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SALJA
Megjelenik minden vasárnap reggel.
Előfizetési ár ^negyedévre- 2 pengő, féiévro 4 pengő,
egész évre 8 pengőd
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Kisantant és a revízió.^

"^sJTTTT I KAI L A C . Felel&s szerkesztó é* kiadó:
DINKOREVE

NÁNDOR.
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|l)in'..-i'
Nándor könyvnyomdája Cei döntőik On
ide" i ítézendök a stell«nii rfszf illi tfl »fttt>m<cy,ék
.' hirdetések és mindennemű p- n..••. t ki k..
V l

-

az igért szabadság, testvériség helyett tóber 6-ig tart. Minden magyar, aki az
kr.ncsuka, szabadság vesztés, golyó, álula igényelt nyaralási időtartamra ma- .
Mióta a magyar kormány fejéni'k,
börtön jár k i . Hogy a tríanoni,-"a ver- gánál vagy családjánál egy osztrák ven
Gömbös Gyulának olasz és-osztrák tár
saillesi, a szainl germani békeszerződé deget fogad, jogot szerzett arra, "hogy
gyalásai oly nagy , sikereket arattak,
sek nem" kétoldalú tárgyalások alapján ugyanezen időtartamra (az igénylő kíván
azóta erős mozgás érezhető á cseh,, a
jöttek létre, hanem parancs békék. Azt ságához képest. 1—4 héfig terjed, a nya
szeri) és Tornán berkekben A cseh kül mondja lovábbá, hogy ezvti szerződések ralás időtartama) Ausztriában nyaralhas
ügyminiszter azonnal" Parisba futott, a létrejötténél nagy szerepet látszottak bi son. .A nyaralás az igénylő kívánságának
szerb külügyminiszter Romániába, ké zonyos egyoldalú információk, melyek megfelelően Becsbe:-, vidéki varosokban,
sőbb valamennyien konferenciára gyűl tészbe állami önállóságra törekvő né vagy fürdőhelyeken tölthető e l . .
tek össze és közben Mrobbant egy pektől (értsd csehek/, részben területek
A beosztás a beérkező jelentkezések
. bomba a zágrábi gyorsvonaton és ez a mcgnagvobbilását követelő államoktól
sorrendjében történik.
^_
bo ba a 'külügyminisztereknek
voll származik. Megállapítja a jelentés, hogy
Az íngyennyaratási csereakció^
szánva. Ez történt az úgynevezett Ju pl. csak Csehországba..- kémkedés miatt
portok, illetve osztályok keretében bo-i
goszláviában.Ebből A bombarobbanásból, az utóbbi időben jóval több büntető
nyolittaiik le. Csakis intellektuellek jön
melynek hangja Prágáig, B u k a r e s t e d é . eljárás indult meg, mint a háború alatt: nek tekintetbe, főiskolai hallgatók, kö: talán Parisig is elhallatszott, láthatjuk, Hogy valamennyi utódállamban (kisan zépiskoIai tanulók (ifjúsági csoport), közhogy milyen" nagyon meg vannak elé tant .államokban) szigorú különleges tör alkalmazottak, magánhivatalnókok, sza
gedve á horvát lestvérek a szerbek vényeket kellett meghozni a nemzeti badfoglalkozásúak, természetesen házas--,
gyámságával.
_
egység, az állami nzervek éa az alkot- párok is.
'
De közben egy mást di bomba is rnány védelmére. Ezeket a törvényeket
rNyaralás időtartama 1—4 hét.
robbant és ez megölle a román minisz eredetileg átmenetinek szánták, de m é g j
JLloíeie^oJy módon .történikv-^ogy----terelnököt,—azt az embert, aki" Romá TÍTB. is meg vannak, sőt azokat még
aki a nyaralásra igényt tart, ugyanazon
jobban
szigorították.
Megállapítja
a
je
niában a vasgárda felforgató számításait
időtartamra, mint amennyit ő Ausztriá
akarta keresztezni. És "Isten tudja, hogy lentés, hogy a Népszövetség gyengének ban eltöltött, magánál vagy családjánál
bomba volt és van forga44mba—olyan
la m a fcrMagyarországon egy^ osztrák vendéget
SíA1latiivK
amelyik nem-talál oda, ahová irányítva JtélpoJitikai irányzajával
vedel--j-tátrel.
---van. É Í
a boriiba robbanások, met nyújtson a kisebbségeknek.
Feltétlenül tekintettel van a rendéezek -a bomba irányitások különösen
De nemcsak az II elmondott le
arra, hogy a pserebaosztáa lene-,
azóta bódítanak terel, amic'ta a magyar sújtó megnyilatkozások azok, melyek a főleg egyenranguakhpx és kollégákhoz
miniszterelnöknek oly gyönyörű sikeréi nyílt csalást, a maga hamis valóságá történjék. Házaspároknál ajánlatos, hogy
vannak a, külföldön.
ban jeleptezik és ország-világ előtt nyil azok ugyanazon családhoz kerüljenek,
A vak. is látja, mindenki tudja, vánosan rá:i utalnak, ervekkel alátá egymást kővető időtartamra.
; ".--. .
hogy ezek a nagy megmozdulások bi- masztják, hanem a főprotektor, a francia
Amennyiben Jenát, ha valaki ezen
. zonyos..- bertetóen^niért—indultak—el, nemzet is felébredt mar éa tisztán lát- I akcióban részt kíván venni, további felmiért kellett a figyelmet annyira ma- ják a saját hibájukat és kezdik . beís- ] világos itassa! szolgál az QsterreichisohöS
• giífcra irányítani.
merni, hogy nem volt helyes mindaz, j Verkéhrsbüro budapesti fiókja, V I . AndCsakhogy mindez a lárma mintha amit csináltak a ham'sság érdeltében. | rássy-ut-28.- szám.
célt tévesztene,-mintba azok á. fülek,
Szerkesztőségünk ezen ügyben sem
tlál Istennek oóa jutottunk, bár
akiknek meg kellene hallani ezeket a nagy küzdelmek árán, "hogy áz egész miféle közvetítő szerepet nem vállal. Akit
bomba robbanásokat, a rettentőbegyul világ belátja a mi igazunkat és bármeny érdekei, forduljon egyenesen a fenti tjimladást, nem akarnák meghallani, mintha nyire is hátborzongató a kisantantnak hez, honnan megkapja a pontos értesí
kezdene sorvadozni a hallásuk, nem a revízió, az már ilt van, azt 'semilyén tést, azután cselekedjen teljes belátása
reagálnak ugy mindenre, mini azelőtt hazugsággal, fondorlattal tovább meg 87erint
csak egy esztendővel is.
akadályozni nem lehet.
~
— A magyar sikerek sorozatának lát
jvlesélm szeretnék.
tán a csalódások érzésében kellemetlen
.Daloló Szivek' cimtl antológiából mutatvány.
V ^ e r t i fák alatt . .-, '
meglepetésként kell elkönyvelniük az
Mikor »« alkony enyhe pírja
A kerti .'fák'alatt-V ven pad.irt
Míko* könnyekkel tele sirja*
olasz vezér nyill állásfoglalását éa az
Nem ülnek párok lázas csók-adón . . .
az illatos, nagy rozsakerteket,
angol nemzet legjobbjainak határozott
A kerti fak felett a nap nem ég
bejő a vagy szivembe lopva,- .
megnyilvánulását a magyar igazság
S á tó tükrén síkos, fagyos a j é g . . .
rátkintek kis ablakodra,"
ügfében.
' jó' volna .eeylitt lenni veled I
A téii éjben, méla hold ragyog-. . .
s —-•,
—
Tan Ghn«l Gildemester amerikai
Most is születnek lázas sóhajok,
Lábadhoz ülnék, szfpen halkan,
De megfagy mind. mind, míg a tél havaz
.'llamférfiii, a középeurópai amerikai
mesére oyitoám meg az ajkam,
Szerelmet tél nem szül, csak langy' tavasz.
begitőbizottság kiküldöttje hazaérkezve
megfognám lágyan kezeidét.
.;'• ,
Lan—dor.
európai útjáról,, lesújtó jelentést tett
Érzem, oly'csendben szólnék Hozzád
urának, Rosvelt elnöknek á békes'zerés bámulva oézúém mosolygó orcád,
Magyar-osztrák
ingyennyara
s szemednek játszó szép sugarát. • •
--zŐdTsről: Ebben a jelentésben elmondja,
Hamupipőkéről mesélnék,
hogy mit észlelt a magyaroktól-elfoglalt
lási
csereakció.
' f-ki tudja, talán most is él még?)
területeken, elmondja, hogy az-utódál—
s azt in egy. más mesébe kezdenék.'
.A Zentralral der geistigen Arbeiter
'. lamok hogyan gyötrik a kisebbségeket,
Künn a nyíló Cszj rózsák,
különösen pedig a magyarokat, hogyan Österreichs, Wienben, magyarországi roillatukat az égre szórnák,"
konszewezeteiíftl,
•
mindkét
ország
intel
rabolják el ázok_yagyortál, nyelvét, sza- .
S felújulna sok régi emlék.
badságát. Ertnondja, hogyan nyomják •. lektuális közönsége részére ingyénnyaJancsi
Juliska. . . Hófeliitcké,^
el a szerbek, a csehek, a románok a raláíi osereakoiöt szervez, hogy Ausztria
s mire.a mesém végét érne, ' '
és
Magyarország_között
a
baráti
viszonyt
. magyarok jnféliett a többi' nemzetiségealomra hallanád ie-a -zej. fejed.,
' '.—'-' _.~
kel j
hogy a bowátoknak.-artcnojtnafc,. kimélyítse.
'. Olyan volnál, mint csipkerózsa,hogyan ís s/ni a mese róla? .
szlovénoknak, ,ritfbánoknak, sváboknak —. :Az akció folyó évi junkis 2-töl ok;

