Hl.

évfolyam

Celldömölk, (Kiscell) 1910 augusztus 7.

32. szám.

EEMENESVIDEE
(„KISCZELL éa VIDÉKE")
•liii.i.ii
Egy é n e
.
félévre i .
BsersoaelOTel

KÖZÉRDEKŰ FÜGGETLEN
Megjelenik mindea vasárnap.

,,,

. . . 8 kor. I Negyedévié . . 8 kor. —
. , . . ' « . ,
I E g j e i i t i i á r a — „ 20 „
é r t o k o t h e t e i i kedd, aaerda. <• e.fltflrtAkfla.

Felelőt •serkeaitfi:
Huss
G y u l a

UJSAG.

(„KISCZELL és VIDÉKE")

S.<>rfc<,..tH..o éa k i . d Ó h l T . t . l |
t
Celldömölk, D ö n l l l k i-utea, Oomhaa h é i — Ide mtftzondők A lap szellemi áa anyagi l e s i e t illető mindennejntt
küldemények.
•

Az uj polgári perrendtartás.

számára annyi megpróbáltatás, hosszú időn vaslatnak az a tételes intézkedése, hogy
keresztül tartó izgalom igen sokszor csa kereskedő nem -kereskedőt csakis rendes
lódás ; rosszhiszemű, ravasz embernek lakhelyén perelhet.
Merész vállalkozás számba menne Szé szerencsejáték.
Nem kis kérdés az azonban, vájjon
kely Ferenc igazságügy-miniszter által a
Részletezni kellene, ha elősorolnánk, a javaslat tervezte egységes eljárás meg
t. Ház asztalára letett kódexet a nagykö miképpen rendezi a javaslat a hatáskört, valósul-e és hogy valójában gyors olcsó
zönség számára csak ismertetni is. - Idő, mért emeli fél a per értékhatárát, rontja és megbízható lesz-e as igazságszolgálta
tudás és képesség kell ebhez. De talán meg a javaslatot és mily eszközökkel tás, ha törvény lesz a javaslatból ?
részletében, egységében és összefüggésé veszi csak ítélkezésre a kezelési teendők
Lehetetlen ezekre a'kérdésekre bizo
ben nem is érdekli ugy a nagy közönsé tengerében fulladozó bírót. Részletkérdés nyos megnyugvással másként, mint igen
get, amely az igazságot többnyire csak számba megy a szóbeliség és közvetlen- nel felelni. Hisszük é s reméljük. Azért
saját esetében keresi s nincs fogékony- ség elvének a megvalósitása, a könyvki- mert az elvek a létező jogállapot minden
sága, tudása, ismerete az igazságkeresés vonat illetékessége, a bírósági szervezet hiányát orvosolják s a kulfölei bevált in
mikéntjének, az úgynevezett alaki jognak és tanács tagjai számának változása, il- tézmények tapasztalatának felhasználásán
megismerése iránt" Mert az uj perrendtar-1 letv
a.—Minderről hasábokat, j alapulnak, az eszközök pedig helyesen
tás az alaki jog: az illetékesség, a per- köteteket lehetne irni, ha volna, aki azt meg vannak választva.
folyás, a bizonyítás és jogorvoslat kérdé- elolvasná. Úgyde a modern kor gyermeCsak egy a bökkenő, az amin az igaz
seit szabályozza egységes eljárást akar kei impressionisták. Hangulat vezet,befo- ságszolgáltatás nyugszik s ez a jó bíró.
megteremteni.
lyás irányit. Szelek szárnyára kapunk fel És itt — kezűnk szivünkre téve — nem
Egységes eljárás ez a vezér moíivum. s országokat,—világokat akarunk látni, merünk olyan határowtt igen-nel Télélni.
Mert ne feledjük, hogy bat tételes törvény megismerni egy pillanat alatt még ott is, Mert Jó bíró csak az,lehet, kit tudás, hiés hét miniszteri-alaprendelet szabályozta ahol ez az ország a szaktudomány,, a hi vatásszeruség és ambíció mellett függet
eddig a polgári eljárást. Valóságos laby- vatás, a tanulmány országa.
lenít az anyagi gond, hogy csak hivatásá
rint volt még szakember számára is, aLesz bőven hozzászólás, idő, mig a nak éljen. A magyar bíró pedig szegény
mely labyrint ösvényeit még szűkebbé' javaslat tárgyalás alá kerül. Mert alapos ségi fogadalmat tett. Sorsa a mindenna
sokszor áthatatlanná tette a nem ritka a remény, hogy oda kerül, aminek ideje piért való küzdés. Meg nem emelkedett
felsőbb birói ellentétes határozat.
is, hiszen 17 évvel ezelőtt nyújtotta be fel sem az állam, sem a törvényhozás
A javaslat egységet akar teremteni. Szi ágyi Dezső az első javaslatot s majd arra a magaslatra, a mit lehet, hogy kü
Egységet az egész birói eljárásra. Emel visszavevén, 10 éven keresztül képezte lön-külön minden állampolgár hisz, hanem
lett gyorssá, olcsóvá és megbízhatóvá ten szaktanácskozmány tárgyát a kidolgozott, is hirdet, hogy anyagilag függetlenné kell
né az igazságszolgáltatást.
pótolt és most benyújtott javaslat Bizo tenni teljesen .a bírót, hogy erkölcsileg
Mert mint volt eddig? Lassú, nehéz nyos, hogy nemcsak szakemberek, hanem független lévén, jó biró lehessen.
Ezt.
ezt kell megértem I És amitől
kes méregdrága és költséges a bizony a laikus nagy közönség s különösen a
bizony megbízhatatlan volt az igazságszol kereskedelmi osztály hozzá fog szólni, a álszemérem, kötelezett tisztesség tartja
gáltatás. Jóhiszemű, tisztességes ember mely utóbbit nagyon közelről érinti a ja vissza a kart, valósítsa meg az állam, a
tem. Aztán hajrá. Szakadt a szoknya. Ezer kar kedett, mit valami kis majom ha' elefántháton
colás volt az arcomon, ki bánta'Mtfcj' •» - lovagol. Megköszöntük szépen a rnhát Nekem
Irta: BABUL, FERENC.
Egyszer — jól emlékszem — ünnepnap kö persze lélekreható beszédet tartott, a melynek
vetkezett Tudtam mert nj ruhát varrtak. Én vége az volt, hogyha kárt teszek a ruhámban,
. . . Volt nekem v é l t . . . Ott az édesvizű megrendeltem a magamét a kővetkezőképpen: vagy magamban, majd máskép, hat rám, mikor
folyó partján, a mélybe szerelmes Tisza virág
, .;
— Kedves manuv tessék nekem olyan ru hazajövök.
temetkezni jár, ott volt nekem gyermekkorom. hát varrni, hogy körül — és itt csípőmre mutat
Elindultunk. Még a talakutjáig csak bírtam
Fele huncutsággal, csalafintassággal. Tele ábránd tam — legyenek rövidebb rongyok és abba tes- a dicsőséget. Az igazat megvallva egy kicsit tet
dal, álommal.' ff
-—~—~—-—•
• • •. sék húzni egy" hosszú rongyot. (Az úgynevezett szett ajazép hossza:, rongy, (finom selyem öv volt
Mintha látnám azt a borzashaju, cigányképü ,8leifhis* ruhákat viselték akkor nagyjában.)
az) de egészen elfelejtette ezt velem az az ese
kislányt, akit göndörbáránynak hívott az egész
Eljött a kis zsidó, a Ritka Dávid és mérté mény, hogy megláttam Kis Gábor Laciékat a
falu és aki olyan pajkos volt, mintha nem is le ket vett cipőre. Aztán meg lakott a faluban egy szüretre menni. Rögtön kipárolgott belőlem mint
ány, de egy ifjúnak rakoncátlan lelke szorult úriasszony, az kedveskedni akart édesanyámnak, pen pródukáció és főtt a fejem a szürettől.
volna belé.
Először is igyekeztem a cipőmtül megsza
— az édesapámnak, — az unokája hozzá járt
Bizony én nem szerettem csak a fiukkal iskolába — vett ajándékba nekem is, a nővé badulni. Leültem a kert mellé és elkezdtem jaj
játszani. Nem szerettem én a menyasszony-ósdit remnek is kalapot. Mintha most is látnám. Kék gatni:
volt a szalmája. Foriuája~nagyon hasonlítót
meg a tanitocskát A nabnzásr, B
pen ki nem állhattam. Hisz ez olyan lányoknak fejősajtárhoz. Csak egy kicsit laposabb és kari nővéremet — majd megyek én is de nagyon
éget a cipő.
való volt Engem sokkal magasabb ambnciók he mája volt Ékeskedett rajta négy nagy másli.
— Megállj, megmondom (mamának, hogy
vítettek. Például a jegenyefaííetejére felkapasz
Eljött aztán a nagy nap. Szépen megmos
kodni. Vagy tüskén-bokron keresztül felkapasz datott megfésült anyám. Persze visítottam, mint nem emelted föl a szoknyád, mikor leültél —
kodni a Kis Gábor Lacick birsalmafijára és on- a malac, ha elevenen nyúzzák. Aztán felöltözte szólt ö és ellibegett.
nézni a ..világba. Közben persze teleraktam tett anyám tetőtöl-talpig újba. Határozottan roszEgy-kettőre lerángattam a cipőt, beledugtam
szui éreztem magamat az egész műtét alatt. De a harisnyát, összekötöttem a peruit keresztül
a .keblem* jóféle birssel
.végkép oda lettem a mikor a kalapot is a fe tettem a vállamon és ugy futottam a Pisze után.
Emlékszem, bogy gyűlöltem a cipőt és az
jembe nyomta. A kis kutyánk érezhetett hasonlóHogy milyen hatást szült megjelenésem ar
nj minit Mindig mezítláb jártam és rongyosan.
ról nem beszélek. A néni rögtön nem ígérte meg
Hiába varrta meg áldott jóanyám az én ruhá éppen, mikor piros szalagon csörgőt kötöttek a
az uzsonát hanem ígért ehelyett mást yÁM én
mat. Az csak addig tartott, amíg a kapun kiér yakába. Nővérem az egészen jól fe3tett. Begyes-

