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bjréetések és mindennemű pénzilletékek. 

Közöny és fásultság. 
Nem látunk mást a közélet aré

nájában közönynél és fásultságnál. Az 
a kis lendület, mely az utóbbi években 
mutatkozott, teljesen ellapult s ma oly 
érzéssel járjuk be a közélet tereit, mintha 
— valami kietlen homoksivatagon 
járnánk. Ami a szemhalár elölt áll, az 
se hegy, az is csak zátony. Mélabús, 
gondokba borult emberek járnak-kelnek. 
Rémes, eddig nem ismert gondok tépik 
a családapa szivét, lelkét. Az élet any-
nyira megdrágu;t, a fényűzés oly hatal
mat vett rajtunk^ és olykor esztelen 
igényeiknek annyira hatalmában vagyunk 
hogy idegeink szétpattanásig, az elme 
elborulásig nyomja agyunkat a gond s 
ezt a sötét korterületet mással, mint a 
nehéz éfetgondok vívásával, megokolni 
nem tudjuk. 

Mi más volt a régi udvarházak 
erkölcse, szemben a mi felmagasztalt, 
túlértékelt modern, vagy hipermodern 
felfogásunkkal. Bizony anyáink a kar
tonban vígabban mulattak, mint mi a 
kreppdesihekben és apáink boldogabbak 
voltak, mint mi, akik az argentinjai 
húsért sápítozunk. 

Mi lenne a kivezető? 
Meline azt mondja: Visszatérés a 

faluhoz, ami a mi gondolatanyagunkra 
vonatkoztatva ennyit jelent: visszatérés 
az egyszerűséghez. A nivelláló kultúra 
azonban nem engedi. Ma már a hala
dás jegyében a falu is imitálja a várost 
a ki-városok .nagyvárosi allűrökkel káp
ráztatják magukat és másokat és ilt 

'van a bűnös, a fényes főváros, melybe 
mint a mohamedánok; Mekkájában vá
gyik az, aki a vidéken jól él és vágyik 
az, akinek exiszteticiája lezüllött már a 
viilékf-si, vagy züllóben van. 

[így rettenetesén ilocomponáit tár
sadalmi fejlőilés zűrzavarában élünk s 
rettegve nézzük, hogy..4Xkö!csi világun
kat,- hojry döngeti ez a zavaros eszmtv 
áramlal. melynek még törekvé-ei. vég-

i De mindenesetre a legnagyobb 
megdöbbenéssel látjuk a közöny és fá
sultságnak ijesztő terjedését. Olt tartunk 
már a pusztaszenttornyai gányó saját-

munkaszeretet' és erkölcsi eszmények, 
— az lehet csak sivárlclkü unatkozó, az 
életundor betege. Végső konklúziónk 
tehát az, hogy a munkaszeretet — ez 

szerü filozófiájánát^Aratairegy csat lesz, j van xbben a^Tástrtt, közönyös 
mert ugy,_hogysehogy se legyen, még-j letflnőhen;—sokan azt—hiszik. 
nem volt. Ez a homályos megnyugvás 
a jelenben s jövőben és a fatalizmus 
tölthet el csak némi megnyugvással, 
mert minden, amit ez a rohanó jelen 
felkotor, mozgat, ostromol, dönt, gúnyol 
és nevetségessé tesz, — ami eszmé
nyeink tárgya, szellemi tartozékunk: 
nevelés, előítélet, megszokás és ragasz
kodó szeretet növelték meg bennük. 
Aztán mi még csak megvagyunk a meg-
vedlett, régi fényétől megfosztott esz
ményeinkkel, de féltjük az uj generá
ciót, az utánna következendő!, melynek 
az erkölcs nagy talizmánjait az életharc
ban nem adják meg. Már eddig is ré
mületesen sokat rontottak a modernség 
vagy mondjuk tán helyesebben, a mo
dernség firmáiéval becsempészett eszmei 
dugáruk a lelkeken: de hogyha ez a 
forrongás tovább tart és a kornak tévedt 
racionálismusa csakugyan lerombol min
den erkölcsi intézményt, — mi lesz 
ami az embert küzdésre és bizva-bi-
zásra ösztönzi, lelkesíti ? Valóban ezt 
nem is sejthetjük. 

Közönyünk és fásultságunk pedig 
akkora, hogy az is egyik életelvünk: 
utánnam az özönvíz. Minden kor nagy 
eröheli tartalékokat hagy meg az utó
korra, — mi pedig azt mondjuk, hogy 
mit törődöm én az utánnam követke
zőkkel, csak én fussam meg minél kel
lemesebben az élet ulját. Csak ez a vágy 
is sikerülhetne! De mily kevésnek sike
rül és akik felé irigykedve tekingetünk, 
akik az étét illatos rózsáira hajtják fe
jükéi: azokat is megrokkanva látjuk az 
életnek olykor közbeeső stációján, amint 
azt hirdetik közönnyel és fásultsággal: 
hogy bolond az élet. 

Az élét pedig nem holoiid. Rá kell 

munka az emberből rabszolgát teremt, 
pedig az teremti a szabad embert 8 
egyedül véle tűrhető az élet! 

colját <o sojtiiit,-. nenihoov ajtt meirtnd-
nök állapitanii bőgj i célokhói mit- hajt 

_koit«^tiil?—-•" — _ — —. -

jönni mindönkinek, hogy van az ember? 
nek' k ü nagy inva: a. munka és az 
erkölcs. Akiben e "kettő hiányzik: a 

Berzsenyi Lajos búcsúztatója. 
Berzsenyi Dezső úgyvéd ujabban 

nagy érdeklődéssel kutat a család irat
tárában s a rokonságnál talált régi, meg
fakult iratok között nem egy érdekes 
levél kerül elő. Igy jutott napvilágra 
Berzsenyi Dániel atyjának, az 1819". évi 
szeptember 27-én elhalt Berzsenyi La
josnak temetése alkalmával elmondott 
»bucsuztató< is. A régi elfakult papíron 
is jól olvasható munkáról hiányzik a 
kelet és a szerző neve, de maga a 
szöveg kétségen kivül megállapilja.hogy 
ezen búcsúztató Berzsenyi Laios teme
tése alkalmával mondatolt el az 1819-ik 
évben Kissomlyón hivataloskodott ey. 
lelkész által. Főtisztelendő Tompa Mi
hály jelenlegi kissomlyói ev. lelkész, 
>a kissomlyói ág. h. ev. gyülekezet 
története* cimü munkája szerint 1786-
ban Németh Pál választatott meg kis
somlyói ev. lelkésznek, aki 1794-ig 
töltötte ott be ezen lelkészi hivatalt. 
Ekkor Palotára ment lelkésznek, akit 
azonban 1795-től 1804-ig Kissomlyón 
lelkés/.kedett Hrabovszky György után 
ismét visszahívott a kissomlyói avarig, 
gyülekezel. Németh Pál másodízben 
1804-től 1821-ig működött mint lelkész 
Kiísomlyón. E szerint Berzsenyi Lajos 
elhalálozása idején 1819-ben Németh 
Pál volt a kissomlyói ev. lelkész, aki 
hivatásánál fogva Kissomlyó (illájában 
a temetést, végezte. 

