóBjakTTfegyenek., - — r — —
——•• ' ; ^
, . hajlék biztonságát szolgálja. Minthogy a Csüggedt bus. sziVekW
Kérve a n. é. közönség szivei* pártfogását, kiváló iiszteietteT
házhelyek megváltási ára országos átlag- Fáklyákat cynjur*.
R i s z t L a j o s , kereskedő.
: ban csak 290 pengőre rug, nyilvánvaló, Patakzó véremmel f
hogy ez összeg évente fizetendő huszad-. Csdagedt rab rn m_
Tegyetek most 2 3
3 részét még a legszegényebb fóldmives Egyet lássatok cw,f
valamint a- megváltott földek után. 25 tesen lehet fizetni. Az 1929. 1931. évi is meg tudja májd fizetni és igy elsi A közös fajdalom, |
átiodeu magyar, un
százalék kedvezményben részesiitetnek. I tőketörlesztő részletek egybarniadrészé- mult feje felüj az a veszély, hogy csa Egayé Összeforrni,
Azonkívül a rendelet kimondja, hogy egy I nek elengedése folytán mutatkozó túlfi ládjával hajléktalanná válhatik.
Tűzzelek a zászlót.
A használati díjfizetés kedvezményét
hold megváltási ára nem lehet több, zetés az évi törlesztő részletekbe tudatik
mint 1200 pengő
;
be, Ha tehát valaki már mind a három ' a közép és miutabirtokok nem vehetik De kiáltásom csat
Tőketörlesztés helyett mérsékelt haszna évi törlesztő részletét befizette, az 1932. igénybe, ellenben a tőkerészletek egy De té.megelletted,
És ez elég nekeo.1
lati díj
évre törlesztő részletet egyáltalán nem harmadának elengedésére, valamint az Vagyunk még néht
esetleges hátraléknak tiz évi részletekben Kinzó éjszakakos t>
Mindazok a földhöz jutott gazdák, fizet többé.
Különösen felhívjuk a földhöz j u  való törlesztésére, és a törlesztő részle S — ha kell _ , |
akik ezt a kedvezményt igénybe venni
szándékoznak, törlesztési részletek he tott gazdák figyelmét arra, hogy aki tek fizetésére nézve ismertetett kedvez Kedves jó testién*!
lyett használati dijat fizethetnek. Ez a továbbra vállalta a törlesztő részletek mények ezekre á birtokokra Is szólnak. Felém nyújtott jobhöf
A megváltási ár ujába megállapítása.
használati dij a kataszteri, tiszta jövede fizetését, tehát nem veszt igénybe az évi
Fogadd te is testvéri
lem minden koronája után évi 1 pengő használati dij kedvezményét: az többé
Ha a földhöz jutott ingatlanának Kérlek látogass ma
20 fillérben van megállapítva, azonban később sem térhet át a törlesztő'részlet megváltást-itra a kataszteri értéket meg Jöjj, hadd egyedljl
holdanként 8 ppngóiiél kevesebb é s 24 • fizetéséről a használati díj fizetésére Ha haladó összegben lett megállapítva é s a Vigasztaljuk- egyoj
AUó.ag, 1932 ja
pengőnél több. illetőleg legelőterületek tehát a törlesztő részletek egyharmad megváltási ar az 1831. évi december
nél 4 pengőnél kevesebb é s 12 pengő részének elengedése, dacára ,a foldhöz hó 31-iki állapot szerint kimutatott ka
jutott gazdának olyan hátraléka mutat taszteri tiszta jövedelem alapján kiszá
ti
nél több nem lehet.
A használati dijat, valamint az.1929. kozni k. amelynek egy évre eső részletét mított kataszteri értéket is meghaladja,
Eli
1931. évi törlesztő részletekből az egy tehát egytizedét és a folyó évi. törlesztő a lóidhoz jutott legkésőbb 1832. június
Lapunk
harmad elengedésének betudása után részletét ebben áz évben előreláthatóan 30-ig" a/. Országos Földbirtokrendező Bi- !
m é g f e m i á l i ó es 20 év al$tt résztetekben nem tudja megfizetni, ugy ez a gazda róságnál a vételár uiabb megállapítását 1 dr. Gayer Gyula I
fizetendő hátralékból egy évre eső ősz- saját érdekében ne vállalja a három évi kérheti. Erre nézve, valamint a tende- { súlyos beteg» "
szeget, felerészben április 1-én, felerész átmeneti időre a törlesztő részletek to létben foglalt ^összes egyéb kedveznie- ] lőtestülelünk tniJ
ben október 1-én kell. fizetni. Az 1932. vábbi fizetését, hanem vegye igénybe a nyékre nézve a felvilágosítások a köz- 1 a szegedi in. ki; I
ségi elöliáröságtol, illetve az adóhivatal- magántanárát érj
év első felére járó Összegeket kivétele használati dij kedvezményét.
díszpolgárává 1
Különösen kiemelendő, hogy a hasz lói szerezhetők be.
sen július hó végéig- lehet kamatmente
mint akkor márt
sen befizetni. A törlesztési részletek szü nálati díjon, illetőleg a törlesztő részle
Hogy ,i használati díj kedvezménye
neteltetése é s ezek helyett használati dij ten felül a juttatott ingatlant terhelő adó pénzben kifejezve, mekkora könnyebb gadta őt az élőt j
fizetése az 1932 - 33 és 34. évekre kat .is évenként pontosan köteles a fold • séget jelent az eddigi állapottal szemben, A képzelt és
tudós végzetéi i
terjed ki. 1935 évtől kezdődöleg ismét hőziutott gazda megfizetni. (A földadó a azt a kővetkező számítás mutatja:
halálhíre neo
életbelép a tőketörlesztési kötelezettség folyó évre szünetel, tehát ezt nem kell
Eddig 10 koionás kataszteri jöve a külföldön is
és a megállapított törlesztő részleteket fizetni.).
delem mellett a földhöz jutott gazdatör- tett. A férfikor i
A kedvezményes fizetési módozatok lesztú részlete évi 32 40 fillér volt. E
az eredeti törlesztési terv szerint 1935.
évtől:kezdődöleg 49 éven át fogja fizetni nak' ezentúl minden földhöz jutott a leg-, helyett a következő három évben évente elhunyt bin
nagyobb pontossággal
tegyen eleget, csak 12 pengőt kell fizetnie. Ha pedig val, hanem i á
a földhöz jutott gazda.
Milyen kedvezményt kap az a foldhözjutott mert aki ezt ezentúl október 15 ig el eddig hátralékban maradt 1929. óta a egyszerűségével ]
akt továbbra is törlesztő részleteket fizet? mulasztja, az kí fog mozdiltatni. Ezek a törlesztő részletekkel, ugy ma már ese ország, mint 11
A földhöz jutott gazdának szabad kimozdított, földhöz jutott gazdák a leg dékes tartozása 97 P 20 fillér volná. kir. Termés
választása van, vájjon ezután is törlesztő közelebbi ót éven át megüresedett ingat Ennek egyharmad részét elengedik, hát vénytani sztb
tagja, az 0n
részleteket akar-e fizetni, vagy pedig lant még haszonbérbe sem kaphatnak.
ralékos tartozása tehát 64 P . 8 0 fillér
ezek helyett igénybe veszi-e a használati
Viszont azoknak a töldhözjutott gaz marad, amely hátralékot a rendelet sze Bizottság,
dij kedvezményét Aki ez utóbbi ked dáknak elsőbbségi igényük lesz a meg rint 10 év alatt részletekben törleszthet], földi tudományi
vezményt nem kívánja igénybe venni, üresedett iugatlanokra, akiknek semmi tehát évente 6 pengő 40 fillért kell fi Már nem érheluj
hanem továbbra is a törlesztő részleteket féle hátralékuk nincs, az esedékessé váll zetnie, a 12 pengő fenti használati díj kir. Tudomány;
fizeti, az ebbeli szándékát legkésőbb, törlesztő részletek megfizetésében. Ha jal együtt, tehát évi 18 pengő 48 fillért, temi tanárrá
Szombr.tnelyw |
ezévi július 15 ig jelentse be a községi ilyen vevő' nem jelentkezik, ugy a meg az eredeti 97 pengő 20 fillér helyett.
ban^ szentelték
elöljáróságnál. Aki a/. 1932—34. évre üresedett ingatlant a megváltást szenvedő
Celldömölkre i
is "kívánja fizetni- a törlesztő részleteket, régi tulajdonosnak lehet visszaadni, aki
után helyezték i
annak a folyó, 1932. évi törlesztő rész a-megváltási ár már kifizetett részének
nyugovóra. Da'
let egyharmada elengedtetik. A megma visszafizetésere kötelezi magát.
csütörtökön dér
radó évi törlesztő részleteket, ha azok
A házhelyekre vonatkozólag a ren Noszlop községben 40 kat. hold
háza fekete i
összege a 200 pengőt meg nem haladja, delet akként intézkedik, hogy ezeknek
egy összegben, augusztus 15-én, ha pedig megváltási árát, valamint az 1929—31. birtok házzal, termésser, élő bejáratában r »
a törlesztő részlet évi összege s 200 évi törlesztő részletekből fennálló'hátra holt felszereléssel, lakóházzal, tési szertarfátM
helyezték el-JJ
pengőt meghaladja, két részletben é s lékokat a házhelyhez jutott gazdák 20
hivatalok,
4 hold belsőséggel
pedig' felerészben május 15-ig, felerész évi részletben.és pedig . minden év ok
sületek kik
ben október 15-ig kell befizetni. Viszont tóber; hó l-ig kötelesek törleszteni. Ez 2 8 . 0 0 0
P - é r t e l a d ó . é s vidék
az 1929—1931. évi törlesztő részletek igen nagy előnyt jelent az " eddigi álla- *
amelynek ke
Felével
átvehető.
ből sz egyharmad rész levonása után m é g póttal szemben. Eddig ugyanis a ház
fennálló é s 10 év alatt fjpthető hátra helyhez jutott gazda a törlesztő részletet Felvilágosítást a noszlopí kör Iád és a
ügyészség * •
lékból egy évre eső részletet kamatmen a Tőid törlesztő részleteivel együtt tarto
r
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Eladói birtok.

