
HL évfolyam Celldömölk, (Kiseell) 1910 jnllns 31. 31. teán. 

KEMENESVIDÉK 
K Ö Z É R D E K Ű F Ü G t í E T L E N Ú J S Á G . 

(„KI3CZELL és VIDÉKE'') Megjelenik, minden vasárnap. („KI8CZELL és VIDÉKE'') 

ggj írre ", . 
ráCévro í . . 
B t a r k e s s t A T e l é r t e k e z h e t n i - . V e d d . s z e r d a é , c . a t ü r t r . k ü n . 

. Z kor. I Négy edéyre . . 1 kor. — 
- . 4 , [ E g y e i i i i m i r , — . 10 

Feleifi i sze rkesz tő : 

H u s s G y i i I a 
S..rk...t6..0 mm kt.döhi..t»I; 

Celldömölk, D i l Q I k i- utca, Gombás haz -
zondök a lap szellemi éa anyagi részét i l lető i 

_ ' , kü ldemények . 

üj Yilágok. 
Az élet, a maga szünet nélkül vál

tozó alakulataival és ezen alakulatokat 
megteremtő, jogi szabályozást igénylő vi 
ezonyaival nj világot, uj helyzeteket idéz 
elő.. Az ipar, kereskedelem s különösen 
a technika haladása, vívmányai belemar
kolnak a mindennapi élet viszonyai közé 

" elyzetekel alkotván Tneg": rendezést 
szabályozást kivannak. Olyan rendezést, 
amelyekre a törvény hoző nem gondolha
tott, olyan szabályozást amelynek tárgya 
eddig nem volt. 

A közelmúlt felfedezései közül a vil-
lamosárom lopása volt olyan, amely mint 
ilyen tételes törvény által szabályozva 
nem volt s csupán joghasonszerüség utján 
lett megállapítva idegen ingó. dologként 
maga a villamos áram s a megállapítás 
alapján ennek másnak birtokából vagy bir-
lalatából, annak beleegyezése nélkül jog
talan eltulajdonitási szándékból történt 
elvétele, mint lopás. 

S in>e, a halandó kor, a technika uj 
tárgyat dob szabályozás alá a felveti a 
léghajózás jogi problémáját, mint olyat, 
melyet a tételes törvények keretébe kell 
beleillesztem addig is mig nemzetközi 
egységes vagy partikuláris vagyis külön
leges törvény intézkedik róla. 

Uj világ a jogtudomány mezején; uj 
jogviszony szabályozása az eddig ismert 
jogviszonyok mellett . 

Jogtörténelmileg akként áll a.dolog, 
hogy az 1899-ik évben megtartott hágai 
konferencia, majd később az 1907 évben 
ugyanott Összegyűlt nemzetközi delegátu
sok megállapították bizonyos egységes el
vekben, mely elvek mint iránytadók kö
telezők voltak a külön külön megalaki-
törvénytervezeteket illetőleg az egyez
ményhez hozzájáruló államok számára. 

Ugye - de ezek az-elvekj ntár-termé-
szetukiiél fogva, csak irányt képviseltek 
éa első sorban, közigazgatásért és nem-
zetközi szempontból tekintették a kérdést. 
Katonai és vámügyi tekintetek tolultak 
előtérbe. Ezen belül a vagyonjogi és bün
tetőjogi szabályozás külön-külön az egyes 
államok benső intézkedéseire — mondhat
juk tetszésére — lett bízva. 

És ebben a kérdésben ütköző pont 
keletkezett a minden nem-ét elfogadott 
joga: a római jog és modern jog felfo
gása kőzött Kétségtelen, bogy a levegő 
ÜT szabályozása az első megoldásra váró 
kérdés. Mert a római jogszerint feltétle
nül is mindenkit kizáró joga van a föld
birtokosnak a levegő űrre, mig a modern 
jog és abszolút joghoz azt a tiltó korlá
tozást, teszi, hogy a tulajdonos azonban 
tűrni köteles azokat a behatásokat, me
lyek adott esetben oly magasságban tör
ténnek, hogy as ő érdekét nem sérti. Ez 
az elfogadott jogi álláspont szabályozója 
azután mindazon viszonylatoknak, melyek 
a léghajózás vágy repülés folytan a lég
hajókra a léghajókról és léghajósok ellen 
bármi, módon mint kötelem jelentkezik s 

jogokat teremt, jogviszonyokat létesít a 
a földtulajdonossal szemben 

Nagyon természetes, hogy vagyonjogi 
vonatkozásban ez a kártérítésre vonatko
zik első sorban. Mert teljes vagy részbeit 
kártérítés fejében köteles tűrni a tulajdo
nos saját dolgának elpusztítását vagy meg
semmisítését Sőt a másokat fenyegető 
veszély elhárítása esetén csak aránylagos 
kártérítésről lehet szó. 