Tisza partján.
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szivbe kell mindama erényvirágok csiráit tömeg azonban nem végez felsőbb isko
beültetni, amelyek dus tenyészését a jö lákat, ezeknek egyedüli iskolájuk a nép.
iskola, s azért a tűzoltás tanítását és
vőben várjuk.
gyakorlását is be kell vinni a népisko
Tanulhatunk a németektől, akik már
lákba is.
a mult század közepén észlelve azt, hogy
Nem elég az olvasókönyvedbe ikta
katonai ténykedés merő pénzkereső fog
lalkozássá kezd sülyedni: az iskolákba tott pár ily irányú olvasmány és vers,
vitték be a katonai nevelést. Az elemi mert mindez ;csak elmélet. A madárvéde
iskolák apró gyermekeinek kezébe adtál; lemmel sem mentünk semmire addig, aa puskát ésja kardot, hogy ne csak ver mig csak verseltünk a madárról. Elmond
Tűzoltó nevelés.
sekben emlegessék a honszeretet erényét, ta a gyermek a szép verset a aztán még
is csak leszedte a madár fészkét, ahol
Általános a panasz egész országszerte, hanem honvédésre irányuló testmozgások csak érhette. Most a madárvédelmet gya
kal
is
rögzítsék
azokban
a
hon
megvédé
hogy az önkéntes tűzoltóságok foszlanak
korlatilag csináljuk. A gyermekek maguk
bomlanak, mert régi hü tagjai már kiöre- sére irányuló készséget is. Beoltván egy etetik télen a madarakat Ők csinálják a
gülnek, friss erők pedig nem igen akarnak szersmind a harcvágyat is, mely a gyer téli etefó-házikókat, a fészkelő oducskámekszivben meggyökeresedve, kipusztuluj tagokul belépni a tűzoltóságba.
kat. Tavasszal ők gondozzák a cinke fész
íjjgHa e sajnos jelenségnek okát fürkész hatlanul élni fog, sőt növekedni fog fel keket, számoutartva a kisfiókák kelését,
szük.jmegtaláljuk abban, hogy a tűzoltó- serdült korában is, 8 ha majdan megszó rüpüTÚ! tanulását Óvják, őrzik minden
nevelés egészen el van hanyagolva ha lal a harci riadó : nem a katonai kényszer, veszélytől. S jaj annak, aki bántani meri
zánkban, sőt egyáltalán nem is létezik. hanem ez a szívben roeggyökeresült tett az ő madaraikat. A szarkában meg a ká
vágy, a hazáért való küzdésnek az erre
Amikor évtizedek előtt a tüzoltóin- való képesség érzetétől duzzadó erős vá nyában fölismerte a gyermek a kis ma
lézmény újdonság volt, akkor az újdonság gya ösztönzi öt a cselekvésre, mely ak darak ellenségét. Hiába rakja oly magas
ra a ragadozó madár a fészkét, kiszedi
ingére erős hatással volt a különben sem kor csodás tettekre ragadja őt.
abból a tojásokat a gyermek, hogy az
oly önző irányú korban a fiatalságra, be
Ne n üres frázis Bismarck és M^pUke
ellenség ne' szaporodhassak." És íme, amit
léptek tehát tömegesen az akkori fiatalok
kijelentése, hogy a nagy* német-francia
országos törvényekkel nem lehetett elérni
a tűzoltóságokba, ki is tartották abban
háborúban ,a franciákat a német iskola
a hasznos-madarak—szaporodását -elérjük-híven. Mig lassankint megszokott közömmesterek verték meg." Téiiylég" az isko
büs intézménnyé vált a tűzoltóság is, sa Iákban katonai tettekre nevelt ifjúság a- a kis. gyermekek jó szivével és főleg a
tettre készségével.
mindinkább _ önző irányban alakuló világ latla azt a dicsőséges győzedelmet.
nézet ma már csak odatereli a fiatalságot
Alkalmazzuk ezt a tűzoltás terén is.
A németek—példáját—köveitek a-jaahová kicsi korától utálják: a jövédelpánök is a katona nevelés terén, japán- Legyen a tűzoltás ue csak elméleti, de
, mező foglalkozásokra.
országban is az iskolákban nevelik már gyakorlati tárgya is a népiskoláknak. Egy
Oly erős a pénzkererésre való hajlam ugy a gyermeket, hogy azok felnöve kis 70—80 mm. kaliberű rendes fecsken
a mai fiatalságban; hogy bármindennemü kedvén, a szivükben meggyökerezett ka dő, néhány darab könnyed dugólétra nem
4ársadalmi_tevékenységre is csak akkor' to7á's""tettv"ágX"eros -ösztönné duzzad, a kerül oly sokba, hogy minden iskolához
beszerezhető nem volna, Kikerül a torna
vállalkozik, ha azzal jövedelem, es pedig
t
rkalja.
terekre előirányzott összegből is. És a
eléggé gzámbavehetö jövedelem, j 4 r .
íme e példákat ~kéll*nek*nk is kö néhány száz korona befektetéssel, 's a
Hát hiszen jól van az, hogy a fiatal
ivetnünk. A tűzoltásra is úevelni kell az tanitók jóakaratú működésével oly nem
ságban a pénzkeresésre irányuló hajlam
embert, s ezt á nevelést ott ks-H elkez- zedéket lehet nevelni, amely vágyva-vágy
gyökeret ver, mert hisz mind drágábbá
...