Noszlopy Tivadar > Berzsenyi Dániel 
és csaladja cimü munkájában a 20-ik 
lapon azon állítása igazolására, hogy a 
költ atyja életének nlolsd csaknem 20 
évét beteges állapotban töltötte, közli 
ilnkai Takács Judit anyjának, ilukai 
Takács Istvánná szül. Viiinyédi Téré-
ziának temetése alkalmával 1811. évi 
szeptember .'ián Németh Pál kissomlyói 

. «f. ŰM Címöndotl fiitcattztato-
ból azon részt, mely Berzsenyi Lajosra 
vonatkozik és amely igy hanezik: 
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.Eíyházas-Berzseuyi Berzseny: Laj ó 
Rolád emlékezvén, szivem ugyan megszúr, 

Mert ha atyafi nem volnál is mihozzánk, 
Mégis megérdemlenéd e szómat hozzád: 

A sinlödőkkel vagy régen egy osztályban. 
Így érdegelsz halmi házi ispotályban. 

Köszönöm házamhoz vonzó szívességed, 
Hordozhasd békével sok erőtlenséged. 

Majd mikor neked is jó a ve'ora, 
Készen fejet hajts,a mindenható' szóra. 

Hogy mint érett bu/.át, szépen learasson, 
A mennyei Csürhe betakaríthasson. 

Ha nem Németh- I'ál lött volna is i s i 
ben Kissomlyon lelkész, Takács Istvánná bú
csúztatójából is pjeg lehetne állapítani, hogy 
a két búcsúztató szerzője egy és ugyanaz, 
annyira hasonló a stílus es a versezet s ha 
a feiiebbi sorok Noszlopy Tivadar közlése 
szerint Németh Páltól származnak, ugy az 
alábbi búcsúztató szerzője is minden kétségen 
k n ü l Xemeth Pál. voltkis- i m l y i et. ,eíj.esz. 

sok Viszontagságul,' mert inmt. mi._-6 sérü vöTt 
házi kereszt nélkül, mely reája tódolt. 

De letette immár ezen terb-hordozást. 
látja sziuről-színre, kiben hitt. Jézusát, 
e bűnös földön már nem tesz tsötlés-botlást, 
általam mondatja e végső butsuzást: 

Egyházú* Bersényröl BorSenyi bajosnak 
neveztettem itten e földi lakosnak, 
de más haz az örök: inas örök városnak 
kell lakosa lennem:'a .-ir 's koporsónak. 

Világ ! regen tudtam benned e sorsomat, 
hogy egyszer föld alá vetteted ágyomat;, 
nem is zúgolódom ezért, mert zsoldomat 
fel kellelett vennem, tudván botlásomat. 

De egy zálogom van még kezeid között, 
kivel a termeszei engem íiszve fűzött, 
ezért viz ortzánion sokszor le-öntüzött. 
hogy tőlem egy Fiam Somogyban költözött 

Tűzbe dobhatod már minden levelemet. 
Meg is tilthatod már, hogy ne Írjak neked. 
Elmondhatod azt is, hogy senkim se Voltál; 
Legelőször mégis rólam álmodoztál. 

Mikor a szereimet már ismerni kezdted, 
Én értem sóvárgott szüntelen a lelked, 
SoVány Vigasztalás az, hogy elfeledtél : 
Legelőször mégis csak engem szerettél. 

Odaborulhatsz már más férfi karjába. 
Szomjas ajkad Vágyhat másnak a csókjára. 
Ha csillagtalan is lesz nekem az égbolt : 
A lege.ső csókod mégis az enyém Volt. 

NoVák Pál. 

H I R E K. 
Az érdekes búcsúztató szövege a következő: 

Uri Tekintetes Nemes es Közrendek 
E' gyászos udvarban őszvő gyűlt emberek 
Ti i - valtozandok levén mint tenger, k. 
az idő járása igy beszél .felelék: 

Őszben tsavarudott, latjuk mar az idő 
!".' négy ré-zből allo gyönyörű esztendő, 
aki nyárban gyűjtött, majd a lesz kelendő, 
éltünk i.- injnt a nyár. hamar elmenendő. 

Maga Drutik Jézus a fákhoz igazit! 
mikor az utolsó ítéletről Imiit: 
tekintsetek úgymond, a Bge egyébb lát, 
ha egyszer bimbóznak, közel vagyon a nyár. 
ha a leveleket hullaijuk, a tél vár. 

Az ember éltében hasonló négy re-zek 
vagynai: tavasz, ősz, nyár es a komor telek, 
.-gyík. vagy másikban minden elő felek 
résztvesznek, napjaik aang it: eltelnek. 

Legboldogabb, -aki gyenge i ivaszabán 
megadózik ártatlan kisded korában 
nem vesz r-szt az ősznek tsipös harmatjában, 
a rozzant öregség unalmasságaban. 

etvell-esztendőt—érti— 

I Kis* e hál ini'ü az oroszlányuk leuuébeii 
! vagy talán a Balaton nagy tengerében, 

annak feneketlen mélység örvényében 
úszol. Dántelem, szivkeserüségbeii * 

Jákobnak régenten ttzenkét tia volt, 
d>- mégis Gósenben, mint öreg. hogy megholt, 
minden eleibéli sanyariiság el-fult 
emlékéZ-llből, hogy .lóz-eflye ott volt. 

Nekem tsak ez egyetlen egy fiam vagyon, 
lehetetlen hat hogy ne sajnálton) nagyon, 
hogy dajka koilása nélkül betegágyon 
f.-kn'teni. .1 hala: nyíl míg szcra agyon. 

IV n.égis megeiigelte az Isten érnem, 
hogy nem keltett addig halai revét mernem. 
Iliig b-lege-, bádgyoll <IIIO|Kdlyában tett 
Somogyi iiityáb ,l Fiain, megérkezett 

Meg liiett a lelkem az öreg Jákobbal, 
hogy ineglátho'.t ilak magad' magzaloddal. 
atyai áldásom hintem rád azokkal 
•bővelkedjek lelki, testi áldásokkal. 

Köszoiiyöin. j . tiani. neked » az Istennek 
'hogy e hetsüieté esett bolt testemnek: 

• ilyet: galokat az. oh be gyakorta-mert. 
.sok élet" helyett néha halalt i - k e r l . ' ~ 
amint á sanyarú ősz vagy tel reá ér t 

Egy ilyen fanyar ősz. sőt többnyire tele 
é boldogult urnák vuit egész elete 
mert s.ep Tal.liioiiu s elme tehetsege 
mellett gyengélkedő volt az. egészsége. 

Mégis a' mértekeit, józan, rendé- élei, 
milöl a vakmerő sok esetben telhet, 
attól is megmenti, bátron így ítélhet 
magának a józan életet ig-rlie;. 

K' sem le ennek is életit lúduyi, 
a rendeUenséglöl tudván magát ónvi, 
óh be nehéz sokunknak ezt megallonvi. 
az-rt szoktunk korán halálunk áldoznvi. 

