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Győzelem a romlás fölött 
Egyház, állam, társadalmi szokás, 

vagy hagyomány szabhat ünnepet, de 
olyan Ünnepet földi hatalom nem rendelt 
éVszázados, évezredek, a világ teremtése 

n^,Tirlrit^miiyet Eürlicn, csak igy egy 
szerűen Erlich, a frankfurti doktor szer
zett. Elemezzétek az élet gyönyörűségeit 
és tragédiáit, állítsátok fel ezér meg ezer 
Vonatkozását, nem találtok olyan retten
tően hatalmasat benne, mint a vérbaj, 
következőkép nem találtok olyan fensé
ges hatalmas ünnepet, mint amilyent vi
lággá lehet hirdetni, hogy megtalálták a 
vérbaj orvosságát. Ehrlich a frankfurti 
doktor találta meg, ő szerezte meg az 
emberiség számára as ünnepet. 

A birt, hogy Ebrüch frankfurti dok
tor megtalálta a híres orvosságát egy 
pillanatra sem fogadhatta, nem is fogadia 
lenéző kételkedés, amely as utóbb mult 
évek megannyi reklám — és stréber — 
fölfedezései követte nyomon. Ilyen érte
lemben vett kételkedésről Ehrlich tudo
mánya világszerte ismert egyénisége, 
szinte kegyetlenül szigorú megbízhatósága 
miatt szó sem lehetett. Egy Ehrlich pro
fesszor — a- világ minden orvosi fakul
tása igy ismerte és ismeri — nem lehet 
a tudományban sem jó hiszemtt, sem rossz 
hiszemü, csupán hajszálpontosan exact. 
Es bizonyos volt a megrendítően szenzá
ciós hír pillanatában és ezt a bizonyságot 
nemcsak megerósitte. hanem egyszerűen 
megállapította a jelen egyik legmélyreha-

'-t̂ r̂ s)£̂ , ̂ jtr/ío 
Ir ta : F E H É R K R I S S T I N . 

Horváth tanár ur éppen azon gondolkodott, 
a mai vasárnapot a szokottnál is hosszabb 
"lodással lógja eltölteni, mikor betépett' a 
-' mindenesleiny és'jelentette, hogy: a te-

urat egy kieassiony keresi. Horváth na-
nézett. ~ - ' 
-1 Kisssszony ? Milyen? 
— Nagyon szép. Uras. 
— H d l v a t t T " 
— A konyhában. -

- rtyissei tí :aí előszoba ajtót és vésesse 
s Etalonba. 

' a maga gyorsan kiugrott az ágyból s a 
gönyhöz lépve figyelte, hogy ki lehet a korai 
ilmatlankodó. Vasárnap d. e. tudvalevőleg tíz 

óra még hajnalt jelent. De egyszerre felszisszent. 
Lévay «gnes, mit keres 'és itt? Nem telt bele 
egy félóra és tökéletes frizurával, legelegánsabb 
fekete ruhájában hajlongott mosol jó vendége 
előtt. 

— Bocsásson meg Agika, vagy hogy is 
mondjam, hogy igy megvárakoztattam nagysá-

— Ne fáradjon, tanár nr, a cimezgetéssel. 
Szólítson csak Ágnesnek, mint, Igen, mint nyolc 
év előtt 

— De nem tudom, — i z é . . . hogy.. •_ 
— Hogy milyen á családi állapotom ? Te

kintve, hojy ebben az évben már nagy korn le-

tóbb és mindenesetre legkomolyabb or
vosi fórumának, a berlini királyi orvos-
egyesületnek az Ítélete, hogy igen, amit 
Ehrlich, a frankfurti tanár fölfedezett, az 
az arzénvegyület a luesnek az orvossága. 
Nem tapogatódzás amelytől "taián" lehet 
várni valamit, bauem pozitiv erendmény, 
amelynek az említett orvosi fórum előtt 
álló példája van. Egyetlen injectió gyó
gyított : erre van példa és mindegyik kí
sérlet azt bizonyította, hogy az orvosság 
éppen a' legelórehaladottább betegségek 
esetén vált be, azaz éppen az okból gyó
gyította ki a luestikust. 

