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A tragikus kisebbségi s o r s .
A" középeurópai nemzeti ki Angliában. terjesztett
»megtasebbségek szon.orú sorsára ma vesztő magyar propagandas ügyé
már felfigyelt az egész művelt : ben és hogy nyilatkozbalik e a
~nyüiáU;:A : nagy^atáUöaJt: parla- j csehországi kisebbségek helyze
mentjeiben egyre lobben és"egyre téről. A külügyminisater válasza
többször szólalnak fel a kisebb -a kérdés ejső felére kategorikus
ségi sorsba jutott néptömegek »nem« volt. A második részt
érdekében, söt egész parlamenti illetőleg pedig emlékeztette a
csoportok alakultak, amelyek na- képviselőt arra, hogy a csehor
. mes céljukul tűzték ki azt, bogy szági kisebbségek helyzetét a
küzdjenek a párizskörnyéki igaz kisebbségi szerződés szabályozza,
ságtalan békeszerződések revi
amelyet Csehország 1919-ben
ziőjáért. A tizenharmadik kisebb .aláírt. ' :
ségi konferencia loodoni tárgya
Éles és- határozott válasz
lásait figyelemmel kisérte Európa nak tekinthető Llewellyn Jones
s a napokban Edinburgban tar-, beszéde úgy az interpelláló kér
tolt keltakoagresszus határozati- désére, mint az angol külügy
lag üdvözölte az európai kisebb miniszter óvatos válaszára. - Ne
ségek— értekezletét
annak az 1gyedmillió ember él ma olyan
őszinte reménynek és kívánság államokban, amelyeknek több
nak kifejezésévei, hogy a nem sége ellenséges irántuk, — hir
zeti kisebbségek ser-a javulni dette Llewellyn Jones — ék ezek
fog.
"
,
;
az államok fittyet hánynak - a
A keltakongresszua "egyik k isebbség védelmi szerződések ben
legkiválóbb
szónoka a nagy vállalt kötelezettségeiknek.
"magyarbarát volt angol képviselő,
Millió és mii ió magyar él
F. Llewellyn Jones dr., az ismert ilyen kisebbségi sorsban. Millió
walesi politikus volt, aki meg és millió magyar szenvedi az
rázó Szavakkal. festett megren elnyomók önkényét,
áldozata
dítő képet a középeurópsi nemzeti annak, hogy a nagyhatalmak
kisebbségek tragikus sorsáról. A nem kényszerítik szerződésben
kitűnő angol politikus, aki több- vállalt kötelezettségeik teljesíté
izben folytatóit tanulmányokat a sére azokat az államokat, ame
kisebbségek szomorú helyzetével lyek a békekötések során, a ma
kapcsolatban, többször járt Ma gyar nemzet-testből kiszakított
gyarországon és a!szakított_ tern- naptömegekhez és országrészek
leteinken, úgy hogy mindaz, hez jutottak. Ha valaki, úgy a
amit a kisebbségi sorsról mon magyar nemzet érzi át »a tra
dott, voltaképeti a magyar kisebb gikus kisebbségi sors< minden
ségek sorsát jelenti. A világháború szenvedését s a magyar nemzet
után — jelentette ki — * lev minden egyes tágját határokon
győzőitekre kényszerűéit szerző innen és határokon lú' hálás
dések hatalmas néptöraegeket szívvel fordul a keltakongresszus
tereltek megkérdezésük nélkül, és Llewellyn Jones felé azért a
sőt akaratnk ellenére egyik megértésért, amellyel a kisebb
államból a másikba. A páriskör- ségi sorsot figyelik.
nyéki békék diktálói nem szá
Balassi Szabó András celldö
moltak ez eljárások szörnyű
mölki bádogos 3 év.s Sándor nevű
következményeivel. Nemcsak ég fiacskája saerdán leesett a játszópad
bekiáltó igazságtalanságot jelen ról 9 f j j a jobb (elsőkarját eltörte.
tettek ezek a ' békeszerződések, Bsszállították a körházba.
hanem a legsúlyosabb dőreséget
Öngyilkosság szerelmi ssalódis
és ostobaságot Jelentették, amit mlátt. Horváth Maria 23 éves alsó
a történelem során valaha állam sági hajadon csUlörtökőu délután sze
relmi csalódás miait-szublimát oldat
férfiak elkövettek. _ ,

Uj rendelet a védett kisbirtokokról.