; deni az emberszeretet gyakorlása fogékony a tűzoltói, mentő csapatokba sorakozni,
válik aki
a megélhetés
és fdlkopik
az
.
tettekre vágyódó, hogy a szívében meggyökerezett s testé
álla,
aa mai
időben
keresni annak
nem
bír,
Zita
nl.i
mai
1,1, .li.-in b a . a ü m
tinin
• °virgonc
r
' .
Orf
"
gyerinékked
élynél.
ben megedződött védelmi tettvágyát a
Végzetessé váló hiba azonban, ha a
A felsőbb iskolák már majdnem mind közérdek javára kifejthesse, hasznosíthassa
fiatalság szivében virág többé nem terem, fölvették a tűzoltás tanítását a mufikakö
Szervezzük tehát az .iskolákban ne
csupán csak merkantil portéka. Az ily rükbe. Ujabban az ipariskolákban is tért
csak a katonai zászlóaljakat, hanem a
fiatalság nem fogékony semmi emberba nyer a tűzoltás tanítása. tűzoltó szakaszokat is. A 10—12 éves fiú
ráti (hutnanismus) tevékenységre, s ma
De ez nem elég. A főiskolákban tűz gyermek már alkalmas erre, sőt—kísér
holnap csak csodálandó kivétel számba
oltást tanuló egyének közül nagyon kevés let alapján állíthatom — nagyon is alkal
megy egy-egy oly ember, aki veszedelem
érvényesül az életben a tűzoltás terén, mas a tűzoltás gyakorlatainak elsajátítására.
be jutó embertársán önzetlenül segíteni
legfölebb ott, ahol vezetőkre van szükség.
kész.
Ne féltsük azt a gyermeket attól a
Az igaz, hogy itt aztán igen szépen érvé
géptől, attól a 3—4 méteres jó erős létÉs e nagy bajon semmi más nem nyesülhetnek.
', iiiiut a nevelés.'Mara gyeruiékA tűzoltó ténykedésfe^hlvatott nagy rától. Az a fiu, aki a 12 méteres, hajla
dozó egerfáról lehozza a,szarkatojást, nem
fog leesni a S méteres létráról.
önérzetem mindezt nyugodtan hagyta. Dult ben tanások hangzottak ki. No nekem sem kellett
Természetes, hogy nem szabad túl
nem a szüret.
több. Usgyé, föl a szénapadlásra. Beleástam ma hajtani a dolgot, a gyermeknél, nem sza
— Pisze, gyere csak — szóltam testvérem gamat az illatos szénába. Ott kuporogtam, végre bad merev egzercirozásokkal gyötörni őt.
nek, — Tudod, hogy Kis Gábor Laciék szüre elaludtam. Estefelé ébredtem föi.
Játékszerünek kell a tűzoltás munkájának
telnek?
Kimásztam a padláslyukon. Láttam, hogy lenni, hogy abban a gyermek örömét ta
— -A—-Addig—sugtsm-bugtam, mig rávettem, kogyj
lárja —s—es--öWintelje^Jaléli^fflellei
menjünk ki a szüretre. Elszöktünk egyenkint a kor bocsátkozott a kútba egy hosszú csáklyával. mégis elsajátítsa a tűzoltás teendőit és vé
vendégségből. Aztán, usgyé a szüretre.
Anyám sírva tördelte a kesét:
rébe forrjon a tűzoltói hivatás szeretete.
— Édes Göudörbáránykám, biztosan odafúlt.
Csakhamar lerepült a kalap is a fejemtől.
Barabás István.
— Tyhü! most lett csak igazán melegem.
Kihúztam a hosszú rongyot. Belegyömöszöltem a
cipőket a kalapba. Vettem a hosszurongyot és Lesz ne mulass, lesz szüret, csak előkerüljek.
odakötöztem az egészet a gyomromra. Hogy lás Ezer félelem közt kécmeregtem le a padlásról
és mint a macska, a faltövéhez lapulva, csúsz
sam mindig, megvan-e?
Kis Gáborokat meglepve hívatlan és várat tam a kis kőfalig.
liz a kis kóial lett a végzetem. Ugyanis a
lan megjelenésünk. De aztán nem törődtek ve
szines v á s á o n y ö l t ö n y ő k
lünk. Pisze jóllakott szőlővel. Hallgatott, amíg mi és a szomszéd, ház közé volt épitve. Alacsony
evett. Da aztán leült egy fa alá és piszegett. volt, könnyen rámásztam. Aztán ha mifelólünk
finom nyári lelöltdk
Éa elememben voltam. Fáról le, fára föl. Szólót, kerestek, átcsúsztam. Ha arról kerestek, vissza
no azt annyit ettem, hogy utóbb le kellett oldoz csúsztam. Egys?er aztán kerestek mindkét felől
nyáti sacco- öltönyök .
nom a gyomromról a pakkot, mert nem bírtam. és ott maradtam a kerítésen ülve . . .
elsőrangú kivitelben és-jutányos
Pisze végre is addig piszegett, hogy haza . Igbaptak Bevittek... ftt aztán jött abus
indultunk. Engem_rossz-előéTzetek kezdtek bán tragédia. Erről ne beszéljünk...
árakon kaphatók:
Ilyen bájos történetek szép számmal fordul
tani.
Deutsch F. Károly és T á r s a
nak
elö
az
én
multamban.
De
én
mégis
lehajtom
— Tudod mit Piszikém, te majd bemegy
fejem es könnyes szemmel gondolok gyermekko
előre és megmondod, hogy ne bántsanak.
férfiszabóknál
Eleinte vonakodott, utóbb mégis csak rá romra, amely ott játszódott le az édesvizű folvó
p
a
r
t
j
á
n
.
.
.
.
'
Budapest
VI., Ferencíek-teré 2.
vettem.
Alighogy betette a lábát Pisze gyanús csaltörvényhozás, hogy az uj polgári perrend
megalkotásával végleg és érdem szerint