A jelzők és frázisok elkopottságában 
szégyenkezni Tehet, illik és kell ilyenkor, 
amikor Ehriichnek, ennek az egyszerűen 
csak Ehriichnek a neve mellé keresünk 
appoziciot. Megváltó as az ember a szó 
legszorosabb értelmében. Vagy ki a meg
váltó, ha nem as, aki az emberiséget a 
legalattomosaab és legkérlelhetetlenebb 
bizonyossiíggal gyilkoló és megmételyező 
ellenségtől valtja meg. Vagy hói-van as 
emberiség életében ellenség, mint ami 
lyen olyan reszketöen állt volna a tehe
tetlenség, mint amilyen a vérbaj. Hasz
nálták és használják ellene a higanyt, tu
dományos megokolbatóság nélkül, tradi
cionális tapasztalati alapon és a higany 
gyógyításának néha volt eredménye, néha 
nem. A banditaság banditasága jóindulatú 
ahhoz az alattomossághoz képest, amely-
lyel a lues dolgozott és dolgozik. Éa es 
az átok, évezredek átka soha nem mult 
el eddig. A métely gyilkolt a megtáma

dottban, gyilkolt az unokák unokáiban. 
A mult millió és millió elpusztult embere 
reges régen megszenvedett a jövendőért, 
de a lues nem ismert és nem ismer ke
gyelmet, ártatlan tisztaságú unokákat 
„bünteti* az apák .bűneiért*. 

Megvillan az emberiség szemében a 
győzelmi mámor ragyogása, hogy elérke
zett a megváltás ideje. Nem félő remény
kedés mondja ezt, hanem az, ami az egyet
len csalhatatlan: a tudomány. Ások as 
étopeok, amelyek az emberi történelem
ben a legnagyobb jelentőségeket képvi
selték, kicsinyekké válnak most a mé
telytől való megválás, az Ehrlich tanár 
fölfedezése után. Kicsinyé less minden a 
legnagyobb baj legyőzése mellett. Mert 
es a legnagyobb baj, az a bajos: baja, 
az emberiség nyomorúságok nyomorúsága 
a tragédiák tragédiája, amelynek lopva 
jött a pusztító támadása. Ezt az alatto
mosságot pusztította el és tette; képte
lenné az uj megválté orvossága. 

á sorozás. Azon reményben, hogy az or
szággyűlés a kiállítandó ujoncjutalékot rövidesen 
megszavazza, a honvédelmi miniszter njabb. uta
zási és működési tervek, megállapítására hivta 
fel az illetékes katonai és polgári hatóságokat. 
Még pedig akként, hogy a tervek alapján az 
1910. évi fósorozás július 15-étól augusztus 81-ig, 
esetleg július 25 étöl szeptember első feléig le
gyen foganatosítható. 

szek, hát elég szomorú, hogy még mindig nem 
menteni férjhez. 

— Ugyan, Ágikat Manapság, mikor-a le
ányok is 18—20 éves korig tanainak:, nem di 
vat a korai férjhezmenés. Az én feleségem ií 
nagykora volt már. j i pár. év óta, mikor elvet
tem. Tudja, Etelka néni, a matematikatanárnú, 

— rgen, hallottam, Hol van most? 
— A. templomban. A kis fiammal együtt 

Palkó el nem maradna „ anyjától. Helyes kö
lyök. Majd meglátja. Hogy fog a feleségem 
örülni, ha magit itt látja. Kedvence volt .mag* 
az intézetben feleségemnek, — emlékszem. 

.— Mire ók haza jönnek, én már nem' le
ssek i t t A vonatom hamarosan indul. Röviden 
végzek. Segítségét, jóakaratát jöttem kérni, ta
nár ur, . ". . 

—- Rendelkezzék velem. 
— Nagyon komoly dologról van szó. Tudja, 

én most ott tartok, hogy vagy ében veszok.vagy 
a lelkiismeretem veszítem el. Ez utóbbihoz: kel
lene a maga segítsége. 

— Nem értem. 
,— Persze. Maga annyit tud, hogy én hiva

tottságot érezve a zenei pályára, részben az ön 
tanácsára is, nyolc év előtt a .felsőbb'-ből a 
zeneakadémiára iratkoztam. De már arról a sok 
megaláztatásról és szenvedésről nem tud, amit 
ez alatt az öt év alatt szenvedtem, mióta kitűnő 
eredménnyel megszereztem a zenetanári I okleve
let Ma már nincs egyetlen leckeórám. 
¡ — Nem értem. 

— Pedig ezt mar érthetné. 
, . — Engedjen meg, Ágnes, a maga 
sége, intelligenciája . és szimpatikus egyén 
mellett ez-érthetetlen. 
. —Dehogy érthetetlen 1 Maga jól t 
hogy. mi az én szerencsétlenségem. Vagy mondja 
meg őszintén, hogy ha. a keresztiéveletnbtn nem ,-
volna az a nagy hiba, hát ki volna a maga há
zában az urai ? Etelka néni, vagy én ? 