Ily.-n gyengélkedő tesl-alkutáa melleit 
egész hetvenhatra vinni az életet 
tegyen t i la akárki ám i(életet, 
ha nem kell-e hozza vigyázol s mértéklet 

Azon zivűl pedig, hogy ilyen koros volt -
szemeinek könnyö, oh W sokszor lefolt 

hogy esheieit kounyo rajiam gyermekemnek 
ezzel nagy lerhei oszlottak szivemnek. 

Ezért az utad.-rt az Isten megáldjon 
Kedvelt .lo .Menyemmel Takács Zsuzsannáddal.' 
meg nyílt szivü. unokámmal Lydjáddal,: 
Karkas,' Anlaf^-László5 szép Fi-ágotskáddal. 

I.ydia, jo Lányom, főképpen Te voltál, 
Ki betegségemben .nem éltél, holtát, 
mikor j ó A n j á d i n dajkául hányattál 
mellettemben. ágyamban soha meg nem untai. 

Fiam, híred, nevedet a Haza keblében 
m-tijél li'ile.z a tid.i.-ok sen-geben 
ezek föllebb vigyék az eges megyében 
Sopron;. V.is. Somogy es töblr nagy Várme-

-. ínyekben. 
' (•"""'vt kflv.) 

Bankett Apáti Ignác fűlóhárfőnokuék 
Szombathelyre történt' álhelyéztelésealkalmá
ból a hozzá beosztott alkalmazottak -f—hó-
12 én, vagyis hétfőn este a (jriff szálló nagy
termében buc-u bankettet rendeznek, melyen 
az állomási személyzet, valamint fönöktársai 
és városi jobaratai és tisztelői is reszt vesz
nek. A banketten való luenjelenést előre kell 
bejelenteni, mely célból aláírási iveket köröz
nek. Ha " időrövidsége "miatt v-alaki nem jut
hatott ez ívhez, s az estélyen megjelenni kí
ván, ebbeli szánib-kál a firiff s/alló tulajdo-
aosánál, esetleg a fütőházfőnősi irodában ma 
még bejelentheti. 

Vadaszatok Ur. Porkoláb Mihály I. hó 
4-eti vasárnap tartotta bobai területén a kör-
vadaszatot, mely alkalommal 109 drb. nyúl 
és I I fogoly ke.üll terilékre. A házigazdán 
és fián kívül reszt Vettek a vadászaton:Nagy 
Dénes, Poltyondy Pál, Vidos Dániel. Várallay 
Pál. Major László, dr. Móritz Dénes, Móritz 
Lá-zlo, Bárdossy Zoltán, Fodor István és Vass 
Karoly. — Id. Vidos József nagybirtokos,!, 
hó i s áll tartja .meg a körvadászatot mi? 
báiylai és lokorcsi vadászterületén. — Major 

Jegyzet. - * 
1. Tak.ii.. Z»uzj*nna.. Bertenyi Dániel 

meghall IMS. január 1 lén.**. e j e 

. . . , 2 ! Udia férjezett nuavalásonvi Rarcz. 
káwlyne sí I le •. febr. 111. ! I w c " 

. »> Berzsenyi farka. Somugyvirnregve volt al. 
ispánja síül. K'-iiieiieMűnijéiibeii 18U3, oki 1 8 ^ 

61 h W n y , Laatli szül. Nikiim 1809. g 

László dukai földbirtokos f. hó 11-én borgá-
tán tart körvadászatot, mely vadászatokra 
varosunkból többen hivatalosak. 

Élelmes korcsmáros. Arra nézve, hogy 
valakit mily nagy. Jtóíéli szellemmel áldott 
meg a teremti, az alábbi eset élénken meg
világítja. Egyszersmint azonban a történtekről 
kétféle tapasztalatot is s/erezhetünk magunk
nak. Az egyik az, hogy az idealizmusból is 
tud a realista lökét .'kovácsolni; a másik pedig 
hogy a házassági közvetítés min mindig jö
vedelmező mesterség, néha ráfizetéssel jár. 
Történt |iedig a do'og imigyen. Van itt varo
sunkban egy fiatalember, aki meg mindig a 
garzpriemberek Ösvényein tévelyeg: Ismerősei 
jóakaratból e avagy gonosz szándékból, vagy 
lalan szánalomból — bajos megállapítani.— 
meg akartak nősíteni s kivittek magukkal egyik' 
közelebbi községbe, mondván, hogy '41 a 
korcsmárosnak van éjgy gyönyörűen fesledező 
bimbaja, egy szépséges leánya, aki liliomként 
hajladozik jobbra is, balra is anélkül azon
ban, hogy valaha megingott volna. Ezt a szép 
l i l ioinszálarakártáiráz ifjüvaT~a~ házassági-
zcniség ntján leszakittatni. SürsőT levél kő-
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". legenyjelölt 'fényes kfeéretíel' ki - fog utazni, 
szemlét tart a portán s szemügyre kerül a 
leányzó. Az ottani helyi megbízott volt ugyanis 
a vendéglős részérói a közvetítő, aki a. tán 
sietett is a jó hírt megvinni a praesimiptiv 
apósnak, Megkezdődik a készülődés, a ba
romfiak nyaktiló ala kerülnek s olyan sürgés
forgás támad, hogy egy átutazó vándor s 
megsejthette abból a dolgok mibenlétet. El
érkezik a várt nap s a négy tagból álló ven
dégsereg beállít. Az örömszülök a saját lak
osztályukba tessékelik öke'., az asztalra kerül 
minden jófalat es ital. Midőn a gyomor ki
elégítése teljes volt, szóba kerül a pezsdülő 
vértől hevesen dobogó SZÍT ügye is. A jöve
vényeket azzal nyugtatja meg az ottani bi
zalmi férfiú, hogy ö már azt a szülőkkel le
tárgyalta s rendben van mindén. Erre a ven
dégsereg — re be ne gesta — szívélyesen 
búcsúzik. Eddig rendben volna minden. A 
következő nanok eguken azonban a közvetítő 

v —ginig. |vt;i(ie;t#N^d^^"..v egyné
hányad magával rozsot lopott. A tolvajokat 
azonban rajtacsípték és feljelentették. 

Járvány . A szaj- és körömfájás; a ha
sított körmű allatok ezen ragadós nyavalyája 
ujabban átterjedt Kemeiiespálfa. Alsi'ság, 
Ost fi asszony fa és Szergény községek mar
háira is. 

Hirek a postáról. A kereskedelemügyi 
miniszter elrendelie.hogy az idegen tengeren 
járó cs. és kir. hadihajokra szóló postautal
ványokat 1911. január hó L-löl kezdve már 
nem a belföldi forgalom részére kiadott 
ró,.saszinü iirlapokon kell kiállítani. 

Karácsonyi ajándékok. A kereskedelmi 
alkalmazoltak Menházára több kereskedő ér
tékes bolti tárgyakat ajándékozott, ézt az 
egyesület most rendezett sorsjátéka alkalmából 
szét Ionja osztani azok közön, a kik az em
berbaráti vállalkozást pártolják sorsjegyek 
vételével, avagy terjesztés.-»el Ajándéktárgyat 
kaphat babától kezdve praktikus ajándéktar-

JaTn ö s S a z a . 
Rovatvezető: BORS. 