;
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hflséggei fogja 'szolgálni, bestédében kijelen
telte, -Iiogy azt a zzfr^^W/räM^Tf^
hn/olt id
viszonzásul.- "A,szép ünnepségre a ke-i'ueöesmagast-i :gyü'ekezei zsúfolásig megtöltö-tU' -*
hatalmas templomot. "
«
' \ _ KerrHtpárlopia. Csnngif J inos ti sness'K
esi vénd-^lős csatariököii Cilldőmfllkha'_ te- •
•mist 3 Korona szállodába, inrközb-n kerék
párját a . iepcsnhá. baii 'helyezie <•'. Miki-r a.
vendéglőből knoti, kerékpárjának hitt hetiét.
lalaUa. Á c endőrseg a nyomdiást megin
dította.
•••!.•
járásunk közegészségügye
Járá-unk
tető leien, az "emuit htMíaptian:-;-l(iivetke7.ö be
tegségek fordu'tsk.-.eiö. Rürcso'ó toroklob"
Cehdlmolk. Kemenessöm ién. 'Kernénesmáeasi,

-—s/flSy-rniert, miM "is
5xatoy ATdro^y

E

I R

E

K.

_1

e'.i'ji .Késfl, talfűc€ ízlésű szerszámot. között
két darab harci f-j-ze ési ItézdiJJiigeá; lozábla __.
»i iíj i ko/ei' jár,honfoglaló gsejnkjtoajjazsijból maxukkal-hozóik-eszközökhöz Az őstori
- -i r." fők ui«o?atvts. .után sikerült /megsze
rezni ;t 30.000 darabból áll.', sümegi "állami .
Dirnav- Morecm Őskori gynjtemécyMnek gaz
dagítására,. mely uj^lvárjjosságiit nyújt"
B liakju-fneot^rol ezer
-fúrd'" év.s
rr-ttereswöinftu Sümeg történeti nevezetesééinek
i.,egi- kiitté.-ére jóvfl soke/erovi idegennek.
.
*"t.aíkészBrtekezlél" A
Í .-. _,\egyhazme-irte Jelkészei k d d j ^ d e i e l ő i i a 'ftl-J.'
k-szi ir'p&Báli érokezletre jo'.trk ÍI-.SÍO, saját'
le:ki eleink ajmélylrese. céljából -fontos .-tyfi.i.i k*r«l?s-ii'(eJ.f fot-jrtátl.sk- eszmecserél •;
»Delmagyarorsz_c>, novella pályázatai
A »0e :• asyaTiTfsz i • ciiiiii >.'• grdHaptarjunk,ame y—n"TüRkt. saitoeMj-beu M-khi'.elyej .<"rtsas
•jmVlpirt^'liára y)á:y:flfíi;it., liízött ki, amely
•^paiy.'.'^tlfa :.tt>j^K ,u;;au
í rhiv;u* oliasoia'boriinkat. A" páivaz'-iom való. rés/vétél moilot
uyují a/, nj telietsé.ek érvéiiye>ö-feséuek ezért
'ontos,' hogy minél nagyobb számban vegye-,
nek r*--s-:-t a». iroda:o+nci-iHíygbilkriyil e^yrinek ~
Á pályázati feUéteiek a következők;''.
i . A pa ya unka tár»tyat"~~a pályázó '
Szabidon választhatja.
o i .\ n>'vr»r,iti'ik t 'T^'r . hót-iíékliap. i V
igés levél kíséretében kell liekiiid-'.o. A palyamunkat tartalmazó borítékra ra kell-- icni:
»Pal.amun
-peiliRa erzö
• télies i.evét,- foaalki.zasat és lakascmét kell
-tartalmaznia. A je ige ugy a ""jetigés—tevéire,
mint • a párvá'munKá.1 tartalmazó borit ék ra
h