jegyző ad. ^

3. oldtti
KEMENESALJA
IsmereUejt^,
Engedd, hogy
„lljszom.
B«r nem tódon ki .
|rzdez» Magyar vagy! ha*?
Mar pedig ki m*.
<*•
Bennem megtalált, •
Szived dobogását b» ját. .
.itom.
Fogadd, el hálámat
• A.- eKöszönetet kéne
De vergődésemet ^ ^ t r t r d ,
Nem tudom, mit
|elyefl>i
Mert hisr. soraid* ktBWttem
_
Mert én caakegji,,. iteagerbe".
Egy parányi kis um
Jr** *
Egy kis. lelhöf^i^
ttl^fcrteo.
Egy kóválygó atomi tjMlinr
Bar csak • HÍJIZ.J
íkf
Csüggedt öus. szív*
fcrjgUtétnek, .
Fáklyákat gynjUoS
tHh-Patakzó véremmel
Csüggedt rab mijj.
mm végzel
Tegyetek most |...'..
Ugat
Egyet lássatok csu
ursxágot.
A közös fajdalom,
sebze,
Mindeu magyar, sz
eggfé.
Eggy* összelorrri
I
Tűzzétek a zászló;
l g J

m

e

De kiáltásom csak Q, léhajtás.
De te .megellettel
bajtárs.
Es ez elég nekem.
I,
Vagyunk még nébiMMr.aianak.
né)
Kinzo éjszakákon u § ltunk.
S — ha kell - ,
s halónk.
Kedves jó teslTérufptom,
Felem nyújtott juboJ ; .;adom.
Fogadd te is testvéri tarom,
Kérlek látogass mtiJ SígOD.
Jöjj, hadd • iv-.-ü. i^.b-ti.
VigasztatjukAlsóság, 1932 i.ilh'lt/ Óezso".
1