A janosházai iskolákat lezárták. -Mi
után a kanyaró annyira elterjedt, hogy már 
egészen jarvanyszirü, azért az iskolákat dec. 
8-án lezártak. A gyerinelik mehetnek most 
a szélrózsa minden irányába. Tanulmányaikat 
abba kellett 'hagyniuk éppen abban az időben, 
amikor legjobban járhatnék az iskolába. Hogy 
meddig kell tavnliíiar-aduiuk az iskoláiól, az 
még bizonytalan, de elöreladiatólag vajy - i 
beiig. 

Eljegyzés. Ámor i s i i e l r e p ü l t közsé
günk lelett es szereiem-liy i ; :t eleresztvén, egy 
bajos leányka szivében állt meg. K bájos 
leányka Schjesülger Irénke, akinek eljegyzése 
szombaton von. A fényes eljegyzésen olt vol
tak: Ur. Marion Adolf a Salzbergcr-család 
össze- tagjai. A legjobb hangulat mellett 
együtt voltuk kirilágos-kivirradtig. 

szerepet vivő férfit] egy számlát kap a ven
déglőstől, mely szerint a bázlüznézesiiek vélt 
napon felmerült kontó több mint 18, szóval 
tizennyolc koronát tesz. ki s miután az üzleti 
szellemtől erősen alhatott'vendéglős szerint a 
czelldömölkiékel a közvetítő vitte oda. íjuasi 
az ö vendégei voltak, most tehát fizessen. 
Kommentárt nem füzünk az. esethez, csupán 
arra vagyunk kíváncsiak, hogy az Ujakból 
lesz-e valaha háza-pár. 

Betegek karácsonya. A korházi sz.e 
geny béh-gek ügyét* özv. Szögyéiiy-Maiioh 
Kerencne szüt.'Gorcey Paula grófnő eleii né
hány lieiiiesüzivü úriasszony szokta felkarolni 
s vigasztatásukra kellemes karác-omi ünne
pel rendezni. Ez az akció az idén is meg
újult - a nobilis grófnő" nagy anyagi es er-
kölc-i támogatása mellen a joszivü emberek 
közön megindul! a gyűjtés. Az adakozásra 
hajló irgalmas szívű emberbarátok ajándékai! 
lián Janó- plébános gyűjti, illetve az e célra 
szolgáló adományokat ő fogadja el.. 

25000 korona az aj vasútra. Kéme-
nesmagasi község képviselőtestülete e hó 6-án 
gyűlést tartott, melyen a Kapuvár—aevecseri 
vasút építési költségeire 25 ezer koronát 
szavaztak meg' 

Helyreigazítás. A sági uradalom ber-
beadásáról mult heti számunkban egy hírt 
közöltünk. Közleményünk annyiban szoros 

-helyreigazításra, hogy. a szerződés meg íiincs 
megkötve s""a bérlet nem 50, hanem i 'uévre 
van- tervezve. 
' Hirtelen halai. Csitkei Antalué nagy-
siinonyi lakos 60 éve., korában hirtelen meg
halt. A hal i j okának meuállapitá-ár.i Somogyi 
Aladár szolgabíró es dr. Hetthéssy Elek kör-
o i v o . - utazol! ki a helyszínre. 

Vörheny. Keméneskápolna községben a 
gyermekek között vörhynj lepett fel. 

Tolvaj cigányok. A sági cigányok Da-
romfi-buja' éheztek. De mert a lojális cigány 
nem szokott a saját falujában ropni, műkö
désük "teréül Bobat és Egyhazashétyei válasz
tották ki. E ket községben mintegy 10—12 
ludat és tyúkot, szedtek össze. Feljelentetfék 
őket. — Ugyancsak sági cigányról, Kolompár 
Paliról szól egy másik e.-et. Ő meg a kis-
köcski s zegényház tetejét lopta lé. Bizonyara 
fázott a more, egy kis tüzelöfára volt szük
sége, hogy gémberedett tagjait egy kissé fel
melegítse. 

gyakig mindenki.-a ki mar líi (Tarái) .-or.-je-
gyet vesz vagy elad. Persze az ajándékok 
értéke is. progresszív növekedik'a szerint 
hogy az illető hány sorsjegyei helyez el. Mert 
pl.. 5 0 sor.-jegy vétele vagy eladásánál lehel 
kapni angol utazó bőröndöket, fetiyverékét, 
urakat, zománcozott 'gyönyörű látcsöveket .-lb. 
Egy kis kepe- j.ro-pektus tájékoztat minden 
érdekjőilőt - Mio-i h ijzá,. szabád választást 
engednek a díszes karácsonyi ajándék kollec-
tióban. Minden ajándékozás nélkül i - ê esz 
leiekkel ajánlanánk a kere -o dől alkalmazónak 
menháza ügyét, Inti mén i y elmés formával. 
Kérjünk .tájékoztatót a kereskedelmi alkalma
zottak országos e-y.-sülelenél Budapest, VII. 
Wesselényi utca 3o\ 

Részegen a másvilágra. Normáján ész
járású 'ember »-m követhet el rtngyiiKossag ,i 
s IVa~ezt teszi mégi-, vagy megzavarodott 
elmével, vagy részeg fővel .-zaihyja rá magát. 
Németh János helybeli uap.-/.ánios csütörtökön, 
délelőtt telakasztotta magát a padlás egyik 
gerendájára. Tettet ö is ittas fővel követte el. 

A jövő év ünnepnapjai. Néhány' bét 
hiulva elkövetkezik az uj esztendő, a mely 
ezáltal vasárnap kezdődik. A farsang január 
8- tól február 28-ig tart. Húsvét április I l i és 
17-én, punk-isit jiinius t és 5-én. űrnapja jumus 
:15-én lesz, kctlösUuiiep ezeken kívül csak már
cius 25 és 20 an van. de ehelyett a karácsony 
hármas ünnep lesz, mert december 25 bél főn 
lesz. . . . 

Az év titidsu hónapja. A -Meteor. 
jelentése szerint 41eceniiivr h«i változási napjai 
9— 12—15—16r 23—2"$—27 es 31- re e-nek 
Ezek közii legerősebb hatásúak a 12-iki hideg, 
15-iki csapnleko-. hava- es 26 iki hideg,szeles, 
esetleg vi'iar-i- jelleggel 

Az ingyenes népoktatás, es landykár-
pollás tüzetes magyarázatát nyerhetik az 
iskolaszékek azon munkából, melyet e célra 
Göndör Ferenc veszprémi kir. s. tanfelügyelő 
i r t Tanilókrendkiviil becses anyagot találnak 
benne, iskolaszékek- pedig teljes tájékozódási 
nyernek arra az esetre is.ha netán tandijkárpót-
lásuk miatt félebbezésre lenne szükség'ik. A 
könyvben 80 magyarázatban mintegy 10 
miniszteri rendelet es közig, bírósági döntvény 
van. Ára egy korona. Megrendelhető a szer
z ő n é l — — : — — 

Választások. í z ..rilmdox luiköz-cg 
tiszlujdusa 1910 di c. I l i - m lesz. Az előjelek
ből iie.ve marad liiiuden a regiben. 