j ^ T . ; U| _reiideletet adolt; ki a - A
bejelentésekre a helyi
\ kormány a védett birtokok ter- bizottságok nál megfelelrj nyom
j h é t n e k rendezéséről, A most tatványok állana.!!: rendelkezésre,
( kiadott 60ÖO. 1937. M. E . sz. amelyeit rövid időn belül elké
j rendelét, amely címe szerint a szülnek. .
| védett birtok egyes terheinek
Általában kivinalos, hogy
átalakítással, illetőleg könyvadós- a védett gazdik kikérjék a helyi
ságválláiásáál történő rendezésé bizottságok előzetes tanácsát és
ről intézkedik, természetes folyo aszerint járjanak el.
mánya annak a még 1936-ben
Ha a bejelentések elkészül
kisdolt
rendeletnek
(10.000. nek, ezek a helyi bizottságoknál
1935. M. £.), amely úgy intéz- megtekinthetők és az érdekeltek,
kedett, hogy az ezer kai. hold- 1938. január: 31-ig tehetik meg
nál nem. nagyobb védett birto- reájuk észrevételeiket.
koknak a kataszteri tiszta jöveA teherrendezési tervezete-^
delem " negyvenszeres szorzatán ket, valamint az, adósságlevéltúl eső terhei általibán könyv- tervezeteket a Pénzintézeti Köz
adósságvállássa! nyernek rende pont készíti el. A tervezetet
zési, a védett tiz kataszteri hold riiindeu .érdekeltnek WzJbfcaitik
nál nem nagyobb, illetve 100 és minden érdekelt 30 nap alatt
koronát meg nem balzdó ka teheti meg észrevételeit. A Pénz
taszteri tiszta jövedelmű birto intézeti Központnak az észrevé
koknál a negyvenszeres szorza telek tárgyában bozett határozata
ton felüleső terhek pedig olyan ellen panasznak van helye a
hosszúlejáratú kölcsönökké ala védettséget elrendelő járásbíró
kíttatnak át, melyeket az adós ság, mint telekkönyvi
ható
évi 4.5 százalék annuitással 50 sághoz.
éven át törleszthet.
Fontos intézkedése még a
A kormánynak most kiadott rendeletnek^ a- kezesekre vonat
rendelete ennek az, előbbi intéz kozólag az, hogy a fogdosnál
kedésnek lebonyolítását azaná-. végrehajtott leherrendezés ked
lyozza. Pontosan meghatározza, vezményei az 60 holdon aluli
melyek azok a tartozások, ame birtokos-kezesre is kiterjedjenek,
lyek rendezés alá esnek, szabá akár védett, akár nem védett
lyozza a kezesek (mellékkötele gazda; Vagyis a kezes (mellékzettek) jogviszonyait, intézkedik kölelezelt) ilyen esetben a kötea teherrendtzésj adatok bajelen le/.etlség alói teljeaen mentes.
lésének
formalitásairól,
meg
Ugyancsak fontos intézke
szabja a helyi bizottságok teen dés, hogy á védettségből tőröl
dőit, előírja, miként kell elké tek 1937. október 15 ig ismét
szíteni a teherrendezési tervezetet kérhetik az illetékes ,.irátbíró
és hogyan kell magit a teher- ságnál a védettség visszaállítását
rendezést teíekkönyvileg végre abban az esetben, ha pótlólag
hajtani. Általiban kimondja', hogy teljesítik a védettség, tartama
az ezer kataszteri holdon aluli alatt elmulasztott szolgáltatásokat.
ingatlanok Védettsége 1938. okt. Végül méltányos részletfizetési
3 Írig meghosszabbodik; módot kedvezményt ad a rendelet a
ad a törölt védettségnek méltá védetteket terhelő, de védettségi
nyos esetekben leendő visszaál korlátozás alá nem eső, perkölt
lítására, végül intézkedik a meg- ségek megfizetésére.
újítási váltókról és a perköltsé
- A rendelet erőteljes lépés a
gekről.
" ...
,
'".
védettség rendszerének végleges
Alapvető intézkedések a ren likvidálása terén és a korábbi
rendelet szociális szellemében
déletben a következők:
Úgy az adósoknak, mint a cldja még a lebonyolítás mun
tal megmérgezte magát az édeaanyja
A véletlen érdekes találko alsósági lakásán. Nyombab" beszállí hitelezőknek folyó évi november káját. Minthogy ez a munka
zása, hogy az angol alsóházban tották mentőautón a Celldömölki hó 16 ig be kell jslenteniök az nem egyszerű és lebonyolítási
kórhátba, ahol gyomormosással segí illetékes helyi bizottságnál a módja különböző részletkérdé
a keltakongresszussa! egyidejűleg tettek
rajta. A leány édesanyja szOízintén szőnyegre került a kisebb lészh_ő_£ amint kiderült, a azoblimátot védett birtokok tehertvHerettr^Ar sektől függ, ismételjük, hogy a
tiz holdon aluli védett gazdák vedelt gazdák akkor járnak el
ségi kérdés. Közelebbről a ma as ő hásiszcrtáréból szerests.
ezt
"akkor is kötelesek bejelen helyesen, ha minden tekintetben
gyar kérdés egy\ vélünk nem
Meghosszabbították • jánoshi_kifrjezettej^okon3z«nTezg«ngtll^ zal zárórát. T n k i n t e l l i U á n o i h a z a teni, ha adósságterhük nem éri alkalmazkodnak a helyi
képviselő interpellációja kapcsán. váKisias"je1Té^éreéTWégyrenOvekedő~r el~a -kataszteri tiszta, -iövedeiem- ságiig nWz^wiho*'; ;• - — ~ *
Sorensen képviselő ugyanis azt idegenforgalmára, Horváth Kálmán negyvenszeres. szorzatát, mert a
kérdezte a külügyminisztertől, dr. alispán megengedte, hogy azösz- hosszúlejáratú - kölcsönné való
H i f d t s i e n a
szes jánosházai vendéglősök és korcs
kzpot|-e előterjesztésekét a cseh márosok ezután éiíél utáni 2 éráig átalakítás kedvezményében csak
így részesülhetnek.
~"~
• atósi'goktól a Csehország ellen tarthatják nyitva üzleteiket. . ,
r

;
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K O P S T E I N

bútorháza!

Az ország egyik legnagyobb bütorvállalatának
bizományi raktára Piac-tér 9. számú házban.
Hálók ! Ebédlők I Kombinált b e r e n 
dezések ! K o n y h a bútorok!

Mindennemű kárpitosárúk nagy választékban!

-

kezuek, amely bajával megfogja a és rázendít az édetbús balatoni é T ^
lelket. Évről-évre íztresen is jtDntk kurucuótakra. É- szállnak, szálnak a
ide nyaralni a fürdőzni szándékozók. dalok a lűbájos víz felelt a csillagos
.Strand-IUrdij* egy küUm élményt éjszakába. Külön élményt jelent a
jeíeut a nyaralóknak. A -iárdőveudé- holdri.agos este. amikor az ugyuerigtk iaiónösen a íővarosboi regrúta- zet: ezüsthíd ragadja el a leltet.
lodnak, azuit restben annak is i«het Ninca elbűvölőt* latvat y, mint holdas
tulajdonitaü, hogy a tóvárosiak, a i estén a végtéleunok látszó Baltton '
•parton elrrrrzcrló--ffrtonalou> Aimtdit ' tökre, bearanyozva a ho'd fényétől
érik '• először a Balaton veszprémi, meg meg szakítva a fodros, habos.airletöleg zalai partján ik erdőtelepei raiú haliám októl.
kO»OI.
l í u y Almádi uiiuapsa.: az.
Auuadi gr-ndotott pirtjaihau aminek soraim élen jeleztem:a Bala
állandóan nagy sürgés forgás vau, ton-pírt éde.-tkertje, azt egyenesenkülönösen vasár- es ünnepnap ikon, Véghelyi Dezső egykori vtstprémi .
amikor alkalmi uranduiok is uazy- alispánnak .éa dr. Óvári Fe'ranc,
szamcjal keresik fel a telepet. Eze Veszprém kiváló fiának, jelenben
ken a 'uapokcii Veszprémből, egest felsőházi tagnak, köszönheti. Ezeknek .'
ember-raj útra ke,, hogy tagjaikat a agyában születeti meg a gondolat,
Btlaton vitébe felüdítsék. A fOrdö
hogy á veszprémiek szőlőhegyéből
szeionban játékos kacérkodás közt, nyaralóleiepet lótesítstnetcr ATmadf^"
csapongó jókedv zaja tölti be a neve örökre össze van fonva az em
nyüzsgő sétsnyektt. Ahányszor meg lített kiváló férfiak nevével. Óvári
fordultam Afmadibaa, mi idánnyiszor érdeme az is, hogy Vettprémtt vasnt
mealllaj-ÚlO-Uani, bógy itt,a nyugal köti öiate a Balatonnal. Ú.'ari Fertne
mat, a tajos világtól való "félrevcnakedvei alkotásai helyét választotta
last éppea úgy megtalálni, mint a aliandó lakóhelyéül i i , abol, amikor
vidám (érdielttet. Ha valaki c ü u
sétára iuduj, bisoonyal jóleső érzés
dtstég után vágyik, igen stép erdei tölu el kebelét, büszkén vallbatváa:
•tikon, ezt is megtalálja. Mehet fel ez az én eígondoláiom él kitartó fá
a telepet övező hegykoszorúra, ahon radozásom eredményt. Van is neki
nét gyönyörű kilátásban less része a ezért olyan megbecsülésben része, .
bakonyi hegyek kékbe játszó ormaira. amilyen ritka halandónak jut osz
Ha pedig, égy estennen^ kiül a ma tályrészül, z^ •
gányt szerelő a móló végére i végig
A füidőtelep igazgatóságának
hordozza tekintetét a csillogó víz
leleményessége
kezetség
tükrön, ekkor is elbűvölő kép tárul agilitása,
eleje. Es a látvány egyenesen költök arra, hogy Almádira még fényes jövő
tollára méltó. Amikor beáll a késői vár. GyOnyO.ű fekvése predetz'inálja
est s elcsöndesedik a part, a titok- it erre:
;—:
'
—
tatot »viif-tárogatoa< csónakba szád
Benedek Vince.
1