-Hiyatalvirtjálat. Dr. ,rtr«i 5>ab'. Jenő
karisi...bírd, totyépya't'ki «lr.dk, dr. Mikos Ferent; kir. <lr> Mi-jszeki ^i'gyzO Ifciiéreteben a*
hét fotyam.tii 4. nelyb""!: jarasbrrrisa.;mt btva'tálvízs^áiatot tartott
Uj üiiétigazgats Szombathelyen, ííin •
'ctíjg. Per •no mini-zteri M'Sziáytauác rá isíom
ba'hüri np°8t'etigagjatá" szerdán érkezett
Szombalhe.yi-, ahol", a ^pály aijdvarjíiií Ujhelyj
-Saudjr "dr._távvzó_jlzl_jj.'az;ato" üdjazaHe.
Ktnczig Ferotc iöég~a"5z-r.iai nap n~ átvette•--"^•Jsrt.-.iwy Janusttaza, SzeriíéiLylDűka es.Vonöck,
; Hivatalai, csütörtökön i>ed.g üdvözöltek az vörheny, Janoshaza, hasihaeymaz, Magvarösszes.o.ztályBDÖköV. Kmczig l'ernc. egye- gencsen.
, ^ .
~Tgre mint meibgmr^^rgTzgato iaija ej h i _ ^
—azOj^na.'- Pa<.ary J a w u - n é - ^ a t vv.tíáv, 313»^ «t nem h-'lye'ík á m á v . státu^ * E^yed Ilc-.nfcá'okl. szülésznő •Jáco-hááájK'. _
.- nábn."" attkor-történik még üzletigazgatöT'kis lepedett.
- nevozójo."
.———-—'
Névváltoztatások. NUsLajosc-dldo_jh'jíj\
Elhunyt nyuvj. vasutas. Szerdán- regg*l máv. altiszt N*medi r-% . Sikorszky Ferenc:
rövid szenvedés utáa elhunyt városunkban máv. üzemt-aíliszt és 4eánya Maréit S.'end-S^atálj Uj. Í..\ ayug. iniy. löszerfáriiok apósa, jűé^réfipsits Mihály celldömölki máv. altiszt
Rdzsinszky Károly nyűg. tn-sv. íőraktárnok 84 Illési re változtatták családi nevüket.
.eves koráján. A/, eümnyí iiíeg itr a.régi 6e.Kulturvoftát Budapestre. A jövjyasárkebeli vasvitas nárda egyik kivájósága volt. náp-leplezik le Tisz-j—Isu-.án gröí szobra:,
T I89Ú ben Zalaegerszegre helyezték, ahol a amely alkalommal a—máv, igazgalttsng'i (10
raktárban mint lőraktárnok teljesített szolga
százalékos kultorvonatol indit. Szomb-.ihel'yla'.Ct 1920 ig, kkor nyugalomba vonult és fil Budapestre. A Kaiiitiertijegy - ára Cei.1Celi'iömölkrB kötözött feleségével leányihoz, dömölkről Budapestr- és vissza 6 P 22 fillér.
ahö! nyugalmai éveit töltötte. Felesége hét
Halálozás. Weisz Kálmán vnlt celldö
évvei ezelőtt halt el és ő azóta majdnem az mölki fakerp-kedő 8Í éves korában Buda- — ' 3 A pályamunkát 1934. máius hó -l-ig
utolsó óráig tevékenykedett. Temetése pénte^ pesleu' pénteken, éjjel eihunyt'. Weisz Kálmán
ké'i h l ! d - - i _ . » D lui-gyarorszaghoz (Szeged,
'ken -deluiau meni veib« isTmer'V's'ernek-és
a régi-Ce-i* éielébeiiT Tévéken^ reszt 'veit, iigy Aradi-utca" 8., vágy Somoayivutca -¿2. Postatelőinek nagy részvétele meilelt, a vasutasok poli'ikai, mint táraailalmj. tér^b ts jeleMőn
U zászlójuk alatt, vonultak ki 'a temetó.re. szerepet vitt ~A 'kommün bukása után költő; fiók 184)
• 4. Á. pályázaton c ak olyan novellával
Négy gyermeke, három menye, két veje és /ött .Budapestre, aa.il' élt "b'ekflvetkeZeltrha J
három unoTaja gyászolja. — öreg napjait láláig. 'Temetése ma-délután lesz Budapesten. lehet rosztvi noi, irmeiy ,uy inlatásban nem
jvlen! m>a.
kellemessé es ..könnyűvé lette derék veje és_
Jánosházai hír. Jánosháza nagyközség a .".. . 5 Pályadíjak: 1 dii 100 pengi*, IL dij
leánvá Szakái; György és láeje, akik nagy^
50 peog'y;411-és I V ^ A j 2á^s-25_pi ugő.
szerétettel es kényelemmel vették körül a z második—opéHp^yről áliá^'heittttésé.—ln'*rti*.
ds,S.
czrs kérőimét a belügyinioiszler most végleg
" 0. A palyaiuunsak RTJ^u'
urra érdemes öreg urat.
elutasilntla.
ivekét a; >.zerkes7t6-seMí kfVz^esre- alKalrnasnak
A migyargencsi ev. flókegyház hivej
itél, a D'lmagvaror.szág, amelynek valamenynagy aldozaikéazs?gge, közadakozás utján a
nyi pályamunka kődésere es könyValaliban
soproni Selienhofler harangöntő cégtől uj ha
való kinyomtatásara eíaübbsegi joga v.án, lerangút szereztek be. amelynek felavatását a
közli. Á pályamunvak: közitse ^gy hónappal
püjkoadi Dnuepek. alkalmával fonja végezni
a pályázati határidő lejarta után -kezdődik s
májusban a
Molitorisz János esperes.
mindaddig tart'.' a mig valamennyi közlésre
érdemesnek iíéit páiyainunka meg nem jelént;
Izr. esküvő. R'"-a és érdekes eseTirényA dijat a közlések belejezéaé utan a közön~nek-voll aziirhelyo kcdden-dél-tán—5_órakor_
a fcelybeli orth. izr. hitközség templomudvara. 6 0 százalékos Kedvezményes jeggyéI7 sA|i ítétl oda, m é g p í d i g o+yan-módony-hogy—
az elsfl dijat az. a megjelent pályamunka
-Ekkor tartotta efk0vftjft---^redma6n--Jo«eet—
április 28 ¡01 május J22-ig.
ITiiptá.""a néiy~'a~ti jíröhb- szarazatot nyerh-A—
pápai fiatal kereskedő Bnibanm Bella kolozs- _
V^vg«'"^^"i
k-^phatft
lapnn'r
kiadósaazazatnk aranyában osztják ki a második, .
vári illetőségű úrhölggyel. Az éfíelSsi szertartasl a menyasisi-ony nagybátyja Buibaum
bi'vatalában.
.-harmadik és a. negyedik dijat Józsua pápai'SZárraazásu galántai orth. izr
-—--7S-nvn^ni ¿7 njaaehan közölt SZaVBZÓ
' főrabbi végezte. A főrabbi- ugy" a -c-oukaor- ! - " "Tfdnockl hösi^emlék. .Vönöck -község--'apókkal lehet.
8. A Dílm-'gy irország jogosult a pályaszagban, mint a megsiátet trflletekeű ná^y képviatlőtestniele a róm.kath.Jntközség abbeii
tekintélynek- és tiszteletnek örvend, korának kérelmét, hogy a felállítandó husi emlékmű munkákat, függetlenül az újságban való megégyik7 legkiválóbb egyházjogi tudósa, lanitvá- • r§3zére 'heÍyer"eiiaedjeuek,--e^tasrtotta.- A hit- jelentetéstOU kötetben kiadni. A pályázókat a
kötetben való meg^le-utetésert nem illt-ti meg
nyai. nagy s z á m b n érkéz .:!: az esküvő al
kOzség f !ebb?zí.-e fo'yfin a ran?jri ktsg'jn
,
kalmából Celldömölkre ugy a csonka ország--' lés a község határozatát megsemmisítette, külön tiszteletdíj.
: -Kérelem a félpengiísök é s ötfilléresek
ból, mint a megszállott területről, hogy volt ntasitotta at község képviselőtestületét, hogy
verése érdekében. A"soproni kereskedelmies
. tanárukat üdvözölhessék. Este" a Griff szálló az emlékmű részére biztosítson területet.
Őskori lelet sümátj vidékén. Sümeg és
évvel, ezelőtt (elterj^
nagytermében volt ünnepi vacsora, amelyen a
.
e'k^ PéuzügyminiSzterhez, melyben (élfőrabbi
gondolatokban gyönyörű beszédet Csabrendek közötti legelő alatt iDudor. dümondott. Az esküvő azért volt Celldóqtölkön lőben, melynek szomszédságában Darnay Kál- P«ngósokő* CiJUrea*. verését kérelmezte S
megtartva, mivelhogy Celldömölk vasúti góc , m á a a^sümegi állami Darnay Múzeum alapilo - ' " ''ddif-Valasz nem jött, a kamara, a. Mpont lévén, a fiatal par rokonai minden ol "igazgfltóía félszázad év előtt tuásfélezemfl ' terjesééi'elintézésér-megsOrgelte,—
.-'" Mezőgazdasági.• bizottsági tagok válaszdalról könnyen résztvepéttek az éskövőn. Áz' több kelta, urnasirt tárt tét, húsvét h- :-b-n
. ízletes lakodalmi éteJekSt' SÖhwártz Jakab szántás közben a •földmunkások nagyméretű •- tásapAJtemenesinihályfai körjegyzYJségi mekoser-étkezdéj. álIUotia élő.
^ _ _ _ ; V s i- flstre találtak. A rézöst tele volt rakva őskori tőgazdasági bizottság várasztási- eredménye;.
.
Tanito-Deiktatás. Húsvét hétfőn iktatta vastárgyakkal, harci eszközökkel, kezdetleges Rendes lagok I. csoport: Fodoi Károly,-Bólla