— De Ágnes! 
— Nézze, engem Bár kimart a társadalom, 

magából, bát nekem már mindent szabad. Vagy 
mert mondani, hogy én még ma is- idegen va
gyok magának? 

—,Hagyja el. Ágnes! 
— Hát szógyenli? 
— Nem, de hát én ekkor még ábrándoz*, 

szangvinikus legény ember voltam. Maga is ér
tetlen gyerekleany. Az volt ami életünk álma. 
Most már hivatalnok..férj, családapa vagyok. Ez 
már a próza. As igazi rideg élet. 

— Nem ugv, Pál. Ne akarja magát is meg
téveszteni. Én tudom, bogy a mi bájos kis regé
nyünk emléke a régi varáisisal tartja fogva a 
maga lelkét is. De mag* gyáva 1 Mint a legtöbb 
férfi. Kényelmes és gyáva. Az élet ezüst tálcán 
hozta eléje a fanyar gyümölcsöt és lusta, talán 
gyenge is volt eltolni magától, hogy a termo fát 
felkeresve üdét, Ízletesét szakasszon. Vagy mi
vel magyarázzam, bogy művész álmairól le
mondva, hitvány garasokért beállt as élet taposó 
malminak igájába. Vagy a pedáns, ideges Etelka 
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Az Országos Papiros-, Tanszer-, 
Iró- és Iskolaszer-Kiállítás. 
Igen hasznos és nagyhivatásu országos szak-

kiálitás nyilt meg* a minap Budapesten a város
ligeti Iparcsamok helyiségeiben. A Magyarország, 
ban kéBzült papirosok, tanszerek s mindenféle 
iskolai és taritó-eszközök kerliltek itt kiállításra, 
egyrészt kiegészítve még néhány rokonág készít
ményeivel, másrészt kiegészítve a külföld ide
tartozó, de még nálunk nem gyártott iparcik
keivel. 

Komoly cél és meggondolt szándék nem 
pedig mindenáron való kiállítási szenvedély ve 
sette a rendezőket és a résztvevőket Az itt *ze. 
T̂ plA ipn-ágak legtöbbje olyan, hogy aránylag 

ipar, irodaberendezés, reklám, rokoniparok, gépek. 
Főanyagát a kiállításnak tanszerek s a különféle 
iskolai és tanitóeszközök alkotják. 

A kiállítás fővédnökei: József főherceg és 
Auguszta főhercegnő. Védnökoi: Khuen-Héder-
váry Károly gróf, Hieronymi Károly és Zichy 
János gróf miniszterek. Rendezése és szervezése 
körül különös érdemeket szereztek fáradhatatlan, 
kitartó munkájukkal sajóbázai Schnler József 
ker. tan., Herz Vilmos ker. tan., dr. Wangel Jenő 
kir. tanácsos, továbbá műszaki tanácsosa Re-
sofszky Viktor, mérnök. 

A kiállítás, melyet Hieronymi Károly keres
kedelemügyi miniszter nyitott meg junins 25-én 
lendületes szavakkal, szeptember 15-éig tart. Be 
lépti dijak: hétköznapokon 60 fillér, vasárnapon 
éa ünnepnapokon 4*i fillér, tantestületek, SZak-

gától Bánffynak része, aki az Aréna kerten tar
tott közgyűlésen kifejtette, hogy a magyar nem
zeti állam kiépítésének legfőbb eszközét látja az 
általános választói jog megvalósításában, akkor 
lehet csak egy ország erős, független, boldog és 
gazdag, ba egyformán terheket viselő minden 
polgárának egyforma jogokat is ad. Az érdekes 
gyűlésen tömérdek nép vett részt Gyűlés után 
báró Bánffy Dezső kíséretével együtt a szom
bathelyi színházba mentek, ahol a tiszteletére 
rendezett Oül-baba előadását megnézte s az éj
jeli vonattal elutaztak. Vidékről is sokau jelen
tek meg a gyűlésen. 

ÚJDONSÁGOK. 
Kerkápolyné öngyilkossága. 