A Koronát megépítik. Erdődy Sándor 
gróf tula.douat képező odajanai. az át
alakítása végeit Moger sárvári építőmester 
méréseket eszközönt, hogy a/, in ósdi épületből 
egy,modern szálloda készülhessen. Egy lé
péssel megiá íjrtlibre megyünk s elismeréssel 
keli adóznunk az. áldozatkész gróf iránt, aki 
ily ni ZÍMZ.i-t adott az in építőmesternek. Az 
e p í l k e / e - l a t.ivaSS>.ál Kéjlllk. 

A két éves katonai szolgálat. A 
'katonai r-ioi'inok közül kétségtelen a legton- , 
l . -a l i l l a kél ew- -/..yaó.l . hoza'a a átint 
ét'.esüillnfc, ••' kel eve> katonai szolgálat a 
lovasságnál • - a mve- 'üz-i-egnél kérésziül 
vihető nem l-.-z. Ep ezerl ezen fegyver-
iieiiih z besorozott lejei iyséit olyképpen fog 
rekonipetiz-dl.it i. h . i . v a " . i ' lékos áMornnny-
be[i idj l lk in a n- in f i . i ö. dittellni. Az el-
l : i iözé- . -zeihlék n i - j f •:aak szűnni, azon
ban -a iia'lü^yill:i!i-".'eni-k joga lesz. efféle 
szemléknek tárta--! elrendelni. 

Szerkesztői ii::netek. 
-Y. 1' A levelei loár lezártam, mikor 

értesültem'snr.iind.-tiM.it örültem neki és ízen 
meglepeti ez az őszinte bar.i i szerelet. l lajd 
ugy .-iihejy. c-ak--eibaiiok-''ii lük, 
lelkiismeretem. í'dv. 
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• Egyházas-Berzseuyi Berzsenyi Lajos ur, 
Rolád emlékezvén, szivem ugyan megszúr, 

Mert ha atyafi nem tűinél is mihozzánk/ 
Mégis megerdemlenéd e szómat hozzád: 

A.siulődökkel vagy regen egy osztályban. 
Igy érdegélsz halmi házi ispotályban. 

Köszönöm házamhoz vonzó szívességed. 
Hordozhasd békével sok erőtlenséged. 

Majd mikor neked is jó a vétóra, 
Készen lejét hajts a mindenható -otora. 

Hogy mint érett búzát, szépen learasson, 
A mennyei Csűrbe betakaríthasson. 

Ha nem Németh Pál lott volna is 1819-
beu Kissomlyiui lelkész, Takács Istvánné bú
csúztatójából is meg lehetne állapítani, hogy 
a két búcsúztató szerzője egy és ugyanaz, 
annyira hasonló a stílus és- a versezet s ha 
a fenebbi sorok Noszlopy Tivadar közlése 
szerint Németh Páltól származnak, ugy az 
alábbi búcsúztató szerzője is minden kétségen 
i„ , i l y-meih l'ál volt kis-omlvoi ev. lelkész. 

sók .viszontagságul, mert .mint mi, ő sem volt 
házi kereszt nélkül, mely reája tódon. 

De letette immár ezen terh-hordozást; 
látja szinről-sziiire, kiben hilt, Jézusát, 
e bűnös földön már nem tesz tsötlés-boüásl, 
általam mondatja e"végső butsuzást: 

Egyházos Bersenyról Borsenyi Lajjbsnak 
neveztettem itten, e iöldi lakosnak, 
d« más baz az Örök: inas örök városnak 
kell lakosa lennem: a sir 's koporsónak. 

Világ! regen tudtam benned e sorsomat, 
hogy -egyszer- föld aia vetteted ágyúmat; 
nem is zúgolódom ezért, mert zsoldomat 
fel kelletett vennem, tudván botlásomat, 

De egy zálogom van még kezeid között, 
kivel a termeszét engem öszve fűzött, 
ezért viz ortzánmn sokszor le-öiitözöll. 
hogy tőlem egy Fiam Somogyban költözött. 

A' legelső c s ö k ö d 

Tűzbe dobhatod már minden leVelemet, 
Meg is tilthatod már, hogy ne írjak neked, 
Elmondhatod azt is, hogy senkim se Voltál; 
Legelőször mégis rólam álmodoztál. 

Mikor a szerelmet már ismerni kezdted, 
Én értem sóvárgott szüntelen a lelked, 
SoVány Vigasztalás az. hogy elfeledtél : 
Legelőször' mégis csak engem szerettél. 

Az érdekes búcsúztató szövege a következő 

L'ri Tekintetes Nemes es Közrendek 
E" gyászos udvarban öszvö gyűlt emberek 
Ti is változandok levén mint tengerek, 
az idő j . i r a s a igy beszel relétek: 

Őszben tsavarudott, látjuk mar az idő 
1'.' négy részből álló gyönyörű esztendő, 
aki nyárban gyújtott, majd a lesz. kelendő, 
éltünk is mint a nyár. hamar elmenendő. 

Maga Urunk Jézus a fákhoz igazitt 
mikor az utolsó ítéletről tanít: 
tekintselek úgymond, a Bge .- égyébb lat, 
ha egyszer bimbóznak, közel vagyon a nyár. 
ha a leveleket hullatják, a tel vár. 

A z ember éltében hasonló négy re-zek • 
vágynák: tavasz, ősz, nyár és a komor telek, 
egyik, vagy másikban minden eiö felek 
résztvesznek, napjaik aiiiig itt eltelnek. 

legboldogabb, aki gyenge tavaszában 
megadozik-ártatlan kisded korában 
nem vesz r-szi az ősznek tsipős harmatjában, 
a rozzant öregség unalniasságuban. 

I>H ati m a r h a t v a n l i i ' l v . - n .—•/I..i„tr,i e r | 

llyen-gatokat az, .óh be gyakorta inert. . 
>ok élet- helyett neba halait i - kért. 
amin; a sanyarú ősz vagy tel re.i t-rt. 

Kgy ilyen fanyar ösz. sót többnyire tele 
e boldogult urnák voil egé.-z. elete 
meri s.ep Talenloini 's elme tehetsege 
mellett gyengélkedő volt az egészsége. 

M-gis a mértekeit, j'ízan, rendes élet. 

a t td is megmenti, hatom igy iiélhel 
magának a jó.t.iti életet ígérhet. 

t" segi te ennek Ls-életit tódnyi, 
a rendetlenségtől tudván magát enyi, 

' óh be iit-liéz sokunknak ezt megállotivi.. 
t w r t s.t.iktunk korall -lialaluok áldoznyi. 

Ilyen 'gyeiw-élkedó test-alkutás -mellett 
iite-z h'-tvenhatra vinni az életet 
tegyen h la ok.-irki ám i'e'etel. • 
ha nem kell-e hozza vigyázót 5 mérteklet. 

Azuii kivűl pedig, hogy ilyen koros volt, 
szemeinek köonyÖ,"oh be sokszor lefolt 

I KIsz e hat meg az oroszlányok vermében 
[ vagy talán a Balaton nagy tengerében, 
!• annak feneketlen melység örvényében 

úszol, Dánielem, szivkeseruségbenj 

Jákobnak regenten ttzenket fia vóll, 
de mégis Gosenben, mint öreg, hogy megholt, 
minden életbéli sanyariiság el-folt 
emlékezetiből, hogy Józseftye ott volt. 