Feltűnő olcsó árak. Kedvezi fizetési feltételek. I
Kérem a n. é. közönség szives támogatását]
Hellem

S á n d o r , bizományos.

B a l a t o n i levél.
A veszprémi Balaton-part éden kertje.
Balatonalmádi, 1037. július hó.

Uit szerencsétlen
hazánk a
Aki nem látta a Balatont s
•sors kezének Teresét* .Trianon átkoe nem időzött partjain, aa nem ismer
i g i j i képébea nem ismerte, — míg heti ast a megmagyarázhatatlan ér
hajdani ideális egységének ciorbítat- zést, amelyet a bOrős tó gyakorol az
I I D U I birtokába
volt, erdös-völgyis emberi lélekre, — különösen a ter
gyönyörű vidékeinek hol egyikét, hol mészetbarátra. Bizonyos természeti
másikát keresték fe' a nyaralni óbaj- ihlet szállja meg a természetbarátot
Valamikor. nem is olyan régen, s kikívánkozik btlöis az elragadtatás.
seregszemlét tartbattank orsságsak Érzéketlen as a tzlv, amely heveseb
természeti gyönyörűségei fölött. Ma ben nem dobog, amikor tulajdonosa
megszűkültek a határok és megfo végig hordozza csodálatos tükrén te
gyatkoztak a természeti gyönyörű-.é- kintetét. Hányas vannak pedig, akik
gek. Másé lett a felvidék. Nincs Er még nem gyönyOrkedtek a° Balaton
jRégi celldömölki család, de Cell csak néhány szál lazán fikvő drótkedély. Mas orsiág ékkövei lettek: partján lenyugvó nap sugaraiban,
kítése van. Itt az a veszély is előáll
Bácska, Bánság.' Itta ország'" látja csodás kékségű vizebje, vagy hara dömölkről elszármazóit tagja vagyok.
firOmét, hasznát azoknak a gyógyhe gostöd szitu hullámaiban; —hányan Neha-niba hazanézek és akkor kö- hat, -bogy a tóban halászgató gyer
lyeknek éd . klimatikus . vidékeknek, vannak, akik nesa ÍOrösttClték meg rülnézegetek szülőfalumban és ilyen mekek a tóba fulladhatnak. A második érdekes eset az,
amelyeknek létesítéséhez annyi ma lelküket a Balaton ttéptégeibüo és kor örüi a lelkem, ha a köztég sllaedó
gyar áldozat és annyi magyar gond nem merengtek el a Balatont överő •Ovekedését,- a lakosrág állandó sza- hogy amikor az illetékes hatóságok
j porodásat, az ipar, kereskedelem fel- észreveszik azi, hogy a tóban levő
járult. Amióta az átkot Trianon izük : csodaszép hegy koszorú látásán,
hal: k élvezete karos az egészségre,
határok közé itorította hazánk isten-, j
Az idei nyáron, Isten kegyel-,j lendOlését látom. Most, hogy nmet
áldotta földjét, megfosztotta lakóit
meből. újra láthattam izemtói-stembe j idehaza voltam, szokásomhoz mérten, nem gotdoskodnak arról, hogy a
attól, hogy tetszésük szerint keres- 1 ezt a varázslatos vitel. Mondjam-e, | könétára indultam. Közben az úgy- tó vize, mmt maláriát terjesztő, tehát
hessék (el hegyeit, völgyeit és egyéb • hogy gyermeki alázattal és megille- nevetett Göttmano kOtiégi ligetbe ia a közegészségre határozottan káros
kies helyeit, attól fogva osak korlátok '. tődéssel szemléltem fenséges szinjá- kisétáltam és meglepett annak ren síunyoz és böztelep minél előbb
köi'Ut mozoghat üdülőhelyekben valé ' tékát. Mess a parti telepek egy ked- dessége, újabb bővítése, gondos fenn-, megszüljön.
A községi képviselőtestületnek
valásítást.
' vet idillikus helyét ; Balatonalmádit tartása. Tovább menve, a tok szép
Dunántúli ember különösen, OdO- | választottam tartózkodásom helyéül, mellett ott láttam a rettealő bOáOs, a tó körOli polgártag kérelme k >votnyálkás,
a
békauyállól
teljesen
el.
leztébén
hözon bölos határozata
l é i c é t j t b ó l , hova mehetne ma ked- , Azok- kedvéért, akik~~c.ak aévrél is
vesebb, ídilnkusabb, szemet-lelket I merik Almádit, de.gyönyörű fekvését ritott ligeti'tavat. A tó utcafelőli ré nyomán, valóizínű a ló gyors eltö
gyöoyOrköd'.etőbb helyre, mint a bű- ' ét vidékét nem látták, megkitérlem tién egy csomó snhaneizámba menő mése és helyének párkirosáea.
nagy buzga
bájos Btlaton mellé, melynek — . a Balaton-part ezen egyik legelőkelőbb takoucitlan gyermet
lommal horgástta ki a halakat, bár
Kisfaludy Sándor szíri n t — romín fOrdStelepének képeslapját megrsj
tól partjain a természet annyi piktúra solni. Amikor az utai Gy ér felől, illetve as egyik oszlopon ízt olvastam, hogy
remekével, oly sok ntmz.li emlék ét Veuprémfejői megérkezik at „almádi- a hálással tilos,. Tovább mebtem. A
hagyomány olvad édes harmóniába. öreghegyi" állomásra, elragadó kép ligetbén leöltem egy hűvös, árnyai
Azért az üémui szándékezó dunántúli tarul eléje. Egyfelől a lOrdőtelep ma helyen levő padra, de nem soka tar
tott a pihenésem,, mert nekemtá .
nem dunántúli lakosoknak ma jó dártávlati képe, erdős réstleteivel.
formán egyetlen témája ; a Balaton t ', hegyoldal alatt elterülő villáival nyújt madtak at éhes, vérszomjas szúnyogÉs ez természetes is; természetéé t t á m á r a igen szép látványt, másfeléi hadak é r csakhamar kiszorítottak a
A mult vasárnap bensőséges
nemesik rceut, hanem az kellett, hogy a Balaton csodás világa tárul Itl •ligetből.éa megható ünnepség színhelye
A legutóbbi képviselőtestületi
legyen hazánk megcsonkítása előtt it, elölte. Innen látszanak a vörOsberényi
volt a pápai székesegyház, ahol
mert.nem hiszem, bogy volna földkegyek ia, melyek a Dolomitok élénk közgyűlés a „KEMENESALJA" szerint
részoaknek olyan vidéke, mely szép vörOs színében-játszanak. As itt ter egy beadvány kapcsán tárgyalta ezt Hannig János kenyéri plébános
ségben mérkőthetnék a Balatonnal I
mett kőből épüli az Öreghegyi vasút a ligeti tóflgyet és dioséretére legyen tartotta aranymiséjéL A ritka
Nem akarom éo a Balatont fel állomás is. Ott zOldel bent a Vö mondva a község képviselőtestületé évfordulóra a hatalmas templom
fedezni. Nem akarom ismételni, amit dörvölgy, a Malomvölgy s ott emel nek, t tó betömése mellett döntött, zsúfolásig megtelt a jubiláns
a költök már elmondottak róla: hogy kedik as „Ovári-kilátO", amelyről igen bölcsen. Azt is-olvastam, hogy
tisztelőivel és jóbarátaival, igy
tnduillik a Balaton a tavak királynője, mesazaföldét, messievizet..beláthatni. a tó körüli lakosok adták be esiránti
— álmodó szflte a természetnek, —
N. b. Almádinak két állomása kérelmüket^ a határozat osak igy Kemenesaljáról is nagyon sokan
átutaztak, hogy szeretetükről él
.a hold Dyoszolyája, — a mesék for vas. Egyik, » már említett Öreghegyi született meg.
rása. És nem ismétlem a többi szép állomás az Almádi hegyoldalban. A
Kék különös esetét észlelek e ragaszkodásukról biztosítsák a
séges jelsőkeU-Egyszerűen, mint a másik a Budapest—Tapolca—Keszt körül a téma kflrül: Az illetékéé ha szerény é s melegszívű lelkipász
tündén tó rajongója,
szerelmese, hely lővonal mentén, .Almádi fürdő, tóságok észrevették, hogy a tóban
függetlenül s megirt és megíratlan elnevezéssel. Es sz Jzléteieo épolt levő halak élvezhetetlenek. Kiírták tort, így az ünneplő közönség
gyönyörűségektől, magam is megrög kedves, virágos állomás és s mögötte egy táblára, bogy a halászat - tilos. soraiban ott láttuk: kollai Vidos
zíteni óhajtom igénytelen tollammal elterülő pompás park, egymagában Nyilván azért, mert a bűzös, egész Dániel, id. és ifj. Nunkovics Dé
róla szerzett benyomásaimat
megadja előkelő n m é t a fürdött - ségtelen mocsarat tóban nOvő balak
nes, valamint Háczky Egon föld
Hosszú évek óla, majd minden lepnek.
élvezete káros az egészségre. Viszont birtokosokat, Gaál Gergely kem
nyáron, gyönyörködöm a fentéges tó—
A Balaionpireméaesj- kétségre, .ugyanakkor
i—assal, T ^ ö j j y é s z i TTrebáTTóstr HőrvSItr
bájában, színjátékában, gondolatban lenOI egyik legvonsóbb telepe; Almádi. hogy a kOzség gyermekei kilógják,
termétzetadta, hazaviszik, megsütik, végre megestik Sándor kórházi lelkészt, további
pedig télen is ott repes s lelkem. Méltán nevezhetjük
Amikor partján állok, elsó. értésem rítkasaép fekvéeénél fogva, a Balaton- a halzkat. A hálással annál könnyebb Kenyéri és Rábakeoakéd közsé
most is a természettel izemben a part édeokertjéaek. Olyan tüneményei a vásott gyermekeknek, mert a tó az gek elöljáróságát, élén Bankó"
alkotása termeltetőik és az emberi uifelőli oldalon ainctin elkerítve, vtgy Gyula körjegyző, vitéz P ó c z a
meghatott ciodaltt.

