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VEGYES TARTALMÚ FÜGGETLEN LAP 
Uegjelea atindea vasá rnap reggel 

P o f u e l é U a ra : Kyéwi é n e 8 kttrtma, félért* «jl 
knrofraj- ne 

VJJTTK < 7 i m i ra darabonként 20 (Ht*>. 

A nő helyzete a társada
lomban 

»A nő a társavalom sava. Ha jó 
példát mutat erkölcsös és munkás éle
tével világilója lesz azon környezetnek, 
amelyben élnie kötelessége.v 

Szerkesztőség és kiadóhrvatal : 
| DtrÉgteve handcr könyvnyomdája „ 

ide kttézendők a szellemi részt illető kOzleméoyr. 
mrdetések és mindenaemu pénzilletékek. 

Ilyenképpen hallottam egy alka-
lohimal dr. Prohászka püspök ur ajkai
ról és azt hiszem, hogy ezen szavak
nak mély értelmét és fontosságát mind
nyájan elfogadjuk. De ne csak fogad
juk, hanem kövessük is. 

Kettős hivatás vár a nőre: az 
egyiket betölti mint feleség és anya a 
családi korben, a másikat, midőn ter
mészetes anyaság nélkül, a társadalom
nak él, — a lelki anyaság által, ide-
álisabb módon, mint a természet sze
rint lett anya. 

E kettő közölt kötelessége válasz
tania minden nőnek. Vagy a családnak, 
vagy pedig a társadalomnak kell élnie. 

Jelenleg pár szóval arra szeretném 
a figyelmet fordítani, miképen lehetne 
időnket, tudásunkat s emberbaráti sze
retetünket a társadalom javára szociá
lis tevékenység által értékesíteni. 

Bármerre járunk, mindenfelé sok 
a panasz a háziasszonyok között, a 
könnyelmii, nagyravágyó s dolgozni nem 
szerető cselédleányok* miatt. 

Elmondják, hogy lusták, rendetle
nek, erkölcstelenek s tovább tovább 
mindegyik füz valamit hozzá s ha jól 
kipanaszkodták magukat, könnyebbséget 
szerez az a tudat, hogy a barátnője, 
szomszédnője is épugy szenved e bajok 
miatt, mint ő s ezzel megnyugodnak. 

Kérem hölgyeim, menjünk egy 
kissé további Nem bánom, panaszkod
jak ki szivük fájdalmát, de ne eléged
jenek meg ezzel, hiszen panasszal még 
senki se segített magán. Panaszkodja
nak, de cselekedjenek is! 

Neveljünk! Ezt azonban nem szó
val, hanem egyéniséggel érhetjük csak 

el, mert ha valakit nevelni akarunk, 
akkor előbb önmagunkat kell kinevelni. 
Mert hiába beszélünk ám munkásság
ról, ha uü magunk nem vagyunk dol
gosak; hiába pontosságról, ha azt mi 
megtartani nem tudjuk, hiába rendsze-
reletrűl,—tisztaságról, erkölcsös életről, 
ha erre mi magunk példát a ^ P n é m 
vagyunk képesek! 

Kedélyes ozsonnák mellett mennyi 
üres és haszontalan csevegéssel töltik 
el idejüket a háziasszonyok. Nem lenne-e 
hasznosabb, ha ozsonna nélkül, komo
lyan gyülekeznének és megbeszélnék 
házigondjaikat, a gyermekgondozás, cse-
lédkérdés sok-sok apró-eseprő. de min-

j denkor nagyfontosságú eseményeit. 
Igen, kedves hölgyeim, szövetkez

zenek, vegyenek példát a többi városok 
igyekezetén . és alakítsák meg a Házi
asszonyok Szövetségét! 

Minden szó, minden lépés, amit 
ez ügyben tesznek, saját hasznukra fog 
válni, meit ezáltal saját maguk házibé-
kéjél. nyugalmai és erkölcsét mentik 
meg. 

A nő van hivatva arra. hogy a 
család és (fiázlartás körében észlelhető 
bajokon segítsél. Mert a család javait 
megőrizni és foptartani kötelessége a 
nőnek. S ha vannak olyan szerencsét
lenek, akik megfeledkeznek női méltó
ságukról, legyenek nemeslelküek is,akik 
őket fölemelni segítsenek, hogy szilár
dan álljon a lársadalom alapköve, a 
tiszta erkölcs és munkás élet. 

Szövetkezzenek! A zászló már ki 
van bontva, az úttörő munkát már meg
kezdették, csak a vezérek után kell 
haladni. A fővárosban már évek óta 
működik ezen egyesület, áldásosán és 
több vidéki város hölgyei buzgón köve
tik e szép és hasznos munkában. 

