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VEGYES TARTALMÚ FÜGGETLEN LAP
Mecjclea atiadoa vaa
E ő f i i e t é s i ara : Egész évre 8 korona, leiévre"
korona, negyedévre 2korona.
Eeyes szam ara ('arabonként 20 fillér.

Törvényszék Pápán.
Ha megfigyeljük az e s e m é n y e k fo
lyását, tapasztalhatjuk, hogy a v á r o s o k
é p e n ugy, mint egyes emberek,
örök
harcot vivnak e g y m á s s a l . Kz a versen
g é s mindig
az
e l s ő b b s é g é é r t folyik,
itletve"oly" j a v a k é n , melynek b i r t o k á b a n
kétféle t ü n e m ó n y n y i l v á n u l
meg.
Az
e l s ő az az ö r ö m . m i i a javak meg
s z e r z é s e kelt. a m á s i k az a tudat, hogy
riválisát maga a l á g y ű r v e ,
fölényével
kérkedbTétik. Az ö r ö k ö s
liánoknak
ezek. az indító okai rendszerint s csak
r i t k a s á g s z á m b a m e n ő eset, midőn m á 
sok
érdeke
benne
érinlVer
nin
csen. A k ü z d e l e m n e k eme
nemesebb
válfaját vívják most o d a á t
Pápán,
a
t ö r v é n y s z é k é r t szálllak sikta. egy olyan
i n t é z m é n y é r t , mely eddig m é g
senkié,
é s a nem létezőre e g y é b a s p i r á n s nincs
is. A p á p a i a k memoranduma
a
tör
vényszék elnyerése
érdekében
útjára
indult m á r és mint a » P á p a é s V i d é k e «
iria, a k ö v e t k e z ő k e t tartalmazza:

Káin.
Irta; D L n i i Coloma. Spanyol eredetiből fordította:
Jan
Bernardin
*(Folytatás.)

A méltatlankodó ur újra felelni akart,
de Roque közeledése bennerekésztktte a .-zót.
Egyik kezében egy kosár babot hozott s nyo
mában egy fél tucat pulyka jart, a melyek
mohón kapkodnak a bab után.
— Roque, édes fiam! — kiabált az úr
forma, feléje szaladva — Itt az ideje, hogy
fölkiáltsunk: — Éljen a köztársaság!
— Hudru, udru, udru! — dörögtek a
pulykák, megijedve e 'Tinától.
— Komám, még a pulykák is azt kiált
ják: éljen! — váiaszolá Roque, csodálkozva
e társak megnyilatkozásán, melyek nem te
kintve tollazatúkat, olyanok voltak, mint 6:
ketlábuak.
" •• •
Hüledezve látta Joaquina, hogy az elv
társ és Roque titkolózva beszélgetve "távoz
nak a torony mögé s lopva ment utánuk;
előbb egy szalmakazal, utóbb egy tört kereke
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A memorandum felhívja az igazságügyiriniszter figyelmét arra á" körülményre, hogyvarosunkban már volt törvényszék, de nem
egészen négy évi fennálás után részben talán
politikai okokltol is megszűnt. De a törvény
szék nélkülözhetetlenségének érzete azóta
•• teljesen átment n közUid.Mbn
i.'illita
varosunkban, valamint a papai, deveeseri és
celldömölki janisokban minduntalan megújuló
közóhaj.
, Az uj törvényszéket a papai, deveeseri
és celldömölki járásukból lehetne legcélsze
rűbbéi: kikerekíteni.

tenniök, hogy Papára jussanak és csak az
után ülhetnek fel a veszprémi expressre.
Ugyanezek a nehézségek a celldömölki és
deveeseri járásokban is feltalálhatók, bár nem
ily nagy mértékben.

Törvényszékünk jeleidéi; Veszprémben
van. mar pedig a megyei székhelyre való'
utazás költséges is, meg — a rosszíközleke
dési viszonyok miatt — nehézkes is. I l l a
tárgyalás Veszprémben kissé hosszabb ideig
tart. a pereskedő feleknek, ügyvédeknek,
tanuknak es szakértőknek minden tárgyalíts
legkevesebb másfél napját rabolja el. Ezt a
gyászos időrablast még jobban megérzik a
papai járás lakosai, akiknek akárhányszor
előbb meg harmadfélórai kocsiutal kell meg-