Nékem t-ak ez egyetlen egy fiam vagyon, 
lehetetlen bál hogy ne sajnálton) nagyon, 
hogy dajkák-adása nélkül betegágyon 
fekütlem. a halál-nyíl mig szítra agyon. 

IV inégis tiiegengette az Isten érnem, 
hogy nem kfllett addig halál révét mérnem, 
mig beteges, bádgyotl állopotlyában telt 
Somogyi üllyabol Fiain. megérkezett.. 

Meg illett a lelkem az öreg Jákobbal, 
hogy ineglalhot óak magad' magzatoddal, 
atyai' áldásom- hintem rad azokkal 
bővelkedjék lelki, testi aidasokkal. 

Köszönyöm. jó fiam. néked s az^Istennek 
| hogy e helsűlete esett bolt testemnek: 
II lio-y. esli, tett kö.inyii i.ijt.iin gjeiiiiekeiui 

Odaborulhatsz már más férfi karjába, 
Szomjas ajkad Vágyhat másnak a csókjára. 
Ha csillagtalan is lesz nekem az égbolt: 
A legeiső csókod mégis az enyém VolL 

NoVák Pál. 

H Í R E K . 

ezzel nagy lerliei oszlottak szivemnek. 

Ezért az utadért az Islen megáldjon 
Kedv elt Jó Menyemmel Takács Zsuzsannáddal 
meg nyílt szitUi unokámmal Lydiáddal,5 

Farkas,-" Antal.' I.ász.lö5 »/.ép Fi-ágol.-kaddal. 

I.ydia, jó lenyom,-főképpen Te volt.il, 
Ki betegségemben ertem'eltel, holtai, 
mikor jo-Atijad.,,' il^jkául haayallál 
mellettemben, ágyamban soha meg nem.untál. 

Fiam. tured.. nevedet a Haza keblében 
m-liye: liulesa a lidósok seregébeu 
ezek fíillelib vigyék az e g e s . megyében 
Soprotiy. Vas. Somogy es töiib nagy Várme-

• -. . - .";.-' • biyékbeo. 
. '.Fulyi. köv.) 

Jegyzet* ' -
5i VSSJfc /Jií-^nua, - 'Bwiiy :i -IMnjei n e j í meghalt lt>is. január 11 én. J 

... , 2! fyrunxi lidia férjezett nflgvalaWmvi Rtircz. 
kárnlyne sz ..I. Is •. frbr. I!i. • '.'i.>rcz» 

3) itf.rM.-nyi Farkas S.mogyvárnKgye í o | t a l . 
ispánja Mgl. k-iLcuewinijénben ltSUS okt JS-án 

ZT t,~*?"*""i< Antal szül. Siklás ISOS aUr 9-zn 
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Bankett. Apáti Ignác tutóházfonőkuek 
Szombathelyre történt áf te lyutetése alkataié
ból a hozzá beosztott alkalmazottak f. Iió 
12 én, vagyis hétfőn este a Griff szálló nagy-
terineben bucsu bankettel rendeznek, melyen 
az állomási személyzet, valamint fönöktársai 
és városi jóbaratai ós tisztelői is részt vesz
nek. A banketten való iiienjeleuést előre kell 
bejelenteni, mely célból aláírási iveket köröz
nek. Ha időrövidsége miatt valaki nem jut
hatott •••/. ívhez s az estélyen megjelenni kí
ván, ebbeli szándékát a Griff szálló tulajdo
nosánál, eselleg a iTitidiázfönötu irodában ma 
még" .'bejelentheti. -

Vadászatok. Dr. Porkoláb Mihály I. bo 
4-én vasárnap tartotta bobai területén a kör-
Vailaszatol. mely alkalommal 109 drb. nyúl 
és 11 fogoly ke.ült terilékre. A házigazdán 
és fián kívül részt vettek a vadászaton:Nagy 
Dénes, Pöttyondy Pál, Vidos Dániel. Várallay 
l'ál, Major László, dr. Morilz Dénes, Móritz 
Lá-zlo, Bárdossy Zoltán, Fodor István, és Vass 
Karoly. — Ide Vidos József nagybirtokos, I . 
bő IS án tartja meg a körvadászatot mi-
lláiylal és tokorcsi vadászterületen. — Major 
l.aszló dukai földbirtokos f. hó 11-én Dorga-
tán tart körvadászatö-fV mely vadászatokra 
varosunkból többen hivatalosak. 

Élelmes korcsmáros. Arra nézve, hogy 
valakit mily nagy ízleli szelleminél, áldott 
meg a teremtő, az. alábbi e>et élénken meg
világítja. Kgyszersmint azonban a történtekről 
kétféle tapasztalatiit is szerezhetünk magunk
nak. Az egyik az, hogy az idealizmusból is 
tud. a realista tőkét-kovácsolni; a másik pedig 
hogy a.házassági közvetítés nini mindig jP-
védelmező mesterség; néha ráfizetéssel }*'• 
Törti-ni pedig a do og imigyen. Van ÍU varo
sunkban egy fialaléinber, aki még mindig a 
gareonemberek Ösvényein tévelyeg. Ismerősei 
jóakaratból e avagy gonosz szándékból.- vagy 
tálán-szánalomból — haj,,.-, megállapítani,— 

I meg akartak nősíteni-Ujviitek magukkal egyik 
közelebbi_£üzségbi-, mondván, hogy ott. a 
korc-miárpsnak van egy gyönyörűen fesledező 
bimbaja, egy szépséges leánya, aki liliomként 
hajladozik jobbra is. ba|ra is aiTeJkül azon
ban, hogy valaha megingott volna. Ezt a szép 
liboiiiszálai akarlak : az ifjúval a' házassági" 
zenlség utján leszakittatni. Si ireős levél kft-
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legényjelöít fényes kísérettel ki fog utazni, 
szemlét tart a portán s szemügyre kerül a 
leányzó. Az ottani helyi megbízott volt ugyanis 
a vendéglős részéről a közvetítő, aki a.tán 
sietett is a jó hirt megvinni a praesumptiv 
apósnak, .Megkezdődik a készülődés, a ba
romfiak nyaktiló ala kerülnek s olyan sürgés-
forgás támad, hogy egy átutazó vándor is 
megsejtbetle abból a dolgok mibenlétéi. El
érkezik a várt-nap s a négy tagból álló ven
dégsereg beállít. Az Orömszülők a saját lak
osztályukba tessékelik őket, az asztalra kerül 
minden jófalat és ital. Midőn a gyomor ki
elégítése teljes volt, szóba kerül a pezsdülő 
vértől hevesen dobogó sziv ügye is. A jöve
vényeket azzal nyugtatja meg az oltani bi
zalmi férfiú, hogy ő már azt a szülőkkel le-

. tárgyalta s rendben van minden. Erre a ven
dégsereg -— re bene . gesta — szívélyesen 
búcsúzik.-Eddig rendben volna minden. A 

, körelke-ző napok egy,iljép azor.ha.l a közvetítő 

szerepet vi\ö férfiú egy számlát kap a ven
déglőstől, mely szerint a házlüznézeMiek veit 
napon felmerüli kontö több mint 18, szóval 
tizennyolc koronát tesz ki s miután az üzleti 
szellemtől erősen alhatott vendéglős szerint a 
czelldomiilkiekei a közvetítő viite oda, quasi 
az ő vendégei voltak, most tehál fizessen. 
Kommentárt nem füzünk.az esethez, csupán 
arra vagyunk kíváncsiak, hogy az ujakból 
lesz-e valaha l.áza-pár. 