4 nővédelemnek egyik igen nagy 
fontosságú ténykedését képezheti nem
csak Budapesten, de mindenütt. 

Fehérvár volt az e'ső vidéki város, 
hol a Aó'védö eyyesület is megalakult. 
Nem idegen fogalom tehát ilt-a szer
vezkedés és nagyon sok hasznos mun
kát végezhetnek hölgyeink Háziasz-
szonyok Szövetsége révén. Cselédotthon, 
^cselodkíizvetito és nevelő, mindegyik, 
olyan fontos szociális munka, hogy 
megérdemlik a velők való fáradozást. 

Csak egy kis jóakarat és meglehet 
kezdeni. Adja Isten, hogy ugy legyen! 
Kívánja ezt szeretettel 

egy székesfehérvári patronesse. 

Dnkai Takách Jndit. 
Dukai Takách Juditnak. Kemenes

alja kedves nökültöjének, aki annak 
idején Malvina név alatt egyetlen ma
gyar nőköllőnk volt, életrajzát és mun
kái méltatását, valamint fönmaradt ösz-
szes munkáit adja kegyeletes gonddal 
összeállított kötetben Vadász Norbert 
szombathelyi főgimnáziumi tanár. A 
14 ivre terjedő kötetet a Franklin-tár
sulat adta ki nagyon ízléses kiállítás
ban, a költő egykorú miniatűré után 
készült szines arcképével. Ara három 
korona Kedves kötelességet teljesitiink, 
midőn ezt a szép, vonzó olvasmányt 
minden olvasónknak, de különösen mü-
veltlelkü honleányainknak szíves figyel
mébe ajánljuk. _ 

E diszes könyvvel, szerencsés vé
letlen folytán, épen egy időben jelent 
meg Szinnyei József .Magyar Irkó 
Élete és Munkái< cimü nagymunkájá
nak 117-ik füzete is, melyben Dukai 
Takách Judit és Dukai Takách Terézia 
költőnők rövid életrajzát is közli. 

Takách Jadit T.Jytván és muzsai 
Vittnyédy Terézia leánya, szül. 1795. 
augusztus "9-én Dukán, Vasmegyében; 
szülei gondos nevelésben részesítették 
s mikor kora iljuságában tanujetét adta 
költői tehetségének, maguk is buzdítot
ták. Midőn anyja 1811-ben meghalt, 
atyja nevelése befejezése végett Sop
ronba vitte, hol nyelvekben, zenében, 
valamint a gazdasszonykodás különféle 

Torv- téfflaffyárban, Celldömölkön 
—^ ^ - 1000 drb. tégla 15 forint. 
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zép haladásra tett szert; 
ugy tért vissza családi lakásába, hol a 
háztartás- gondjai! egészén átvette. — 
1814-ben Döbrentey Gábor, Wesselényi 
Miklóssal' és névelőjével, kik ekkor 
Olaszországból tértek vissza, megláto
gatták. Már ekkor verseigetett Malvina 
névvel, melyet később is meglartott 
költeményeinél. Minő kedvességre tett 

iakach Judit—fcmrrban—forgó 
és hiegüyew égVWlseje állal;1 

Z szert 
.versei 
annak az egykorúak,levelezéseiben több 

. példája vau följegyezve. Gróf Fesleüch 
György, az irodalom meleglelkii barátja 
és pártfogója is méltónak látta 1817-ben 
Keszthelyen tartott Helikon ünnepélyre 
a magyar múzsa több fölkentjei sorába 
őt is meghívni. Berzsenyi (neje Takách 
Zsuzsanna unokanénje volt Juditnak) 
dicsérőleg ir róla Kazinczy Ferenchez 
1817. február^ 1?7-én kellHevelében. 
1818-ban a 70000 forintnyi örökséggel 
biró költőnőt Göndöc Ferenc vezette 
oltárhoz, kivel aztán Fe l sőpa ty ra költö
zött. Tizenkét évig élt első férjévél mint 
hitves és anya boldog szövetségben, ki 
1830-ban 'meghalt. 1882-től második 
férje Patlhy István ügyvéd volt. Hirte
len jött tüdővész 1836 április 15-én 
kioltotta a lelkes köl tőnő éleiét Sopron
ban. Költeményei az akkori folyóira
tokban, jelelitek meg. Egyik szép költe
m é n y é t : > A. kesergő özvegy «-tt 1815-ben 
Pesten nyomatta k i . 