rendezze már a magyar birói állás anyagi
és erkölcsi kérdését is. Ettől függ a jó,
gyors, olcsó és megbízható igazságszol
gáltatás.
Nagy Zoltán
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meg a szálkát más szemében, mint a magáébg
— Feliltzettek. A vasutasok zászlóünnepé
a gerendát. Sokkal nagyobb sajtóhiba az, hogy lyen felülfizettek: Mittelman N. 50 K. Máv te
mint szerkesztő Marton dr neve helyett a .Dink- metkezési egylet Szombathely, Gy. Soproni moz
greve" neve szerepel s hogy társadalmiéi helyi donyvezetők 30—30 K. Máv. északi fütómtthely
— Királyi kitüntetés püspökünknek. Egyház érdekű
lapnak nevezi, holott köztudomású, hogy
megyénk föpásztorát István Vilmos dr. szombat privát egyéni érdekeit istápolja vele, a végnél- munkásai, Nagy Dénes, D. v. Altiszti egylet Szé
kesfehérvár 20—20 K., Balogh Mihály, Deim
helyi megyésplispököt az uralkodó nagy kitünte küll személyeskedés és meghurcoltatásnak a ne Sándorné, Patyi Jónás, Poca Lajos Keszthely,
továbbjáig.
A
mi
pedig
a
dolog
lényegét
illeti
tésben részesítette, neki azon alkalomból, hogy
X»gy József, Nagy Antal, Dombóvári máv. tár
püspökségének 10-il; évét üiue, li a valóságos bel att tanácsolom jóakaratulqg Marton dr.-nai, hogysaskör' Ifj Reich Imre, Nunkovics Dénes, Móric
nt'.'órSdfón Ó mindig más dolgává/, ne dugja a§
Dénes,
Valós József, László József, László Bol
ső titkos tanácsosi méltóságot adományozta. Mint orrát oda, ahova Őneki semmi kise ! Mielőtt az
halljuk, ugyanezen kitüntetésben részesült gróf utcák neveit, meg más exszisztenciáját elseperné, dizsár, László Dénes, Kartel Dénes 20—20 kor,
Gandalovics János, özv. Merkly Edéné, Simon
Széchenyi Miklós győri megyéspüspök is.
talál 0 elég seperni valót a maga háza előtt, Sándor, Scheidl Antal, Michl Vilmos, Szita József,
olyannyira, hogy egy tucat uccasipröt állandóan Takács György 6—6 korona,-Fatlek József, Ta
, — Államsegély a jegyzőknek. A belügymi
majd ha abbeli kötelességét tel rafás István, Máv. hivatalszolgák egylete, Bpest,
niszter augusztus hó elsejével a vármegyei, köz Joglalkoítathna,
az 0 éleslátásóra bízom, miszerint meg Berkes János, Schvarc Dávid, Balassa Jenő, Mol
ségi és körjegyzők, valamint ezek helyettesei ré jesítette,
győződést
szerez
arról, hogy ily jó izlisü iótönseg nár Lajos, Boros Imre, Csorna János, Balázsovics
szére 11343 koronát utalt a vármegyéhez a jegy ily alakokat erköles
preditátoruknak nem fogadhat
Gyula, Makrauci József, Németh Márkus, Csuha
zői illetmények kiegészítésére.
el. Utólagosan pedig kijelentem, hogy az egész Lajos, Demiter József, Diukgreve Nándor, Békóc
— megkezdik a sorozást. A holnapi napon meghívó szövegében két hiba volt! Jánosháza Imre, Németh László, Gerö József, Gáspár Kál
immár bizonyosan megkezdhető a sorozás, mert 1910. július hó 31-én. Nyomdavezető. Az ügynek mán, özv. Tóry György né, Schöntag Márton, Süle
a képviselőház után a főrendiház is megszavazta természetesen folytatása a bíróságnál lesz. Hogy János, Kovács Károly, Horváth Ferenc, Haidekaz ujjoncjutalékot. A harmadik dátum tehát el „Dlnkgreve-Marton szerkesztő urón eíverik a ker Antal, Vizlendvai József, Singet Ignác, Né
halasztva nem lesz. A honvédelmi miniszter ren port, az bizonyos. Egyebekben ugy halljuk, a meth József, Vajda Sáudor, Ventler Lajos, ifjú
deletében benfoglaltatik, hogy ott kezdeudő a jánosházai .Herald* végóráit éli. Ezidöszerint Tóry György, Kondor Gyula, Bárdossy Sándor,
sorozás, a mely sorozó járás a sorozás kezdő egy néhai ipásztoniyerek« fedezi az alig 80 pél Haidg István, Kovács Sándor, Bánóci N., Géfin
napján az eddigi működési terv szerint kitűzve dányban megjelenő lap költségeit, de már ő is Lajos dr. Nagy Pál, Málnási Antal, Péter Dániel,
volt. Igy hát a vármegyében Szentgotthárdon kez nuja a dolgot.
Halász Jenő, Horváth "József, WénoTér István,
dődik 8-án a sorozás. Celldömölkön polgári elnök
— Szabadságon. Liránik Gyula községünk Halász Gyula, Vintze Tamás, Ásbóth Gyula, Ká
Radó Gyula dr. főjegyző. A sorozás szept-1, 2,
a mult héten kezdte meg többb hétre rolyi István, Vadászi Pál, Smied József, Sah var c
3-án lesz. A vármegyében szeptember végéig be- jegyzője
terjedő szabadságid -jót S'hir szerint ez idő alatt Samu, Garay "Dezső, özv. Zatics Györgyne.'SUle
tejetetnek a bizottságok működései
János, Szűkíts Gyula, Somogyi János, özv. Grosz
Nagymáriacellbe zarándokolt családjával.