Lapunk uusfolékeztiink
dr. Gayer Gjoli jfjszékt bíró
súlyos betegségériij; képviselőtestületünk
szülöttjét,
a szegedi in.
egyetem
magántanárat
botariikust
díszpolgárává
betegség
mint akkor mát
nlt, elragadta öl az élői §fifon este.
A képzelt és
biró és
tadós végzetet
,azonban
halálhíre nemcsu Ban., hanem
a külföldön »
lést keltett. A férfikor
korában
elhunyt bi ró-toiiflfcdományával, hanem í ,
lével és
egyszerűségévS
agy az
ország, mint a
I. A m.
kir. Termei
éiailliAjin•lat oövénytani szstosMiszlieletbeli.
tagja, ar^Oi
íományi.
Bizottság, v
i és kölföldi tudomláoyaBagja volt.
Már nem érbettBueged
_ i m.
kir. Tudomány
livati egyetenti tanárrá t
Szerdán
Sz»mbr.thelye» i l ö c sisarnokáai
ban. szentelték
ahooDan
Celldömölkre isafjlók.
"lön déln t i n helyezték
A l t b -a ötök
holttestét
nyugovóra.BM
» városcsütörtökön 4"
lilozott
h á z a fekete gr*#kpi
» temebejáratában
tési azertarti*" Hötti téren
ttlönböző
helyezték eL
fti egyehivatalok,
* város
sületek ki
*örbe,
é s vidék
•lóesaamelynek
inyszék,
Iád és a
r

erE
te
ig
a
ea.
itár
eti,
Jt,
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ügyészség

nárai 8 z a b ö Jenő kir. törvényszéki el
nök, Toldy Gyirla kir. vezető ügyész é s
dr. Steffler Lajos kir. járásbirósági elnök
vezetésével helyezkedtek el. A gyász
szertartást Bácsi Sándor helybeli ev
leikész végezte, aki í n e g h á i ó búcsúzta'
tót mondott, kiemelve az elhunyt biróérdetneit és kartársi
megbecsülését
Ulánn.a dr. Frotnm Géza kir. törvény
széki tanácselnök búcsúztatta el a kénzett a puritán, jelfemö bírót és nagyrau „ s i i barátot
k.rfw
r». D~ - i
. . .
becsült barátot. Dr. BjsjCZky András
városbíró Celldömölk díszpolgárától bú
csúzott, aki nagy dicsőséget szerzett
városának. Ezután nagy és sürfi tö
megben megindult a menet la temetőbe,
ahol Bácsi Sándor imája után Győrffy
István dr. a szegedi m. kir. Tudomány
egyetem rektora megható beszéddel bú
csúzott a 'indós társától. Felesége, két
gyermeke, édesanyja és kiterjedt rokon
sága gyászólja.
j.

föld méhéből előkerült vsgy egyébként talált
régészeti, történeti, fö'dtani, embertani vagy
őslénytani értékkel biró talált dolgot a meg
találó köteles 30 nap .alatt a. hatóságnak be
jelenteni. Aki . a kötelezettségnek nem tesz
eleget, vagy .talált dolgot elidegeníti, vétsé
get követ el és hát himapig terjedhető fogház
zal bllnt, telid. i.
a

M i n Magyarország »932. a Mise Univarse választáson. -A Színházi E'et nj száma
közli az idei Miss üníverse választás proj-

^É*ÍFl£.