Dukál : Takách Terézia köl tőnő, 
Horváth Dávidné Felsőpulyon szülei t i 
lalma e l lenére t i lkon la iml l meg verse
ket i r n i ; a költészetre Ányos Pál köl-

—teméi iye i serkcute l lék . É l e s anyja elt i l
totta ugyan a Vérseléstől; ennek halála 
után azonban atyja, azu tán l é r e is,egy 
nyiigamia/nt-t kapi tány, szabad lért en
gedtek küllői ha j l amának . Hires volt 
ama köl teményé, -melyben egy vasme
gyei bál ulán versben védte az. olt meg
jelent* hölgyekéi, a >Kivágott ruhák 

•ellen* i r t gunyiiattal szemben. Első je
gyese 1809-ben Győr alatt eseti el ; irt 
jegyesei á rnyékához egy kö l teményt : >A 
málKa kesorve« cim alatt. Az akkori 
divatot követve, verses levelezési foly
tatott kortársnőjével és rokonával Dukai 
T a k á c h Judittal, kit vigasztalt hallatá
ban és buzdítot t a kö l tésze t re ; anyja 

- ha lá lakor igy ir neki : »Felejtsd el bá-
- "Tiatod.. dalolj mini a fülemile, inig a 

--sz+ved. meg nem reped.« Munkája: 
Nagyinél t . és fői. Perlaki Somogyi l.e-
opold szombathelyi püspök beiktatása 
innepeléséin-k alkalmatosságával, ö röm-
versek I80 t i . szt. A n d r á s hava --10. 
Szombathely. 

Egy név, a" te édes neved. 

Nincs benne, hogy szeretsz- uagyon," 
Csókot se küldesz benn nekem; 
Mégis, mint hogyha az eget 
ÍHelné reszkető kezem. , 

Mig ezt a drága levelet 
Ezerszer végig olvasom; 
A lelkem álomba merül — 
S ugy érzem, hogy imádkozom. 

Nóvák Pál. 

H Í R E K . 

Az első szerelmes levél. 

Parányi kékszínű levél, 
Apró bettlk, rövid sorok. 

^Ezerszer jég ig olvasom 
_ § a" szivem "hango an dobog. 

Csak alig egy-két sor amit 
l.eirt aranyos kis kezed, 

Damjanich Jánosné lelkes magyar 
nagyasszonyunk, csak pár hét előtt 
ülte meg szük családi körben a kilenc
venedik születésnapját, és ma már 
ország-világ sajnálattal értesül a vérta— 
nuk egyike özvegyének gyászos halálá
ról. Szép sora volt az esztendőknek, ha 
csak igy egyszerűen tudomásul vesszük, 
de milyen nagy lélek és sziv kellett 
hozzá, hogy igy tudta leélni valaki éle
tének a sokkal nagyobbik felét, ilyen 
igazán gyászos, szomorú özvegységben. 
Akire nagyon lesu|t a sors, vagy tel
jesen magába vonul, embergyűlölővé le-
szen, vagy a/, elete célját, a megadas
sál teli feledést, a mások boldogitásában 
keresi. Nos. Damjanich Jánosné nem 
roskadt le a relieiieiességtól. hogy hó
hér keze olttoita ki élete párjának «z 
életet. Tudta, megértelte, hogy minden 
szent' és nagy eszme iiiegvalósithatása 
vértanukat kivan, méltónak bizonyult a 
nagy halhatatlanból és meghajolt a/. 
Isten akarata előtt, inért, hogy a haza 
sorsa kívánta ezt Egész szivével-a sze- j 
gémek, a segítségre szorultak felé for
dult s meg halálos ágyán is meg
hagyta, hogy a koporsójára szánt ko
szorúkat váltsak meg s az összeget sze
gények ko/.t osszák szét. Megcsinálta a 
Magyar Gazdaasszonyok egyletei s an
nak árvaházát; Nemsokára ötven eve 
lesz annak, hogy ez az egylet fönnáll 8 
azóta liánv leány került ki onnét, akit 
mind becsületes munkára, hazaszeretetre 
és vallásosságra neveltek. Hány derék 
magyar anya áldja Datnjantchnét, aki 
nélkül a gyermeke,, mea talán maga is. 
szomorú árvaságban töltötte volna gyer
mekkorát. A Magyar Gazdaasszonyok 
árvalin/.aiiak fönntartása körül nagy ér
demei vannak Batthyány Gézáné grófné" 
nak is. aki a vértanú lfcitlhvái.iv Lajos 
grol leánya. A közös sors. — az egyik
nek a férje, a másiknak az apja halt 
meg a hazaért, — egyesitette a két 

lelkészi állásra a gyülekezet kettőt jelölt: 
Balikó Lajos rohonci és Mesterbázy László 
sárvári lelkészeket. A püspöki hivatal részé
ről pedig a jelöltek: Czipott Géza szentgott
hárdi es Zongor Béla győri s. lelkészek. — 
Balikó és Mesterbázy bejelentették a választó
gyülekezetnek, hogy az állásra nem reflektál
nak.— igy választás alá csak a püspök je
löltjei kerülnek. 