Ezt és igy alkalmazta jogh 
ség folytán más tételes intézkedés hian — 
adott, esetben a magyar biróság is. Al
kalma, módja, esete volt rá. De nem al
kalmazhatta az illetékesség kérdését a 
nemzetközi jogviszony megoldását a lég
hajó utasai magánjogi vagy büntetőjogi 
vonatkozású viszvnyait egyszerűen azért, 
mert nálunk léghajózás és repülés mind
eddig csak tudományos mutatványszámba 
ment,, s még nem lett tényezője fuvaro
zási, szállítási avagy más üzleteknek. De 
eljön, bizonyára eljön ennek az ideje is 
belekerülünk ily módon magunk is a vi
lág áramlatába, mely nem ismer termé
szeti és földrajzi hatásokat csak a végte
len levegő űrt, amelyet uralni akar. 

— B i n d l l k sz ellenőrző szemlék. A hon
védelmi miniszter arról értesítette Vármegyénk 
alispánját, hogy a hadsereg nem tényleges állo
mányú legénységének ellenőrzési szemléi ebben 
az esztendőben elmsrsdnsk A tartalékos tisztek 
azonban kötelesek az idén is bemutatkozni. 

» A dada. 
Irta: C S I L L A G G Y U L A . 

— Engem ugyan édes szavakkal le nem 
szerel nagyságos asszonyom. Nézzen.csakkérem 
szépen, ebbe a ragyogó nagy tükörbe, ön Síelni, 
csókolni való egy bájos angyal. Kedves, selymes 
arc, mosolygó remek, gömbölyű telt idomok, 
duzzadó kebel, derűs kedély, fiatal és üde. A 
tükör nem hazudik, Igazat mond És ez a kis 
gyermek, az ön gyermeke, valóban a teremtés 
kegyeltje s ha már hozzá való esze volns, büsz
ke is lehetne rá, bogy a gondviselés ily szép 
egészséges anyával áldotta meg. Baby szakasz
tott édesanyja. 

— De orvos ur, még zavarba hoz virágos, 
csábító szavaival. Majd elárulom férjemnek, ha 
megjön, hogy mennyire legyeskedik körülöttem. 

A röpködő bogár zümmögése sérti fülemet 
A kis hamis szúnyog édesen, andalítón döngicsél 
s ha megpihen rajtunk, belénk szúrja fullánkját, 
csípése pedig ég és sajog. Kedves örömömre 
szolgál nekem ily bájos lény körül zümmögni, 
legyeskedni és ne vegye-asszonyom JQJM_niyen 
s dongótól, ha véletlenül csípni is találna. 

— Ugy! ? De vigyázzon aztán, hogy bele 
ne törjön a fullánkja. Ugy hsllottam, hogy a 
méh is meghal, ha egyszer emberségesen meg
csípett valakit. 

— De bálijai Baby mily kedvesen gógi-
c»él a dada szerető karjai közt Nem sir, nem 

panaszkodik. Szegény gyermek. Óh be kár, hogy 
pénsen fogadott anya melengeti keblén, táplálja 
tejével, .gondozza szeretettel és élvezi sz igaz 
dajkálás kéjérzetét És. nagyságos asszonyom 
nem irigyli tőle azt az édes boldogságot és nem 
féltékeny gyermekére,, hogy má8t„szjr.esssa.?_„ 

— Mily ábrándozó költői hangulatban van 
doktor ur s azon felfii rútul becsapott Nekem 
bókol, udvarol s ime egyszeribe beleszeret ba-
bybe. 

— Engem ugyan zavarba nem hoz nagy
ságos asszonyom, közbeszólásaival akkor, mikor 
hivatásomból folyó szent kötelességet vélek tel 
jesiteni. Én e ház orvos tanácsadója vagyok. 
Véleményemet, mert lelkiismeretes jó tanácsos, 
toripari szabadon kimondom, Nem kendőzök 
egy csöppet sem, glácé keztylivel sem simoga
tom a konok, szófogadatlan makrancosokat. — 

Ejnye orvos nr, de szörnyen elemében von. 
Háládatlan szerepet játszik ma és szokása elle
nére nagyon untat. 

Emlékszik-e nagyságos asszonyom arra az 
örömnapra, mikor mirtus koszorúval a hajában, 
fényes hosszú uszályos, fehér selyem ruhában, 
ragyogó könnyekkel szemében, mosollysl^jlránr 
vakitóan ragyogó ékszerekkel felékesítve az öl-
tár előtt megjelent, hogy azt a sima karikagyű
rűt, melyet most oly boldogan fitogtat ss ujján, 
elnyerje? Mondom emlékszik-e arra s boldog 
órára, mikor szt az egyszerű igénytelen arany
karikát, a házas élet szerény szimbólumát, az 
ujjára fűzte valaki? Kiolvasom sötét, őszinte 

ssép szeméből, hogy igenis még élénken emlék
szik arra a magasztos pillanatra. Ön, nagyságos 
asszonyom, mikor jegyesének hitvesi hűséget fo
gadott a templomban, akkor nemcsak hitvese-
lett férjének s nemcsak aira tett szent fogadást, 
hogy mindholtig, mindörökké hűséges életpálja 
akar lenni, véle megosztani but, bánatot s . örö
met, hanem — bár hallgatagon — megfogadta, 
magára vállalta a leendő anyának majdan, azü 
letendö gyermekei iránti ezt a szent kötelessé
get, hogy gyermekét ápolni, nevelni fogja saját 
erejéből. 