n"
„
""eghivta. A Mi.-s Dniverse .va asnás
Missek a belga
Be giumban (olyik le, ahol a -Missek
királyi kastély vendégei lesznek. Hatvány Lili
• Panaszkönyvemből, címen irt cikket lncze
Sándor hetilapjában. Az uj sxam -«rehet!K»gavatás« cimü rovata felhívást'közöl azokhoz
az írókhoz, festőkhöz és költőkhöz, akik még
sohasem szerepeltek a nyilvánosság előtt-és
közli azokat a" pátyamnukákal, amelyek a
pályázatra az'első he
beérkeztek. Képes
riport Gerö Györgyi e-küvőjéről. Riport szá
mol be az .Ideális' feleség* nagykanizsai fo
gadtatásáról. Hogyan lett egy pesti baletttáncosnő millitirdiM Jávában l Surányt Miklós
"Elet e.- művészet címen irt gyönyörű novellát.
'-Mikes János gróf .sz<«abath-'lyi megyés Látpgatá's Huszár Pofi nngrárlv>rócei.riirinkitn,
püspök a dublini eucharisztikus viiágkongresz-' Karinthy Frigyes »jó_dumája'vau« címen irt
cikkel. Beszámoló a Budai Színkör, és a Royat,
szusra elutazott.
- >
Orleum ujdupsagárúl. Fizető vendég akció.
Változások a pannonhalmi Szent Bene Rengeteg érdekes cikken,- riporton , é s gyödek rendben. Kelemen Knzosztom koadjutor nyörü'mélyoyomásn képeken kivül háromfelaz 1932—33. iskolai évre a következő válto vouásos színdarab,' kotta, kézimunkám .'lléklet
zásokat rendelte el: Pannonhalma: Gosztooyi és egy teljes Gyermekújság egészíti k i a S ú a Nándor jószágkormányzó, Leganyi. Norbert [r-bázi Elér uj számSi;~amelynek ara I pengő,'
házgouduok, Nagy Kelemen, Nemes Vazul. negyedévi előfizetési dH "10 pengő. Kiadóhiva
TényőlalnOL plébános Vlasics Róbert Budapest; tal Budapest VL Aradi-utca 8.
V Esztergálos Tibor. Esztergom: dr. Vid Gábor,
Kerékpáros szerencsétlenség. Farkaa
Vértes Zoard. Győr: dr. Kelemen Atanáz.
Kőszeg:- dr. Zoltán Veremdnd, Ne'méih" Bé?~ Mihály. 33 *ves-also»aga-cipész a sitsei domnat, Süinegh Lutar. Pjápití Gálos Lizár, dr. bmi «gy éles kanyarban hekirtihant a partnak
Kokas Endre. Sopron: Kuczogi Marcell. II i- es oly szerencsétlenül ese l fe gépéről, hogy
kouybél: Kuzmits Virgil. Tihany: Molnár Er koponya', és jobb ku c-tiin--: szenvedett A
vin, Kai lé Sándor, Fehér Bal ml. Celldömölk" • coildömöiki kórházba szállították.
dr. Szabó Farkas. Zalaapáti: dr. Kálovjcs
Elhájasodásnál. köaivéarnél te
Adorján pléb nos.
Cukorbetegségnél a
természetes
Hivatalvizsgálat - Alsóságon.. Balaton >Ferenc József < keserüvi/javítja a gyo
Elemér vármegyei számvevőségi" tanácsos az mor é s belek működését és előmozdítja
alsósági körjegyzői hivatalban tartott- vizs
az emésztést. Az a n y a g c s e r e b á n t a í m a k
gálatot.
Jegyzői oklevelet nyertek. A héten zaj gyógyító eljárásaínak több kutatója meg
lottak le Szombathelyen a közig, tanfolyami állapította, hogy a Ferenc József vizvizsgák » járásunkból Piros István, dr. So kura nagyon szép e r e d m é n y r e vezet. A
mogyi Ernő alsósági és üöbrenley Imre ma- Ferenc József keserűvíz gyógyszertá
gyargencsi körjegyzőséghez beosztott gyakor rakban, drogériákban és füs/.erüzleteknokok tették 'le sikerrel a jegyzői vizsgát.
ben k a p h a t ó .
V
Tanítói jubileum. Pap Károly kissomlyói
Mehészvizsga. Szombaíhelyeo a Téli
róm. kath. kántortanító mult vasárnap ünne
pelte 25 éves tanítói jubileumát A jubilánst Gazdasági Iskolában rendezett méhesteli tan
az egyházközség részéről Magyar Janps- egy- folyamon megtartottak a vizsgát, melyen a
löldmivelé-ügvi minisztérium is képviseltette
házashetyei plébános, á község nevében L-tid
vay Gyula körjegyző és Lóránlffy János ttlz- magát. Járásunkból a laufolyamoo a követke
zők vetlek reszt: C-upor Ferenc Celldömölk
oltöföparancsnok üdvözöltek.
méhészetlel foglalkozó gazdaifju, Fehér Sán
Iparengedélyt nyertek. Benedek Jenő. dor Ostffy asszony fa, Mesterhazy Gyula Alsó
jánosházai lakos kerékpárkereskedésre, Belo- mesteri téli gazdasági isk la: tanulók és dr.
vári István celldömölki lakos bérautó fuvaro
Zougor Jáuos ügyvéd Celldömölk, gyakorlati
zásra és Németh Mihály kenyéri lakos bér- méhész.
cséplő ipar gyakorlására nyert iparigazolványt.
Táncmulatság. Az Alsósági Polgári Lö
PÓt-állatvásáT. ~Vasvármegye alispánja vészegyesölet ma vasárnap délután 4 órai
a pápócí községi elöljáróság kérelmére a f. kezdettel a Somogyi féle vendéglőben tartja
hó 20-ára kért pót-állalvásár megtartását nyári táncmulatságát. Belépődíj személyenkint
engedélyezte.
50 fillér. Rossz idő esetén a mulatságot a
- Ebzárlat. Merseváton a héteu ebveszett- kővetkező vasárnap tartják meg. A mulatsá
ségi eset fordult elő s ennek következtében a gon Németh Ftóris teljes zenekarává! muzsi