• Pedig a most érvényben levő perrendtartás szerint csak a járásbíróságoktól lelébbezett polgári és büntető perekben, továbbá
törvényszéki eljárás alá tartozó bűnügyekben
válhatik szükségessé a peres feleknek, ügyvé
deknek és a perben szereplő többi személyek
nek Veszprémbe való utazása, mert a ren
des perekben az írásbeli eljárás folytán a
szükséges
tanuhall gátasokat és szakértői
szemléket megkeresés utján a kir. Járásbíró
ságok eszközölhetik.
Ez azonban meg fog változni az uj
polgári perrendtartás életbe lépésével, mély a
szóbeliség és közvetlenség elveinek alapján
épülvén fel, ezen elvet a rendes perekben is
keresztül viszi és igy azon időtől togva, m i 
dőn a polgári perrendtartás tervezete tör
vénnyé válik, a Veszprémbe való kényszerű
utazgatások száma nemcsak jelentékenyen

miatt használatlan szekér mögött rejtőzve.
Az úrforma első szavaira .Roque fejéhez ka
pott kezével, mintegy rémültében. Keze kap
kodásából kilátszott, hogy. olyas valamire
igyekezett rávenni a legényt, a mitől ez vona
kodott; a szél érthetően vitte Joaquina fülebe
e szavakat: »A nép erdeke! A haza! A gaz
dagok zsarnoksága! földosztás!"
— Hátba meglőnek? — kérde Roque
a bizonyítással szemben.
A szegény anya szive megrázkódott,
mintha golyó érte volna már a lia mellét.
Roque végre mintha engedett volna az úr
forma okainak; ez ugyanis lelkesen rázta
mind a két kezét s igy szólt:
— Elhozd aztán a te puskádat is. meg
az apádét is! . . .
— Jó — felelt Roque s lehorgasztott
fővel, komoly ábrázattal, mintha valami fon
tos tervvel foglalkoznék, fordult az ültetvénybe
vezető útra, a hol egy kunyhóban volt • el
helyezve az ágya,
" Joaquina nem merte visszatartani. Újra
bement a toronyba s ösztönszerűen azon

hely felé tartott, melyen Miguel tartani szokta
puskáját. A puska nem volt ott, kimentében
pedig Miguel nem vitte magával: RoqueoáI
volt tehát. Valami nyugtalan kíváncsiság von
szolta a szegény édesanyát ide-jda, biztos
irány nélkül. I.eült végre egy ajtóküszübré s
kezébe temetett fejjel, földre szegzett merev
tekintettel ült mozdulatlanul. Képzelete rohant
a bizonytalanság korbácsütései alatt s maga
után hurcolta ezt a szegény anyai szivet, a
mely reszketet az öt gyötrő végzetes képze
letek láttára.
Lassan-lassan eltűnt a nap, utána távo
zott a világosság s aztán egyik a másik után
gyulladtak ki az égen a csillagok s amint
nőtt az árnyék, ugy nőtt Joaquina szivében
is az aggodalom. Megjött munkájából Migue
is és miután megvacsorázott, lefeküdt komo
lyan és^szótlanul szokása szerint.
Joaquina ezután kiment az ültetvénybe
s. miután végigment a véleményben, gyorsan,
lopva tartott Roque kunyhója felé. Egy
gyertya világított benne. Tüske ott szundikált
trágyadombján, közel az össze-visszahányt

Sánáör

iérfi és noi angol és francia uzabó
CEI,I>I>t>TlÖL.K,

17A3TDOS

Szerkesztőse? éS" t i i d i h:T^taI:
Dinkgrere Nándor könyvnyomdája Celldömölki
ide intezendök a szellemi re<--zt illető kozlemi i
hirdetések es- muMi4»mteinn i*tizitlMékl k.

S á f f i - u . i'Takács-hazi

l|j

Elvállal mindennemű férfi és noi
ruhák

angol és francia szabású

készítéséi. "

Lovagló és sportöltönyök kitűnő szabásban.