Hírt-adtunk mnlt nitámimkba kevés és könnyű küzdelemmel viheti győzelemre 
a harcot a külföldi, első sorban az osztrák ver-
aenynyel szemben. Hogy csak egy okot említ 
Bűnk, a legtöbb cikknek legfőbb vásárlói az is
kolák S-az iskolák növendékei, ezeket pedig 
kormányrendelettel lehetett és lehet a magyar 
gyártmányok használatára szorítani. Tényleg igen 
nagy fejlődésen mantek át ezek az iparágak az-
óta, hogy utoljára kerültek bemutatásra, a mil
lenáris kiállításon. Föltétlenül szükség volt már 

"arráThogy a magyar kereskedővüágnak, a mely 
kissé lassan látja meg, nehezen veszi tudomásul 
ezt a haladást, -egy -országos és m él tó ker etek
ben megjelenő kiállítás adja hangosan tudtára: 
mi mindent lehet immár beszerezni magyar ipa
rosoktól, époly jó minőségben, mint a külföldi 
versenytől. Sok cég, mely az utolsó esztendők
ben nagy arányokban fejlődött, inkább a külföldi, 
kivált a keleti piacokra támaszkodik, mint a ma
gyarra. Valóban szükséges volt olyan agitációs 
eszközt működésbe hozni, mely arra hat, hogy 
ba vannak iparágak, a melyekben már megvan 
a magyar termelés, ott legyen meg a magyar 
fogyasztás is. Ezt célozza ez a kiállítás. 

De nemcsak a kereskedők figyelmét kell 
felhívni, hanem általában a közönség érdeklődé
sét is. Ha valahol, ugy ez iparágakban igazán 
nem hoz áldozatot a vásárló, a ki megfogaja ezt 
a jelszót: magyar ember magyar árut vegyen I 

A nálunk még nem gyártott külföldi ipar
cikkek bemutatásával a vezetőség az iparosok 
figyelmét fel akarja hívni a magyar termelés hi
ányaira. 

A kiállítás rendezése semmi kívánnivalót 
nem hagy hátra. Az összeállítás, a kiválogatás, 
az elrendezés egyaránt mintaszerű, áttekinthető, 
tetszetős és hatásos. Nyolc csoportja van: papi
rosgyártás, papirkonfekció, tanszeripar, iskolaszer

egyletek és tanítók számára mindig 30 fillér. 
Gelléri Mórnak tájékoztató bevezetése a ki

állítás kalauzában hangsúlyozza, bogy ez a kiál
lítás a dekoratív szempontokat mellőzte s a tár
gyak praktikus beállítására helyezte a súlyt. Re
méljük is, hogy a kiállításnak meg lesz a prak
tikus haszna és ezért kívánatos, hogy azt az 
egész ország érdekeltsége—megtekintse.. -— 

,4tendelésszerüen készült* 

átmeneti kabátok 

felöltők 

utcai öltönyök . 

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

férfiszabóknál 
Budapest VI., Ferenciek-tere 2. 

A választói jog harcosai A mióta Szom
bathelyen a nemzeti munkapárti miniszter mel
lett megindult a korteskedés, azóta rövid időkö
zönként nevezetes események játszódtak le vár
megyénk székvárosában. Legutóbb is az általá
nos, titkos, egyenlő választói jog egyik nagynevű 
harcosa, báró Bdnjfy Dezső volt miniszterelnök 
jött Szombathelyre, hogy személyesen fejtse ki 
programjának szükséges voltát Kíséretében vol
tak Biró Lajos, Tártai Lajos és Ssdss József. 
Impozáns fogadtatásban volt a város polgársá-

gikua véget ért Kerkdpoly Károlyné haláláróL 
Magyarország voltjpénzügyminiszterének özvegye 
nem tudta elfeledni a mintegy 19 évvel előbb 
elhalt férjét a végtelen szivjóságu, müveit úri
asszony idegzete megrendült, ugy hogy már hosz-
szabb időn keresztül foglalkozott az elmúlás le-
hetetőségévei, az öngyilkosság eszméjével. 

A töbször megkísértett s elhatározott tervét 
legutóbb megelőzte június 24-én az udvarán levő' 
kútba való ugrása. Midőn végig sétált állandó 
gondozójával és rokonával Némethné szül, Höhn 
Malvinnal az udvaron, hirtelen elhatározással be
levetettemagát a kútba, ahonnan rögtön kivet-* 
ték. Szerencsére a kut nem mely, valamint az 
esés következtében nem sérült meg súlyosabban,' 
igy a .kísérlet meghiúsult. Látszólag maga is 
örült a kísérlet sikertelenségének, de csak látszó
lag, mert már a következő nap éjjelen egy má
sodik tervét hajtotta végre. 

Napközben egy éles ollót rejtett el ágyában 
s midőn este hűséges ápolójával együtt nyugo
vóra tértek, ő színlelte az alvást, mig emellett 
erősen figyelte Hó hu Malvin el szenderését. 

Mikor már meggyőződött arról, hogy gon
dozója mély álomba merült, elővette a gyilkos 
jószágot, vele életerét és torkát átvágta. Mikor -
a kegyelmes asszony tettét észrevették, akkor 
már megszűnt élni, nagy vértócsaban fektttt az 
ágyon. Kálmán Géza dr. magyargencai körorvost 
hívták a nagyasszonyhoz, aki a beállott halált 
konstatálta. 