Betegek karácsonya. A korházi sze 
gény betegek ügyel özv. Szögyetiy-M.iiicli 
Fereixne szul. Gurcéy l'aula grófnő elén né
hány nétnesszivu urias.-z.ony szokta felkarolni 
s vigasztátásukra kellemes karácsonyi ünne
pel rendezni. Ez az akció az ideit i.s meg
újult s a nobiils grófnő .nagy anyagi és er
kölcsi támogatása mellett a jószivfl emberek 
közöli megindult a gyüjlés. Az adakozásra 
hajló irgalmas szivü emberbarátok ajándékait 
Bán János-plébános gyűjti, illetve az e célra 
szolgáló állományokat ö fogadja el. 

25000 korona az nj vasútra. Keme-
nesmagasi község képviselőtestületé e hó 6-án 
gyűlést tartott, melyen a Kapuvár—uevecseri 
ía - t i t épitési "költségeire 25 ezer koronát 
szavazlak meg. 

SelyreigaiitáS. A sági uradalom-bér--
beadásáról mult heti számunkban egy hirt 
közöltünk. Közleményünk annyiban szoros 
helyreigazításra, hogy a szerződés még uiiícs 
megkötve s a bérlet nem 50, hanem 20 évre 
van tervezve. *', ' -

Hirtelen halál. Csitkei Antalué nagy-
s.in.Hiyi lakos 60 éve. korában hirtelen meg
hall:. A hal >!'okának inegáihipitá-ar.t Somogyi 
Aladár ^zol^abiró és dr. Ilettliéssy Klek. kör-
orvos utazón ki a hely.-ziiire. -

Vörheny. Kemeneskáp Ina községben a 
gyermekek között vörheny lepett fel. 

Tolvaj cigányok. A sági .cigányok Da-
lomli-hu ra éhezlek. De meri a lojáliscigány 
jieni szokott a sajál falujában lopni, műkö
désűik teréül BobáVés Egyhazaslietyél válasz
toltak ki. E k é t községben mintegy 10—12 
ludat és tyúkot szedtek össze. Feljelenteilek 
őket. ^ I j g y a n c s í k sági cigányról, Kolompár 
faliról szól egy másik eset, T) meg a kis-
köcski szegényház tetejét lopta le. Bizonyára 
fázott a more, esy kis tuzelőfara volt szük
sége, hogy gémberedett tagjait egy kissé fel
melegítse. ' • 

KEMENESALJA 

v'&rWK""tÍipnetlítt MlajoTTuW'^IS^Tre*1' 
hányad magával rozsot lopott. A Ióhajukat 
azonban rajtacsípték és feljelentenék. 

Járvány. A szaj- és körömfájás, a ha
sított körmű .allatuk ezen ragadós nyavalyája 
ujabban átterjedi Kemeuespálfa. AiV:-ág, 
Ostfiasszonyfa és Szergeny községek mar
háira is. 

Hírek a postáról. A kereskedelemügyi 
miniszter elrendelte,hogy az idegen tengeren 
járó cs. és kir. hadihajókra szóló postautal
ványokat 1011. január hó 1-töl kezdve már 
nem a belföldi forgalom részére kiadott 
rózsaszínű űrlapokon kell kiállítani. 

Karácsonyi ajándékok. A kf^kede lmí 
alkalmazónak Menházára löbb k< edíi ér
tékes bolti tárgyakat ajándékozott, ezt az 
egyesület most rendezett sorsjátéka alkalmából 
szét fonja osztani azok közön, a kik az em
berbaráti vállalkozást pártolja; sorsjegyek 
vételével, avagy iwJ-sztéWvel. Ajándéktárgyat 
kaphat babatol ke/.itve praktikus ajándéktár
gyakig mindenki, a ki már r.t iláfán7*'sorsje
gyet vesz. vagy elad. Persze-az ajándékok' 
értéke is pr.igre.sszi>' növekedik a szerint, 
hogy az illető hány sorsjegyei helyez el. Mert 
pl. 5U s.ir>jegy vétele vagy eladásánál lehet 
kapni angol utazó bőröndöket, feuyvérékét, 
órákat, zománcozott gyönyörű látcsöveket stb: 
Egy kis képes prospektus tájékoztál minden 
érdeklődői most h >zzá. szabad választást 
engednek a dísze- karácsonyi ajándék kollec-
tiöban. Minden ajándékozás nélkül i> eges* 
leiekkel ajánl.maiik a kere kedöi alkalmazol lak 
menháza ügyét, hál még i y elme- formával. 
Kérjünk tájékoztatót a kereskedelmi alkalma
zottak ország...- estyraiOlelénél Budapest, VII. 
Wesselényi utca 36. 

Részegén a másvilágra. Normális esz 
jára-ti ember n-iii kövlbel el öngyilkos-;.g .1 
s ha ezt teszi mégis, vagy megzavarodott 
elmével, vagy részeg fővel száuyja rá magát. 
Németh János helybeli napszámos csütörtökön, 
délelőtt leiakasztotta magát a padlás egyik 

•gerendájára. Tettét ö is ittas fővel követte el. 
A jövő év -ünnepnapjai. Néhány liét 

inalva elkövetkezik az uj esztendő, a mely 
ezúttal vasárnap kezdődik. A farsang január 

S, oldal 

iüanösiiiaza. 
i • 

Rovatvezető: BORS. 

A janosbázai iskolákat-lezárták. Mi
után a kanyaró annyira elterjedt, hogy már 
egészen jarvanyszerü, azért az iskolákat dec. 
8-án lezárták. A gyermek i k mehetnek most 
a szélrózsa rúiuden irányába. Tanulmányaikat 
â rba kellett ha^-yuii.k. eppei: abban az időben, 
amikor- legjobban' jártjainak az Iskolába. Hogy 
meddig kell távolmaradtunk az iskoláiéi, az 
még bizonytalan, de előreláthatólag vagy 4 
beiig. 

.. Eljegyzés. Ámor i.-ien> elrepült közsé
günk lelett es szereiein-liy ti it eleresztvén, egy 
bajos leányka .-zivib.it áMl meg. E bájos 
leányka Schlesiiijier Irénke, akinek eljegyzése 
szombaton volt. A fényes eljegyzésen ott vol
tak; iJr. Marion A.lulf ,-.- a Salzberger-család 
Összes tagjai. A legjobb i-angulat melleit 
egyült voitak -kivilágít--kivirradtig; 

: Választások. Az urtttoüoz tulkOl-c-g-
ti-ztujttasa 1910 d. c. I l i -MI lesz. Az előjelek
ből iieive marad inttuleii a regiben. 