24, s z á m

KEMENESALJA

• 2 oldal

Ilyen culturális intézményekkel ellátott,
gazdaságilag fellendült, mindenütt aszfalt
járdákkal, vízvezetékkel, részben csatornázás
sal, villanyvilágítással és vasúti gócponttal
birtj város méltó arra. hogy három járásnak,
mint a papai, devecseri és celldömölki járái soknak törvényszéki székhelyéül szolgáljon.*
A veszprémi és szombathelyi törvény
székek ma agyon vannak terhelve munkával
s a három említett járás elszakadása után is
elég-nagy— le.-z még az ügyforgalmuk:
• Kzen kivül pedig a I'ápa, Devecser és
Celldömölk, illetve a pápai, devecseri és
celldömölki járásuk között fennálló gazdasági
és kereskedelmi összeköttetés is azt invol
válja, hoj'y Pápah legyen ezen három járás
Az uj perrendtartás
életbeléptetése nak törvényszéke, mert ezen három járás
szükségszerüleg magával vonja a törvényszé kereskedelmileg és gazdaságilag Pápára gra
kek szaporítását. Varosunk joggal követelhet vitál es Pápa mindhárom járásból könnyen
magának helyet a törvényszékért versengő és olcsón elerhető.«
A memorandum végre utal Polónyi
városok sorában. Van számos törvényszék az
országban, mérvnek ttgl forgalma most is alig (ié7a volt itiaysiieügyininitzter azon határozott
haladja meg az egykori pápai törvényszék Ígéretére, hogy a pápai törvényszéket vissza
ügyforgalmat l'edig akkor csak két járás tar fogja állítani.
tozott hozzá: must három akar ide csatla
kozni. Nem szabad figyelmen kívül hagynunk
azt a jelentős körülményt sem, .hogy az
előbb említett kimutatás városunk 33 év
A magyar munkásnak
előlti kepét tünteti lel. Már pedig azóta oly
Véres a tenyere
jelentékeny átalakuláson mentünk át, amilyenre
És nincsen kenyere.
kevés példa vall a vidéki városok történetében.
emelkedik, hanem meg is többszöröződik, a
minek következménye az lesz, hogy — mivel
az
ügyek
legnagyobb
részének
substratuma nem bírja meg a perben szereplő
személyek utaz*atasának költségeit, — a
teendőkkel amúgy is túlterhelt törvényszékek
a gyakorlati elet követelményeivel számolva
kénytelenek lesznek sok esetben nem annyira
alapos, teljesen kimerített bizonyításra épített
és megtárgyalt íteletei hozni, mint inkább a
péreS felek'megkímélése és költségek meg
takarítása céljából az ügyet vagy gyorsan,
kellő bizonyítási eljárás nélkül befejezni, vagy
a közvetlensége elvének leláldozásával — a
mennyiben erre a törvény módot nyújt —
az eddigi megkeresései eljárást követni.*

A magyar munkás."

• Lakossága 40 szazalékkai emelkedett
és számos közmivelódesi és gazdasági intéz
ménnyel gyarapodott Felépültek a pápa—
csornai és a pápa—bánhidai vasutak, a m.
kir. dohánygyár, szövőgyár és annyiközmivelődési intézet alapíttatott, hogy Dunántúl e J
tekintetben egy város sem múlja városunkat
felül.
Földmivelési iskola, állami tanítóképző,
állami polgári leányiskola, ref. leányinternátus,
tanítónőképző, kath. tanítónőképző, izr. polg.
fiúiskola, állandó köszinház stb. gyarapítják
azon culturális intézmények számát, amelyek
már előbb is megvoltak városunkban, mint a •
református főgimnázium, kath. gimnázium, '
ref. theoluiiiai akadémia stb.

zöldség s az üres kosár mellett Roijne egy
farakáson üldögélt s egy szaruból olajjal
kenegette két puskának kakasát, melyeknek
fényes csöve meg-raegcsillant a gyertya
fényénél.
IV.
-r- Mit csinálsz ily későn még ébren,
gyerek? — szólalt meg Joaquina, hirtelen
belépve a kunyhóba.
Roque" egy ugrásra föntermett, földre
ejtve a fegyvereket, s harag és megvetés
között szolt:
— S mi köze hozzá V
— A szent Szűz szerelmére, szólj, mi
ez? — kérdezé aggódra Joaquina s lábával
félre rúgta a puskákat
— Anyám! menjen innen, vagy valami
ostobaságot teszek.
•
*
— Nem megyek, nem megyek! — k i 
áltott a boldogtalan anya, leroskadva a Ki
rakásra, melyen előbb fia ü l t
Roque szó nélkül megkapta karját s
egy hatalmas lökéssel kitaszította.

A magyar munkásnak
Ninrs takarékkönyve,
Csak panaszos künye.
A >szervezeteknek*

Minden pénzt odaad
S éhezik a család.
• E kitűnő alkalomszerű kis költeményt
Dézsi Sándor irta, nyilván azért, hogy a
munkásegyletek vezetői azt kellő magyará
zatok kíséretében munkásaink, napszámosaink
és iparosiljaink között terjesszék. Társadalmi
lapunk ezt a nemes célt js. szolgálni kívánván,
a szép költemény leklVzlését szükséyesnek
tartottuk.

