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Szerkesztőség és kiadóhivatal : 
I Pinkpreve Nándor könyvnyomdája Celldömölkö* 
j ide intezendök a szellemi reszt illeti! közlemény • 
I • hirdetések és mindennemű pénzilletékek. 

» A vármegye. 
A jövő évi állami költségvetés 

parlamenti tárgyalása adott alkalmat a 
miniszterelnöknek arra. hogy a várható 
nagy alkotmányos erőkiterjesztéssel kap
csolatban elállhatö s nemzeti létünket 
fenyegető jelenségek esetére kiterjesz- I 
kedjenek egyes biztosító szelepekre a j 
milyen a megyei kinevezési rendszer, j 
Minden politikai vonatkozás nélkül : 
akarunk a kérdéssel foglalkozni. 

Két felfogás vaj), két egymással I 
ellentétes felfogás. 

Az egyik : a Szent-István által i 
megalapozott közigazgatási kereteket ugy 
hagyná a jövendőre is, a hogy azt a ' 
történelem idők során mai alakjában 
kifejlődött. A vármegyéknek maradna 
tehát az, hogy a Szent István ispánjait 
s egyéb sáfárjait, maga a vármegye 
választaná. 

A másik ezt a nagy just a központi 
hatalomnak adná. A reform korszakban 
az utóbbi irány képviselőit centralisták
nak, a szittya ősi intézmény védőit 
municipalisláknak hívtak. 

Ma pedig a kor uj, nagy fejlemények 
elé állított s a nagyhangú meghatáro
zásoknál inkább van szükségünk okos, 
reális alkotásokra, még akkor is, ha ősi 
intézmények terebélyes fája felé kell 
vágnunk fejszénkkel. Okos reális törek
vés pedig- az, hogy a köztisztviselőt, 
kikre időközben törvényeink, legnagyobb 
javainkat bízták, kik bírák, intézők és 
kormányzók — szabadítsuk föl a füg
géstől azzal, hogy birói lisztiikben. az 
igazság keresésében. ítéletükben, mint 
a sanda mészáros, mellesleg keresniök 
kelljen a megyebeli válaszlók extra 
tetszését, beleegyező véleményét. Az 
olyan biró. áz olyan kormányzó, akinek 
minden működésében arra kell gondolnia, 
vaiion hat év múlva nem fogják — e 
a választók érle lisztéből kicseppenteiii ? 
az. minden, működésekor bilincsekkel 
ván lekötve, annak a kezében az igazság 
fák yá|ii nem ég. fsak pi ilog. vagy 
pedítr megalkuvást nem ismerő iirazság-
s/.i-ivretp magában honinz egy sorsira-
pediát.• ' . •. - J 

Akár az elsőre, akár a másodikra 
gondolunk, mindenképpen az igazság 
istenasszonyát bántjuk, akit ugy is 
bekötőit szemmel képzel a inilhosz. 
Minden tévedést — bár nem tartjuk 
felette szükségesnek hiszen viszonyaink 
egészen mások, — tartozunk eloszlatni. 
Nem pro domo beszélünk. Nálunk a 
megyei intézmény nem mutatja e térén 
azokat az általános bajokat, melyeket 
a tisztviselői intézményre a választói 
függés miatt szinte általánosan monda
nak. Lehet — e szerencsés helyzetnek 
oka az, hogy a megyei élet nálunk nem 
lüktető és a megyebizottsági tagok uem 
szervezkednek párt s főleg érdek közt; 
lehet ennek oka az,, hogy a köztisztvi
selői nagyobb állásokba a sors szeren
cséjéből olyan férfiak ülnek, akik egyéni 
kiválóságukkal, és presztigük-el szerzik 
meghívatali működésük minden tényeire 
a közvélemény helybenhagyd' tetszését 
és megszerzik ezt állandóan, holott a 
ki a tömeg tetszés és népszerűségre 
épit, az homokra épit. 

De tegyen bárhogyan, mi a kérdést 
nem lokális, hanem általános nézőpont
ról tekintjük s még akkor is a kineve
zési rendszer mellett törnénk lándzsát, 
ha nem állana homloktérben egy köz
viszonyaink helyzete szerint ugy is idő-
előtti elhamarkodott és nagy fordulato
kat hozó kérdés; az, melyet már sokáig 
nem tarthatunk vissze, az mely a 
jogkilerjesztés jelszavával ajtónkat dön
geti. A sötétbe való ugrásnak minősí
tette évek elölt a kérdési Széli Kálmán 
s minél több agyvelő foglalkozik a vár
haló fejlődés jóslalával, annál inkább 
igásat kell adnunk az államférfiú em
lékezetes szálló-igéjének. Ily helyzetben 
nemzeti érzésünk mondhatja velünk, 
hogy a kinevezési rendszer biztosító 
szelepére szükségünk van. 