oelldömőlki járás főszolgabirája 90 napos eb- kál, Somogyi vendéglős pedig a legfinomabb
zárlatot rendelt el.
eleieket és kitűnő italukat szolgálja fel.
leszállították a lelkészek korpótlékát.
Autótulajdonosok 1 Napi 2 fillér kiadas
A kultuszminiszter érlesitette az egyházme sál es napi 1—2 perc munkával tiszta képet
gyei főhatóságokat, hogy a lelkészek részére nyernek koosijnk teljesítményéről és jövedel
július, illetően január hó elsejétől kezdődően mezőségéről. Tekintse meg kiadóhivatalunkban
járó nj vagy magasabb kor pótlék folyósítása az »Anto évkönyvet., mely meglepően cél
1932. július hó elsejétől 1933. június végéig szerű, ára 3.50 pengő. Utánvéttel 40 fillérrel
szünetel. A korpótléknak eddig megállapított drágább.-.v - "
mértéke július 1-től 10 százalékkal csökken.
Jövödelem és vagyonadó kivetési laj
Bs kkll jelenteni a földben talált ré strom közszemlén. Celldömölk község adófi
giségeket. A közelmúltban ismételten előfor zetőire .vonatkozó s az 1932. évre elkészített
dult, hogy a gazdák szántás, vagy kapálás rögzített és nem rögzített jövedelem és va
közben régiségeket találtak, melyeket a föl gyonadó kivetési laistromok, valamint -a
fordítok — noha azoknak rájuk nézve nem rendkívüli pótlékok kivetési lajstroma a köz
vott értéke — részben magsemmisítették, ségházán 15 napi közszemlére ki van téve. A
részben pedig hazavitték gyermekjátékszerbek. lajstromok a hivatalos órák alatt betekinthe
Illetékes hely most figyelmeztetést tett közzé, tek.
.- Községi elöljáróság.
amely rámutat arra, hogy es a meggondolat
Birtokosok, gazdák, bérlők négy közép
lanság az illetőkre' nézve sulyoe következmé
nyekkel, járhat, mivel a törvény értelmében a iskolát végzett fiaikat adják a foldmivelésflgyi
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minisztérium egyetlen középfokú gazdasági
iskolájába: a szarvasi m. kir. gazdasági tanlutézetb'. E.raé.eti é, gyakorlati kiképzés, ön
álló gazdálkodásra tanítás, 600 holdas tangazda-ag Teste.lzes, sport loternatu-. Önkéntesi jog. Tájékoztatót küld az Igazgatóság.
Polgári Lövészverseny. A c-luiomölkí
járás polgári LöréwatyesOJetei tárán Ml verse-,
uyükei folyó hó 26'an tartjak aa a -.sági
Levente lőtéren. A versenyen 2 első csapat
vándordíjjal, több kiváló lövész értéktárgyak
kal lesz díjazva. A verseny kezdete reggel 8
órakor, tart délután 4 óráig. Érdekű..löket
s z í v e s e n fogad a verseny rendezősége. A ver
senytéren hideg ételek és hűsítő italok kap
hatok. A markotanyus . sátorozó a verseny
egész ideje alatt cigányzene szórakoztatja a
közönséget."
,
. ...
A gyengeeszüek (szellemileg elmaradot
tak) érdekeinek védelmére alalult a .Szelle
mileg Elmaradottak Gyámolító E • berbaralok
Ürazágo* Egyesülete.. Minden (érdekelt) t.osZátartozonak érdeke áz Egyestt.eibe való be
lépés. Tandíj havi 50 fillér. Érdeklődői, lehet.
Budapest III; Miklós tér, 5. Telefon 024—41
Tanitogyülés. A kemeoesaljai ág. hitr.
ev. tanítóegyesület aa 1932. évi június 21-ík
d. e* 9 órakor tártja évt~
gyOlését Celldömölkön az ág. bitv. eváng. aj
iskola termében....
Vasutasok táncmulatsága. A celldómölki
Máv. Vasutasok-Köre nyári táncmulatságát
augusztus 7 en este 8 órai kezdettel tartja as
Otthon helyiségében. A táncmulatságra as
előkészületek-már folynak.
:—• '
'—; Felekezeti iskolákban nem szabad tan
dijat szedni. A k zoktatasügyi miniszter le
iratban értesítette az egyes felekezetek elöl
járóságait hogy minden tekintetben ragasskodlk az ingyenes nép.iktatásról szóin törvén
ben meghatározott szellemhez és azért az t
pengő beiratási dijon kívül nem tartja meg
engedhetőnek, hogy a felekezeti iskolákban
tandijai szedjenek.
,.;o
Akinek a hasbeszélés mentette meg
életét Az idegen légióból szökött meg Biró
Andor volt pesti magántisztviselő és hosszas
hányattatás után a Középetrikai vad msasai
törzs fogságába került. A vérszomjas bensaOlOtt harcosok között az életéi montette meg
as a körülmény, bogy annak idején Tolnai
Világlapja számtalan ajándékkönyve kOzül aa
egyikből megtanulta a hasbeszélést. A mással
Bírót hosszú hónapokon át minden jóval el
halmoztak, valóságos vallásos tisztelettel vet
ték körül és csak nagy nehézségek között
sikerűit az elöl a kellemetlenné vált bálvá
nyozás elöl megszöknie. . <
u
Július Mól kezdödöleg egy éven át
aeni kell földadót fizetni. A pénzügyminiszter
rendelete értelmében a julins 1-vel kezdődő
állami költségvetési év folyamán a földtulaj
donosoknak nem kell földadót fizetni. Az or
szág összes földbirtokosainak fO dadóját a
gabonaértékesitesi alap téríti meg, amely ala
pot a lisztforgalmi adóból létesítettek.
I
!
|
I
I