Községünk fejlődése és a ligeti tó.
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Hannig plébános
aranymiséje.
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UJ ÜZLETNYITÁS!

Gyula pályarr.eiter; Nyitray IsU
vár. dr. orvos, l i s c h l e r Gyula
és Császár József községbiróval.

Szabadságon. Lajtai Tivadar
celldömölki vezető.jegyző július 31 tői
angu.ztus ÜO-ig meghosszabbította
betegszabadságát
s_
Van szerencsém tisztelettel tudomására adat Cell
HaDUÍg János Í T papsággal
• Kicseréltékra celli mentőautót
dömölk é s vidéke p. c. vásárló közénaégének,
a plébániáról vonult át harang- Épen itt volt mar ideje, mert a regi
hogy az Új Magyar Nemzett Áruház (Zlebovszky
zúiis közben a szentmisére. mentőautó berendezése nem' a leg
Dezső utódai) cégtől kiválva 1937. augusztus h ó
praktikusabb
vull
es
annyira
rizotl,
Rézvezetői voltak: Kreutzer De
1-én Celldömölkön, Szentháromság-tér 4 . sz. alatt
hogy 10—20 kilométerrel ^agyebb
zső gelsei és Károlyi Alajos szenei -sebességgel óránként nem meReleft;
esperes-plébánosok. Először Te A csere ezerdán történt meg és ez
Ueum volt, -rnajd megkezdődött temeszetssen Celldömölknek pénzébe
a szentmise fényes asszi«zten- nem karolt, mert a mentőautó az
országos Mentoegyeiulet tulajdonát
' ciával." Evangélium után Géfin
képezi. Amj' kaptunk kec-it, ez nem
•,
nyitok. Raktáron tartok ezen szakmába vágó minGyula dr. szombathelyi theoió- Új. Szegeden mar " 1000 kilométert
,- '
deo cikket a legjobb minőségben éa legolcsóbb
gjaj tanár mondott
felemelő szaladt, de legalább gyors ée ke
.
árban. Egybea biztosítom a n. é. vásárlö közönsé
szentbeszédet, amelyben a papi j nyelmes.
get üzletem szolidságáról és megbízhatóságáról és
Üj mozdonyvezető tanoncok.
hi vatáaról szólott, amelynek a
kérem, hogy üzletemet saját érdekében kereaae fel.
-jubiláns minderrkof és minden A máv. azomba:h-,v: üzletvezelősége Szíves pártfogást leérve, maradok hazafias tiszteletiéi:
.
áeeTOCmölki fuTOházlioz Tarr Józsefet:
ben példaképe volt. A szentmise . Zalaegerszegről, Bősze Jánost a szomK
u
s
z
t
o
r
J
ó
z
s
e
f
alatt a templomi yegyeskar Kari \
-fokműheivtej, K i 7
p it
Celldömölk, Szentháromság-tér (Piac-tér) 4. szám.
Kemptor C dur miséjét* adta elő Veszprém-külső fűtőháztól a celldö
Marton Győző karnagy vezetésé- mölki fűtőháihbz mozdonyvezető ta
vel, majd Vadas László és ifj. noncnak kirendelte.
Az alsósági közeégi korcsmát,
Új felvétel a vasathoz. A m á r . rők csak kisebb értéktárgyakat vittek
1 öcsik Antal: Gátby Z. Andante
Religiosó c. hegedű-orgona szer mint már jelenlétük a közel jövőben Ozletvezetősége Szabó Gyulát, vitéz el s így a kár jelentéktelen. A jános
teljesen át építik. Az átépítéssel a Lajosbányai Istvánt és Kámai Jánost házai betörés után pár napra Buda
zeményével brillíroztak. A mise jóváhagyott költségelőirányzat 13.000
pesten hasonló, körülmények között
kisegítő 'fékezőül felvette.
végén a jubiláns áldást osztott pengő. Az átépítési munkalatokat
" • Szabadságon. Kovács Károly kifosztották Márkus Emília híres szí
a sokszáz főnyi közönségre és Badics Sándor alsósági kőművesmes vOnöcki segédjegyző augusztus l - i g nésznő villáját is, ahonnan már na
' .
gyon sok ezQst és aranyneműt vittek
szentképekkel ajándékozta meg ter kapta meg.
szabadságra ment.
őket.
.. •
EskÜVOk. Farkas Péter m. kir. el. így eltűnt tObb értékes ezüst tál
Melyik község lesz a huszadik?
és kancsó is, amelyeket szerdán
Hogy mennyire tisztelik éa Mint már közüllük Horváth Kálmán csendőrtörzsőrmester a-mult vasárnap Szombathelyen Havasi Ilona 25 éves
délután léi 6 órakor vezette oltárhoz
dr.
alispán
felhívására
a
celldömölki
szeretik a jubiláns plébánost a
járás községei nem nagyon reagáltak -a celldömölki ev. templomban Meiz- érettségizeit leány a zálogházban
h í v e i , mutatja az a tiszteletére és egy cseppet sem siettek a celli ner Margitot — Kovács Mária és akarta értékesíteni. A zálogházban
rendezett 80 terítékes díszebéd telt gazdasági* iskola—fsrtátifráoához | Blaschke József jú'ins 25 én házas azonban leiismerték a belevésett monogramokról Márkus Emília értéktár
is a Griff-szálloda éttermében, szükséges 20 alapítványi hely lejegy ságot kötnek Budapestén.
gyait s igy a leányt átadták a ren
ahol keltái Vidos Dániel felügyelő zésére. Ilivel azonban nemcsak a
Vasúti kinevezések, átminősí dőrségnek. Itt Havasi Ilona rOvid ta
a kemenesaljar/ev. egyházmegye, gazdáknak, hanem a vármegyének tések éa előléptetések. A Már. szom gadás ntán b e i s m e r t e , hogy ó és a
sem mindegy, hogy megvalósul-e a
Benkő Gyola körjegyző az érde •elit. téli gazdasági iskola, ezért az bathelyi -Ozletvezetőságé július 1-iki vadházastárss, Vető József 30 éves
bstáliyal a celldömölki lűiőházuál Boffőr rabolták ki a művésznő villáját.
kelt két község, Simon József alispán másodszor is leihívta jegy
Kiss Ferenc mozdonyvezetőt moz
pénzügyi főtanácsos Celldömölk zésre a községeket.A második felhívás donyfelvigyázóvá minősítette át, Ma- A rendőrség őket g y a n ú s í t j a a jános
katolikus társadalma, Domonkos már több eredménnyel járt, mert ' gyár József, Szántó Gyula, Csabai házai betöréssel is, de ezideig még
tagadnak.
Zsigmond dr. tisztiorvos Pápa eddig: Duka 200, Kissomlyó, Rába Ferenc, Varsányi János fömozdonykecskéd, Magyargencs, Kemeneshő- veaetők egy fizetési fokozattal léplek
városa, Kala .József káplán pedig gyéss, Kemenesmagasi, Szergény, OotÉrtesítem