•tiei avulót voit mmt nettón.^: 
Tuboly I,ajos sárvári főszolgabíróvá megvá
lasztatván, az ekként üresedésbe jött első 
osztályú szolgabírói állásra az egyetlen pá
lyázó: dr. Etlingshausen Kálmánt egyhangú
lag választották meg, mi által egy másod 
osztályú szolgabírói állás üresedett meg. Erre 
négyen is pályáztak, de a harc mégis csak 
keltő közöli indult meg, Leadtak 317-
szavazatot, melyből Guary Károly sár 
»ári ih szolgabíró l g j ^ j l r ^ Pojczer Dezső 
celldömölki közig, gyakornok pedig 133 sza
vazatot kapott; (Jnary szótöbbsége tehát 54. 

Adomány. Gróf Erdődy Sándor cs. és -
kir. kamarás, vépi nagybirtokos, az alsósági 
Ifjúsági-Egyesületnek 100 koronát volt szíves 
adományozni, melyért hálás köszönetet mond: 
az Ifjúsági-Egyesület nevében Marton Gusztáv 
tanító, egyesületi titkár. ' . 

A celldömölki 48-as párt. Vasárnap 
tartotta a celldömölki választókerület függet
lenségi pártja nagygyűléséi, amelyen dr. . 
Porkoláb Mihály eddigi alelnököt válasz
totta meg a. párt elnökévé. Dr. Berzsenyi 
Jenő -beszámolt eddigi képviselői működéséről 
ismertetve a Kossuth párthoz való csatlako

zásának indokait, mire a közgyűlés bizalmat 
szavazó.t neki. Dr. Porkoláb Mihály elnök 
felkérésére Dr. 0-:ffy Lajos szóll hozzá. A 
közgyűlés megalakította a 48-as függetlenségi 
Kossuth-pártot Alelnököt megválasztanak : 
Dr. Iletthessy Elek. Horváth Ernő, Tulok 
Benő és Kelemen Tivadar: jegyzökül pedig 
Dr. Balassa Jenő és Dr. ilórítz Dénes. Ezen
kívül választott a közgyűlés egy 110 tagból 
álló végrehajtó bizottságot. 

Az utolsó Gnttenberg. A könyvnyom
tatás feltalálójának utolsó ivadéka most halt 
meg Stuttgartban. Előkelő ember volt, a 
Hürtenbergi király adjutánsa és a tüzérségnél 
tábornoki rangot töltött be, 

TÜZ Jánosházán. Könnyen leéghetett 
volna Jánosházán a templom környéke ámul t 
bélen, egy ötéves gyermek játéka miatt.Kozma 
József sarok-utcai lakos 0 eves fia, valahogy 
gyufahoz julotl és az udvarukon álló szalma-
kazalt felgyújtotta. Szerencse, hogy a szél a 

rajta a lángot s igy nem tudott 
Ini. A szomszédos utcák lakói 
elny mink a lüzel uuy, hogy a 
iltóságnak mar alig akadt mun

kája. Ov i i intjük a szülőké', hogy a gyufákat 
zárják el gyermekeik elöl. merfHem ludlralják, 
melyik pillanatban lehel vesztük egy-egy szál 
gyufa: 

Egy fővárosi cég jubileuma. Kertész 

mezők fele 
t o v á b b térj' 
hamarosan 
kivonult tüz 

nagyasszonyt, hogy életüket a közjónak, í l > á l fe r f i ** nói divatáru üzlete Budapest, Rá 
a szegények vigasztalásánafc, gyáinolitá-
sának szenteljek. Kilencven éves volt | 
Damjanich Jánosné s hatvan esztendeig 
viselte az özvegység fátyolát. Szálljon 
érte a magyar asszonyok és leányok 
fohásza az egek Urához! Áldott emléke 
szolgáljon nekünk példaadásul ós buz
dításul az önzetlen, igaz emberszere
tetben! — r 

kóczi-ut Ml sz. alatt, mely egyik látványossága 
a fővárosnak, most jubilál, amennyiben 15 

| esztendeje annak, hogy üzletét, a lapu ott a. Ez 
alkalomból pazar kiállítású katalógust adott 
ki, melyet mindenkinek ingyen küld, ki ez 
iránt egy levelező-lapon hozzáfordul. 