— Gazember! gazember! — nyögdécselt
Joaquiua. — Megállj,, megyek apádért! . . .
— Hívja csak ide,^elbánok mindkettő
jükkel! — felelt Roque, még egyszer fenye
getőzve öklével.
— Jézusom, Jézusom! — mormogta a
fogai között Joaquina, lutva innen, mint
valami átkozott helyről.
Miguel már rég aludt s nem hallotta
Joaquinát, a ki le se vetkőzött, hanem gépi
esen rávetette magát az ágyra. Ám a fájda
lom és nyugtalanság elhessegették szeméről
az álmot s az éjszaka órái egymás után
röpültek el nyitott szeme fölött a boldogta
lanság lassúságával, mindenik- egy-egy ráncol
hagyva homlokán, egy-egy sebet szivében,
szörnyű" rettegést okozva, akárcsak a veszeszedelem, a mely előre jelentkezik, meg van
jövendölve, szemmel láthatóan közeledik s
még sem fogható le varázszsat . . .
Egyszer csak oly erősét vetett magán
az ágyban, hogy Miguel ijedten fölébredt;

azzal a pénzzel

jól táplált vezér
Idegen földre ér.
Üli a magyart

szidja

Táguló tüdővel
S megdobálja kővel.
Megvetéssel sújtja
Hazátát"'és ehhez
Elvtűrsakat szerez.

si

^~

Ellenségünkkel is
Kezel szoril ezer
A magyar (?) népvezér.
És aztán hazajön
Ha nincs elég pénz már,
Mini valami Cézár.
Van hőviben itthon,
Csak a markát nyújtja
S kap belőle újra.
A munkásnak ezért
Nincs itthon kenyere.
Csak véres tenyere.

HÍREK.
Személyi túr. 1>. Fehér Ipoly pannon
halmi lőapál, v. b. t. t. múlt csütörtökön ér
kezett a celldömölki apátsági székház látoga
tásara. Másnap az eb 'dutani vonattal hagyta
el városunkat.
J ú n i u s 8. Apostoli királyunk magyar
királyivá történt koronáztatásának évforduló
ján reggel fel 8 órakor a helybeli apátsági
templomban az isteniszolgálatot Jagicza La
jos, a helybeli bencés-székház perjele tar
totta. Kzen megjelentek a kath. tanintézetek
növendékei i» tanítóik vezetése alatt
Hlvatalvizsgalat Dr. I.aky Kristóf, a
szombathelyi törvényszék elnöke, kir. curiai
birö, mult pénteken és szombaton a helybeli
kir. járásbíróság adminisztrálására városunk
ban tartózkodott

élénken hallotta Roque kutyáját ugatni s
aztán néhány lépést, a melyek halkan vesz
tek el távolodóban.
— Mi bajod, hogy egy percig se tndsz
nyugodni? — kérdi Miguel.
A szegény Joaquina újra visszafeküdt
az ágyba s szinte hallani lehetett anyai szi
vének dobogását, a mely csaknem megsza
kadt kebelében a fájdalomtól, az aggodalom
tól és rettegéstől elvetemült fia sorsa miatt
Miguel nem tudott mindjárt megint elaludni..
Joaquina pedig élosont az ágyból s a kapuig
lopózott; ám a kulcs nyikorgott a zárban,
Miguel ismét megmozdult álma közben, a
szerencsetlen az ajtóhoz lapoltan állott, élve
szenvedvén át a halál gyötrelmeit.
Végre kiszökött a mezőre: az éjszaka
sötét volt és fekete, mint a gonosz lelkiisme
ret s gyors, futtában fában-foben megbotolva,
rohant Joaquina fia kunyhójához: Egy karón
még égett a világosság, de szomorú fénye
csak az üres teret világította meg,
ffolyt kör.)
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TJmapja. K hó 10-én csütörtökön volt
a kathulikus ugyház egyik legnagyobb ünnepg:
Űrnapja. L'gy a föisteniszolgálatot, mint a
ragyogó időben megtartott körmenetet Wag
ner Lőrinc apát végezte a celldömölki apát
sági;, templomban fényes segédletlel. Ma — a
csütörtöki ünnephez hasonlóan — dr. Szinek
Izidor plébános végzi az egyházi teendőket.