Henrikné, Németh István, Horler János, Horváth
— Elhunyt- A jánosházai ak köztiszteletben
=Hfcerencsés szerencsétlenség. Bizony nagy Hervai Károly, UémetlTJánös. Kálmán Béla dr.,
álló jegyzőjét, Benyó Istvánt nagy csapás érte, szerencse volt, hogy július 30-án a Grazból Bu özv. Nagy Jórselné, Németh Ferenc, Horváth Mi
leánya Gróf Lajosné szül. Benyó Ella mult hó dapestre robogó gyorsvonat keréktörésénél sze hály, Nagy Karoly, Szabó Ferenc, Ipsics János,
n hosszas szenvedés után elhunyt. Nagy- rencsétlenség nem isett. Midőn a vonat Ostfiasz
[Nady-István, ZáhoiSzky Sá'ldnr, > Si-hindlpr N
Jurec Flórián, Szatller Lajos, Egerszegi József,
— Szabadságon. Somogyi Aladár szolgabíró a legnagyobb sz-rencsétlenség okozójáva válna Fittner Antal, Patyi Rezső, Saller Gyula, Ujc
volna. Persze a vonat nyílt pályán rögtön
szabadságidejének egy részét betöltötte s 10-én tott
megállt, és az utáua jövő tehervonat Jwtolta az András, Szalay József, Gábriel Ferenc, Reich Ist
visszatér hivatalába. Hosszabb idejű szabadságát ostfiasszonyfai vasúti állomásra, ahonnan távira ván 5—5 korona, Renkő Gyula, Módos József,
csak később fogja megkezdeni.
tilag kértek uj mozdonyt, mely a gyorsvonatot Georgovics József, Kohn Sándor, Csöngei Pál,
A törött mozdonyt a szombat Horváth Jenő, Deli József, Kálmán Fülöp, Gutt— Képünnepély. Mult vasárnap folyt le az továbbszállította.
inatm Adolf, Molnár János, Cmder Pál, Bárdossy
apátsági majorban Hollósy Jusztinián dr. apát helyi műhelyben kijavítják.
Sándor, Lune Alajos, Kazhmky Jenő, Horváth
tiszteletére evenként rendezni szokott népünne
— A járás yimróájal. E.iy hete hangos : Lajos, Szeli József, Porkoláb Mihály dr., Berec
pély. A jó idő folytán nagyon sok kiránduló, mező a puskaropogastól és a kutyák csaholásá Lajos. Pethó Ferenc, Kerekes Károly, Donáth
akadt, volt tehát nagy közönsége a népünnepély tói, a vadászszenvedély gyakorolható fogolyra, Vilmos, Kinicky Lijos, Komatics Ernő, Berger
nek. A kirándulók késó estig vigadoztak a hüs 15 ikétől pedig nyulakra is. A járásban ezideig Antal, Kuthy Józset, Katay Géza, id. Reich Imre,
104 vadászjegyet váltottak.
fák alatt.
Suták Józset, Kern József, Karsay János, Károlyi
— A hónapos vásár állatvásárral egybeköt József 4—4 korona, Pálinkás Géza 10 korona,
— i sorscsapása nehezedik a jánosházai
Minorits családra. A családban a mult hó végén ve csütörtökön megtartatott. Marhában óriási fel Szógyényi Marich F.-né 8 kor. László Ferenc 7
gomba mérgezés következtében e'halt két gyer hajtás volt, zsibvásár is forgalmas volt, csak a K., Pletuics Ferenc, Ernst Józsefné 6—6 korona,
mek és Minorits Jáuosné, még most is a sorsül sertéspiac pangott, mert a járás több községe, Polcer N., Kelemen Tivadar, N. N., Schütz Gyula,
Bodorkos N., Brunner Ferenc, Boros N , Tisler
dözött férjnek vigaszul maradt egyetlen kis Hát valamint Celldömölk is zárlat alatt áll.
József, Pethó Ferenc, Mayer István, Horváth Ist
egy kocsi elgázolta. Dacára a súlyos sérülések
— Színházi jelentés.. A soproni és szombat ván, Vince 8ándor, László József, Kocor József,
nek, a kis Mu életben fog maradni.
helyi színhazak elsőrendű művészei csütörtökön Benkó Ferenc, Bokor Károly, Kis PáJ,. Gombor
— Távozó mészáros. Kransz Mihály celldö nagyszabású hangversenyt rendeztek a Griff- Vendel, Gérsey Ferenc, Giei József, Simon Fe
mölki mészáros rövidesért eltávozik városunkból szalló nagytermében. Felléptek Batizfalvy Ella renc, Szabó Gyula, Holpert Mihály, Holpert Jó
Sopronba. A közös hadsereg Sopronban tartóz soproni primadonna, Várady Márton bariton éne zsef, Pál József, Kis István, Várkonyi Ferenc,
kodó csapatai részére beadott husszállitási ára kes és. bonvivan, Szentiványi Lajos énekes bon Ipsics József, Rosta János, Póce Dávid, Ihász An
jánlatát az it etékes katonai hatóságnál elfogad viváu, Feledy Boriska a szombathelyi színház tal, Mógor József, Karát József, Mustos József,
ták, igy ö neki Sopronban uj üzletet kell nyitnia. primadonnája, Görög Olga a szombathelyiek nép Kis József, Varga József, Pap Mihály, Kreiner
A celldömölki üzletet átadja sógorának, aki azt szerű énekesnője, Solti Ernő-tenorista, Hubert József, Tamacs Gyula, Kocsi Lajos, Horváth Imre,
Miksa karmester dirigálása mellett. Este fél 9-kor Kis Pál, Kocsis Károly, Somogyi Bálint, Töreki
rövidesen át is veszi.
».-;•>
kezdődött a kabaré és szép közönséget vonzott. Sándor, Jenéi János, Kovács István, Zsigmond