be tisztébejstcntisztelet - keretében á keme- ' ipari szerszámokkal. A. félszáznál több vas- Sándor Tokórcs, II. csópt-r : Márton Sándor
riesmagási i ev. gyülekezet újonnan." rpégvá^n tárgy kelta vaöTtortparos élrejlell 'émke-: le— IratBTÍrokor.c.íoSebestyén Lajos Kemenessöm=—lasztott kántörtanitóját; BorossítálmáotSzabó • betett. Hasonló 'elét évtizedek óta netükcrOlt jén. III. csoponi^áii Sándor, Kovács S.'Sán"- ^'
István ev. lelkész: Szabó tsiváo gyönyörűen elő hazánkban. Á lelet legérdekesebb'darabja dór Kemeoesmihályfa, iy. csoport: ifj. Kovács
felépített beszédiben yazojta a tánitói hivatás^- kettős lótejjel díszített vasrúd, kétedzésfl kör
Siiidór Toko'rcs, Vida Jáuos falusi Kmihályta, .
nemes. oéljat' 3 rendeltetését;beszéd u(5n'az szelet alakú csákányok slb. Egész sorozata V. csoport;'holtai Vidos JózaélKmlbályfa, dr.
;"aj tanitö létette a hivatalos eskQl.. Istentisz-. : látható a leletben kapa, kas á, saxlő-frtb, áz Berzsenyi Adám Ksömjén.- Póttagok:!, cso-:.
telet"" után diszkozgyotas következett, atuelyeu Osfoglaltnzá-. kezilatleiges kiviledü_szer»záiuai- port: Szilasi hlván.-AraTyg—fetváfl--Kmil^
Molnár István gyülekezeti felügyelő' a gyüle- nak. Érdekesek az ivalaku vo'riók<?sok, sodrott II. csoport: Timii Játos, Sebestyén József Ke
kezel nevében köszöntötté az uj tanítót, szárú olvasztó^és meregető kanalak, vágóké menesmihályfa, Kovács Károly Tokorcs, Zámbó
utauna az iskolás gyermekek nevében Barcza sek, vésők, üattartó kallantyuk, üsttartóí lánc Sándor Ksömjén, IV. csoport: Egri Géza KeJolán mondott kedves köszöntőt-és több.is- stb. A kisebb nagyobb furó eszközök,' kala menéssöníjén, .Varga Sándor Tokorcs, V. cso
kolásgyermek virágcsokrot nyújtott át a be pács, kétélfi csákány stb. szerszámok teljésen, port: Déntsch Mór, Menés Lajos Ksömjén.
iktatott tanítónak. Boross Kálmán tanítót azonosak a negyed század év előtt Somogy Hivatalból.tagjai a bizottságnak: Berkes Já
nagyon meghatotta a szép és bensőséges ün Szalacskán Jeltárt világhírű kelta pénzverő" és nos h. körjegyző, Szakónyi Sándor községi •
neplés, szép beszed kíséretében köszönte még' öntőmühely felszereléseivel, mely ma is leg bjió, Kmihályta, Zánibó-faajps községbiró-Ke
a -gyülekezet bizalmát és Ígéretet tett, hogy a nagyobb értéke a sümegi állami Darnay Mu- meoessömjén, Bognár János községbi ró Tokorcs,
gyülekezetet és az iskolát mindenkor-teljes zeurnnak. Érdekes jelenség,'hogy a Krisztus Hórocz Lajos hegyközségi.elnOk Tokorcs, Radó
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Kniraan hegyközségi elnök Ksömjén.ZaborszlM ga-i, Szergeny, VönOík, KemenessxeOt-aárton \
József hegyközségi elnök KiniKaíyia. Április é3_Mefsevat községekben.
. 12 én megtartotta a bizottság alakuló gyülé/
LeánykOJtfersncla. Vonockpq. A k<
fi' Berkei. Jama" hr k'fl'íjvsryza-f wui. ie aTat.r
r j a-üeZtikart a kr.v, rí, zöképeo Vüía-ztotta nesalj-n eí. egyhaz-ue ye a . jövő vasáróep
meg':^'!cök koitál. Vidos József, b. elnök Rado "öaö'cköo ieáii)küiiler-ncÍ8t lurl, tmaly kon• ferjiiician ak összeí evvJei.'uyegye.-ü etek uagy
Kalman, jegyző II :
Janó?."
.
s/jrmbán vesznek részt. '.
. • - _
Fiatal adotiszt tragédiájáT" Saiyos csaFélrnbltó
ember,
Magyarországon'
ee.y
p is érte a^ héten Pá.flj- József cujjdörrtöfk;
ni.iv. főtalauzt és. nejét. " L , . >s neflFBI >*i'Ü varos lélekszáma aiig iutladja meg » i
tízezer embert é's iva tudjuk, b.Srj Toll i Vi *'
.:sííuTí,.::ki ko.ábbafi a x. tlimö ki adóin
lag';.|.jat "leeríí hétre félmillió'ember uívasta, r íatiiát-fs-működőit, jelenleg a manyan.vari aiekeT könny', -kiszítmittií.ejuk, begy « n é p . .
m kir; adóhivatalnál te.'jésiíep -szo gai.itot, jziMti. kep^s ap iriyaso.ttisk -zám i _me.listaija
szerd^n^reggét ..•nágyaróySff lak snn Kázjgáz
ötven. i..r,.s. l a j e s jakiiá/ái'átiak Vzaü.ai.'' még*"
d a 11 vadaszfegyv, révei "sip
ajana
t. • Mire a OL-.e-emőket -is idi'szátniíva T. In :i V.ftsédesanyja délután üdít ísrk >.elt, ' :li;lr_ kl is lapri '52 its.-v'r.lil íjon, g a a l a g / i a r t a í o t í l r n a i
szenti d HL. Bas Lleve et iiem hagyott hattá; jetemk :íieg' tíuiideo fietei: e egy s z á m ara
Lettének oka valószínű>g id
.-/.<*iop
2(1 3 lér
.
';. .
" •
-pat'it-á-VO't.. rLili-e tfl .ri-aiiiilja bazaaialiit-'
.
rtiraatiatByr1»y1.T
ai^IaH
thzietek (hol
folldőmöikin n lejyi
he z;.- öfhk r.ymratattá és _Qr-!ldőmöik(
Már égy é v e viselem
Inmrá tegnap .. délután 4 örakur -u;i-.y résznt tok) zárorajaiia* a hadigondozott",0'qii ttu- J
.sPIjlfl ' vfinalMizö mf.hni..ali!-,i;a.;, V.'-unr
melltíll.
r;
—
a P A L M A Okmaíarlóstalpal
megye- alispánja a hadigondozott u'cai áru
Közgyűlés. A G.lidiltuö ki Kalh oükus
soknak a köznapi ulcai arii itast a mari fél
Kérje Ön is
cipészétöli
Kör évi rendes közgyűlését előkSszilő választ
évben-(április 1—,fzef.lemti r. 30) . a menyei
•mányi ülését 1934. év; április hó 15 é j i d J L
v.tt...„i„uát. e-i- 12 ofaig, a jarari'siói't-ljet
5 órakor, ,mig-a közgyűlést 19347 évi ápri is
baromfi szakértokézletet 'jart a kóVftk'ezíJ
képe..,! uagyközségejibiiO, esetleg a járási szék
hó 22 éu^délután 5 órakor tartja megja Kat
tárgysorozattal: ij Elnöki megtyiló, lie'e tféza
helyet ngyau nem képező,' 4000 nél I0bb.-laJtolikus Ház üagyíermében, az alábbi' tárgykost számláló itagyKézségekben;is. este 11 óráig, fi. igazgató Győr.; 2 Ja.v»«;at a taron 'í-ix^'il
T«ro7.ati»l: 1. Eloők.r megnyitó 2 Pőtitka'ri
" '•" • é
•' '- V' •••• i e>pg»iltn piac létesitésé tárgyábir. b r. m!i'ten.j -ztési
jeleutes. 3.- fétiitan jeiéute.-. 4. S-amvizsgaiu
ke-aléJti!tt _.GtisijLJjy-Ua_v. í• a ybéiló, I-.kért
meg. A té.i té.e.- tattamara a"z árositaa u.i—
bizottsági jelentés. 5.- A számadás e őlérjeszjnzó idöpöulja -a-nyári id'szakrá' iíiégállapT kamarai előadó Győr. 3. A baromfi ' sport. •
ié.se; 6 Az 1934 évi költségvetés előterjeszItóitoál et'y i'jy.- órával korábbi' órahau van piac jelentőségéről, JuhászKalman m a i * , kir."
ez-zal kapcsolatiban'
tése os ezzel kapcsolatosan: a taguijak meg- . mega-1-iphVa; tzen rendelkezés azonban bínT Külkereski delini Hivatal vezetője IicUp.'stu-^!°° . m n y Ps'^'^ad-ána't . vouatkoz^~a vasárnapokon és Szent István ííők-4, Helyi-iiiiliiváxiyóJL:^^AzJrieJ^
ki=grsolása éí helyébe 17 választmáliyi • 8 crajrján t^etidő jrositasokra, mert e napokra az lásfoglalása az előadói javaslar'elfngtafáea
tárgyában.
beválasztása. 8. R gt tisztikar felmentése
1891. évi XIII. te 3." §-:tban- bizto.-Hott jog
uj tisztikar választása. 9. Állandó bízott.ágyk: alapján a keresk. .-miniszter aljai -kiadpit ren— Uj rovattal bővült 3 Szinházf Élet. A
uiravalasztása. 10. Szusics Pdt kezelővel kö
iranyadók.
Színházi Elet e heti szamában uj ri va ot \»tött szerződés bemutal.i'a', 11. A-Ka
lil
az otvasó. Irodalmi E l e t - - j y — r u v a t elmntt"
egylet és a'. Kath. Kör közötti jogviszonyt'
év utolsó 4 hunapjabau az ország területén és'fogljlkozik a legújabban invgjeieot Köny
tüegállapiló egyezség bemutatása. 12 Indítvá
Töjgihío doboz- gyufa fogyott el, ami 12 vekkel, irodalmi eseményeikéi. A vezető ciknyok (a közgyűlés megtartása elCtt 5 nappár