megrendelőimet
a pápai papi kartársak nevében fiyasozonyfa, Csőnge, Kemenessömién, élő, Bolla János előfőtővé, Bakó La és a n. éh közönséget, hogy
jos, Györkös István, Németh János,
üdvözölték éa tolmácsolták jókí Alsóság, Jánosháza, Nemeskeresztúr, Somogyi Sándor, Somogyi Kálmán, úri szabó üzletemet Ferenc J ó z s e l
Karakó és Köcsk 150—160, Nagyoi- Vajda István, Szabó Jánes, Szabó
vánságaikat.
—' •
utca 1. S l á a alá (Postával szem
monyi, Vőnőek, Mesteri, Kemenes- Károly fűtőházi munkásokat fűtőkké
szentmartoo és Mersavat 100—100, -nevezték ki. Az-állomási személyzet ben) helyeztem át. további szi
véé pártfogást kér tisztelettel
Egyházi hír. Jíiios 30-án, pén Egyházaskesző pedig évi 75 pengő létszámában: Kömyei Róbertné sze
teken szentségimádáa lesr a cetli hozzájárulást jelentett be. Vagyis az' mély pénztár kezelőnő egy fizetési S u r k a Károly úriszabó Ceiiapátsági templomban. Sorrend: reggel eddigi jegyzés 19 alapítványnak felel fokozattal előlépett, Nagy Pál, Amb dömölk.
• 6 órakor szentségkitétel orgonáé mi- meg, de. még .14. község bejelentése rus József, Füzesi Józsel kalauzokat
Nyári táncmulatság. Anguaztnssével, 7 és 8 óraki r rendes miae, 10 hiányzik. Kivánesiso varjuk, vajjotr főkalauzókká nevezték ki, Szigetvári
melyik
község lesz a szükséges Ignác kalauz, Bognár Pal kapus elő 1-én este 9 órai kezdettel rendezi a
órakor nagymise és szentbeszéd, dél
huszadik?
lépett, Márkus Lajos váltókezelőt ka-, Celldömölki Vasutas Sport Egylet
utao litánia és szentaegeltétel.
pussá neveztek ki, Horváth Sándor nyári táncmulatságát a Griff szálló
Felülvizsgáljak az iparigazol
Gólya-hír. Szabó Kálmán- dr.
tolatásvezető előlépett, Ks'mendi Sán kerthelyiségeben 9 tagú cigányzenekar
celldömölki ügyvédet kedden a szom váayokat. Az iparügyi miniszter uta dor, Tóth József, Odor József éa Ko és a nagyszámú rendezőség gondos
bathelyi klinikán egy egészséges fiú sítására felülvizagáljak a január 14 e vács Dénes altisztek előléptek, Huszár kodik róla, hogy mindönki jól mulas
gyermekkel ajándékozta meg a fele óta kiadott iparigazolványokat, mert latvén állomásfelvigyázó jelöltet állo son. — Confetti és szerpentin csata.
sege. A kis Péter-Ábris és a mamája a beérkezett panaszok 'szerint nagyon másfelvigyázóvá nevezte ki, Lőiinoz Hangulat világítás.
sok iparos mestervizsga letétele néljól érzik magukat — Pénteken meg
Lajos kocsirendezit koosimesterré
Pályázat 118 fogy éri álláara.
Jelent., a gólya néni Szabó KárótTs k01 kapta meg az iparigazolványt.
nevezte ki, Somiái Károly, Bella J á - Az igázságflgyminisatflr mintegy at
gőzmalomtulajdonosnál is. Itt egy kis' 1
Újfajta kerékpár. Az 'Alföldön, nos napibérea kocsirendezőket focsi- törvényszéknél megüresedett 118 fegyleánykával lepte ' meg a papát. A Kiskunhalas város közelében levő
leánykának augusztus 20-áu lesz a Pirtó pusztán Horváth János gépla rendesekké, Biró Józsel napibéres őri állásra hirdetett pályázatot. A pá
keresztelője. Mind a mama, mind a katos mesterséget kitanult fiatalem- vonatfékezőt vonatfékezövé, Kovács lyázatoknál előnyben részesülnek igaGyula raktári mnnkást kocsirendezővé zolváoyoa altisztek, vitézek, (rontharkicsike szintén egészségesek. (
I ber a maga nemében páratlanul álló nevezték k i . A vinári állomáson szol oosok és hadirokkantak. A kérvénye
Tanító-nyugdíjazás. Virágb J ó - ' új kerékpárt konstruált, amelynek gálatot teljesítő két földiákét, Birkáa ket 4 héten beint a megfeleld fegyin
zsef róm. kath. elemi iskolai tanítót megcsodálására jár az.egész vidék. Gyula és Csaba Ferenc allomásíel- tézet igazgatóságánál, illetve aa ille
a vallás és közoktatásügyi miniszter A kerékpár hajtása csak le és felfelé vigyásókst üzemi segédtisztté nevez tékéé ügyészség elnökénél kell be
a jövő tanév elejétől kezdve nyuga való lábmozdulatokkal történik. Korán ték ki. ugyancsak kinevesték a nem nyújtani. .Bővebbet a hivatalos lap
lomba helyeste. A nyugállományba sem okoz fárasztó izommunkát, ami régen Celldömölkön szolgálatot telje július 16-iki száma közöl.
helyezésről szöló értesítést moat még érdekesebb, játszva meg lehet sített Székely József mostani szom
Nem leaz fiontfcareos mulatság.
kapta meg as iskola igazgatója s így. tenni vele 2 percenként egy kilomé bathelyi ellenőrző kalauzt ellenőrző A celldömölki frontharcos főcsoport
as állás betöltéséhez szükséges pá tert,' tehát óránkánt 30 kilométert A főkalauzzá. A celldömölki osztály- auguastus 8-ikára terveselt nyári
lyázati hirdetményt a napokban már kerékpáron semmiféle motorszerkezei mérnökségnél Tóth Sándort pálya tánemulatsága elmarad. Helyette a
nincs.
mesterré, Kiss Lajos és Balogh Ist frontharcos bajtársak augusztus 16-én
ki is adja.
vánt pályaőrökké, Tima Lászlót éa nagyszabású dísztáborozást rendesnek
Németh Sándort elsőooxtályu pálya a Griff-szálloda kertbelyiségében.
mesterekké léptették elő. Pető József Belefulladt a Marcalba. Dsbföldinket a' városlődi állomáson üzemi rönte Jézsof azergényi földműves 10
segédlisztté nevezték ki.
, évos László nevfl fia kedden délután
Kézrekerültek az irflédy-ITaitely I löb'b társával kimeBTrarödni as erőbetöröi? Molt heti számunkban kö son megáradt Marcalba, amely aztán
zöltük, hogy pénteken mult egy hete elragadta. Mire a segítségére siettek
éjjel betörők jártak Jánosházán gróf és megtalálták, már nem volt benne'
Erdődy Sándor kastélyában.- A boto é l e t
.
• -'