Elcsípték a temető fosztogatóját Regi
panasz volt, hogy a temetőből virágok tűnnek
el a sírokról s a tettest sohasem sikerűit megcsípni. Most végre a véletlen mégis á bíróság
elé juttatta a gálád kegyeletsértő tolvajt s
hisszük, hogy meg lógja érte kapai méltó
büntetését hogy nem lesz kedve többé a bol
dogolt halottak békés pihenését háborgatni.
Folyó hó 3 án délelőtt 11—12 óra kőzött
Nagy Franciska 24 éves, református vallása
hajadon, csöglei lakos bement a róm. kath.
njtemetöbe. s lattá, hogy abban senki sem
tartózkodik, onnan különböző sírokról 11 db.
különböző szint) muskátlit, 1 fntó, 1 magastörzsű rózsafát, 2 inkkát és 8 darab virágcserepet ellopott. Útközben, mivel a virágok
nehezek voltak, azokból á 2 darab jnkkát és
a futórózsái eldobta, 2 darab muskátlit pedig
elajándékozott A csendőrség által lefolytatott
nyomozáson. Nagy Franciska beamerte, hogy
az előtte ismeretlen sírokról a panaszosok
által fentebb panaszolt virágokat elvitte, ame
lyekből néhányat eldobott néhányat elajándé
kozott a többit pedig otthon a kertjükben
elültetett.
V
Halálozás. Kolonay Géaa jánosházaf
pékmester neje" 64 éves korában csütörtökön
váratlanul elhunyt. Pénteken délután temetlek
nagy részvét mellett.
...