njillii-i. dub jzzal' kevesebb—T^y asztáat^jelant I et—gróf í á n f y Mtkfes irta »2- irodalmi ro nyújtandók be az álnokhoz). Éren közgyűlésre
az 1932. év. ugyanazon időszakával szemben. vatbao, amely közli még Lengyel .Menyhért;
az eiDökeéjf-az-.egyesület minden, tagját és Ez a lat z.ö ag jelenlőségf.ei alig. biró.kis sta Maray Sándor. Z-oli Bei 1 es mások írásait.
barátját, valamint az érdeklődőkéi tiszteletiéi tisztika is matatja, hogy a ' rossz gazdasági A "Szinhazi E et uj szamában Szomory Dezső
rn.-enivja.
—
—
= tUzuutok következtében a einbervkuek a legiperahaz iiagy eseményeiről g'iF'tol tea"
A^—vármeiivei^kjsovtilés műit hátfgu.; .kflxtn-ég^lili .arnksAemi cikkek beszerzésé
Giudilta premierjéről,. Hatvány Li . b.iroiő
tárgyalta • Gsoknyay József képviselőtestületi nél is takarékoskodniuk kell.
pedig a Nemztti Színház oj darabárul irt
tág azou lelebbezé.-.ét, mély szerint a. községi
A román kormány betiltotta a Kuko- kritikát. Bemutatja az üj láp a CsrieCH cimü »"'
tisztviselők pótlékát .a mai -nehéz-időksW-elr.ca kivitelét. Hukar. sli jelemés szerint a uj táncot pontos koreográfiával 1 iiyOtt 4 3
töröltetni javasolta. Csokuyay József kepviée- román kormány a kukorica készletek kime- Hölgyválasz cimü cikkben a legelőkelőbb" bu
iőtestuleti lag Celldömölk- képviselőtestületé
rülésére való hivatkozással egyes kukoricafaj- dapesti társaságbeli leányok mondják el, mi
lyennek képzelik el az ideális férjet. A Sport
hez indítványt nyújtott be aziránt, hogy az ták kivitelét eltiltotta.
rovatban Kaimén Jenő számol be a- futball
elöljárók tiszteletdija töröltessék, hogy a. bíró
Az osztrák sertéskontingens felosz- derbyről. jifus Fekete László uj regéljen,
fizetése a felére szál'íltassék ley aKtóéuybiró
tása. Az osztrák külkereskedelmi hatóságok
vési Sándor radiókriiikáin, a 64 oldalas Rátiz«te3e -töröltessék, a tisztviselők . pótlékaitaz április havi .érté-b'hozatau—kontingenst dióvilághiradon, kezimunkaiven es 32 oldalas—
ugyancsak eltörölni javasolta, miáltal a köz
ugy osztották fe', hogy az Ausztriába'április Gyermekujságoo kivül darabmi llrk'eiü a Ma
ség 5—6000 pengő megtakarítást ér í l évenhű folyamán behozlnto sertésekből Mauyar- gyar Színház, nagy sikert aratott Bai augvasnt
ként és-még lehet menteni a községet a póf~
orjzág 3fD0 darab, Juguszlávia 2800 darab, cimü szindarabját,koHamellékletéu p'nlig Wenli—
adótól. A képviselőtestület az. előijarós g ja
Lengyelország "1350, Románia- 2900, Daoia
.-¡7-1-30 einen schilling siehst cimü- slaveTf^közira
vaslatára az indítványt nem tárgyalta, azt '
1140, Litvánia és Hollandia pedig 7C0 darab Szmhází Klet uj száma,, ainélynek ara 60
levettö-ai ^napirendről. C^oknyay József ezt a
iserléal exportálhat. .
.'_'
fillér, Negyedévi előfizetési dij 650 pengő,
határozatot megfelebbezte a vármegye, tőr
Jón a házasság eiotti kötelező orvosi
Kiadóhivatal Budapest VIL Erzsébet körút 7.
vtuyhatóságánal. A törvényhatóság kisgyúlése
targyaila ezen felebbezésl ós utasította az r Vizsgálat. Évek óta lolyii a vita a bázassaHirdetmény. A' pörkölt osicsei borsó
elöljáróságot, hogy Csoknyay József indítvá ! gok eíölii kötéTező.orvöTi Vizsgálat bevezetsz pótkávénak fnrgalombahozatalához külön en
nyát a legközelebbi képviselőtestületi közgyű I sének szükségességéről:-' A parlamentben is gedély.- nem kell, mert a csicseri borsónak a
lésen terjessze elő. azt tárgyalja le, a képvi i sok szo esett erről a kérdésről; általában az . pótkávé nyersanyagául felhasználása .45095.
1 erről szóló törvény meghozatala mellett toj~
selőtestület hozzon érdemleges határozatot
1925. .Fr=-M: számú rendeletiéi • engedélyezte?
i lalt állást"a'képviselőház. Az elterjedt hirek
Öngyilkosságok. A műit hét szombatján i szerint a-törvényjavaslat mar el is készült, a tett. Siitikfc^méafelelden a keverék zari. csohárom ön yilkosság történt jarásuokbao: Ko í közegészségügyi bizottság valószínűleg háma- magclt'sbáu *^uly jelzésen felül, <iz üzleti
néi és i-Tartnima/. 50százalék pörk'. : -zemes
vac's Józsefné szül. Márlou Eszter- 38 éves j rosati letárgyalja, de a parlament elé csak a
_loi£orc3ujmihályrái lakos reggel a pajtabio a ! uyáriszüuet utáu fog kerülni ez az érdskés kávét é- .50 százalék egész szemű pörk lt
hűselyea
tórmény pótkávét* megjelöiéHsel ég
itörvónyjavaslái^ánietfnek sorsát országszerte
a készítő oevénék és telepének (cimének) (BlTettének oka betegsége és hogy elváltán élt feszült figyelem kiséri.
tOotetesével forgalomba hozható. A tartalomra,
férje nem vette vissza. — Varga Sándor 70
Av Pesti Tőzsde 16 oldalas uj számában továbbá a k'eszilő címére vonatkozó d.-uokat
eves janosházai lakos betegsége miatt a pajta
báró.
Korányi
Frigyese
éa
riri--StéiaJ£mit.
n
y
i
i
csomagolási burkolat alapjától elütő szioS
padlásán felakasztottá magát és mire rátalatkozuak Imrédy ^ ' ' ^ a * * * ^ heszéderől. A nyomtatott egyforma nagyságú betűkből álló
láltak, meghalt. — Hajas Pál 76 éves nagy
_«»monyi i lakos a pajta padlásán életuntsaga ''valorizált biztosítási kötvények tulajdonosai i öreggel, megtévesztést kizáróan legalabholy
.'BZáiuára, iiélkéloztretetleo-teJewnáciőt kOzöl «- szembetűnő módon ke I feltűntetni, mint a vál
rmatt felakasztotta magát és meghál
lap árról, hogy milyen sorrendbenfizetikyisz^ lalat elnevezését.
f...'..
Tiizrendeszeti szemle a járásban. Dr.
szá a-valorizSIt összegekét, .eitket .irt a lapba
Kiss Emü' nyug. varmegyei főjegyző, várme Dnicker Gézi vezérigazgató. Közli a lap a
gyei tdzfelűgyelő »3 Horváth Miklós járási feltételeket, hogyan l é h e t ^ l l j n q l c s ^ r m o l é s i
' tUzfelögyelfi- az alábbi napokon tartják a járás kölcsönhöz jutni. Fontos információkat közöl
községeiben a tnzrandészeti szemlét. Április á Pésti^Tőesde a. t3ordbergcr gyárról, nz'Elű.0
21-én Keleden, 22-én Duka, Jánosháza, Ne- Magyar A f S l a j ^ B i z ^
Enesey
Károly
szobafestő
mesfceresztur, Karakó, Kíssomlyó, Borgáta,
herr. és._5obrantzról, a. Filtexről stb. Elsőnek |
,. *
*
Egyházashetye, Nagyköcsk,. Ki9köcsk, Kemeközli a Pésü "Tőzsde,hogy ineiyek'áz o s z t r á k é ü f e á s o k j z l é s e a festésétj- ajtók, ablakok;
tieskápoloa Alsómesteri, Felsőmesteri, Alsóság,
Izsákfa, Nemeskocs, Boba és Kemjnespálfán,
' A S n á r S Í ^ S
Bútorok s^akszetü m á z o l á s á t j u t á n y o s
29 én Celldömölk, Kemenosaömjén,_Kemenésvalamint
á
Félsődunaotuli
Baromfitenyésztő
j
- árakért^ garancia mellett végzi.
mihályfá, fokorcs, Nagysimonyi, OatByasz-.
X-'n
7
azonyfa Csönge, Kenyéri,Hábakeoskéd, Pápóc, Egyesüljek Szőve!sége ma vasárnap délután.' ^ - „ - j , - ; , ^ c_a. -¿wÍ8 LMm
Kemenesszeo.tpéter, Várkeáíő, Kgyházaskesző, mindjarT litánia után (fél 4 órakor) Sárvárott- - C e l l d ö m ö l k , S z é c h a n y i István gr. u, 7.
Magyargencs, Kemenesbőgy^z, Kemenesma- á községi, elöljáróság tanáostermébBn íerüleji,^
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Márvány, Gránit és
T§lijmőstr1i«vek-^