Távirati megkeresésre dukai Takács Márton 
főszolgabíró és Király János dr. járásorvos ki
szállottak a helyszínére s mogállapitották, hogy 
öngyilkosság eset forog fenn. A sokszor megkí
sértett terve sikerűit az agg 65 éves minőnek, 
magyarország egykori minisztere özvegyének, 
nyugodjék békével. Temetése szombaton délután 

néni megtudja a maga szabad, müvész-lelkét ér
teni ? 

A tanár ur bosszús mozdulatot tett 
— Bocsásson meg Ágnes, de igazán nem 

tudom, mit akar voltaképen? 
— A leheti legkevesebbet: Élni! Eddig 

azt a téres hitet vallottam, hogy tisztességgel 
élni. Aztán : jól élni. Rájöttem ugyanis, hogy a 
becsület as életben afféle kikosarazott szikla, 
amely — talán — 'harmonikusabbá teheti az 
élet színpadát de megsemmisítése esetén nem 
hagy hiányt maga után. 

— Ágnes, megrémít 1 Hol szedte ezt a filo
zófiát? 

— Az életben. Maga volt az első, aki meg
tanított rí, hogy engem szeretni lehet de szü
letésem tragédiája miatt becsülni nem. Mintha 
én tehetnék arról, hogy a keresztlevelemben hi
ányzik az apául neve. Csak azóta tanultam meg, 

. hogy a világ a bűnt megbocsajthatjn. de a sze-
rencsétlenséget soha. Kitűnő oklevelem, képes
ségem melleit ma elhagyottabb vagyok a—kive
tett macskaköly üknél. Szeretett,, becsüli, engem 
mindenki, mig n in tudták: ki vagyok. De egy
szerre fagyosai merültek a* mosolygó arcok s 
egymásután záródtak be az. addig barátságosan 
nyitott ajtók: amint kiderült hogy hitvány, fattyú 
gyerek létemre merészeltem közzéjük. Becste
lennek minősítenek engem, pedig esküszöm, 
hogy az anyám sem volt az soha. De lekerget
nek a társadalom keskeny ösvényéről engem is, 
mert az anyám egyszer, egyetlen egy lépéssel 
lelépett róla. Hát igazság ez ? 

—Imént • 
— Az élet már magában a legnagyobb igaz

ságtalanság. Ágnes 1 Senki nem kérdezi születé
sünk élőttV Bogy óhajtjuk-e az életet s követelik 
tőlünk, hogy más kedvéért szenvedjünk, kín
lódjunk. 

— Pardon, csak az ostoba és gyáva kínló
dik. Én élni akarok a szó legszebb értelmében. 

— Ezért jött hozzám? 
— Ezért I Már van egy impresszárióm^aki 

— meghálgatva játékomat — sikerrel biztat 
Csak még egy társ kellene, azt mondja. Ugy 
látszik tisztában van vele, hogy az én művésze
temnél többet ér a külsőm. Viszont művészet is 
kellene. Én magara is gondoltam. A maga he
gedű játékát én kisérném zongorán, vagy meg
fordítva: 

— Hogy: én magát hangversenyekre ki
sérném? 

— Nos igen. Inkább maga. mint más. 
— De én családapa vagyok! Csak nem ha

gyom el a csaladomat! feleségemet, kis fiamat I 
— A feleségének megmarad a fia; a fiúnak 

az édesanyja. A mellett nekem is jut végre egy 
érző emberi lélek s maga is visszakapja lelke 
jobbik felét, megéri ifjú álmok beteltét s én — 
én már nem jelentek magának senkit— semmit? 

A férfi káprázö szemmel nézett rá. Ez a 
kis boszorkány jól ismerte áz ő Achilles-sarkát. 
Eletének legdrágább, örökre elveszettnek hitt, de 
naponta megsiratott kincsét kínálja most: kell-e. 

(Folyt, köv.) 

boltba. ;Nóvére a következő gyászjelentést adta 
ki az elhunytról. 

Szentmártoni Radó Dénesné szül. jákfai 
Gömbös Emma, fiai: szentmártoni Radó Gyula 
dr. Vasvármegye főjegyzője és szentmártoni Radó 
Elemér, az összes rokonság nevében is fájó szív
vel jelentik a forrón szeretett nővérnek, illetőleg 
nagynénjüknek és rokonuknak Nagyméltóságú 
özv. Kerkápoly Károlyné szül. jákfai Gömbös -
Petronella úrnőnek Magyargenesen folyó hó 23-án 
reggel 3 órakor, áldásos eletének 68-ik évében 
történt gyászos elhalálozását. 