Kossuth és Jnstb

a

függetlenségi

körhöz. Mint már megemlékeztünk, a függet
lenségi és 48-as iOr a mull csütörtökön tar
tott értekezletén állást foglalt az önálló ma
gyar nemzeti bank létesítése mellett — Eb
ből az alkalomból áz értekezlet táviratilag
üdvözölte az Országos Függetlenségi és 48-as
Párt nagynevű elnökét Kossuth Ferenc keres
kedelmi minisztert és az önálló magyar nem
zeti bank mellett küzdök pártjának vezérét
Justh Gyulát a képviselőház elnökét.
Kossuth a következő tartalmú távirat
tal válaszolt: Dr. Porkoláb Mihály a függet
lenségi kör elnöke Celldömölk.
-Szeretettel tiszorrzDmuilvözlétüket és kérem pártunk mai nehéz helyzetében támo
gatni.
Kossuth pártelnök.
Justh Gyula levélben válaszolt az üd
vözlő táviratra, mely igy hangzik: Dr. Por
koláb Mihály urnák, a celldömölki független
ségi pártkör elnökének.
Tisztelt Klnük ü r !
Melegen .köszönöm a celldömölki független
ségi pártkor szíves üdvözletét. Jóleső öröm
mel látom abból, hogy a kör tagjai biza
lommal és reménységgel vaunak a gazda
sági függetlenség jegyében
országszerte
megindult mozgalom sikere iránt. — Erre
a csüggedést nem ismerő kitartásra van
szükségünk leginkább, hogy a nemzet igaz
ságos ügyét diadalra vihessük.
Tisztelettel
Justh Gyula.
Itt emiitjük meg, hogy ugyancsak a
mult csütörtökön a választókerület független
ségi pártja által tartott értekezletből is üd
vözölték Kossuth Ferencet, melyre a követ
kező tartalmú táviratban válaszolt:
Bárdossy Imre pártelnök Celldömölk.
Fogadják közgyűlésük alkalmából küldőt
köszönetemet
Kossuth, pártelnök.
Eljegyzés. Mayer István, helybeli tö
rekvő kereskedő, eljegyezte Zircről Wilde
Laura kisasszonyt

Részvétel a Függetlenségi nagygyű

A községi takarékpénztárt megsza
vazták. A tegnapi napra hirdetett képviselő
testületi gyűlés mozgalmasnak Ígérkezett, de
korántsem volt olyan viharos, mint amilyen
nek gondoltuk.. A képviselőtestületi tagok kö
zül 26-an jöttek össze, hogy a községi takarekjiénzlár sorsa felett döntsenek. A képvise
lők legnagyobb száma azért jött fel a gyű
lésre, hogy az intézményt megteremtse, egy
türpe,_jüuzű kisebbség- pedig azért; hogy azt
mielőtt megszüntetnék, eltemesse. A közér
dek azonban győzött. A gyűlésen csupán
Berzsenyi .lenő, dr. Batasa Jenő és Nagy
dr. Sándor intézett rohamot dr.
Por
koláb Mihály szépen és tüzetesen meg
indokolt javaslata ellen, de a roham törhe
tetlen bástya ellen intéztetett ilyennel széni
ben pedig hiábavaló a fejjel való menés.
Még eredményképen megemlítjük, hogy a
javaslat mellett szavazott 19 képviselő, né
gyen — igen okosan — sehová, dr. Balassa
Jenő.- Iluchthausen Kde és Szalay József, szó
val az egész Kemenesaljái takarékpénztár
ellene szavazott, sőt az előbbi miután tévhit
szerint a javaslat tárgyalása nem 30 nadpal
előbb nyújtatott be. a határozat ellen felleb
bezést jelentett be.
Templomavatás. A . celldömölki ortb.
izr. "hitközség csütörtökön délután avatta fel
újonnan épült templomát fényes ünnepély
keretében és a szomszédos községi hitfeleke
zetek küldöttei jelenlétében, A felavató be
szédet Weisz Ábrahám jánosházai főrabbi
tartotta magyar nyelven, kinek magasröptű
beszéde kellemes benyomást tett a hallgató
közönségre.
Szentkáromság v a s á r n a p j á n zárultak
le az idei tavaszi bucsuk. K napra legimpozánsahban a sárváriak jöttek mintegy 800-an.
Az őszi bucsuk őrangyalok vasárnapján kez
dődnek.
Ev. iskola Jánosházán. Régi vágyuk
log a jánosházai ev. vallásuaknak ez évben tel
jesedésbe menni, mivel valószínűleg szeptem
berre megnyílik a saját iskolájuk. Sok nehéz
ségbe ütközött a gyermekeik taníttatása, akár
a kath., akár az izr. iskolába íratták, benne
a hittan tanítása gondot okozott Ez évben
már .10 tanköteles ev. vallású gyermek van,
ezért mozgalmat indítottak egy iskola építé
sére államsegély igénybevételével. A céljukat
könnyen elérhetik, ha a lelenceket befogad
ják, igy az iskolaépítéséhez az állam három
negyed részben hozzájárul.
Erzsébet nőegylet mulatsága. A nő
egylet mull vasárnap tartott nyári táncmulat
sága, bár a szakadó eső sokat ártott neki,
meglehetősen jól sikerült A művészvendégek
sikereit tapsviharral jutalmazták. A kedvezőt
len időjárás bár sokakat visszatartott a meg
jelenéstől, e mulatság erkölcsileg igen fényes
sikert mutathat elő, A tiszta jövedelem igyis
105 koronát tesz ki, mely ha nem is . köze
líti meg csák a közelmúltban is rendezett
mulatság anyagi sikereit, mindenesetre mégis
szép összeget jelent A mulatság incidenséül
említjük meg a vendéglős ama tényét, me'lyer a vidám kedvű táncoló közönség mula
tozásnak a .villanylámpák eloltásával véget
vetett. A felülfizetők névsorát jövő számunk
ban közöljük.