— Nem száradt ki még a torka orvos ur? 
Öntözze csak meg még egy kupica szilvórium-
mai. " 

— Köszönettel fogadom és bocsánatért ese
dezem egyben, mert ugy látom, hogy nagyságos 
asszonyom szörnyen ásítozik, sőt haragszik is 
talán. De becses engedelmével felvetem még 
egy szuszban ast a fogós kérdést, hogy ugyan 
mi haszna a mostanság divatos parádés anya
ságának? Igaz nevén szólva, bizony csak kakink-
anyaság az. 

Orvos Ur. talán már elég éa ne bosazant-
son tovább. 

— Bocsánat nagyságos asszonyom, ön 
drága csipkekendőjét tépi elfojtott dühében. 
Sajnálom a szép zsebkendőt. A* tépés pedig már 
kiment divatból és az én locsogó számat nem 
lehet vele betömni. 

— De talán mégis. 
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A modern Apostol. 
A szép hölgyek lélekmentöje. 

A pétervári legfelsőbb társaságban 
néhány nappal ezelőtt kellemetlen botrány 
pattant ki. Theophan püspöknek, akit az 
udvarnál is nagyra becsülnek és akit ma
ga a cár több kitüntetett, volt egy barát 
ja : Rassputin Gregor. Ez az ember négy 
évvel ezelőtt került Pótervárra Előkelő 
uri családbúi való; de könnyelmű, pazarló 
életmódja következtében elvesztette va
gyonát. Ekkor megváltoztatta életmódját, 
barátjait, akik hűségesen segítettek az 

nyesen berendezkedett és megkezdte 
mentő munkáját. 

A szép Gregornak bámulatos sikere 
volt. Szalonja nap nap után megtelt Pé
tervár legszebb asszonyaival és leányaival. 
Mert ezeknek a lelkét mentette leginkább, 
meg is magyarázta, hogy miért. A szép
nem akarata ugyanis a legbefolyásoltiatóbb 
és ha nem tudja a lelkét irányítani, min
den rosszra kapható. Ezeknek a lelkét 
kell tehát legelőbb megmenteni. A férfiak
nak azonban sehogysem tetszett, hogy az 
asszonyok és leányok olyan rajongással 
csüggtek szép mesterükön. Kezdték mon 
dani, előbb balkan, később hangosabban, 

óriás vagyont eldorbézolni, szélnek ^ eresz- | h o g y a e m m i szükségük sincs rá, hogy fe 
" Teségeik és leányaik lelkét egy szép da

liás ifjú elsötétített szobákban mentse és 
eltiltották a mestertől a fehérnépet. 

A tilalomnak azonban semmi fogahat
ja sem volt. Az asszonyok egyszerűen a 
férjek ellen fordultak s megtagadták az 
engedelmességet. Ha pedig a férjek ener 
gikusabban léptek föl, az asszonyok vá 
lássál fenyegetőztek. A vége az lett a 
harcnak, hogy egész csomó válópör került 
a szent szinódus elé. De nem csak az asz-
szonyok ragaszkodtak annyira a mester 
hez, hanem a fiatul lányok is. Egy előkelő 
család tizenötéves leánya annyira rajon
gott a szép Gregorért, hogy a szülei le 
csukták. A leány azonban kétszer meg-

{szökött g öngyilkossággal-feayegetőzött, 
ha eltiltják mesterétől. Most kolostorban 
őrzik a leányt. Egy asszony, aki huszon
öt évig élt boldog házasságban, az apos 
tol kedvéért elvált a férjétől. Ookan ol 
hagyták a családjukat, rokonaikat, csak
hogy a mester mellett lehessenek. 

Rasputin Gregor nagyon különös inó 
don mentette híveinek lelkét, ugy hogy 
végre Is felköltötte a rendőrség hgyolmét 

tette, ő maga pedig az életörömeitől meg-
csömőrölve, kolostorba vonult, ahol a lé
lek elemzésével kezdett foglakozni. 

A szerzeteseknek akik örömmel fogad
ták csöndes falaik közé a megtért gava-
lért, napok hosszat magyarázta, hogy a 
lélek, az a megmagyarázhatlau hatalmas 
semmi és mégis valami nagyban befolyá 
solja a szabadakaratot. A lélek irányítá
sától függ minden : ez szabályozza a gon 
dolatot és tettet egyaránt. Csakhogy az 
emberek -ma -nem ismerik annak a módját, 
hogyan kell a lelket irányítani, azért van 
annyi bűnös a világon. A lélek helyes i -
rányitása megmentené az egész emberisé
get a bűntől s csupa altuistát nevelne. A 
szerzetesek -rábeszélésére aztáa-elhatároz-
ta, hogy elhagyja a kolostort s bejárja a 
világot, mint lélekmentő. 