Humoros dolgok. Á családfő kérleli 
nejét, hogy ne szidja, ne" boszanlsa a szol
gálót. Csak bizd rám, válaszol a háziasszony 
ingerlem egy kissé, hogy annál dühösebben 
verje ki a szőnyegeket. 
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ner Sándor celldömölki kir. jiirásbirósági te-
lekkönyvvezetöl a IX. fizetési osztályba, lép
tette 387" 

Vasutas sors. Boba állomáson e lm 
2-áu bajnali 4—ő éra közöli megrendítő sze
rencsétlenség történt. Kgy fiatal, ambiciózus 
vasutas esett hivatásának áldozatául. A rész
letek az alábbiakban foglaltainak: Tóth Ist
ván, egyik tehetséges vo:ia(málházót vonat-
vezetói szolgalatra irta ki a tiélytefraltomási 
főnökség a folyó hó tí-iki 5007. sz. tehervo
nathoz. A vonaLJriticn hajnali 3 óra 55 perc
kor indult s Bobára 4 óra 17 perckor érke
zett. Ez utóbbi állomáson Csak 1 perc lévén 
a tartózkodás, ez alatt a rövid idő alatt a 
vonatból kocsikat kellett kilöketni. Hogy e 
művelet gyorsabban menjen, Tóth önkényt 
leiugrott a vonat utolsó kocsijának a fékjére, 
hogy azt szorosra behúzza, mely után a kö
vetkező k i l ö k é s jött volna. A tolató vonat 

tette azt is, hogy ettől eltérő fölirásra lérké-
peket és glóbusokat iskolai használatra ezen
túl a minisztérium nem fog engedélyezni. — 
Tanítóink és tanáraink kötelessége, hogy az 
elemi, valamint a polgári és középiskolákban 
s egyéb tanitő-inlézetekben hazánk közjogi 
viszonyáról szóló magyarázatukat a tiszta 
fogalmat keltő államcimhéz kössék és ezt 

-tanulóik szeme elölt függő térképen is kife-

hirtelen megállása folytan beállani szokott 
"l zökkenés a szerencsétlen embert a fékállvány-

ról ledobta a sínekre s a nyomban ismét 
hátratoló vonat kocsijainak lecsüngő alkatré
szei összemorzáolták. A nyomban meghalt 
vasutas-csaladja iránt nagy a részvétmeg
nyilvánulás. 

A népszövetség munkálkodik • szer
vezkedik országszerte. Ma például városun;-
ban és Simonjában tart nagy népgyűlést 

A l árvák kérelme: A közelgő kará
csonyi ünnepek alkalmából, kis árváim nevé
ben bizalommal lordulok a iiemesszivli em
berbarátokhoz azon alázatos kérésemmel; 
miszerint a szerelet ünnepére kegyeskidjek a 
szerelel ajándékával — a kis Jézuska nevé
ben — az árvaház növelii|ékeiról is megem
lékezni és bármely csekély adománnyal u 
gyermeki édes örömök szerzéséhez hozzájá
rulni. Karácsony a. ártatlan gyermeki szivek 
várva-várt boldog emlékű timiepe. Akiket a 
mostoha végzet oly korán megfosztott a szü
lői karok édes ölelésétől, azok csakis a kö
nyörülő emberszeretettől várhalják az Ilyen 
figyelmes gondoskodási. A humanizmus szel
leme vezette őket az árvaház megvédő szár
nyai alá, ez a szellem szerzeudi meg nekik 
azt az édes mosolygó boldogságot is, mély 
Isten és emberek előtt egyaránt oly fennen 

. hirdeti a jótevő társadalom nagylelkűséget 
és áldozatkészségéi. Erre az ismert nagyiét 
küsegre apellálok én. amidőn a gondjaimra 
bizoll kis árvák karácsonyfájához a lenköll 
lelkű emberbarátok ajándékát kérem. A leg
csekélyebb bármilyen adományok is halas 
köszönettel fogadtatnak és hirlapilag nyugtáz-
latnak. Szombathely, 1809. évi november hó. 
Gerlils Sándor Vasvarmegye Arvahaza igaz
gató-gondnoka. 

Mayyazorszay és Ausztria. A fcecs-
.kemé'hi községi népiskolai tanítótestületbosz-
szu és igazán nagyszerűen megokolt kérelmet 
intézeti gróf Apponyi Albert vallás és köz
oktatásügyi miniszterhez, melyben arra keri 
a minisztert, kegyeskedjék a magyar földrajzi 
•lOtezi-l kartográfiai osztályát utasítani, hogy 
a kiadásában megjelenő •Osztrák-magyar-
monarchia' cimü iskolai fali térképnek ezt a 
óimét változtassa meg s ezentúl Magyaror
szág és Ausztria címen adja ki. amely eim 
közjogilag is helyesebb. A miniszter a ké-

rí 

jezésre jul lássák. — 

Kiállítás a régi Nemzeti Színházban. 
A vallás- és közoktatásügyi miniszter enge
délyével a régi nemzeti színház előcsarnokában, 
művészi elrendezésben állítja ki az aradi 
vesztöbely sorsjáték bizottsága nagyértékü és 
Ötletet nyei eménytárgyait. Az egyik főm-ere-
mény a 13,000 korona értékű művészi kir 
kivitelű brilliáns ékszerkollekció, amely ízlés, 
kidolgozás és forma tekintetében teljesen el
tér a sablonos ékszerektől. A másik fönjere-