— láaosháza szenzációja. .Jánosháza nagy Belépőjegyek 2, 1 kor. és 60 fillér voltak.
Istvánné, Mizeri Sándor, Tar Ferenc, Szarka Já
községnek ismét megvan a maga nagy szenzá
— A katholikns legényegylet tánerigakna nos, Nagy Antal, Vajai Sándor, Szabó József
ciója. Ezt a nagy szenzációt Marton Adolf dr.,
1
—3 kor. Végét a jövő számban közöljük.
orvos, a .Jánosháza és Vidéke cimtt nem kózér- A celldömölki katb. legényegyesület ma, az az
dtket szolgáló Jetelitlen szerkesztője szerezte meg f. évi angusztus 7-én vasárnap a .Korona" kert— Hozi az DJ kávéházban. Az Ujkávéház
azzal, hogy az ottani Jiuün-fé\e nyomda vezető helyiségében nyári táncvigalmat rendez. Kedve átalakítása után Kenessey Dezső kávés állandóan
jét, Edtvbs Lipótot, a nyomdába behatolva botjá zőtlen idő esetén a mulatság a Korona összes ujabb és ujabb meglepetésekben részesiti vendéval fejbe ütötte azért, mert Eötvös egy röpirat helyiségéaienleszjnegfcrJSs. BelépfldijjJJzemélyT Igeit, Már szerződést kötött egy mozitulajdonossal,
ban válaszolt a .Jánosháza és Vidéke" c. kra jegy 1.50 K családjegy 8 korona. Tekintettel a mely szeptember 1-től kezdódóleg hetenként há
kéler lapnak|ama|közleményére, melyben azt írja, jótékonycélra felülfizetések köszönettel fogadtat romszor fogja szórakoztatni a közönséget Bizony
hogy a Rubin nyomdában hibás munkát csínál nak és hirlapílag nyugtáztatnak. Kezdete este 6 eddig nekünk, cellieknek vidékre kellett ily szó
nak. Eötvös nyomdavezető nem maradt adósa órakor.
rakozás céljából utazunk, amit most városunkban
Marton Adolf orvos-szerkesztőnek, egy szedóvas— magas jntalék mellett ügynököket, uta is jóval olcsóbban és kényelmesen elérhetünk.
sal arcul ütötte Martont és végre reázárta az aj zókat keres ablek-redőnyök elárnsitására Schil— Dj fodrásznó Celldömölkön. Muller Hef-'
tót és addig nem eresztette ki Martont, mig a linger Simon és Társa ablakredőny gyára, Bu
csendőrség oda nem érkezett A nyomdavezető dapest, Gróf Zichy Jenő-utca 16, hová Írásbeli mina fodrásznó július elsején visszatért váro
sunkba s itt a modern hajfrizurák bármelyiket
nyilatkozata, mely miatt Marton annyira felbő ajánlatzik ési megrendelések intézendók.
(kinek-kinek tetszése szerint előállítja. HáVi ábdnszült szószermt igy hangzik: A .Jánosháza es
Samu
bácsi
teheneinek
öngyilkosságaVárosunk
nenseket elfogad, valamint estélyekre, lakodal
Vidéke" cimet viselő sartiuiae, mely a „közér
dek" leple alatt Marton dr. hatáitajan bosszú ban általánosan ismert Schmöergrr Samn keme- makra, tincvigalmakra meghívásokat vidékre is.
álló és irigységü rossz természetének a meleg nessömjéni lakos, kereskedőjteheneit gázolta eLa Celldömölk, Eís-utca 5. szám alá kéri'a megke
~*~
ágya, foglalkozik e heti cséplésében a vezetésem soproni vicinális a kemenessömjéni határban. Az resést intézni.
alatt álló jfánosházai könyvnyomda, .termékével'- átjárónál hajtották haza a legelőről a teheneket,
Bár kutyaugatás nem hallatszik a mennyország a mikor a vicinális zajától megvadult állatok
ba, kötelességem arra alantiakban reflectálni an nekirohantak a | vonatnak, a mely lemészárolta
nál ís inkább, mivel főnököm ily egyénekkel po az állatokat, tetemes kárt okozván a tulajdonos
lémiába nem bocsájtkozik. A való az, hogy mi nak. Amint halljuk nenicsaka kárösszeget veszti
kor a meghívót nyomtam, Rubin ur el volt utaz Samu bácsi, hanem még a'vásut feljelentést ia
va, tanúja reá Rauch Lajos ur, kivel a korectu- tett ellene, bogy a marhákat kellő felügyelet
rát együtt átnéztük s hogy egy pár betű hiba nélkül hagyta a pálya«te3t közelében.
az á s v á n y v i z e k királya, angolkór é s vers legénység
mégis benmaradt — a mi nélkül Marton dr. lapja
— Sertésvész. Celldömölkön a sertésvész
ellen páratlan g y ó g y s z e r . Mint üdito éa hüsito
egyszer sem látott napvilágot — annak egye pusztítása fellépett, több elhullás történt, miért
ital a l e g e l s ő minden vizek között. — Főraktár
düli oka az, miszerint igen sürgősen kellett a is az állatorvos intézkedéstra a község lezára
Celldömölkön : Oeyer Oyula utóda l i k
Hl
meghívókat készíteni, a mellett rendkívüli nagy tott a marhalevelek beszedettek, igy hát sertés
vásár iiern volt tartható csütörtökön.
" Különben Marton dr. is előbb látja
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A kataszteri felméréshez szükséges