lésen. F. hó 6-án Budapesten az önálló ma
gyar nemzeti bank mellett küzdők pártja
országos nagygyűlést tartott, melyre az egész
országból rendkívül sokan mentek fel Pestre.
A celldömölki függetlenségi és 48-as kört
Dr. Porkoláb Mihály elnbk képviselte.
Bályáaa* Uunimi á l l á s r a . Az- ostfiasszonyfai "körorvosi" állás megüresedvén, an
nak betöltésére p á l y z a t hirdettetett A körorvos javadalmazása évi 1600 korona fizetés,
800 koronáig terjedhető korpótlék és a tör
vényhatósági bizottság' által meghatározott
adatalany és lakbér. A választás I . hó 28-án
lesz Ostfiaasszonyfán.
Nyári táncmulatság. Mint értesülünk, a
*"
Telepfelügyelök. Az állami gyermekek
helybeli független 48-as pártkor Péter-Pál részére létesített nagyobb telepekre a belügynapján zászlóalapja javára táncmulatságot ! miniszter legközelebb telepfelügyelőnőket nevez
rendez.
k i , kiknek kötelessége lesz a gyermekek ellá
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tását helyét .stb. ellenőrizni. Jól értesült forás szerint Vasvármegye 4-et kap, egy lesz
Jánosházán, kettő Szombathelyen és. egy Sár
váron. A teleporvosokra ezután csak a beteg
gyermekek kezelését bízzák, semmiféle más
rendelkezési joguk a lelencek fölött nem lesz.
Levegőbe repült. Krakóból jelentik,
hogy a podgorzéi puskaporos toronyba a vil- .
lám beleütött és az fölrepült a levegőbe.
Tizenötezer kilogram puskapor robbant íöL
később" is öt—tiz percnyi időközökben óriás
menny iségfl más lövöszer (gránát, . srapnel)
stb. robbant föl. A kár egy millió korona.
Podgorze környékén borzasztó a pusztulás.
150 ember megsérült, öt gyár elpusztult, öt
hat kilométer távolságig minden ház el
pusztult,
Mindenféle. Sopron mellett a kópházi
kath. templomba a villám beütött és fölgyúj
totta. — Tolnavármegye néhány községének
(Regöly, Hőgyész, Döbrököz stb.) határában
j un. ű-en éjszaka- óriás felhőszakadás v. ,1:. á
vasúti pályát is 300 méter hosszúságban el
mosta. — Halmi János dúsgazdag öreg szat
mári polgárnak vagyonából 300 ezer korona
készpénz, értékpapír és takarékpénztári betéti
könyv eltűnt — Budapesten miniszteri en
gedéllyel zsidó gimnáziumot alapítanak. —
Öridobrán egy 13 és egy 8 éves fiu az utcán
összekülönbözött Az idősebbik ütlegelni, po
fozgatni kezdte a kisebbiket, mire ez kést
rántott és támadóját ugy mellbe szúrta, hogy
az rögtön meghalt