Berzsenyi Dániel búcsúztatója 
(Folytatás.) 

Tagos Somogy Vármegyében eltwkroshlt_ 

A törvényhatósági utakat keskenjlteni 
lógják és az úttestből kihasított részeket 
értékesilik—eladjak. Igya nieg)eRéiszer nyer. 
Stfer az eladás által, nyer abban, hogy a 

•, l.h iii <'•• ke' 'Hnr-izá-i költségbe 
kerülnek. Csak aztán . .keskenynek" 'ne bi-
7oiiMiljanak az utak •.- • • .. 

hires Thulmon Família, — elágosult: 
ebből jutott nékem is egy jó házostárs, 
kit gazdasszonyságban nem minden vert-fel más. 

Tliulraon Kosin asszony,* akit eltemettem, 
midőn réle nbazonhét esztendői éltem, 
husz és ot pediglen, hogy öl elvesztettem, 
azolta, mint özvegy, tsak egyedül éltem. 

Te veled Jó Társom, éltem, utazásom 
levén, a földben is melléd kívánkozom, 
már leszakadóban lévő ajakaim 
ezt mondták: melléd tétessenek tsontaim. 

I t t majd édesebb lesz kettőnknek az álom, 
hol a mindenhatónak végszavát várom, 
mellyel mindkettőnket álmunkból leiébreszt, 
egy boldogabb élet folytatására illeszt. * 

Sörfiyén a Somogyban Bersenyi Thresia 
Thulmon Pál férjével elholl; él a Fia 
E jó vérem egyetlenegy Fiában él, . ' 
okos házastársával vészéitől nem fél. 

Bersenyi Katalin" második testvérem 
Télh-Vásonban özvegyek sorában érem. 
Erre is mint Özvegyre, szivemből kérem 
az Isten áldását, 's reá bőven mérem. 

Vissza kell még térnem az eredetire 
boldogult Feleségem testvérgyeire: 
ilt a vidékünkön mindgyárt Magyar-Geutsen 
egyre szükség szivem szemem hogy tekintsen 

Özvegy fátyol alatt egy kegyes Asszonyság 
l-ire Gömbös Ádám úrról szép gazdaság 
maratt: Thulmon Julianna Uri neve 
Alásonyi Barcza István kedvelt veje. 

Thulmon János Mikláiu viszontagságában 
él most is szép tagos ter nnzdaságában. 
A harmadik Dukában itt közel vala 
Tekintetes Takács István} Urnák Annya.» 

Egész Bersenyi és Thulmon Família 
kiknek sokra terült köztünk ága-boga 
egyenként mind Istennek legyetek, adva.- . 
Famíliátoknak ma esett egy hijja! 

Elszelelt Bersenyi s Thulmon Famíliát 
Követi egy bokros uri atyafiság: 
Dukában megmohásnlt, szép tíls rokonság, 
mely' Takács urakból áll, Uri társaság. 

• K.-'-k áltoljaban mind kicsinyek, tiacyolt 
j Bersenyi Julinka lévén a '.lob annyok,' 
, mind v.'r nlyifiak, e tagadhatatlan. 
; hozatják ^vésségerh mectnondhatailan. 

•MesliaK 1794. szept. 9-éu. 
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De kivált a Tekintetes Takács I-iv.my 
L'r közöltök totem ebből Let r.-zt kivány, 
mert iniiiJ meg, mind édes A 
dupla/ott atyafi*!*- vagyon agán 

l'lregbb Tak.it- l'erentz' Unlak gyermekei 
leven a menyemnek mind. jo testvérgyei, 
itt i - kettőztetik a verség 
szivemnek buzogván "életr 

Az egé.-z virágáé uri atyafiság, 
a mi lehet földi, '* mennyei boldogság 
abban mind részi vegyen,'s majd lia feltámadás j 
leszen. megujjuljoa köztOak a barátság. 

Délnek van fordítva itt egy uri kastély, 
ha beletekintek, a szivem elalél. 
Felső emeletiben égy ablak nyílik, 
ház.m felé '.- benne sokszor gyertya fénylik. 