A boldogult na k hűlt teteme folyó hé 25-én 
délután 4 órakor fog Magyargencsrói a kemenes-
hőgyészi sírkertbe vitetve, az ág. bitv. ev. egyház 
szertatásai szerint örök nyugalomra helyeztetni. 

Magyargencs, 1010. június 23-án. .-Jdas és 
béke hamvaira! •" . . •' . 

— Főherceg a cetli állomáson. A tüzérség 
főfelügyelője, Lipit Stalvátor kir. herceg ó fen
sége Hajmáskéren volt s ott lövőgyakorlatokat 
végeztek, amely után hétfőn d. u. a székesfe
hérvári vonattal az állomásra érkezett segédtiszt
jei és nagyon sok katonatiszt kíséretében. Rövid 
tartózkodás Után pedig a győri személyvonattal 
elutazott városunkból-

— Képvistlőnk a párt jegyzője. Az ország-
gyűlés egybehivasa után a függetlenségi és 49-as 
Kosauth-párt kerületűnk uj képviselőjét dr. Ostffy 
Lajost a párt jegyzőjévé választotta. Ez első 
tisztsége a pártban képviselőnknek. 
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— Vizsgálatok a római kath. iskolában. Az 
apácáknál mái a mnlt hét utolsó napjaiban, a 
finskolákban pedig as alsóbb osztályok hétfőn, 
a felsőbb osztályok pedig kedden tettek bizony
ságot egész évi elő ha ludasukról. A vizsgálatok 
eredménye kielégítő, azonban jobb munkásság 
nem ártott volna, a hiány betudható, hogy a 
járvány miatt bezárták az iskolákat hosszabb 
időre.. 

— Bábaszabályzó társulat közgyűlése. C>-
ráky Béla gróf v. b. t. t. elnöklete mellett a 
mult csütörtökön délelőtt tartotta meg győri pa
lotájában közgyűlését a Rábaszabályzó társulat. 
A tisztviselők és alkalmazottak szolgálati évei
nek megállapításáról szóló jelentést az érdekelt
ség annyira ellenszenvvel fogadta, hogy az aján
latot egészen elvette volna, midőn ez kivihető 
nem volt, zajongva hagvta el a termet A köz
gyűlés elhatározta, hogy 35 szolgálati idő meg
állapítása tárgyában felír a miniszterhez. A jó 
ViliHgjuU külluég' stég Bzeilnl wullévi ueiéteJ-
2134239 90 korona, kiadása 1230854-38 korona, 
pénztári maradvány 90337952 korona, beruhá
zási szükséglet 1072237 korona 90 fillér, erre 
fedezet 171109699 korona, pénztári maradvány 
703858-99 korona. 

— Megtámadott mandátum Jeleztük 
mar lapunkban, hogy Ostffy Lajos dr., a 

-eeHdömülki választókorttlot országos kép 
viselőjének mandátumát, a 4 szóval ki-

— Változás a ker. betegsegélyzőbea. Gombos 
Sándor szolgabirósági alkalmazott, áki már hosz-
szu évek óta volt a ker. betegsegélyző pénztár 
celldömölki megbízottja, lemondott ezen tisztsé
géről, minél fogva azt a pénztár Líráink Gyula 
jegyző kezelésébe adta. Ezen bírt azzal hozzuk 
az érdekelt közönség tudomására, hogy á mun
kakönyvek be és kijelentését továbbra is a szol-
gabiróságnál kell eszközölni, mig a betegsegély-
zői dijakat július 1-től kezdódőleg a városházán 
Lóránt Gyula jegyző végzi. 

— Korcsmai Terekeiéi. Véres eset történt 
szombaton este Janosházán. Pusitai György és 
Csavajda Mihály jánosházai lakosok együtt iddo
gáltak agy vendéglőben s igy a borközi állapot
ban a választási harcok szóváltás tárgyát képez
ték. Egyik sem akarván a maga igazából engedni, 
fejszével támadott Pusztaira Csavajda és oly 
súlyos sérülést ejtett rajta, hogy életben mara

d á s a kétséges. A Bulyos^sebesUltet̂ beSzállitották 
a Kemenesaljái közkórházba, Csavajda ellen pe
dig megindították a büntető eljárást, 

— Havi talár Celldömölkön. Jövő hét csü
törtökjén, vagyis július 7-én városunkban havi 
marhavásár lesz kirakodással, de a beállott nagy 
munkaidő miatt előre látható annak gyenge le
folyása, ilyenkor szükséges a marha a gazdának, 

sebbségben maradt Maróthy párt petícióval 
támadta meg A kir. Curia egyik tanácsa 
Sebestyén Mihály elnöklésével szerdán 
tartott ülésében foglalkozott az Ostffy 
Lajos dr. mandátuma ellen benyújtott 
petícióval. Miután a benyújtott petíciót a 
törvény kellékeinek megfelelőleg rendben 
találta, annak érdemleges tárgyalását szep
tember hó 13-ra tűzte ki. 