Tnény á modem kor vllágot^lkábftótsodája^ 
rffr'Blériot-féle- repülőgép, de aki ebben nem 
találná kedvét, szabadon választhat egy ugyan
olyan ertékü hatalmas négyüléses automobil, 
vagy egy ékszerkollekcio között. A kissebb, 
He nem értéktelenebb nyereménytárgyak kö 
zül felemiitjük a 12 személyes, teljesen lei-
szerelt evőeszközt, egy kiváló gyártmányú 
zongorát,' angol vadászfelszerelest 24 szemé
lyes teljes asztalnemül, porcellán es Uveg-
készletet, egyes briliáns ékszereket ezüsl ko
sarakat, gyertyatartókat, likőrkészleteket, ezüst 
gyiiiiiölcstHrtokal. hatalmas divatos állóorakat, 
IJőtulazokeszteteket, dísztárgyakat stb. Melyek 
valósagó^ csodái a magyar díszítő iparnak. 
A szerencsés nyerők között a kiállításon lát
ható, értékes tárgyak osztatnak ki, nem pedig 
rwklelen silányságok, melyek az utóbbi idő

beli annyira kedvezőtlenül befolyásolt k a 
közönségei a sorsjátékok iránt A kiállítás 
megtekintése díjtalan. 

Vargha Olló gyönyörű vaskos diszmű-
vel, a 20 korona bolti aru Aradi Vértanuk 
Albumát mindenki megkapja ajándékul, aki-
a Veszlöbely sorsjegyből legalább-30 at meg
vesz, vagy elhelyez. Egy sorsjegy ára I kor. 
Huzas január hó 8-án okvetlenül meglartatik. 
Sorsjegyek rendelhetők a Budapest VII. Akacfa-
utca 39. sz. alatt levő központi irodában és 
kaphatok az összes hazai lözrdekeu kívül a 
kiállítás helyiségében- is. 

A csütörtöki vásár. A héten megtar
tott országos vásárra kedvező idő jarl s en
nek tulajdonítható a vásár népes, forgalmas 
volta. Felhajtás nagy mennyiségben toriéi:t, a 
vételek szánia is magáknak mondható, csu
pán a hi..o:i serlés keresletet nem tudla ki
elégíteni a csekély aru, aminek serlészárlai 
az oka. 

Mezőgazdasági cselédek jutalmazása. 
A földmivelésügyi miniszter mindazon mező
gazdasági cselédeket akik hosszabb időn at 
megszakítás nélkül egy es ugyanazon birto
kosnál, vágy annak örökösénél szolgállak, 
pénzbeli jutalomban részesíteni óhajtván, kö
zölte Vasvármegye főispánjával a jutalmazás 
feltételeit és felhívta, hogy javaslatát meg
tenni szíveskedjék. Vármegyénk főispánja vi
szont a jutalmazandók kijelölésével a Vas
megyei Tjazdasági Egyesületet bízván meg, 
felkérjük mindazon földbirtokosokat és bérlő
ket, akik hűség el szolgáló cselédeik jutalma-

szerű szolgálati 
szolgálati ideje és minősége kitüntetve van 
és amely bizonyítvány a község elöljárósága 
álul is aláírandó, legkésőbb folyó' évi dec. 
31-ig a Vasmegyei Gazdasági Egyesülethez 
Szombathelyre beküldeni szíveskedjenek. Meg
jegyzendő, hogy korábban már jutalmazott 
iselédek ujabban nem jutalmazhatók. 