Vendéglő épület örekeladási Hirdetmény.
A magyar vallásalap tulajdonát képező és
Veszprémvármegyer Somlyóvásárhely község bel
területén a legforgalmasabb helyen fekvő nagy
vendéglő telkének a rajta levő terjedelmes fő- és
melléképületekkel együtt leendő örök eladása
iránt ipio év augusttus hó 22-ik napján délelőtt
10 érakor n somlyóvásárhelyi kü/.alapitv. erdő
gondnokság helyiségében nyilvános szóbeli árve
réssel egybekötött zárt ajáulatu versenytárgyalás
fog tartatni.
Az árverés mcgkérdése előtt, az árverezni
szándékozók által • as—árverést vezető kezeihez
250O.t(kétezer8tszáz) korona bánatpénz vagy kész
pénzben, vagy óvadékképes
értékpapírokban
teendő be. A tárt ajánlatok ugyanilyen bánat
pénzzel látandók cl.
A részletes versenytárgyalási és elodáBi fel
tételek a BomlyóváBárhelyi kir. közalapitv. erdőgondnokságnál a hivatalos órák alatt megtekint-'
, hetők.
Budapest, 1910. július havában.
A vall. és közoktatásügyi minisztertől.
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nyilik meg, mely a győri iskolák növendékeinek csa
ládi gondozást kellemes ottbont adni van hivatva, as
Beiratási dij 50 K. Évi ( 0 ha) ellátás és lakás 700 K.
Érdeklődőknek készségei szolgál felvilágositással a
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„Tanulók Házi" igazgatósága
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Kemenesaljái közgazdasági Hitelbank r. t.
áruosztálya