Első utja Pétervárra vitte. Ott elő 
ször is felkereste Theophan püspököt, aki
nek átadta a papok ajánlólevelét. A püs
pök nagyon szívesen fogadta a modern 
apostolt s megígérte neki, hogy lélekmentó 

-munk-Ajáhan segítségére lesz. ígéretét be 

cár megvonta a püspöktől jóindulatát s a 
társaságban is nagyon megnehezteltek rá. 
A püspöknek elkellett hagynia Pétervárt 
s most a külföldön gyógyíttatja megtáma
dott idegeit. Beavatott körökben tudják, 
hogy a jóhiszemű püspök soha többéjnetn 
kerül vissza Pétervárra. 

A modern apostolnak is tudtára ad
ták, hogy hagyja el rögtön Oroszországot. 
A felszólításnak eleget is tett a három 
nap múlva elutazott Pétervárról s vele 
együtt több előkelő fiatal asszony és leány 
is eltűnt, A lélekmentő állítólag a szent 
földre zarándokolt híveivel. 

is váltotta. Bevezette uj barátját a legex-
kluzivabb körökbe s barátságában annyira 
ment, hogy az udvarnál is bemutatta. Csak
hamar ismert személyiség lett egész Pé-
tervárott. Az előkelő társaságban nagyon 
megkedvelték az elegáns megjelenésű, 
nagymiveltségü fiatalembert s szívesen 
hallgatták fejtegetéseit a lélekről. A daliás 
szép ifjút különösen a lányok és az asz-
szonyok vették pártfogásukba. Templo
mokban, szalonokban gyűjtöttek a számára 
B a megváltó Gregor-nak, igy nevezték 
el az asszonyok, rövid idő alatt százezek 
áltak rendelkezésére. A pénzzel aztán fé-

is. A rendőrség azonban nem merte meg
közelíteni az udvar és társaság dédelge 
tett emberét, csak amikor felsőbb helyen 
is gyanút fogtak, kezdett jobban érdeklődni 
a modern apostol iránt. S ekkor nagyon! 
botrányos dolognak jöttek a nyomára. 

A rendőrség a tapasztaltakról a szent 
szinódusnak is jelentést tett. Erre aztán a 
szent szinódus is elejtette kedves embe 
rét. A dologról tudomást szereztek az ud
varnál és felelőségre vonták Theophan 
püspököt azért, mert Rasputin Gregort 
bemutatta és a társaságba bevezette. A 

.Rendelésszerüen készült' 

színes vászonyöltönydk 

finom nyári felöltők 

nyári sacco- öltönyök . 

elsőrangú kivitelben és jutányos 
árakon kaphatók: 
Deutsch F. Károly és Társa 

férfiszabóknál 

Budapest VI., Ferenciek-tere 2. 

Ú J D O N S Á G O K . 

— Csak arra kérem, kezét csókolom, ne 
tessék szavamat félre érteni. Nem szándékom 
sem.sérteni, sem boszantani valakit. Nem cél 
sok senkire. Nem személyekről beszélek, hanem 
csak esetekről. De még van egy kis mondani 
valóm. 

— Csak folytassa kérem, mig komolyan 
meg nem haragszom. 

— Bevette magát a divat az anyák szi
vébe is. Ugyan micsoda jogcímen nevezik ma 
gukat anyának azok az asszonyok, kik meglop" 
ják gyermeküket, megvonva tőlük könyörtelen 
szivtelenséggel a gondos természet adta. tápned
vet, az édes anyatejet? Bűnös, luxusanyaság ez, 
kérem. Es az ilyen csalva nevelt szegény gyer
mek, kinek szomjas ajkát édes anyatej sohasem 
nedvesítette meg, bizony csak árva kaknkü. Es 
az anyai szeretet neitul szűkölködő, bohém lelkű 
madár másra bizza tojását, csupasz fiókját ilyen 
madarak gondjára, éltető melengetésére, aggódó 
ápolására, lelkesinevelésére . . . Ölelkezni, csóko
lózni, mulatni! ? Ne ebben merüljön ki a hitvesi 
kötelesség Az asszony, ha egyszer anya lett, le
gyen is mindenek előtt anya és szeresse gyer-
mekét^ösztönszerűleg Iís mit látnnk e helyett ? 

csalja gyermekét, elpazaro'ja bonvivant^miódfa 
öntudatlanul testének éltető nedvét, mikor azt 

haszonnal kamatoztathatná csecsemőjében. És az 
ilyen anya elhervad, elfonnyad annélkül, hogy 
élvezte volna az anyaság édes gyönyörét, azt a 
boldog örömet, dicsőséget, a mely- bennünket 
eltölt, ha gyermekünket kebelünkön ringatva 
tápláljuk. 