Értékes ünnepi ajáadékot hihetetlen 
.1 curtély árért képez az 1910. évre szóló 

Gyermeknaptár, mely az Országos Állatvédő 
Egyesület kiadásában immár 11 év óta jele
nik meg. Előttünk fekszik e .aptar. A cím
lapot az állatrajzairól országszerte ismert 
Vezenyi által készített gyönyörű \ színes kép 
disziti, mely a birkanyáj közepette furulyázó 
pásztorgyermekét ábrázol. A 64 nyolcadrét 
oldalra terjedő és 34 szép képpel illusztrált 
könyv ára 10 fillér, melyből 2 fillér a tanítók 
özvegyeinek és árráinak gyámoluásara szánt 
Eötiösgalanot illeti. Elbeszélések, versek, tör-
tenetek. mesék foglaltatnak a könyvben, mind 
arra célozva, hogy a gynrmekekben a nagy 
természet s különösen az állatok iránti ér
deklődést és szereletet felkeltsék és igy ter
jesszék az állatvédelem eszméjét, melynek 
erkölcsnemesitö volta mellett, nagy jelentősége 
van a közgazdaságban is. Majdnem 30-st 
megütő, köztük löbb pályadij-ny.ertes dol
gozatban igen vonzó, közhasznú és tanul
ságos tudnivalókat hordtak össze a több
nyire tanítással foglalkozó szerzők, ugy, 
hogy tekintenél a könyv nemes célzatára és 
igazán páratlan olcsóságára, csak ajánlani 
tudjuk beszerzését mindenkinek, aki akár sa
ját gyermekeinek, akár stégén; iskolás gyer
mekeknek örömet akar okozni és egyben a 
gyermekek értelmi világának nemesítésére 
kivan halni es azok örömeben maga is örö
mét leli. A gyermeknaplár legcélszerűbben 
postautalványon megrendelhet/) az Országos 
Állatvédő Egyesületnél, [Budapest, IX., Ernő-
utca 11 —13), mely a naptárakat |>ortómen-
teseír küldi meg a megrendelőknek. A jelen
tékeny postaköltség lehető csökkentése ér - ' 
(lekében azt kéri az egyesület, hogy egy-egy 
cimre lehetőleg 10 példány rendéltessék meg 
1 korona árban. — Megjegyezzük, hogy a 
sárvári kalh fiúiskolában az idén 320 Gyer
meknapéin osztottak ki a tanítok. 

Innen-onnan. Kassán nagyméretű uj 
uondozo-intézelet állilollak föl tüdőbajosok
nak.— Nagyvaradon a lifusz uralkodik s 
mar 38 egyen bele is balt — Körmenden 
legközelebb a Ganz gyár berendezi a villam-
vilagitást. — Staubenvoll Ferenc volt sárvári 
gyógyszerész neje az alispántól azt kéri, hogy 
Gayer .Lajos porhüvelyét a sárvári köztemető
ből a veszprémi családi sirbolláa szállíthassa. 

LiUocxtej-sizappan. 
Legenyhébb .szappan bőrápolásra és 

pattanások ellen. 

« » M I N D E N C T T K A P H A T Ó . «es» 



331. szám. vh. 1909. 

Árverési hirdetmény. 
Alulírott bírósági végrehajtó az 

1881 évi LX. t-c. 102., §-a értelmében 
ezennel közhírré teszi, hogy a szombat
helyi kir. járásbíróságnak 1909 évi Sp. 
V . ' 452/3 végzése következtében dr. 
Lat .1 .lenó ii-fvvéil által képviselt Railó 

' Ó9 flolilbi'rger nzombatholyi hej.—kw* 
kedó cég felperes javára osttiasszonyfa 
községben a Csöngei-utcában 631 K 53 
f. s jár. erejéig 1909. évi október hó 
16-án foganatosított kielégítést végrehaj
tás utján lefoglalt és 900 K-ra becsült 
következő ingóságok, u. m.: szobabeli 
bútorok és egy zongora nyilvános árve
résen eladatnak. 
~ Mely árverésnek a celldömölki kir. 
JHiásliirósátr IflOfl évi V. 428 2. szállni 
végzéje folytán 141 K 7 f. tőkekövetelés, 
énnek 1909. évi att_•. hó 24-ik napjá
tól járó 5°/o kamatai erejéig. Ostíiasz-
szonyfa községben az alperes lakásán 
leendő megtartására 1909. évi decem
ber bó 13-ik napjának délelőtti 9 
Órája határidőül kitüzetik és ahhoz a 
venni szándékozók ezennel oly meg
jegyzéssel hivatnak meg. hogy az érin-
lett ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 
107. és 108. S-aj értelmében kész
pénzfizetés inellett.it legtöbbet ígérőnek, 
szükség esetén becsáron. alul is el fog
nak adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingó
ságot mások is le- és felülfoglaltatták 
és azokra kielégítési jogot nyertek volna, 
ezen árverés az 1881. XL; 't-e. 120 §. 
értelmében ezek javára is elrendeltetik. 

Celldömölk 1909. nov. 20. 
ZÁBORSZKY SÁNDOR, 

kir. bír. végrehajtó. 

733 szám. 1909. vh. 