Éljetek azután is s/'p I " kes-e-ben 
magatok közt \s Urakkal jo egyezségben, 
ttagygyuk el a lobbii boldogabb időre = 
induljunk el együtt ino.-i a t eme tő re ! 

KSiSéteszi: BtrtstHjfi iJezxő. 

Jegyiét. 
1) Benenyi Katalin férj.£cii R»d.o Sándorné. 

. 2) llukai 'Taka.-, Mviniií sz-atetett ^rhulnion 

rZ, Tak l-tvámiak - i..i«:invi.i az r r w * 4aUi 
Takács Juditnak. 

Sl Dukai TlkáC) II. K.r.ncliek v.ilt neje H .T-
NCIIVI Juliánná. 

4 llukai l a k i . , ül. Kereie' nú» v..a S:iagh\ 
Kvjval. ÍS'O lsl6-:s Visv.irMi.f; f >M.pibirája volt. 
tz vult é.lrt atyja lloiwuyi I«.m4nének. 4-ik felm.no 
ősatyja a jelentig Duká -an éK Takáo VI ik Ferenc 
tirnak.-

5) A n n i ágon r kom t» l'irtukoseiouje 3 ) " 
lenle- Kgyháiailiclyén lat" Xagy Sámlur urauagtiak. 

M e m e n t ó . 
Itt egy közönséges joltevő angyal all.-
Tekintetes Tábla BirO Uotlhard Mihály" | 
Drága Tisztelt uram. Faluslel, Barátom 
ezt az egyet mindenek felel! sajnálom: 

i 
Hogy aki eltemben mindig azon voltam. 
E Fő-l'n-hazot hogy meg nem bántottam, 
íme m.i-i utolján szint' a sirum pariján 
megháborítottalak a neved napján. 

j 
Mert amit életemben mindig tapasztaltam, I 
já. inmban-költömben én is magasztaltam 
ezer josagidat: most is el nem felejt 
az a jo szív. rajtam euy-kel könnyet is ejt. ! 
Te ki e vidéken tükör es j«elda va«y 
az emberszeretet mert nálad igén nagy, 
Te személyi, se vallási, 's in i.-t nem válogató, 
az adakozásban gyors, nenjjiallngato." 

Néha magányos, csendeseob órán. 
Vagy, ha merengek mélabús netán; 
Szemem a múltba Visszatekint. 
Lelkembe széii az em ekek ária. 
Szinte., ugy érzem, hegy m : se fájna, 
Mintha a szivem é̂ rie megint. 

De ha mulik_£ percek Varázsa 
S tovatűnik a sziV minden á'ma 
És a Valóság hűs sze.e ér : 
Fájni; sajogni kezd a sziV, lelek , . . 
— Boldogtalannak nyűg ez az élet. 
Egy haiitófa is többet 'ér-

Xopdlí Pál. 

Te ha magad szinte drága, pénzen venned 
\aiiy szerét akarmelly nehezeddel tenned 
amiért «- szegény naponkint rad szorul 
Te azt meg nem fogod szegénytől, boldoglul, 

No, Te közönséges joltevő Uraság, 
hasonló kegyességll drága asszonyság, 
azok között, akik leged méltán áldnak, 
az én szavaim is érted igy kiállnak: 

t'lh, Uram illyen közjóra termett embert 
kinek, ha bejarjuk a szarozt s ;i <••:._erl 
I . i r , . : tsak keveset találunk sokára 
ellessed, s verrasszad sok Mihály napjára 

Az Dri, nem színlett szíves barátságot 
hozzam es bálomhoz nyújtott barátságot 
köszönyöm és áldom nevetek ezerszer, 
ezzel lógok kezet utolján még egyszer. 

Meg mind helységünkben, mind itt körülbelül, 
valakik lehetnek, mind kewil mind belül, 
tok jóakaróim, ilraga jó Uraim. 
Kom iiiii.VszoiiiVzédim és Falusfeleim, 
közel \agy távolról való esnnrőini. 

Ti is külső, belső lnv s jo tseledeim 
most is körülöltem lorgó embereim, 
legyetek a gyermekemnek is hivei, 
hogy rátok nézzenek az uniók szemei. 

Mégis Helységünkben virágzó Nemesség 
virágozzék közletek a szép egyezség 
Ennek fel-bontója én sohasem voltam, 
azért tsendes_szivvcl köztetek tnecholtam. 