Járma doktor hirtelen elhallgatott Mély 
csend honol körülötte. S a mint körültekint, 
őnagysága parázs szeméből feléje sugárzó bosz-
szus, megvető guny hökkentette meg. A nagy
ságos asszony éktelen hahotába tört ki és csi-

lpős, .dühö8_gunnyai vágotL.visssa^ 
— A fehérkereszt lelencegyesület választ

mányi tagja vagyok. A legközelebbi ülésen tisz
teletbeli diszanyának fogom orvos nrat beajánlani. 

—; Hálás köszönettel fogadom nagyságos 
asszonyom már most a hizelgő, figyelmes roeg-
tisztolést. 8 az orvos, mint ki jól végezte a dol-
nát, befogatott és sietve hazahajtatott. 

Másnap levelet hozott neki a posta, mely
ben kuszált hetükkel az volt megírva;—Bsgy 
többé a Babolnay család nem számit eddigi, régi 
háziorvosukra. 

A nehéz munkában, nyüzsgő gondban meg
tört öreg, tapasztalt orvos komoran meresztette 
szemét a csinos levélkére, végtelen keserűség 
töltötte el szivét és dacosan dünnyögte: ,ne 
szólj szám, nem fáj fejem". 

-Vége— 

írásban és képben. Ostffy Lajos dr.. a 
celldömölki választókerületnek ezidőszerinti kép
viselője ugyancsak meglehet elégedve jánosházai 
és celldömölki leibjournaljaival. A két ikertest
vér lap, melynek felelőse a hírlapírói képességé

lomból, hogy Ostffy Lajos dr, a képviselöháiban 
f. hó 20 áa a felirati vitánál 10 perces beszédet 
tartott iratban és képben örökítették meg Ostffy 
Lajost hasábjaikon s ugy üdvözlik, mint a képvi
selőháznak uj ragyogó csillagát, aki mellett mahol
nap Apponyi Albert gróf, csak amolyan harmad
rangú politikus és szónok lesz. Az ilyen dics-
nymnusz oknak, melyek alól̂ világosan kilátszik az 
a bizonyos lóláb, nójmeg a talpnyalás és uszály
hordozás, nem igen emelik a vidéki sajtó tekin
télyét Ellenkezőleg! Rontják azt rettenetesen. 

— Hollósy féle ünnepély. A celldömölki ipar
testület boldogult dr. Hollósy Jusztinián dömölkt 
apát emlékére minden éven népünnepélyt rendel 
az apátsági majorban. Az ünnepély mult vasár
napra volt hirdetve, azonban a kellemetlen ned
ves időjárás meggátolta az ünnepély^megtartását 
A .Vasvármegye" 23-iki számában megemlékez
vén az ünnepélyről azt irta, hogy nyárson sütnek 
künn az ünnepélyen egy ökröt. Juray bátyánk a 
megmondhatója, mennyi hideg étel, virsli, szafa
ládé es vegyes felvágott maradt a nyakán az 
ünnepély elhalasztása miatt, nemhogy egy ökör 
megsütése lett volna szükséges. Ma délután 4 
órakor, ha kedvező idő lesz igen sokan fognak 
kirándulni az árnyas uton az Ünnepély színhe
lyére. 

— A celldömölki kath. legényegylet mulat
sága. A celldömölki kath. Jegenyegyesület fojyó 
évi augusztus 7-én, jövő vasárnap a ,Koróná*~ 
kerthelyiségében nyár: táncvigalmat rendez. Be
lépőjegy : személyjegy 1.50 k. családjegy 3 kor. 
Kedvezőtlen idő esetén a mulatság a .Korona" 
összes helyiségeiben lesz megtartva. Szünóra alatt 
szórakoztatásokról gondoskodva van. A tiszta jö
vedelem az egyleti házalap javára fordittatik. 
Tekintettel a jótékony célra feliiltízetések köszö
nettel fogadtatnak és hírlapikig nyugtáztnak. 
Kezdete este 6 órákor^ 7" — Sárvári lárási Hírlap címen Tvboly La
jos sárvári járási főszolgabíró felelős szerkesz
tősége alatt már uj hetilap indnlt meg Sárvá
rott, melyből mult vasárnap már a harmadik szám 
jelent meg. A vármegye alispánja azonban a fő
bírói állást nem tartja összegyesztethetőnek a 
lapszerkesztéssel, mert a községi alkalmazottakra 
hrvatalos-nfon kényszerítő hatást -gyakorolhat-a 
lap érdekében. Egyúttal a lapban közölt hivata
los részt beszüntetni rendelte. 
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— Géfin Lajos vendégszereplése Szombathe
lyen. Géfin Lajos dr. celldömölki orvos hasonevü 
fia, aki a lefolyt évben a szegedi színtársulatnál 
működött s most itthon üdül városunkban, hét
főn a szombathelyi arénában vendégszerepelt a 
.Diákélet* c. operettben. Tekintve, hogy Sziklay 
Kornél, a budapesti kis színház igazgatója, jul. 
22-én pénteken vendégszerepelt szbelyi arénában, 
igy hát nem csoda, ha Géfin Lajos vendégsze
replése nem járt a kellő sikerrel. Különben a hét
fői előadáson városunkból is többen vettek részt 
a gyér közönségü arénában. 