A Pali ad is
1934. á p r i l i s i újdonságai.
Egy pangás regény 68. szám.
B á r s o n y o s karmok*' '
Regény. Irta: Érle Stáaley Gardner.
Egy asy.yny, hogy a gyilkosság gyanú
ját insgáról elhárítsa, saját ügyvedjei igyekszik körmönfont miTd.iigjantiba keverni. Ez
az c«|.-', számító, miiiden as.zu yifnrbincban
járatos tigrismacska igazán nem" mindennapi
téma ró'g dtXéktrvírcdalorohaii legjáfatosabb
olvasok -lőtt sem. »A konok. leány esete, a
r.
szerzőjénél azonban már megszoktuk,
hogy mindig egeszén hiss témáikai eseredeti
adatokkal lepinveg olvasóit és regényét olyan
Ötletekkel .... frappáns meglepetésekkel, fordo
latokkal fcszere.i.h-gy egyik ámulatból^a má
sikba estink:'romiba egy eddig még.egészerismeretlen, uj világrészt nyitott volna meg a
--b0ttégyi-reg6i«yek kedvelöt-etett. Erle Stanley.
Gardner ebben az uj r»gényébm is, mint az
elébbibeo, nem a detektív, hanem a védő
Ogyvtd kóré fonja meséje szövevényét, ueki
kell a bűnügy rejtelmeiből az igazságot nap
fényre hozni s a magaszCtte hazugságok há
lójába k roit védencei Oumaga ellen is meg- .
védeni. Es Perry Mason valóban az az idea!i9
védőügyvéd, aki ezt meg is ludja lenni. Eles
logikájú, igazi harcos jellem, aki végtelen tü
relemmé tud küzdeni a jegvégze'eaebbuek
tetsző Iá szaluk elien és kiapadhatatlan ener
giával sodorja olyan helyzetbe a legkÖrmOnypnta b ellenfelét is, hogy - azután egyetlen
biztos csapással végezhet vele.
:

h

A .Bársonyos karmok* a Palladi-: Egjpengős regényei töri'látott napvilágot é s l i z
~"tos, hogy egészen kivételes élménye—lesz az
olvasóná*:
"7". _ .'-V'**",""
Fel pengős Regények 46, szám.
Téves kapcsolás.
Regény. Irta: -Walter HacketL
A kapcsolót-bla\mögött: ü"ő Phoebénak
egy p.llatiatra ugy lúr.t fűi. mintha valami
más cai'.'igzatról szállt vplna—leelébe—az_aa
-estélyi--ruhás nőj aki az előkelő szálloda hali
ján
. .va az 503 as számot kérte tőle. Az
503 as s oba a hatalmas pénzemberé vall s
a gyönyörű nő arcába nézve, amelyet valami
alig palástolható rettegés tett meg .izgatóbbá,
a kis tejefunosleány egyszeriben kimondhatat
lan vágyat érzett, hogy kihallgassa ezt a te
lefonbeszélgetést. Egyszerű, jelentéktelennek
latt'vo -szavak, mondattöredékek s a kis Phoebe
mégis, tigy érzi, mintha leomlottak volna a
lalak körülötte s a teieiondrotoa idegszaism
kérésziül ö is belekapcsolódott volna á s*omoru izetűU gyönyörű asszony éleiébe. Es ez
a inasok eletébe való egyetlen beleptllantás,
ez a hivatalában elkövetelt első szabálytalautaz most ;már sodorja tovább magával. Keze
alatt allaudóan olt érzi most már a. körülötte
fotyO élet forró lüktetését és részesévé válik
egy megdöbbeütő gyilkosság körül bonyolódó
-bötiügy^inden-idegfe^tto-izgalmánaki^——
Frissen szőtt, fordulatos mese, amelyen
.át meg'n,izzik a ma a eletének problémákkal
teli, fojtó levegője.
'.-:."' '•'*.".
A Palladis Felpengős Reitényeínek ezt
az UL.kötetét Pálföld. .\! Fgitnak az eredeti
stílus könnyed,. e. Iu»en visszaadó fordítása
teszi rué: élvezetesebbé.
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Köszönetnyilvánítás.

állandóan nagy választékban
I raktáron. Olcsó áraim mellett
kedvező fizetési feltételeket
nyújtok.

—r^ Mindazon jő rokonok, is
rnerősökr akik felejthetetlen jő
atyánk, apósunk, nagyapánk
Ruzsinszky

Károly

•y. má>. főraktárnak

Tervezés, Költségvetés díjtalan.

temetésén még|elentek, rava
talára koszorút vagy csokrot
helyezlek, részvétüket nyitvá- nitották, különösen .pedig vas
utas kartársai,"hogy zászlójuk
alatt testülctílegt: kisérték el
utolsó útjára, fogadják bánatos
rszjynnk hálás köszönetét.