H Í R E K . 
Kitüntetés Fal. r Sándornak, gróf Ksz-

lerhazy Sándoi volt kemenespuszlai jószág-
lelttgyelöjének. jelenleg tatai lakosnak a király 
a közügyek és közgazdaság terén szerzett 
érdomei eh.-meréseül a I I I . oszt. vaskorona 
rendet adományozta. 

•egyebizottsági tagválasztás Lóránt 
'i;-.;ia jegyzőnek választolt megyebízottságí 
tagsága ez év. végével megszűnvén, uj válasz
tás lesz e hó 29-én délelőtt 9 órai kezdettel. 
A választás titkos lesz. Mint értesülünk, ko
moly jelölt ez ideig még csak egy van s ez 
biránt Iívnia, akinek kilátásai vannak arra 
nézve, hogy ismét elnyeri a utaudálumol. 

Zugiskola. F. hó 4-iki lapszámunkban 
egyik vidéki kérdésre »Zugiskola« címmel 
válaszoltunk. A helybeli r k. iskolaszék meg
bízásából annak elnöke nyilatkozatot küldött 
be, melyei aköveikezókbenszöszerinl közlünk: 
•A cz.elidömolki i . k. iskolaszék határozata -
ból kifolyólag értesítem a tekintetes szerkesz
tőségei, hogy á .Kemenesalja 1910.december 
4-én ni i gjeleul számában a szerkesztői üze
netekben használ: tagiskola elnevezést vissza 
kell utasítanunk, inert olyan rendelet nem 
létezik, hi.gy a. magántanulóknak vármegyei 
iskolában kellene vizsga! lenni. Egyébként is 
nyilvános iskolában telt nyilvános vizsgála 
tokért, bárhol teszik is azt. zugiskola cím 
nem osztogatható. Czelldftmölk, 1910. decem
ber 15-én. .(P, h.) Bán Jár.os plébános,, hit
községi elnök. 

Tskotaszéki gyűlés T&S választás: A 
czélldömölki r. k. iskolaszék a mult szomba
ton, december 10 '-n gyűlést larlotl, melyen 

.— mivel az iskolaszék mandátuma lejárt — 
az iskolaszéki tagok megválasztásának idejét 
a mai napra, ibc-mliei" 18-ára tűzte ki dél
után í órától ti oraig a kath. fiúiskola eme
leli termébe, Az iskolaszéki tagválasztások 
ele :gen nagy érdeklődéssel tekintenek. 

Egyházi hírek- X karácsonyi btiiiepek 
alkalmából a helybeli apátsági templomban 
tartandó istentiszteletet Hollósi Kupert cell-

| boni ilki apa( végzi fénye.- segédlettel, az ün
nepi szónoklatot pedig Bán János plébános 
tartja 

Vallásos estély. A helybeli ev. nöegy-
I lel I. hó 21-én délután -í órakor az evang. 
1 templomban karucsonyfaünnepéllyel egybe-
I kötött v i l l a - ' - estélyi tar! az alábbi mü-
: sorral: 1 Kitárom előlied szivem. Énekli a 

1 ' • ' ' - " ' y III M-s laniii'i ur' vezete-
I sével. Ima. ő. Delhimen: Szem'oltárod 
[ z s á m o l y á n . . . Énekli: l.uilván .Sándor, tanító. 
• - i . Ragyogjon m a . . . Havas Istvántól. Sza-
j valja; Horváth Juz-ika. ö. .szemelvények ma

gyar költök műveiből Istenről, vallásról, er-
' kOlcsröl. Irta és felolvassa: Berzsenyi Dezső, 

ó. Karácsonykor. Lamperl Gézától. Szavalja: 
• Sokoray (lizuska. 7. Mendelsohu-Barllioldy: 

Karácsonyi inek. Enekh: l.udván Sándor la-
niio. H. Ajándékok kiosztása. 9. Ima. — Az 
estélyen bárki is résztvehet. 

A kórházi betegek karácsonya. A 
keiiienesuljai közkórház betegeinek karácsony
esti ünnepelve 23-áll esti 6. órakor tartatik 
meg a joszivi) adakozóknak es érdeklődőknek 
jelenlétében. Az Ünnepély programja : Betegek 
a karácsonyfa körül: meleg alsó ruhák, nemez 
cipők kiosztása a betegek között s ez utúbbiik 
megvendégelése. Az összegyűlt könyöradomá-
nyok • ' , része a karácsonyfára es az aján
dékokra lordittatott 1 , része pedig takarék
pénztárba helyeztetett, hogy abból a felgyó
gyult de vagvontalan betegek elutazását elő
segítsék. ''• r . 