— Havi marhavásárunk kirakodással csü
törtökön, augusztus 4-én fog megtartatni, ugy 
látszik, hogy a bőséges eleség termés miatt a 
gazdik magasra tartják a jószág árát, nehéz ve
lük megalkudni. 

— A Rába halottja. Hajas Imre elsőéves 
papinövendék a vakációt szülei házánál Nagysit-
kéu töltötte és atyjával együtt, aki a Nedecky 
uradalomban mint gazda volt alkalmazva ki men
tek a határban folyó Rábára fürdeni, Fürdés köz
ben a fiu egyszer már átúszta a R ibát, de visz-
szafelé jövet három jajkiáltást hallatván eltűnt 
a viz színéről. Július 26-án a pápoci körjegyző
ség távirata érkezett arcelldömölki főszolgabiró-
sághoz, hogy a Rábából egy ifjú holttestét fog
ták ki, amely valószínű az eltűnt papinövendék 
hullája. A táviratra Somogyi Aladár szolgabíró 
és dr. Király János járásorvos kiszállottak a 
helyszínén az orvos-rendőri vizsgálat megejtése 
végett s megállapították, hogy a hulla mintegy 
három napig volt a vízben s halálát fulladás 
okozta. A simonyi i illetőségű ifjú szerencsétlen 
halála általános részvetet keltett. 

— ányakőnyrvezetői kinevezés -Sa r̂ István 
kemenesniagasi lakos, segédjegyzőt Vasvármegye 
főispánja a kemenesmagasi anyakönyvi hivatal 

—hoz-atiyakönyvvezető-helyettessé—kinevezte; 
— Szabadságon. Somogyi Aladár celldömölki 

szolgabíró aug. elsején 9 napi szabadságra megy, 
mely időt Máriacellben szándékozik tölteni. 

KEMENKSVTDÉK július 31. 

— Atlétikai verseny. A celldömölki atl. club 
ma délután 3'/, órakor tartja a helybeü vásárté
ren versenyét. A versenyszámok között 50 yardos 
síkfutás, magasugrás, 100 yardos sikfutás, rnd-
ugras. távolugrás, 220 yardos sikfutás (handicap) 
magasugrás dobogóról, ablakugrás, 3x50 m. sta-

sulydobás, l 1 / , angol mtf. sikfutás és végül 
két kombinált foótball csapat mérkőzése. A ver
seny végeztével a dijak kiosztása. Felülfizetése-
ket szívesen fogad és hirlanilag nyuetáz a Club 
vezetősége. VT 

— loagraa-igj készpénzben. A vallás és 
közoktatásügyi m. kir. minisztérium a mult hé
ten jelentős summát? mintegy negyvenötezer kö
rönét utalt ki a szombathelyi egyházmegye ré
szére, mint azt a megillető kongrua-járandóságot 
A folyósított összeget a megyés püspök már to
vábbította az illetékes lelkészek kezeihez, akik
nek evvel nagy örömöt okozott. 

— Adomány a sárvári izr. templom javára 
báró Hatvány Bélát küldöttségileg kérte meg a 
sárvári izr. hitközség nevében, hogy az építendő 
templom javára adakozzon s azt 10 ezer koro
nával meg is nyitotta. 

— Községi jegyzék internátnsa Syoritt. Leg
nagyobb gondét okozott a községi alkalmazot
taknak a fiúgyermekeik neveléBérőf való Igondos-
kodás, a melyen óhajt segíteni a Győrött 1910 
évi szeptember 1-én megnyitni szándékolt .Du
nántúli jegyzők fiúnevelő intézete." E célból 
Győr, Komárom, Mosón, Sopron, Somogy, Vas, 
Veszprém és Zala vármegyék jegyzői kara kez
deményezésére már szeptemberben megnyitják 
az intézetet s abban egyenlőre 40 fiu nyer elhe
lyezést s ott gondos felügyelel alatt végezhetik 
tanulmányaikat. A nagyközönséghez fordulnak 
most a jegyzők, akikre úgyis nagy terhet ró az 
intézet fenntartása, hogy könnyítsen áldozatkész-

— Aki sikerrel akar hirdeini, forduljon Le
ápolj Gyula hirdető váUalatához (betétitársaság) 
Budapast, VII., Erzsébet-körut 41., abol hirdeté
seket az összes létező bel- és külföldi hírlapok
ban és naptárokban kiváló szakértelemmel, lelki-
meretesen, pontosan és szolid árakon eszközölnek. 
Több mint 256 naptár kizárólagos képviselete, 
vidéki lapok központi hirdetési osztálya, számos 
hírlap kizárólagos kezelósége. Díszes njságkata-
lógus, képes naptárjegyzék és minden felvilágo
sítás t. c. hirdetőknek díjmentesen. 