Singer

Hálás köszönetünket nyil
vánítjuk rokoiiaiuknák és 'isráérőseinknek akik kedves ha
lottunk'
öz». Horváth József né
temetésén megjelentek, rávakoazorut vagy csokrot
helyeztek, nagy .bánatunkban
vigasztaltak,:-Melzger János
és neje.

Mihály

köiaragó.
101/1934. vegrh. szám.
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Árverési hirdetmény.

Dr. Laog Lajos ügyvéd által képviselt
Angol Magyar Bank rt. budapesi bej. cég
jávára 710 P'-8T fllfertókeTéslöbb köveTeTéa"
Szákaiy György
járu.ekai erejéig, a celldömölki kir. járásbíróság
1933. évi 29Ö1/1933. számú végzésévé,! „Irendelt
•
.
és neje.
kielégítési végrehajtás tolytán végrehajtást szen
vedőtől 1933. évi október hó 19 én lefog
lalt 1200 pengőre becsült ingóságokra a cell
A celldömölki kir. jbiróság miat tkvi hátóság dömölki kir. járásbíróság Pk. II. 351/1934. sz.
végzésével az árverés elrendeltetvén, annak
4542/1933. tk. szám.
az J908. évi XLI. tc. 20. § a alapján a kö
vetkező megnevezett: dr. Lá g Lajos ügyvédÁrverési hirdetmény-kivonat.
áltál képviselt Angol Magyar Bank javára 260
Pápai Takarékpénztár R. T. végrehajta P81 f. s járulékai ereiéig, továbbá a foglalási
tónak ifj. Pap János és neje. Garabics Anna jegyzőkönyvből ki nem tünő más foglaltatok ja-_
végrehajtást szenvedők ellen indított—végre vára is,az árverés megtartását elrendelem, de
hajtási ügyében a telekkönyvi hatóság végre csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is
hajtási árverést 1300 P tőkekövetelés és já fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igény
rulékai behajtása végett a celldömölki kir. kereset folyamatban nincs — végrehajtást
járásbíróság terOleteu (evő Eg7y1ráffaskesz"5 szenvedő lakásán, üzletéber/ 'Cilldömölköa
községben Tek-vős azegjlidzaskészöi 693. sz. leundő megtartására határidőül1934. évi" áp
tkvi betétben A + 1 sor, 312. htszira alatt rilis hó 16 napjának délután 3 órája tűzetik "
felvett 201. hrsz. ingatlanra 3000 P kikiáltási ki, araikor a bíróilag lefoglalt 1 hatszemélyes
árb n — a végrehajtást szenvedik javára G autó s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek
3—4. alatt bekebelezett haszonélvezeti jognak — dei legalább a becsár >/,-részéért — kész- '
figyelembe vétele nélkül eltendelle.
pénzfizetés mellett elfogom adni, még akkor
Az árverést 1934. évi-május hó 7-tk is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem jelenne
meg. hacsak ellenkező kívánságot ir isbau nem
. •
•'•
segházánái fogják megtartani-- — - "*. --' "-'• nyilvánít. -~
Az árverés alá kerülő íngátlanok'a kikiál
CelldömölkT.1934. márciüS-24. '
tási ár felénél alacsonyabb áron nem adZaborszky Sándor kir. bir. végrehajtó.
.hatók el. "
—
Az árverelni szándékozók kötelesek bá
natpénzül a kikiáltási ár 10% ái készpénzben Marcalgergelyi község elöljáróságától.
vagy az 1881: LX. tc. 4 l § abin meghatá
1141/1934.
rozott árfolyammal számított ovadékképes
értékpapírosban a kiküldőiméi letenni, vagy
Hirdetmény.
a hánatpénznek elfileges bírói letétbe helye* Matcalgergelyi község clöljáróságazéséróí. kiállított letéti elismervényt a kiküldötlnek átadni és H'Z- árverési leliétele. : alá- a község, tulajdonai képező
Írni (1B81: L X tc. 147.. 150., 170. 38-1908.
k o r esmacpülotet
LX. tc. 21. §.).
_ Az, aki az ingatlauért a kikiáltás árnál j a hozzátartozó üzlethelyiségekkel, mel
magasabb igéretel lett, ha többet ígérni senki lékhelyiségekkel és beltelekkel együtt
Tiem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár
százaléka szérlnirnregallapilott bánátpénzt az 1934. április 29 én délután 3 órakor
általa igért ár ugyanannyi százalékáig kiegé a-községházánál nyilvános árverésen 3
szíteni (1908: XLI. 25. § ) .
évi időtartamra .-bérbe adjar—- A^aérC°l!dömo'!-., 1534. f.ibiuar 8-Bi.pjaii.
' leli idő kezdclc: 1934,-auguszlus hó t .
Dr. Dotnbai, sk. kir. járásbiró. A kikiáltási á r 100 P, bánatpénz 50 P.
Az árverési feltételeit a községi bí
A kiadmány hiteidül K«váts Júlia iruda stiszt
rónál és a nemesszalóki jegyzői hiva
talban megtekinthetők,
f-Nemesszalők község"elöljáróságától.
;

1

-ElölláríJság.

1289/1934.

Köszbiietnyilránitás^

S M B . '

C s o k n y a y József

Árverési hirdetmény.
Nemesszalók község
1595
'Jioldal tevő vadásztértneténék -~

kat.

vadászati jogát
1934 évi májas hé 10-én déletftt 10
;

I érakor aMtözségházánáMariandó nyilvápos árverésen, 1984. augusztns l^én
7»egymá8 után következő "évre; á leg^öbbet^igérőfiek bérbe adja.. Kikiáltási
ár 10Ö P, bánatpénz 10'. P Vadállo
mány: nyul, fácáo, fogoly es yizivad.
Áz"áryérési feltételek a hivatalos órák
alatt megtekinti]-:ok a jegyzői hivatalban.
• Nemesszalök, 1934; április 7-én.
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.Miséflrelöllájfósáfl.

ingatlan

értékesítő

irodája

Celtdamaik,
Áruáü-utua
16.
. C e l l d ö m ö l f c ö n - i e g é l Ő k e l ő b b he
lyen nagyobb üzletház, Kossuth Lajosulcában emeletes bérház, gróf Tisza
-István-utcában üzletes lakóház, 2 X 3
szobás uriház, Gyár-utcában 4 0 0 O ö l e s
télken -modern uriház, Árpád-utcábán
zötJá87igRn"B2ép sarottiS>yen_ 3000-.;
. pengS kényszeráron.
Rákóczi-utcában
3 X 1 szobás, három szobás, Mária te
lepen (liszlviselő telep) OFB. telkeken
egy, kettő, három szobás-Tnodern-6ptésü lakóházak igen irilánybs á r b a n ,
kedvező fizetésekkel eladók.
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