rőfös, rövid és divatárú üzletet
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Rádió, villamossági felszerelések
írógépek, varrógépek, kerékpárok olcsói
és i i i k s i e r f i e n
Javíttatnak
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Eljegyzés^Takaos Rttaaa pápóci taoiló eljegyezi!! Titéi Póeta
Gyula GySEV pályamerter leánya;,
Teru-t.
Légoltalmi előadás. Szerdán
este a városháza
tanácstermében
Etelaky Lajos polg. isk. tanár, légol
talmi paranusnok nagyszámú meghí
vóit hallgatóság elótt légvédelmi elO
adaat tartott. A héten ezerdán este
9 órákor ismét előadást tart Etelaky
Lajos légoltalmi paráncsook, a község
légoltalmának fontos kérdéseiről,amely
előadások folytatódni fognak.
Cserkész-táborozás. F. hó 26ao, héttőn indul a 393, sz. Ostffy
Mihály cserkész csapat két hetes
nyári táborozásra Várkeszőre. A csa
pat réizben .kerékpáron, kocsin és
csónakon teszi- meg a mintegy 30
km-es utat. A vizi őre Sárváron száll
csónakba reggel 6 órakor és kb. este
6—9 ora között érkeznek a táborba.
A tábor létszáma 20 fő. Táborpa
rancsnok: Berzsenyi J. Miklós, b. tá
bor parancsnok Lakatos György s.
lelkész, cserkésztiszt lesz. Látogatási
idő vasárnaponként egész nap. Iskolasegélyt kaptak ..» Qferse
VStlak. Régi vagya és kivausaca volt
a meraevatiaknak, hogy a községi
elemi iskolájuk kibővítésére államse
gélyt kapjanak. Közel két éven at
kérvényeztek és megmozgattak min
den fát, míg végre most kitartó fára
dozásuk eredméuuyel is járt, mert
amint értesültünk, szeotmártooi Radó
Lajos országgyűlési képviselőnk -köz
benjárására 4000 pengőt ulalt ki- iskolsbévltés céljaira a közoktatásögyi
miniszter.
Cserkesz • el nádas. Ámult szom
baton és vasárnap rendezte volna az
Ostffy osapat a szabadtéri előadását,
de sajnos a rossz idő megakadályozta,
így az ev. ifj. egyesület nagytermében
rendezték még. Mindkét napon nagy
sikert aratlak a cserkészek és külö
nösen Mórils Irma, Kovács Jolán,
Nagy Elek és Somogyi Lajos. Sajnos
a rossz idd miatt csak kevesen
élvezték végig ezt sz igazán elvezetési
előadá.1.
Állomásvlzigilat. Az elmúlt
pénteken a szombathelyi flzletvezetőség kikB'döttii
állomásvizsgálatot
tartóllak.
.
SZOnyfáD. A mult vaaáruap délután
Huszár Mihály sárvári apátplébános,
országgyűlési képviselő szép ünnepség
keretében szsntelte fel és helyezte el
as osUTyssazóoyfai rém. kat. iskola
alapkövet. Az Ünnepség litániával
kezdődött, majd a hivők körmenet
ben felvonultak az épülő iskola tel
kéhez, abol Huszár Mihály apát fel
említette 'az alapkövet, utána pedig
magas nívójú beszédet mondott az
iskola embernevelő es nemzetien tartó
rendeltetéséről, majd kérte a szülőket,
hogy becsüljék, szeressék az iskolát,
annak vezetőit és irányítóit A mély .
hatású beszéd alán az apát elhelyezte
az alapkövet a benne levő okirattal.
— A két tanteremből álló iskola
mellé könyvtárszobát is építenek, míg
a.régi iskolát sz ifjúság kultúrházává
alakítják á t
. június negyedikének gyász•Sppá tétsls. A törvényhatóságok
körében mozgalom tódult meg, hogy
korsaanyható.-ági jóváhagyással a t r i 
anoni évforduló gyásznappá létessék.
A közönség gyászlobogók él gyász
szalagos nemzeti lobogók kitűzésével
jelezné a nap szomorú emlékét. Az
iskolákbaa ezBnet lenne él az oktasökről. Színházi, vagy mozi, vagy
műkedvelő előadást pedig nem lehetne
tartani.