Pályázat internátusba való felvétel
re. A Dmke. makói diákotthonába az
1909—10. iskolai évre 160 gimnáziumi, eset
leg elemi iskolai tanuló vétetik fel Az ellá
tási ilij havi 36, beiratási-, orvosi-, bútorhasználati dij évi 40 korona. A felvételt kérő
bély egtelen folyamodványok iskolai bizonyitránynyal, születési és I . osztályú tanalóknál,
ujraoltási bizonyitványnyal felszerelve 1909.
év július 10. napjáig adandók be a Dmke
makói diákotthonának felfigyelő bizottságánál
Bészletes prospektussal kívánatra készséggé
szolgál a diákotthon igazgatósága Makón
A siker titka. Sok vállalkozás m á r
magában hordja a siker magvát s ha az
illető vállalkozás tényleg, célszerű és hasznos,
ugy a sikert csak általános rokonszenv és
megelégedés kiséri. Ilyen vállalkozás a Gyer
mekvédő Liga által most rendezett tárgysors
játék is, mely a közönség körében a legélén
kebb pártolásra talál. De a Liga, melynek
alapjait a tárgysorsjáték tiszta jövedelme hi
vatva van gyarapítani áldásos működéssel
méltán reá is szolgált, hogy a közönség ezen
vállalkozásából is támogassa, azonfelül pedig
a játéktervezét oly leleményesen egyúttal
reálisan van összeállítva, hogy a sorsjegyek
vevői a játéknál feltétlenül megtalálják szá
mításukat és voltaképen mitsera kockáztat
nak. A tervezet szerint ugyanis a Liga sors
jegyek mindegyike kivétel nélkül nyer és a
legkisebb nyeremény arany vagy ezüsttárgy.
Van azonban egy 20000 koronás főnyeremény
— 36 darabból álló pazar kiállítása asztalkészlet aranyból, —. mely a Kossuth Lajos
utca egyik kirakatában hetek óta általános
bámulat tárgya, továbbá több nagyobb n y e - «
remény 4000, 3000, 2000, 1500, 1000 kor.
stb. értékben. Most, hogy ezen sorsjegyek
huzási ideje július t-je közeledik a sorsjegyirodát (Budapest, Ferenciek-tere 4.) valósággal
elárasztják a megrendelésékkel s azonfelül a
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-CSvarosi és vidéki tőzsdékben; ahol ezen sors
jegyek ugyancsak kaphatók szintén élénk,
kereslet mutatkozik ezen sorsjegyek iránt,
ugy hogy biztos remény van miszerint a hú
zás napjáig a kibocsájtott 400,000 sorsjegy
mind elkel, ami igazán páratlan eredmény
volna. Aki tehát egy humánus intézményt
minden kockázat nélkül támogatni óhajt, az
-vSgyen^fzekból a „snrsjegyékbőL
••.
Fejberugta • l o v i . Kozma Vendé) j
pápoci gazdaembert folyó hé 7-én lova i
fejberugta ugy. hogy a szerencsétlent élet I
halál közt lebegve vitték lakására, Elétbenj
maradásahoz kevés a remény.
- '
Elhalasztott kertmegnyitas A Zöldfavendéglő kerthelyiségének megnyitását az esős
időjárás meggátolta. Encek folytán a meg
nyitás ma délután tartatik meg ugyanolyan
módozatok és ünnepség mellett, amint a
mult hirdetve volt.
— — É j j e l i Csendélet. A mult—va nrnapi
éjjeli krónika jogtalan csendőri ténykedések
ről beszel, a csütörtöki fama nocturna j'edig
a rendőrség részéről rögtönzött skandalum
rút zeng. A pofozás és kardapuzás bőven k i 
jutott boldognak, boldogtalannak egyaránt,
sőt egy Somogyi nevü rendőr saját pa
rancsnokára, a községi bíróra is kardot
rántott. Ezt . az éjjeli zenét
pedig az
ifjúság azon illuminalt
tagjainak . éktelen
kurjongásaí, orditásai tarkítják, akik a leg
vakmerőbb virtuozitással rongálják és szedik
le éjjelenként a sagi-utcai üzletek cimtábláit.Hisszük es reméljük, hogy a hatóság szigorú
rendszabalylyal az ily garázda hadnak szájára
zabolát rak és jeges vizet önt nyakába, hogy
kedvet egyszer és mindenkorra elvegye az
éjjeli .féktelen hősködésektől.
A Vörös Kereszt. Az olasz-francia ün
nepségek, melyeket a mult hónapban a montebellói, a palesztrói, június 4-én pedig a
magentai csata emléknapján tartottak, ismét
lődni fognak június hó 24-én. a szolferinói
ütközet ötvenedik évfordulóján. Mind e csa
tában az egyesült sereeek győztek, de nagyárt fizettek a győzelemért. A magentai nap
nekik 3880 halottba és sebesültbe került,
nem számítva a a ti5ö eltüntet. Az. osztrá
koknak ugyanakkor 571:1 halottjuk és sebe
sültjük volj, -íöOO emberük pedig eltűnt. Jlég
sokkal véresebb volt a szolferinói csata.
13.000 osztrák és magyar maradt a harcté
ren, 10.000 eltűnt. Az egyesület ellenséges
haderő vesztesége 17.000 ember, pedig ezek
a számok jóval kedvezőbbnek mutatják a
helyzetet a valiiságnál. A kimerülés es be
tegségek áldozai is sok ezren voltak. Hiszen
a lombard sikság júniusban oly öldöklőén
forró. Nincsen benne semmi túlzás, ha
4O.O00-re teszik a három harcban alló had
sereg ama szerencsétlen katonáinak számát,
kik csupán azért menekültek meg a golyózá
porból hogy belehaljanak az elviselhetetlen
. fáradalmakba. Nem sokan "élnek már ezek
nek a tragikus napoknak a szereplői közül,
de egy élő tanú maradt oiyan, kiről megfe
ledkezni égbekiáltó" hálátlanság volná, hiszen