- A r. E. V. D. Sz. nagygyűlése. A József 
kir. herceg és Auguszta kir. hercegnő védnök
sége alatt álló .Tuberkulózis Ellen Védekező 
Dunántúli Bzövetség* június 24-én tartotta nagy
gyűlését Szombathelyen Betrrédj István dr. volt 
főispán elnöklete mellett. Gerltls titkár évi je
lentésében különösen kiemelte vasvármegyét 
azon megyék között, akik legtöbbet fáradtak és 
legtöbb eredményt tudnak felmutatni a nemes 
cél érdekében. Az országban legelőször is a .Vas
vármegyei Tuberkulózis ellen védekező egyesü
let* létesítette az erdei ottbont 10 holdas park
ban, majd pedig ezt erdei iskolává fejlesztette. 
A jelentés végeztével a gyűlés a tisztikart egé
szítette ki. Ezután Bezerédj dr. másodelnök meg
jelentek érdeklődését megköszönve a gyűlést be
zárta. Este fényes bankett volt a Sabária étter
mében. 

— Alapítvány. RadA Dénes kemenessömjéni 
földbirtokos 10.000 koronás alapítványt tett a 
kemenessömjéni illetőségű és elaggott lakosok se
gélyezése javára; ez alapítvány" alapító levelét a 
törvényhatóság most jóváhagyta. 

t̂eavezézek t SzezT z a n g g ö a g g 
Az áthelyezéseket minden évben Péter-Pál nap
jáig szokta a főapát eszközölni. A minket leg
jobban érdeklő celldömölki és pápai áthelyezése
ket az alábbiakban közöljük. Városunkból eltá
voznak : Gácser József plébános Sopronba tanár
nak, László Boldizsár Tihanyba, Pető Menybért 
Bakonybélbe nyugalomba; ez eddig alperjelRác 
Endre perjellé előlépett, teljesen nyugalomban 
Jagica- Lajos marad i t t Városunkba Áthelyeztet
tek: Zamathy Bódog zalaapáti plébános alperjel 
házgondnok és bitelemzővé. Bán János plébá
nossá, Horváth Mátyás pápai tanár pedig nyuga
lomba. Pápáról távoznak Jándi Bernardm Pan
nonhalmára, Cingráber Mnrcellin és Jung 
Benedek ugyancsak a székhelyére. Pápára he
lyeztettek : Teli Anasztár győri tanár igazgatóvá, 
nj tanárokká pedig Kelemen Krizosztom és Flóri 
Oszkár, .-' . . _ . 

— Halálozás. Kemény Andor külsővathi föld
birtokos, sármelléki bérlő, aki előkelő családok 
sarja július 26-án Sármelléken elhunyt' Kedden 
szállították a holttetemet külsővati birtokára, ahol 
szerdán nagyrészvéttel nyugalomra helyezték. 

—• Zarándokntazás indnl f. é. július hó 26-án 
Londesba Őméltósága Kohl Medárd dr. püspök 
ur védnöksége és személyes részvételével, 
melyre jelentkezéseket már csak július hó 10-ig 
fogad el a lelkivezetó Főt. Gaibl Sándor apátka-
nonok ur. (Pozsony, Káptalan-n. 3) ugyanott 
programútok is kaphatók. 

tehát el Bem adja. Zsibvásár annál nagyobb fog | ~ 
lenni, kipótolja a marhavásár gyengeségét 

i keszthelyi telekkönyvi tanfolyam. Sági 
János keszthelyi telekkönyvi iró által Keszthe
lyen rendezendő telekkönyvi tanfolyam részére 
a Magyarországi Pénzintézetek Osszágos Szövet
sége és a Dunántúli Pénzintézeti Tisztviselők 
Egyesülete felajánlotta a támogatását oly formán, 
hogy előadókat küld. A tanfolyamon rajtuk kí
vül mint előadók részt vesznek még: dr. Csák 
Árpád, dr. Mencer Imre, dr., Simon Géza*} ügy
védek, Kell Dezső mérnök és Balázs József pénz
ügyi tisztviselő. A tanfolyam Magyarországon 
legelső a maga nemében. 