AKI

HIRDETNI

AKAR

Fiókfelepek:

meg .pedig eredményesen,
forduljon

LEOPOLD GYULA
birdoló

rillalat

bclMi

Celldömölk

Csornán

tl

Bioip.it. Vn, bBÍM-Urit ..
ahol hirdetéseket az összes lé
tező bel- és külföldi lrrlnpokban és naptárakban kiváló
szakértelemmel, lelkiismerete
sen,' pontosan és szolid ára
kon eszközölnek, 256 naptár
kizárólagos képviselete, vidéki
lapok- központi • hirdotési osz
tálya, számos hirlap kizáróla
gos kezelósége. Diszes ujsagkataligus, képes naptárjegy
zék és minden felvilágosítás a
. L c. hirdetőknek díjmentesen.
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Mindennemű

gazdasági

Muraszombaton,

é s Zalaegerszegen. ©

gépek é s
raktára.

szükségleti

Állandó nagy raktár műtrágya, mütakarmány, • zsák, ponyva, olaj, kenőCB,
kütélnemüek és mindenféle gazdasági cikkekből.
a H i t e l b a n k

h e l y i s é g é b e n

• i l U l ntfalTm.

G u m ó k o r (tüdőbajok), l é g z ő s z e r v f l b á n t a l m a k , szamárköhögés,
influenzánál.
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haunáljon
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nrrhnmto, gr.rai.k.ka.k
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H . . öirolio.
& AMkkmAbMl kkonTedük mAr rürid hk» fontok
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Ajánlja a legjobb és legújabb szerkezetű ve tógépeket, talaj mi velő esz- , i
közöket, cséplő szerelmónyeket ugy motor, mint göz éa járgány hajtásra.
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