Árverési hirdetmény. 
Altilirott bírósági végrehajtó az 

1881. .n-i LX. t-e'. 102 g-a értelmé
ben ezennel közhirrré teszi, hogy a 
budapesti kir. kereskedelmi és váltó 
törvényszéknek 1909. évi 119608 p. 
számtt végzése következtében I>r. Sebei-
ber Zsigmond helyettes ügyvéd által 
képviselt Léitersdorf és Társa budapesti 
bej kereskedő eég javára Celldömölkön 
Sági-utca 56. házszám alatt 156 K 26 
f. s jár. erejéig 19Ö9. évi november 
hó 8-án foganatosított kielégítési végre
hajtás utján lefoglalt és 730 K lOf.-re 
becsült következő ingóságok, u m.: 
kész ruhák, bútorok, 2 varrógép, fali 
képek 8 egyéb tárgyakból álló ingósá
gok nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a celldömölki kir. 
járásbíróság 1909. évi V. 448/3-számú 
végzése folytán 156 K 26 f. tőkeköve
telés ennek 1908. évi október hó 15-ik 
napjától járó 6% kamatai és eddig ösz-
szesen 28 K 56 fillérben bíróilag már 
megállapított, költségek erejéig, Celldö
mölk községben alperesek lakásán 
leendő megtartására 1909. évi dec. 
hó 10-ik napjának délelőtti 9 órája 
határidőül "kitüzetik és ahhoz a venni 

KEMENESALJA. 

szándékozók ezennel oly megjegyzéssel r 
Hivatnak meg, hogy az érintett ingósá
gok az 1881. évi LX. t.-c. 107 és 108 
g-ai értelmében készpénzfizetés mellett, 
a legtöbbet ígérőnek." szükség esetén 
becsáron alul is el fognak adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingó
ságokat mások is le- és lelülíoglaltatták 
és azokra kielégítési jogot nyertek volna, 
ezen árverés az 1881 évi' LX.—trer 

49 szám. 

ek javára is 120 S-a értelmében 
rendeltetik. 

Celldömölk. 1909. november 28. 
ZÁBORSZKY SÁNDOR, 

kir. bir. végrehajtó.' 

er-

717. szám vh. 1909. 

Árverési hirdetmény. 
Alulírott bírósági végrehajtó 

1881. évi LX. t.-c. 10: 
az 

a értelmében 

S Z Q L O O L T V A N Y T 
ne regyen addig, mig az alanli telepről ár
jegyzéket nem kér, mert ezen telep a kö
zönség elősegítésére alakult és oly olcsó 
aron lehet oltványt avagy más egyéb vesz-
szőt beszerezni, hogy más telep ezen árak
kal nem versenyi zhetik. Az árjegyzék sok 
hasznos tudnivalót tartalmaz és ingyen, 
bérmentve küldetik, aki címét tudatja. 

Cim; 

SZŰCS SÁNDOR FIA 
liókjaCzL-llJöiilelIc (Vasm ) sxólöoltvinytelep 

ezennel közhírré—teszi, hot:v 
1909. 

a papai 
évi Sp. kir. járásbíróságnak 

483/3. számú végzése következtében dr. 
Gottlieb Sándor ügyvéd által képviselt 
Beck Jakab fia pápai bej. kereskedő cég 
javára Bobán, Főutca 18. népsorszámu 
házszám alatt 665 K 79 f. s jár. ere
jéig 1VJ09. évi november hó 11-én fo
ganatosított kielégítési végrehajtás utján 
lefoglalt és 1400 K f-re becstilt követ
kező ingóságok, ti. in : 3 drb. tehén, 2 
drb. üsző és 2 drb ökörborjuhói álló 
ingóságok nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a celldömölki kir. 
járásbíróság 1909. évi V 408 2. számú 
végzése folytán 665 T. 79 I. tőkeköve
telés ennek 1909. évi május hó 18. 
napjától járó 5 °/o kamatai és eddig 
összesen 107 K 14 f-ben bíróilag már 
megállapított, költségek erejéig, Boba 
községben alperes lakásán, 1909. évi 
december hó 14-ik napjának délelőtti 
9 Órája határidőül kitüzetik és althoz :i 
venni szándékozók ezennel oly megjegy
zéssel hivatnak meg, hogy az érintett 
ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107 
és 108. §-ai értelmében készpénzfizetés 
mellett, a legtöbbet Ígérőnek, szükség 
esetén becsáron alul is etfognak adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingó
ságokat mások is le- é s felülfoglaltatták 
és azokra kielégítési jogot nyertek volna, 
ezen árverés az- 1881. évi LXr- t-c. 
120 i*. értelmében ezek javára is el
rendeltetik". ' ~ 

• Celldömölk. 19097 nov. 29. 
ZÁBORSZKY SÁNDOR, 

kir. bir. végreliajttj. 

=Kiadó= 
azonnal egy kétszobás 
lakás, mely áll: k^mra, 
konyha és faházból. 

Értekezni lehet: özv. Szabó 
Lajosnénál, Celldömölk, 

i Villanyteleppel szemben.) 
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350 négyszögöl telekkel, 
szép, kerttel szabad kézből 
eladó. — Bővebb értesítés 
nyerhető a kiadóhivatalban. 

Hirdetéseket 
felvesz a kiadóhivatal. 

Ny Oinkgreve, Celldömölk. 
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