Vonatok é r k e z e s e é s indulása Celldömölk
állomáson
- Szsgsaysegilysk beszüntetése.
É r v é n y e s I9»7. m á j u s
22-iöl.
A szegényügyi bizottság a f. hó 10 i
gyűlésén hozóit határozata alapján [
Ind.
Hová?
Honnan ?
1937. július, augusztus' és szeptember
hónapokban a szegények, részére se
i 4 20 | Sopron
vegyes
gélyeket nem folyósít A gyűjtéseket
Bp—Keleti
személy 4.30
Szentgotthárd •
Szombathely
is beszünteti és csak október hónap
1 5 06
Székesfehérvar
ban kezdi meg, amikor mar a segé
motórpótlo | 5-13
Zalaegerszeg
Sopron
szemelv
lyek is újból folyósítva lesznek. A
| 5.22
Budapest-Keleti
Szombathely
motorpótló.^JizJpJ._.Szombatliel'
bizottságot ezen határozathozatalra
Veszprém kp.
Iteher s z e m é l y "
Pápá (vas. nem) az a körülmény indította, hogy ' a
8.03.-j Szombathely
motorpótló
Keszthely
Gyér
nyári hónapokra a segélyeket másutt
gyors
Györ.
Zalaegerszeg
is megszűnteitek.
gyorsmotor
Budapest—Keleti •
Szentgotthárd
Ukk - Szombathely
Bp.-Keleti'
Székesfehérvár Zalaegerszeg
Sopron
Pápa (vas. nem)
Szombathely
Györ
Zalaegerszeg
Budapest—Keleti
Székesfehérvár
Szentgotthárd
Sopron'..
....
Szombathely
p
Budapest—Keleti
" ipron
Keleti—Boba|
Gyí
Kesithel
Bp.-í-Keieti
SzeiAgofthád

Vidékről feljövő leányok lakait,
szeptembertől teljes ellátást is kap
hatnak a főváros központjában fekvő
családi sReformátus Leányotthoné
ban, ugyanott- átutazó hölgyek szá
mára olcsó lakás (ágyneművel napi
1.50 P, anélkül 1 Pj. Érdeklődni
lehet: Budapest, IX., Ferenc korút
12. HL Í7. Tel. 188-049.
A Pssti TSzsds új számában
Stcokiogar Frigyes ny. osztrák keres- ,
kedelemügyi miniszter nyilatkozik. A
tőzsdei helyzetről szakemberek mond
j á k el véleményüket A gabonatőzs
déről, a legújabb gazdarendefetröl, aa
Egyesüli Izzó ról, az új ' t e r m é n y e i portfól stb. érdekes tiportok szá
molnak be.
. A baráckmolyról. kajszifáink e
veszedelmes ellenségéről ír a Növény
védelem és Kertészet legújabb szama.
Cikkeket közöl még tervrajzzal a gyftmölcsaszaló építésiről, a gyümüicsfák
öntözéséről, a mérges növényi védekezőszerekről, a perur etezőgépek el
dugulásáról, a madáritatóról, a fyümőlcsíák nyáron való eloltásáról stb,
A dúsan illusztrált, színes gyümölcsképeket ie közlő két szaklapból a
• Növényvedelem, kiadóhivatala (Bu
dapest, V., FöldmireléeOgyi Miniszté
rium) egy alkalommal lapunkra való
hivatkozással díjtalanul küld mutat
ványszámot.
~ ...

S p

OJT

személy
motor

személy
motor
gyors
motor
személy
motor
személyi.,
motor
gyors
személy
motórpótlo.
személy
motor
gyorsmotor
gyors
motorpótló
motor
23.57
személy

Szombathely
Budapest—Keleti
Székesfehérvár
''Sopron
Győr
Zalaegerszeg
Szentgotthárd
Sopron (vásárkor)
Győr
Budapest—Keleli
Tapolca
,
Szombathely
Szentgotthárd
Sopron
Budapest—Keleti
Saéícesfehérvar
Rédiov
Szombathely
Zalaegerszeg
Szombathely

t.