A legényegylet, bálja. A celldömölki 
kath. legényegyleVjsfnqár. (jó í ' tfurooar 
szálló nagytermében az egylet hazalapja ja
vára műkedvelői szinielőadással egybekötött 
zártkörű táncvigalmat rendez, mely alkalom
mal tzinre kerül .Árva Rózsi. 3 felvonásban, 
BeléjMulijak: Az első ; i sorban szenielyenkint 

| 2 K, csaláüjegy 5 K: a többi sorokban sze-
I személyjegy 150 K, csaladjegy 3 K. Kezdete 
j este fél íi ótakör. 

. Táncmulatság. A magyarországi inun-
j kasok rokkant- es nyugdijegylctének helybeli 
j fiokpenzt.ira január 7-en a llrilf-szallo összes 

termeiben, saját kOlöualapjá javára. Hollósi 
liuperl dr. apát és Takách Marion fösznrga-
biro diszelnöksége alatt zártkörű táiicvigahnal 
rendez. Belépődíj: személyenként I K, csa
ladjegy •> K. Kezdete esti 8 lírakor. • 

A csöugei önk. ttzoltó-egyesálet W-
szir.lesei gyarapítására 1910. december hé 
25-én Hulier't Pál vendéglős 'Irelviségében 
zártkörű táncvigalmat tart. Belépődij: sze
mélyjegy 1 K, családjegy (3 szem.) 2'20' h. 
Kezdele esti 6 órakor. — A vidéki közönség 
kényelmére a kenyéri állomásnál a vendéglős 
fogata áll rendelkezésre. 
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A legényegylat karácsonya. A hely: 
bcli r. kath. lecenyegylet karácsonyfa-ünne
pélyéi magas védiiOknójénék, i'.zv. Szó .:jényi 
Maricli Fen iché, szül. Gorcéy Paula . grófnő 
és Hullósi Rupcrl dömOlki apát részvételével 
Karácsony estéjén tátija az egylet helyisé
geiben. 

Dobolás a sötétben. Csotörtök este, 
melón mar éj borult az alkonyra, hangos 
dobszó verte fel a iakosságuL A kiv-aucsisag 
— igei: természetes, mindenkit áz utcára 
csalt annál is inkább, meit a szokatlan ule-
ben vali) il lUilá.-tcil mindenki igen sürgős és 
•fontos tudnivalót iel i , s midőn mar.adatolt 
mindenkinek tudtára, noay adófizetésről vau 
szó; a kíváncsiságtól agpiugyOlÓrt népség 
fanyalódoti arccal vonuil vissza a-lámpavilá-
gos meleg szobába. Bárki eszelte is k i ezt a 
trül.küi. Jiem cselekedet! rosszul, ^ruert igy. 
l ega lább mindenki t u d o m á s u l vette, hogy aki 
nem fizet, a holmiját dobraverik. 

Köszönet . M i m i t ll-IZIMI .JÓS/11 Ü .lli.lko/.lll. 
nak, akik a kórházi szegény betegjeink- szá
mára szívesén adakozni méltóztattak, ezúton 
is a betegek neveden h ílás köszönetet nyil