ő volt az, aki a szolferinói harcmezőt borító
véres babérágak köze a szánalomnak és az
emberszeretetnek olajágát fonta. Az emlékünnepség rendezői szép kötelességet teljesíte
nek, ha a hála es hódolat kifejeze ével föl
keresik majd Henry Danan-t, a KI eves
aggastyánt, ki elvonultan el az áppenzell-i
lleidenben, a bodeni tó partján. .Mert Henry
Dunant senki más. luint a Vörös Keresztnek
megterenitőja s kezdője a Genfi Konvenciónak, melyek tldvalevőleg a szolferinói m é szárszék borzalmaiból születtek meg.
Lesz-e világháború? — Június 7-iki
kelettel Londonból a következő feltűnést keltő
távirat érkezett: A britt sajtó-értekezlet tisz
teletére tegnap bankett volt. A delegátusok
nak legközelelebb Spitiieadhan leendő látoga
tásáról szólva, azt .mondta,, hogy ott olyas
mit fognak látni, ami eddig példátlan, egy
hatalmas, de meg mindig elégtelen flottát.

Pályázati hirdetmény. _
A Kis-Czell — Kemenesaljái köz
kórháznál megüresedett gondnoki ál
lásra pályázat hirdettetvén, — felhívat
nak a pályázni kívánók, hogy kérvé
nyeiket f. hó 30-ig alulirirott elnöknél
nyújtsák be.

A gondnok
500 korona.

600 korona óvadék szükséges
Czelldömölk, 1909. június hó 3.

N

Azt hiszi, hogy a holtának nem hahóról -h;
nein békés lesz a feladata. Tudunk, úgymond
és fogunk ilyen típusú hajókat,építeni mind
addig, amig egy fillérünk lesz a költsé
gekre és egy matrózunk a legénységhez.
Kérte a küldötteket, vigyék hiret annak, hogy
egész Európa fegyverben all és óriási nyo
mást gyakorol e kis szigetre. Mióta emlékezni
tud, még nem volt ily helyzet Európában:
ily békés némely irányban és ilyfenyegetó
más irányokban, jóllehet egyetlen oly kérdés
sincs, mely rendszerint háborúra vezet, de a
fenyegető hadikíszűlődések, melyekre a világ
történelmében még nincs példa, igen vesze
delmes előjel. Bízik abban, hogy a britt ha
talom más hatalma'; bárminő kapcsolatával
szemben helyt tud állni, de aggodalommal
nézi a gyorsan fejlődő flottakat. A végered?
meny tekinteteben szeretné tudni, vájjon nem
log-e ez Európában barbarizmust létrehozni.
Angliának mindig arra kell gondolnia, hogy
Önmagát megmentse. Ha azonban kimerülne,
a gyarmatokban birja támaszát.

Dr. Porkoláb Mihály
közkórházi elnök.

{Lovaglók figyelmébe!
Egy finoman készített

~

nyereg

=

ezüstözött. zabiával

és

teljes felszereléssel eladó.
Cim:

d kiadóhivatalban

Sürgöny!

Sürgöny!

Ugy az igen tisztelt vevő köreimnek,
mini a n. é. kávéfogyasztó közönségnek
ürömmel adom tudtára, a nagyszemü
valódi

kuba k á v e
1 kgr. 2 Irt. 30 kr., valamint az öszszes kávé fajjok 1 frt 2 0 kr.-tól kezdve
a legjobbak egyedül nálam kaphatók.
Szives"lü-oHa rendél sükefkérvé, vágyók

SÍ

x

;

teljes tisztelettel

Lüiomtej-szappan,

Mayer István

Legenyhébb szapp.an bőrápolásra és

fűszer és csemege kereskedő.'

pattanások ellen.

Sürgöny!

Sürgöny!
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Zongora.
Eiado

h e g e d ű .

Egy régi kitűnő hangú mesterhegedü
j u t á n y o s á r b a n eladó.
Cziin: megtudható

szerkesztőségünkbe!)

alig használt; szabad kézből
eladó.
Cim: a

kiadóhivatalban.

Grammofonok

hanglemezek, tük
raktáron tartatnak
DINKGREVE NÁNDOR
papír-kereskedésében
CELLDÖMÖLK.

Nyomatott Dinkgreve Nándor villamerőre berendezetOönyvnyomdájában. Celldömölk.
)

évi javadalmazás