— Zárlatleloláis. Kemenesmagasi község 
ben a lépfene, Kemenessömjénben a sertésorbánc 
megszűnt, az elrendelt zárlat feloldatott. 

— Serlésbetegségek Pálfán és Kenyériben 
a lefolyt héten több sertés elhullás, Ostfyasszony-

—fán pedig egy megbetegedés történt Bejelentés 
folytán a járási állatorvos megtette intézkedéseit 

— Mérges kntya. Pallák Sámuel rábakecs-
kédi lakos, kereskedő Vönöckön járt a héten te
henet venni. Tórák István vonói-ki lakos udva
rán megtámadta őt Szike Pál szomszédjának ku
tyája és ruháját alaposan leszabdalta, valamint 
lábába is beleharapott. A csendőrség utján fel
jelentette Pollak a harapós kntya tulajdonosat. 

— Járványos beteglégek. Vönöck községben 
egy, Jánosuázun több kanyaró megbetegedés tör
tént a lefolyt héten, Bobáu pedig a difteritisz 
ütötte fel fejét. 

— Államsegély Hersevaton. Mersevat köz-
Bégben második tanítói állás szerveztetvén, fel
terjesztést intéztek a szükséges segély folyósí
tása végett a minisztériumhoz. 

— Tüzeset. A veres kakas lobogott július 
22-én Alsóságon és itt Somogyi Lajos és Remport 
Mihály szalmáját tette hamuvá. A kár 100 kor. 
mely biztosítás révén megtérül. 

— Cégváltozás. Heimler Adolf eeUdömölkí 
vegyes kereskedő ezen üzlet folytasását beszűn
tette, helyette fiai kaptak .Heimler testvérek' 
cég alatt iparigazolványt a helybeli főszolgabiró-
Bágnál. | 

— A szent Benedek rendből, illetékes hely
ről nyert információnk alapján közölhetjük, hogy 
tfollósy Rnport rtr nempaHiiinftlkl apát, aki _aa 
esztergomi főgymnásium igazgatóságát e héten 
letette, jövő hő első felében veszi át uj méltósá 
gát városunkban. A beiktatást ang. 15-én nagy 
ünnepség kapcsán Hajdú Tibor dr. pannonhalmi 
főapát fogja végezni. Az ünnepségekből városnak 

•. elöljárósága és a hivatalok vezetői is ki veszik 
a maguk részét. — Gácser József plébános pe
dig eltávozott a héten városunkból, egy hónapi 
szabadság után a soproni fógymnásinm kathed-

—iájába ül. Utódja, Bán János komáromi tanár pe-

B O R S Z É K 
u ásványvizek királya, angolkór é l vérz iegényié i 
űUen páratlaa gyógy szer. Mint üditö őa hüaitő 
ital a legels6 mindm vizek között. — Főraktár 

Celldömölkön : Oeyer Gyula utóda U h H l 
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Árlejtés, hirdetmény. 
A celldömölki kir. járásbíróság hivatal és 

fogház helyiségeinek fűtéséhez 1911. évre szük-
séglendó, körülbelül 76 köbméter tűzifának szál
lítása iránt árlejtést ezennel elrendelem, ennek 
megtartására határidőül fyío évi augusztus hó ¡6 
(.tizenhat) napjának dilelSlti il (tizenegy) óráját 
ezen kir járásbíróság hivatalos helyiségébe ki
tűzöm. 

Felhívatnak mindazok, kik szükséglendő fa-

fenti helyen és időben megjelenjenek, hol is az 
árlejtési feltételeket a hivatalos órák alatt meg
tekinthetik. 

Celldömölk, 1910 évi július hó 22-én. 
A celldömölki kir. járásbíróság. 

DR. SZABÓ IMRE 
kir. ítélőtáblai bíró. 

64892/1910 számhoz. 

[ségéröhiz^tézerlétesrtésévet járd-teTheken.Tíla4m e° ní Í 8, éS szállitástot^vállalkozni őhajtanak 
pitó tag, ki egyszersmindenkorra 200 koronát, 
rendes tag, aki 10 éven 10 koronát, pártoló tag 
aki évenként 2 koronát fizet az intézet pénztá
rába. Ezeken kivül a legcsekélyebb adományt is 
bálás szívvel fogadja az intézet igazgatósága s 
azokat hirlapilag nyugtázza. 