25. s'/am.
* . oldal.
Presbiteri gyűlés. A celldömölki ev.
gyülekezet ma délelőtt háromnegyed 11 ö n 
kor a templomban presbiteri Ölest tart. mely
nek tárgya: Templom koröli parkírozás, adó
revízió.
Megloptak a zalaegerszegi lelkészt.
Nagy Miklós foldiok, zalaegerszegi ev. lelkészt
kellemetlen meglepetés érte a napokban.
Ugyanis családjával több napig távol volt
lakásáról, miközben a betörők feltörték a le
zárt lakást s onnét pénzt és ékszereket rabol
tak el. A kar körülbelül ¿500 pengő. A be
törők ugy latszik a lakást is [elakarták gyúj
tani, mert az íróasztalon és az—egyik ruha
szekrényben égett papirt és égett ruhaneműt
is találtak. A nyomozás a betörők kézrekeri=
lésére azonnal megindult
Felülfizettek a 350. számú Kapisztrán
János cserkészcsapat műkedvelői előadásán:
dr. Pintér József 2 P, N. N. 50 Eltér, Makk
József 2 P, mely összegekért ezúton "mond
.hálás köszönetet a vezetőség.
Megszűnt járásunkban a száj és kö
römfájás. A tegnapi. nappal megszűnt járá
sunkban a száj es körömfájás, igy tehát a f.
ho 88-án Celldömölkön megtartandó havi vá
sárra mindenféle hasito'.t körmű állatok fel
hajthatók. Megszűnt a. vész Nagysimonyi köz
ségben is, igy tehát a Sárvár és vidéki állatvásárok-is megtarthatók.
Vadászterület! bérleszállttások A töivényhatn-agi kisgyüies jóváhagyta az alábbi
vadászterület ti-rlík leszállított szerződését.
Tompos Kálmán kissomlyói és borgatai bér
letét 80C-ról 460 ra. illetve 471 rói 300 ra
szállítottak le, Nemeskereszluron Berta Isl- vauét 400-rol 184re,PáprxonCziráky György
grófét 450-ről' 300 ra, Celldömölkön dr. Szumrak Zoltánét 275-ról 137 50 re, Szergényben
Pesti Istvánét 546 80 rol 382 80 ra.
Kapisztrán cserkeszeink táborozása. A
866. szamu cserkészcsapat agilis vezetősége
nemcsak a közönségnek nyújtott a legutóbb
előadott műkedvelő előadásával felejthetetlent,
"hanem a cserkészeink testi fejlődéséről,szóval
egészségéről is kivan gondoskodni. Rá is fér
a fiukra, mert az egész éven át tartó verej
tékes, nehéz mOhetyi és üzleti munka utan
jóleső szívvel vágyódik a fiuk lelke teste az
Isten magányába, a természet csendes biro
dalmába, a nyári nagylaborba. Azonban a
cserkész nemcsak vágyódik a táborba, hanem
kötelessége a táborozás. A vezetőség a hely
beli és környékbeli földesurak természetbeni
anyagi támogatásával lehetővé óhajtja tenni
a csapat minden egyes cserkészfia számara
ezt a táborozást. Ez a táborozás ugy a cser
keszfiuk kedves szűleioek, valamint a kedves
munkaadóknak a legjobb idejére esik és pedig
július hó 10 lől július hó 25 ig bezárólag.log
tartatni. A szükséges természetbeni és pénz
beli adományok a földesurak részéről részben
már befolytak, részben most érkeznek -be a
csapat vezetőségéhez s igy a táborozás élei
mezese biztosítottnak volna tekinthető. Nem
mulaszthatja el a cserkészcsapat vezetősége
ezúton is .mar most felkérni a kedves szülő
ket és munkaadókat, kiknek a Kapisztrán
cserkészcsapat kötelekébe tartozó cserkészfiaik
vagy alkalmazottaik vannak, nyújtsanak módot
arra, hogy ezeo táborozáson teljes létszámmal
vehessenek részt, miután a cserkész hála és
szeretet e nemes cselekedeteikért felbecsülhe
tetlen érdemeket kell, hogy gyümölcsözzön
eserkeszfisink részéről a jótevők javára.
Fúrógép eltörte a kezét. Tóth János 45
éves egyhazashetyei gépésznek a fúrógép el
törte a jobb kezét Sérülésével beszállítottak
a celldömölki közkórházba
Leesett a létráról. Tóth Józsefne . :>S
éves alsósági lakos felment a padlásra a'lét
rán,, a létráról leesett és összezúzta a fejét
A celldömölki kOzkórházbao ápolják,
Ev. ifjúsági egyesületi konferencia VbSöcköa. A mult vasárnap VOnÖckOn gyűlt
. össze a vidék ev. ifjúsága konferenciára. KIE
központja részéről Erős.- Sándor országos
titkár jelent meg. A sportpályán gyülekezett
össze az ifjúság, ahol Molitorisz János espe
res moodott megnyitó beszédét Az egyház
megye részéről koltai Vidra Dániel egyház- ,
megyei felügye ö üdvözölte őket, á vOoöcki
gyülekezel nevében dr. Berzsenyi. Adám fel