— A megyei dijaokok vasnti Jegykedvezmé-
nye. A kereskedelmi miniszter egy fölmerült eset
ből kifolyólag kimondotta, hogy a vármegyei dij-
nokok épp ugy, mint általában az ideiglenes mi
nőségű tisztviselői személyzet tagjai utazás ked
vezményre igényjogosultsággal nem bírnak; ki
vételt képeznek azok a dijnokok, akik főispán 
által kinevezve, rendszeresített évi fizetéssel és 
yjigdijigéeayefeegybohötött állást töltnnak, ber-

hivatalos esküt tesznek és csak fegyelmi uton 
bocsájtható el e szolgálatból, akik, ha dijnoknak 
neveztetnek is, írnokkal azonos elbírálásra tart
hatnak számot és ez alapon utazási igénnyel 
nem bírnak. 

H y H t - t é r . " 

— Segédjegyzök él községi alkalmazottak 
országos gyűlése. A>-.Segédjegyzők-és Községi 
alkalmazottak Országos Egyesülete' július hó 
11-ón délelőtt 10 órakor tartja Budapesten, a fő
városi vigadó nagytermében első rendes országos 
közgyűlését Ez alkalomból adja át az egyesület 
vezetősége egy 1500 tagú küldöttség kíséretében 
emlékiratát gróf Khuen-Héderváry Károly minisz
terelnöknek, Hieronymi Károly kereskedelemügyi 
miniszternek, JakabfTy Imre belügyi államtitkár
nak és gróf Tisza Istvánnak, mint a segédjegy
zői kar régi jóakarójának. Az országos gyűlés 
alkalmából az .Amerikai Park"-ban 1500 terítékű 
társasvacsora lesz és a gyűlés résztvevői tiszte
letére az igazgatóság a ,Varieté*-ben és a Ca-
sino de París'-ban díszelőadást fényes tűzijáté
kot és tombolát rendez. 

— UJ fodrásznő Celldömölkön. MulUr Her
minától vett értesülés szerint nevezett fodrásznő, 
július elsején visszatért városunkba s itt a mo
dern hajfrizurák bármelyikét kinek-kinek tetszése 
szerint előállítja. Havi abonneseket elfogad, va
lamint estélyekre, lakodalmakra, táncvigalmakra 
meghívásokat — vidékre is — Celldömölk, KÍB-
utca 5 sz., alá kéri a megkeresést intézni. 

— Bezárják a korcsmákat vasár- ez űziep-
napokon. Ne tessék megörülni, se megijedni, 
nem nálunk, hanem Szilágymegyeben, ahol a 
kormányilag jóváhagyott szabályrendelet szerint 
a korcsmák vasárnap. Szent-István napján, vala
mint karácsony, húsvét és pünkösd első napjain 
zárva tartandók. Szilágy-vármegye ezzel az áfe. 

1 kos alkohöT puszu%8a efféni védekezés terén 
igen hathatós és jelentős példát alkotott 

— Kanyaró A járásban még mindig pusztít 
a kanyaró, habár csak szórványosan. Janosházán 
3, Vőnöckőn és Alsóságon 1 kanyaró-megbetege
dés történt a lefolyt héten. 

Nyilatkozat. 

Schóntag Mártonnal polémiába nem bocsát
kozom, a „Kemenesalja* c. lap 26 száma nyílt 
terében közzé tett nyilatkozatában foglalt rágal
mazó és becsületsértő kifejezése miatt a bűn
vádi eljárás megindítására ügyvédemet megbíztam. 

Celldömölk, 1910. június 29. 
Wittmann Adolf. 

máv. hivatalos szállitój*-

Búcsúszó. 
Mindazon igen tisztelt vendégeim, jóbará-

taim és ismerőseim, akiktől személyesen bucsut 
vermi alkalmam nem volt, az Uj-kávéház átadása 
alkalmából fogadják szíves jóságukért és párto
lásukért ez uton is hálás köszönetemet. 

Celldömölk, 1910. július 1. 
Klein Sándor. 

K rovatban költöttekért nem vállal fe lc l6 ís6gst a n e r k , 

Tanoncul hat elemit, 
vagy két közép- iskolát 
végzett ügyes fiút, felvesz 
Yőrtsmarty-könyvnToriui 

Devecser. 

A kataszteri felméréshez szükséges 

Je lző k ö v e k 
e l ő í r á s s z e r i n t i k ö b ö l é s m é r e t e k b e n , l e g j u t á n y o s a b b a n 

= = = = = k a p h a t ó k = = = = = 

K K A U S Z A L B E R T F I A 
kőfaragó-mesternél 

Pápán, Eszterházy (Vasnti) ut 2. szám alatt 
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