— Gombamérgezés Jánosházán. Már emiitet
tük mult számunkban, hogy Jánosházán gomba-
mérgezés történt Minorits György családjában e 
hó 19-éu. A családban aZ^elsőAldozaf Ilonka ne
vű 5 éves kis leány volt akit idősebb, fiubátyja 
és anyja Mironits Györgyné is követett az örök
kévalóságba. A gombát az asszony szedte a me
zőn és főzte meg„ igy történt a" mérgezés. A 
család két tagja és a férj kevesett ettek belőle, 
mert a gombát nem szeretik s igy azok életben 
maradtak. 

— Ingyenes himzötaiifolyam. Frigyes főher
cegnő védnöksége alatt működő magyar ipar védő 
és terjesztő egyesület városunkban ingyen him-
zőtanfolyamot létesít, ba kellő száron jelentkező 
részt vesz azon. Legkevesebb jelentkező 30 szük
séges, hogy a tanfolyam megnyitható legyen. Azt 
hisszük, hogy e miatt nem lesz akadályozva a 
tanfolyam rendezése, mert Celldömölk szépet és 
jót, valamint magyar jellegű hímzést óhajtó ma
gyar lányai tömegesen fognak jelentkezni közsé
günk jegyzőjénél. 

Bábái állás Kemenesszentpéteren. Keme-
nesBzentpéter és Mersevath iűzsegbeoi bábái ál
lásokra pályázók kérvényeiket kellően felszerelve 
augusztus 23-ig a celldömölki föszolgabírósághoz 
nyújthatják be. Választási határnap augusztus 27. 

— Sorozás. A képviselőház as njjoncokat 
megszavazta, igy a sorozást augusztus hó folya
mán országszerte megejtik. 

— Tüzoltótaníolyam. A vármegyei tűzoltó
szövetség augusztus 19—21-én tüzoltótanfolya-
mut fog tartani Szombathelyeit,-amelyre a kO-
vetkező felhívást bocsájtotta ki. Szövetségünk a 
vármegye törvényhatóságának támogatásával f. 
évi augusztus hó 19—21-ik napján a kerületi 
tüzrendészeti felügyelők részére tanfolyamot fog 
tartani, melyen korlátolt számban tüzoltótisztek 
és parancsnokok is részt vehetnek. Minthogy e 
tanfolyam éppen a tűzoltás és tűzrendészet ügye
inek intézésében való kiképzést célozza, azért a 
tűzoltótestületnek nagy .előnyükre válnék, ha a 
vezetésre hivatott tisztjüknek a tanfolyamon való 

dig hivatalosan "ma szerepel először a hivek előtti észvételét lehetővé tennék. Fölhívják tehát 
mmt plébános. . ' • „ I vármegyénk tűzoltóit, hogy Sz ügyet tegyék ta 

- 0. asszonyfai Mrorrosi állás betöltése ! nácskozásuk tárgyává és amennyiben a testület 
Az osffiJttonytW körorvosi állást ez idő szerint'parancsnokát (te ve vezető tisztje) etanfolyam-
HeUhéssX Hesdr látja el A körhöz tartozó ra a saját testületük (esetleg községük) pénztára 
községek pályázatot hirdettek a körorvosi állásra, | terhére fölvétetni kívánná, erre vonatkozó hatá-
meljbőrben ai választást augusztus 23-án ejtik rozatnkat a Varmegyei Tűzoltószövetség elnök-
meg a ffidöttekPályázati kérvények a cell- ségének (Szombathely alispánt hivataji ang. 10-
M Í * m m ' : ™ nyújtandók be, ahol én déli 19 óraig beküldtek, mert ez .dóutanbe-
a feltételek is megtudhatók. 

Vendéglő épület uro ie laúás i hirdetmény. 
A magyar vallásalap tulajdonát képező és 

Veszprémvármegyei Somlyóvásárhely község bel
területén a legforgalmasabb helyen fekvő nagy-
vendéglő telkének a rajta levő terjedelmes fő- és 
melléképületekkel együtt leendő örök eladása 
iránt ¡910 év augusztus] hó 21-ik napján délelitt 
¡0 érakor a somlyóvásárhelyi közalapitv. erdő
gondnokság helyiségében nyilvános szóbeli árve
réssel egybekötött zárt ajánlatu versenytárgyalás 
fog tartatni. 

Az árverés megkérdése előtt, az árverezni 
szándékozók által az árverést vezető kezeihez 
2500,l(kótezerötszáz) koroua bánatpénz vagy kész
pénzben, vagy óvadékképes értékpapírokban 
teendő be. A zárt ajánlatok ugyanilyen bánat
pénzzel látandók el. 

A részletes versenytárgyalási és eladási fel
tételek a somlyóvásárhelyi kir. közalapitv. erdő-
gondnokságnál a hivatalos órák alatt megtekint
hetők. 

Budapest, 1910. július havában. 
A vall. és közoktatásügyi minisztertől. 

• • 

• • 
H i r d e t é s e k e t 

felvesz 
a kiadibnatai. 
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érkező, jelentések már figyelembe nem vétetnek. 