VSE

85-51

és-eVSE klubközi
atlétikai versenyt vasárnap delu'.in
CélldOtnölkOo a Haiad" rverte 86:51
pontarányban. A szépszámú kőzöuség
előtt megtartott verseny egyes szá
mainak eredményei a következők:
Legújabb s z a b s d a l m u
100 méter: Ouódi (H) 11.7,
,,N s t t o s p r i c c "
Rákli (H) 12 2, Zsiray (C) 12.2 mp.
slusjattyssisélkaii gyOmfilcafn400 méter: Keresztúri (H)553,
permetazö
kéeztlik.
Törők (K) 65.8, Ládonyi (C) 55.9 mp.
Olcsó,
nincs benne börözés, nem
A hipnotikus gyógymód és az
200 méter; Vörös (H) 25.6,
szárad
ki,
nem
romlik,
nem kopik.
évezredes hindu okkultizmus össze Zsiray . (C) 25.8, Szomoróczy (H) '
Pillanatok alatt teljesen szétszed
függéseiről, a fakírok, yogik és rnhik 25.9 mp.
I
hető. Alkalmas ugy bármilyen edény
világának rejtelmeiről közöl rendkívül
ből, mint hátipultonyból (ócska,
-800 méter; Jánosi: (H) 2.13, i
roesz hitipermetezóhSz is) perme
érdekes cikket Tolnai Világlapja leg
ai (C) 2:14, Neisz (H) 2:16 perc. l
tezésre, fertőtlenítésre, meszelésre
újabb száma, amely gazdag tartal
stb. Legutóbb a pápai kiállításon is
3001) méter; Márkus (C) 9:51, I
mából kiemelkednek még: áz elmebaj
aranyérmet nyert
(H) .10:02, Jánosi (H) 10;08 I
újtzeiü gyógyítási
eljárásáról, az
Gyártja és forgalomba hozza:
4x100 méter: Haladás A) 46.7,
amerikai életről s a kutyaidomitás
Takács Károly
csodájáról szóló tudósítások.' Ezenkí
lás B) 47.9, CVSE 48.5 mp.
|
ny. máv. elöljáró
vül még a legkiválóbb magyar iró>-|
Svédstaléta: Haladás A) 2:12, j
Buelapeat VI. Kere>ke«u.
28novelláit, közel száz potspas kepét
CVSE 2:137TiaTádas B) 2 : 2 1 r p é r c T ^
és nagyszerű folytatásos regényt ta
Sú ydobas. .Raffel (C) 11.82 m.
lál sz olvasó a népszerű képeslapban.
Tolnai Világlapja egy száma húsz Gáli (C) 10.1'i m, Kelemen (H) 10.87 Celldömölkön 1—5
szobáa, kertes
méter..-\
flllér.
Diszkoszvetés: Kelemen (H) családihazak, bérházak,* víllaházak
Falulfizsttsk a K a t Legényegylet 88.76, Horváth (H) 33.90, Raffel (C) üzletházak, 1000—2000 öles terület
tel gazdaházak,' vendéglők és egyéb
táncmulatságán: Szentmártoni Rado 83.40 raélsr.Lajos 6'P, dr. Horváth Karoly 4 P,
Gerelyvetés; Kelemen (H) 4550, házasingatlanok.
1600-4000 négyszögöles ságVasutas Tem. Egylet, Hérczfeld Test
Gáli (C) 41.02, Nagy (II) 38.78 in. _
legyi pzőlöbirtokok, azok teljes beren
vérek, Németh Sándor, Új Magyar
Magasugrás: lvanyi(HTT70 cm,
Nem Áruház, Sándor Zsigmond, id. Kóczáo (H) 165 cm, Z.iray (C) 160 dezésiével, meglevő borokkal és ter
méssel, olcsó és kellemes lefizetésééi
Schütz Gyula, Halász Gyu'a, N. N. oenliméter.
3 P, özv. Klafll Gyuláné, Szécsi Já
Távolugrás: Kóczán (H) 5.98 azonnali birtokbavétellel.
nos, Jáody Bernardtu.Nemeth Raffael m, Kcczán I I . (H) 5.90 m, Rákli (HJ
Kisebb nagyobb
lo:dbirtokok
Saomor Feliciáa, Bakonyi József, 5.71 m.
teherrel, védetten, kedvező lefizetés
Hokhold István,-dr. Bjettler Islván,
A verseny végén a győztes at sel, terméssel, vagy anélkül' eladók,
Bíettler László, Biringér Árpád, Szeg.il léták, érmekkel lettek jutalmazva, bérelhetők. •
.-.••'.
Eudre, Dinkgrevr Nándor, Réberger amelyeket Halász'Gyula állomásfőnök,
..Vevőim részére keresek családi
Arnold, Nagy József, Rács Imre, Hartai a CVSE eluöke saép és buzdító sza házakat, bérházakat, üzletházakat, ki
István, N. N. 2 P, Berkes Jeaő,, Weisz vak kíséretében osztott ki.
sebb-nagyobb birtokot, bérletet
Zsigmond, Varsányi János, Koczor
CsoknyayJózsef
Dániel, Németh Emilis 1.50 P, id.
töldm. mio. állal eug. ing. é r t
Berkes János, Rádai Ignác. Brandli R h é i t a t l ö m é i y , csag, Ischial
irodája Celldömölk
Testvérek, Bariba László,KlaSi Gyula,
Árpád-n. 16. szám.
Izületi fájdalmait o y ó g y í t t a i u
László) Daoiel, Nagy József, - Kuihv J
Bsdapestea a .
József, Mórotz Károly, özv. Póczik
Kölcsönkönyvtár Qflflfl
-Ferer.cué, Bunyevacz Sándor, dr. Ma
ráéra Jenő, Ipsits Mihály, Milkovits H Ú N erA iTI >C FÜTTDÜ C o l i a S m ö l k ö l i
«JUUU>
József, dr. Dóozy Kálmán, özv. Bózkötetes
kölcaönkönyvtaramzt
a Wes
törkölyfürtéjébajri
zay Zeigmooiné, Csoknysy József,
selényi -utca. 1. izám alatti lakáso
Megyeri János, Németh Imre, id.Nagy
VII. Dehány u. 44. Orvosi felügyelet mon megnyitottom. Havi 1 P kölcsönI s H á t r r - S j v á H ^ l m b é 1 P, -Smedak- Ö ) B ó _ p i u s í r t 3 u i t .
* 7 T d í j r n bitónként: aáromszor^serelnel
Ferenc. Horváth Ferenc, Reményi ról gondoskodunk az ipflletbea levő úgy a magyar, mint a világirodalom
István 50 fillér. A szíves felflltizetéConisentil Szállóban.
. _ claasicus modern in űréiből.
lekérl köszönetet mond az elnökség.
Ismertstít küldünk.
Kemény Klári.
:
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Nvoaatett !\.ikerevt; Nioeror villanyerire btrnskaett

Ingatlan adásvétel
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