Két

•attMtlT-.
m e l l é i n é l it Porkoláb Jaügyelő mondotl üdvözlő beszédet, majd az ,
MjraieiTmre C30üdvözléseket Erőss Sándor országos titzár ,
nb követelés
auguszj
köszöote meg. Uiánná szabadon a sportpályán .
A
Kemenesalja
és
lakói
a
régmúltban
£«ikir.
járásbíróság
istentiszteletet tartottak, melyen Lukács István ,
végzésével
és most.
bobai lelkész prédikált, Előadást tartott Erőss
„jtás lolylan.vég
Sándor országos titkár, májd íölvoqultak a I
á:.,: SvnirJélius Béla. "
6
i március hó
vön icki ifjúság áldozatkészségéből emelt szék- ,
Karakó. Régi. lakott hely, régebben itt
becsűit íngósáház elé, amelyet Molitorisz János esperes I| volt a karakói varispánsag székhelye, amely,rasbírófág Pk.
avatolt fel. amely házal Rosta Lajos egyesü- hez több kemenesaljaí község tartozott, de a
• l i i , árverés elrenleli pénzlaros szép beszéd kereiebeu vett át. jI Marczal mentén Zala, Veszprém,' Sopron és
XU. le. 20. g a
Innen a hősök emlékszobrához-vouultak fel az jI Komáromvármegyéből is tartoztak ide vár-,.tl:dr. Porkoláb
egyesületek, azt megkoszorúzták és itt Erőss'
1 föidek, mint Szent István király korabeli biri Meretei Imre
Sándor oslffyasszonyfai -kikeidött mondott be
szédet Ebéd jroít a Barith féle. vendéglőben, | tokok:' Itt fogadta IV. László királyi táborában |
tgyzíjkűnyvből.
I
-Henrik
bán
fiait
amely után megkezdődtek az előadások a
javara is, az
Keled.
„Ősrégi
lakóhely,
a
honfoglalás
templomban, hol. az első e'őadasl Lukács I-tm, de csak arra
van bobai lelkész tartotta »Mi vagy.te.aj» 'utan a karakol várispansághoz tartozott
V m a is fenaállKemeneshögyész. Régi lakolt bely, a
a te >gyhazadna«, a második előadási.Hacsi
ju igói.ykereset
i-íegregipb adatok... szerint "a kuneredetű Osli
lajtast szenvedő
Sándor "celldömölki lelkész tartottá-sMipekvez ,I nemzetség- birtoka volt-jPlébániája 1698 ban
íemdő mega. te egpházad« cimen. Végezetni játékok és jj már virágzott, temploma 1786 ban épült.
, i július hó 2
megbeszélések zartak b- á konferenciát. Az I
Kemeneskapolna. "Régi lakolt hely
tluetik ki, amikor •
Jlnnepelyen a kemeneshogjészi ev. ifj. luvos- i! jelenlegi község mar a harmadik helyen épült
bar és vendéglői
zenekar is szerepett—rragy sikerrel ..Weisz | Szent István-király jobbágyai alapították, a
got a legtöbbet
Fngyis lelkész vezetése .alatt
sághegyL királyi birtokhoz tartozott Bozsod
oar *lf részéért
Év. egyházmegyéi közgyűlés." A Reme-'i neveö. szerepelt mint udvarnok telep. A község
alügum adni.
nesaljai A a. Hitv. Evaiig. Egyházmegye 1932. ! a Magosta patak partján épült Eápolnatól
i június 11.'
évi rendes közgyűlését 1932. évi június hó [ kapta a nevét. A törökűulas teljesen elpusz29 én d. e. 9'órai kezdettel-tartja Célidömöl- i íjtotia és smet inas helyre épült, ezóta áll a
)ir. végrehajtó.
kön. A közgyűlésre az egyházközségek képvi mai község.
BKri
selői, valamint a zsinati törvények alapján
Kemenésmihályfa. Régi lakolt hely, már
jogosult közgyűhsi tágjai tiszteletlet meghívat I 1698 ban volt plébániája, 1696-ben a refornak. A gyűlés tárgjMirózata: 1. Istentisztelet' ;.marosoknak egyU gyülekező helye volt, ahol
axevéi?
Offertorium a Gyainintézet javara. 2. Megnjí- ' esperességi gyüiést tartottak. Régi nrai a Vilás. Jegyzőnönyv hitelesítők megválasztása. 3. . dósok voltak, egész a mai napig A család
íslrfii kivánalra
Az egyházmegyei felűgyelóvataszlas szavaza ősrégi levéltara ma is meg vau.
ezetü zongor-.it,"
v
i
d
e
lainak feibuntasára kiküldőit bijárttsig jelen
Kemenesmagasi. Régi lakott hely, de
30 havi résxtése. 4. Az egyházmegyei felügyelő beiktatása. főleg a honfoglalás utáni -időkbén mint Pór
iarolha'tók.
' ..
5. Espore*i-jeleuies-liu-giaidia^6, Lelkészya- 1 és Nemesmagasi néven 1037-ben mint a balasztasi Szabályrendelet tervezet. (Korács I-t- ! konybéli apátság tulajdona szerepel.""^ Mat becseréli
ván.) 7. Iskolavizsgáló bizolt-aT.' jelentése. ga-sy család jSsj fészke, aki innen nyerte K e r
(Weisz Viimos.) 8. Számvevőszék jelentése. nevei.R. k. temploma nagyon régi, ev. temploma i
rözéseket
(Szabó István.) 9. Lelkészegyesüiet jelentése. 1784 ben epütt. Lakossága intelligenciájára I
(Kovács Istváo.) 10. Tamtoegyeiffet jelentése. i jellemző, hogy már 1848. előtt kaszinója volt i
tidéki un ghívásra
(Szórády Dénes.) 11. Gyamintézeií' bizottság
Kemenespalfa. Régi lakott bely, a.ka- I
jeleutése. (Tompa Mihály.) 12. Egyházkerületi, ; rakói vá.ispansaghoz tartozóit Zsigmond ki I
közgyűlésre kiküldöttek megválsztása. 13. In raly idejéből á Somlóvar kemenesaljaí tartó- j
szlöséíébá' k'ér.
dítványuk. 14. Közgyűlés b-r. kesztése.
' .-'..-ka, birtokosai mindenkoti varurak voltak. I óhajt
unkákat|
Felvételi értesítés. A dunántúli refor 1 Martonfán all a gróf Révay család ősi kas- I szerte
tokát, - kovácsolt
mátus egyházkerület pápai uőuüvelő intézeté 1 télya. Az 1547. évben Erdődi Bakócz Tamás nek (taniióuőképzö intézet és polgári leány ! primas az Erdődyeknek adományozta.
rrácsol, hármily!
iskola) internatusaba f. évi június ho 25 ig
Kemenessömjén. Régi lakott hely, a bon- ;
áret' új m u n k á t
lehet felvételért folyamodni. Ellátási., dijak: I foglalás idején szláv település, mint már je- j
*rnebli kivitelben
800,- 700 és (csak kerületi lelkész és tanító I lezlűk. Törzsfészke a taxas nemes Horváth- UJR
leányoknak) 600 P. Mezseresesre Tájékoztatót családnak.
készig
szívesen küld az igazgatóság.
'
Kemenesszeotmárton. Régi lakott hely,
A vidéki szín iker Liléteket a kultuszmi a honfoglalás idején szintén szláv település. |
L a j o s
nisztériumban történt megbeszélés alapján az A magyarság Szent István idejében vette birIdömöikon.
országban 10 színik . etre fogjak osztani. tokába. Dunátios birtok, amit III. Károly kiIrta:
Celldömölk a soproni kerülethez fog tartozni. ra y 1725 ben ajándékozott szeotmártoni Radó
untOsan és gyorIstvánnak,
akinek
leszármazottjai
ma
is
élnek.
S z é k r e k e d é s n é l , emésztési zava
Plébániája mar 1698 ban fennállott
r o k n á l ; gyomorégésnél, vértódulásnál,
KemeuessZcOtpéter. Régi lakott hely,
fejfájásnál,
álmatlanságnál,
általános plébániája nagyon régi, b ő v e b b adataink a
rosszullétnél igyunk reggel éhgyomorra községről nincsenek. Valószínű ez is szláv
egy pohár természetes 'Ferenc József<
telep volt
- .
keseiüvizet.
Kenyéri. Minden korban lakott hely.
1 .
- Ha Budapestre utazik, első utja legyen Plébániája már 1548 ban virágzott FOldes
a fényesen átalakítóit es kibővíteti Hungária urai a gróf Czirakyak voltak.
rakli
- U i .
Kisköcsk. Ősrégi idők óta lakott hely, a
fürdőbe (Budapest VII. Dohány u. 44.) menni.
PC
Ott már reggel 5 urakor nyitnak és 140 sághegyi királyi birtokokhoz tartozott A 10pengőért nemcsak megfürödhet, hanem jól rökdulas alatt elpusztult község újra épült,
de más helyen. Régi nemes község, a híres
meg is reggelizhet.
yauc- 101.
Köcsky család birtoka, aki 1343-ban pallos Mindéi i
" . A bölcsek köve és a rádió. Az évezre jogot nyeri. Köcsky Sándor, a híres hadvezér
IP 10. dek óta kutatott bölosek kövét fétfénezlék. A aki I . Karoly alatt a Németujváryak rabló
Rádió csodaku.lcs ez a bölcsek köve, melyet uralmától azsbaditja meg a Kemenesalját
sésö els!öKi
4eguU)bbi szamába*! köiöl ^-Délibáb.- Furcsa
Kissomlyó. Régi lakott hely, mint a tör Telefon |
strandélet a háztelön, gördönping, színházi
152 szoba
kulisszatitkok, küllöldi érdekességek, rengeteg zsek által el nem foglalt terület királyi bir Logo
tokban
és
a
karakói
várispánsághoz
tartózott
d, központi
gyönyörű kép, novella, színdarab larkitjak a
népszerű képeslap legújabb síámat, melynek A XVII.- században viruló ref. egyháza volt
1783-ban templomot és árvaházat építettek.
elsőrendű
ára 26 fillér.
Magyargéncs. Ősrégi telep hely, való
pmmeí.
színű még áz ősembernek is lakóhelye volt,
L a k a t o s m u n k á k a t , amit a környező ősmocsár védett A XIV,
előfizető
kifogástalan épület-munkát,
kovácsolt században a pápóci prépostság birtokába zongon
megy.
bemutiliij
vaskaput, keiitést, sirrácsol, bármily
ffésaesüloeír..
J
ilersevat. A,község múltjáról kevés ada ainel]
rendszerű tafearéktüzhelyet, uj munkát tunk van és valószínű hogy a honfoglalás
vagy javítást a legmoderöebb.kivitelben után keletkezett, á Buda-leié nyugati irányból
húzódó mai országút mellett.
olcsó áron ixészit
Najiyk'öcsk. A Kisköcskével azonos sors
w n és
^
K i n i c z k y L a j o s ban részssült, magyar alapitói a zsellérek és
•ó intfet
' .
jobbágyok voltak.
felelő
lakatos-mester C e l l d ö m ö l k ö n .
(Folyt köv.)
<Rákoczi u(70
mi'gluéható.
TÜlenTeroni benoriezstt Koayvarcadájalata, OajMaszktl
' I Bejelenti
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