A Koronát megépítik. I.rdö.h Sándor 
gmf tulajdonát képező szadoS^yának az át 
alakit.i.-a végett Moger 
litereseket e.-/.kozöit, bog 
egy modem szálloda ke 
p.'s-el mégis előbbre 111. 

tri építőmester 
. a/. 111 ósdi . pilleibőt 
7 ü l.e.-sen. Egy lé
giünk s elismeréssel 

kell adóznánk az uidozatk----. gróf iránt, aki 
•ily in gbizast Kitolt az 01 . ptiőmeslernek. Az 
építkezést a tavasszal ke.ilik. 

A két éves katonái szolgálat. A 
ki lóná l reformok i-iztil t.ft-eglelen a leglon-
fő sahb a kel éves -z.malt.i lehozatala. Mint 
et'.esüilink, 11 kel v.v'u| .katonai szolgálat a 
lovasságnál es n lovas •iiz-r'-egnél keresztül 
vili.-iö uem b-.-z. Ép -zen ..-. ezen fegyver-
nenih /. b-.-or znii !••_. iiy.-i g olyképpen fog 
rekoinpenz.ill.it i. Ii.uy a t.ni lékos állom.'tny-
beri id.jük .iM-.: ' n ni r.i. i - i . ..liltellni. Az et-
I n'i zé-i -/.emlék in..- 1 szQnni. azon* 
ban a iiailügyinnit-r'erii-k joga lesz elfelé 
B 'emléknek tarla- .1 elrendelni. 

b-lol február 28-ig lart. Húsvét április l ó én 
17-én, pünkösd junius Vés 5-én, űrnapja június 

' 15-én lesz, kellő-ünnep ezeken kívül c-ak mar-
| cius 25 és 26 áu van, dn ehelyett a karácsony 
j hármas ünnep lesz, inertdecember 25 heifőn 
I lesz. •••-'*.'• 

Az év ntolsé hónapja. A .Meteor. 
j . leülése szerbit december hó változási' napjai , 
i t—12-15— ir>- 2.1—2'J—27 és 31-re e-nek. | 
Ezek közii legerősebb halasnak a 12-iki hideg, ! 

Szerkesztői menetek. 
X. 1'. A levelet mar lezártam, tn.kor 

értesültem soraiiol. -Inén örüliertl neki és itten 
meglepett ez. az őszinte baráii szereteL Majd 
Ugv aliiejv ff-a|t elbaiink i i Iflk. nvmtylt a 
lelkiismeretem. í'dv. 

15-iki«csapailekns. hava- és 26 iki hideg,szeles, j 
esetleg vi iaro. jellengel 

Az ingyenes népoktatás, es jaiidijkar- ! 
pótlás itlr.e'.es • magyarázatát nyerhetik az ; 
iskolaszékek azon munkából, melyet e célra I 
Göndör Ferenc veszprémi kir. s. tanfelügyelő | 
irt. Tanítók rendkívül becses anyagot találnak 
benne, iskolaszékek pedig teljes tájéjyjziidá-.l • 
uyernek"arra az esetre is,ha netán tandijkárpöt- I 
lásuk miatt felebbezesre lenne szükségük. A 
.könyvben 80 magyarázatban mintegy t u 
miniszteri rendelet és közig, bírósági döntvény . 
van. Ara egy korona. Megrendelhető a -szer-ű
zőnél. — ' . ' ' 
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— LEGKÖZELEBB MEGJELENIK — 
« képviselőházban most letárgyalt uj 

P0L6ÁRI PERRENDTARTÁS 
cinn könyv. 

Birák. ügyvédek, kereskedők, 
Iparosoknak nélkülözhetetlen. 

ötroáUltotti , magy«ruitokl«l ét siel)egyzetekkel 
ellátta : 

CSILLÉRY DÁVID, kir. Járásbfré. 

A -400 oldalra terjedő törvénykönyv, I 
n ely a legfinomabb papíron, zsebben ; 
hurditató alakban les/, kiállítva, bolti 

ára fűzve 6 korona. 
MEGRENDELHETŐ: 

MANYÁK és TÓTH 
könyvkiadóknál NAGYKÁROLYBAN ' 

és minden hazai könyvkereskedőnél j 

" F I X FIZETÉST 
és magas jutalék melleit alkatmazunk j 
vidéki ügynököket sorsjegyek részlet- j 
fizetésre való eladásához. Havonként 
elérhető jövedelem 300—6(10 korona. 

KEMESKEALJA ... 
- -;<-

- /..I I I| 

Hockt Bankház Részvénytársaság 
Bnd»p«it, IV., femetek-tere S. 

Minden embernek nélkülözhetetlen 

EHRLICH „606". 
l egközelebb megjelenik 

Ehrlich és Hata 
sajátkezű munkája az általuk feltalált 
„606" gyógyító szerről. Az eredeti ki
sértetek megörökített életi ű képeivel, 
írták: Dr. Ehrlich P. é s Dr. Hata 8. 
Magyarra fordította. > í -7 in» í es ma
gyarázatokkal ellátta: Dr. Marschalko 
Tamás kolozsvári egyetemi tanár. T u 
dományos értéke mellett szenzació.-an 
é r d e k e s munka. — melynek tartal
mát-minden kullurembernek ismernie 
kell. Bolu ara ftlzve 6 K. diszkOté.-be'n 
8 K A/, előfizetési Összeg beküldése 
esetén bérmentve küldjük, utánvételéé 
rendelés eseten a portól a rendel." fizeti. 

Megrendelhető 

Hegedűs és Sándor 
'i\ könyvkiad. .hivatalaiéi Debrecenben és 

bármely más hazai kiinyv. ereskedfinél. 

Discrét s z é t k ü l d é s . 

' É R O E Z Z Ü K M E G A HÁZIORVOST rondorfi 

I r 
I -

ÉPÍTTETŐK FIGYELMÉBE! 
Mint épitési vállalkozó,' működésemet Sárvár és 

vidékére kiterjeszteni óhajtván, e eéiból SÁRX ÁROIT 

(Villany telep-utcában) egy képesített építőmester 

közreműködésével 

m ű s z a k i irodát 
nyitottam. 

Vállalkozom, az építésnek terén előforduló min-. 

dennemú munkákra szolid kivitelben, jutányos árak 

és kedvező fizetési feltételekkel. 

Kiváló tisztelettél : 

Günsberger J . Jenő 
épitési vállalkozó. 

fa- és ácstelep : Keményegerszegen. 

K O L E R A 
veszedelme idején MOSAKODJUNK 

Szent-László 

fertőtlenítő szappannal. 
Darabja 70 fillér. 

Főraktár: Német Márkus divalárurak-
táraban Czelldömölkön. 

Bor, pezsgőhöz a legjobb ital 
•Magyarország i íüraklír V. X - i t a r - u tu. ' 

Eladó ház. 
Celldömölkön, az Erzsé
bet-utca 11. sz. házamat, 
melyen 2 utcai lakás 
van,nagy kerttel azonnal 

eladom. 
ÖZV. Sümegi Sándorné. 

Stock-Cognak Medicinái 
szavatolt valódi borpárlat 

C A M I S é s S T 0 C K 
- gőzpároló telepéből 

B A R C Z O L A r 

Egyedüli Cognac-gözfözöde állandó hivatalos 
•f 

vegyi elenőrzés alatt. 
K a p h a t ó J á n o s h a z a n : 

minden jobb üzletben. 
N'v.inwtrt" J t i 