vánítunk. A fáradozást nem ismerő kedves 
gyűjtők: Mórit: Ilonka és Molnár Annuska, 
Tory l,eo|.oldiii és Molnár Ilonka Mate Katus 
és Tory Bözsike, Neupor Irén és Kelemen 
Gizi összesen négy íven 14701 koronát 
gyűjtöttek, meg pedig a következőképpen: 
Holló.-! Hupért dr. 10 K, dr. Porkoláb. Itallel 
Mitiályne, N. X. 5—5 K; dr. Berzsenyi I)., 
Károlyi 1,-ne; lluchthausen Edené, Isteni sze
retet leányai, Bisitzkj 2 — 2 K; Bninner Ma
ria, Brunner I " . . Ileimhr ,\.. dr.Király 120 — 
l-aO-.K; Mersich I . . ii/v. Schützne. Mór tiy., 
Baranyai, özv. Gayerné, I . L , Horváth Má
tyás. Dinkgreve N.. Simon S., Naity D.. özv. 
Tory Gy.-né, Kosztojitz, Nagy I . . dr. Ilellhéssy 
E., dr. Deutsch. Nuukovics, Schmidt. Ilaniiigué. 
Deutsch <ly.. Kelemen Tivadar. Kovács J., 
Pap A.. Zsoldos A.-ne. Marton V.-né, Németh 
M.-né, Weisz K.-né, dr. Schviber, Szabó. Dá
vid K.-né. Ruseuberger M., Kemenesaljái hi
telbank 1—1 K; B. sz. 3 K i Szekeres P.-né, 
Georgovitsné, Klein V.-né, Slelkáné, Málnási 
rt.-né, Stern I . . Mlchl Vilmos, Németh I . , Va
dász K-né, Horváth, /.acsekok, Hegy iné, Nagy 
Dezső, Polczer Dezső, I—1 K; l-oránth 
Gy.. Mustos .1.. Hónig, Meyer, Záborszky, Cse-
kéné, Schuarz 60—6(1 I : Kalonáné, Kondor, 

.Stern I . 50—50 f; Szalay József, Schütz Gy., 
Singer, Keneseiné. Klaffl Gy.. Károlyi, Reif. 
Baros, Károlyi í.. Illés N„ Verbőczy, KlaffiS., 
Klapper, Köb, Süle I . , Bőszén, Csupor S.-né, 
Nitsué, Nagy I . , Udvardi f).. Nagy K., Szakács 
L Molnár 1., Kis, Kaniondy. Talulier A.. Mar-
tonné, őzv. Gombásiné, Jánosiné 4"-j40 í; 
Zsigmond né, Horváth I . , Csorna János, H I T 
váth 1., Mészárosné, Balog P., Csuha I . . . Merkly 
Jenő, Deim, Szabó fényképész, Jugorics, 
Smerkovszkyné 80—30 fili. 

Árverés a vasúton. Állomásunk lll-ad 
osztályú várótermében f. hó 30-án délelőtt 
0 órakor árverezés lesz. Kiadásra kerülnek 
mindama tárgyak, mélyek a vasúti kocsikban 
és állomási helyiseitekben találtatlak. 

Elásott csecsemő. Csete Jáuosné nagy-
simonyi asszony, a mult héten elhalalozván, 
leánya Zsófia elköltözött a szülői háztól. Az 
öröklő rokonok a ház környéket rendbe akar
ták hozni s ezen müvelel közben egy, a sárba 
lehelyezett deszkalapot is eltávolítottak a he
lyéből. A házőrző eb orrát különös szag 
csapta meg ekkor s addig szimatolt, inig a 
deszkalap helyén megállapodott, majd kaparni 
keztile a földet. Alig kapart fél percig, -egy 
arasznyi mélységről egy újszülött csecsemő 

hullája.került eiö. A megrémül rókon-ág je
lentést tel! erről a csendőrsé«nek s ők meg
állapították, hogy a csecsemő - C-ele Zsófiáé 
volt. aki bűnének ezen előjelétől ugy r 'k. t i l 
megszabadulni, hogy a föld al.i rejtette. Zsófia 
leányasszony t mindenfelé körözik! 

A posta figyelmeztetése. A karácsonyi 
és újévi rendkívüli csomagfornalom ideje alatt 
a küldeményeknek késedelem nélkül való ke-
zeiesc csak ugy I.•./.!,.-iilialp. In a—k«>Z"Hs#'g-

J nos i az a. 
Rovatvezető: b ü R S . 

Lopások Dömötör l i i - es Dömötör 
József kóborcigiitiyok meg a műit ev ősz* n 
egy itátóvájul loplak ••! Jnno-házá határából. 
Sokáig keres ték a i-ttesek t, tűig végre a 

a csomagolásnál es cimzé-nél a szabályokat 
betartja. Szem előli tartandó •-. következő: 1. 
Pénzt vaui ékszert ma. tárgyakkal egybe-
csomagolni ne.-n. szabad." 2. Csomagolásra fa
láda", ve—.-öl, ií' font kosár, vászon, kiséhh ér
tékű s csekély .--ilyu lárgyiiái erős csomagoló
papír használandó. 3. A papiiha. vászonba 
burkol: csomagot zsinegg . alkotni és lepecsé
telni. 4. A cimel pontoson kiírni, (a foglalko
zási és lakhelyet i. Budapestre vany •• Wienbe 
szóló küldeményekre n kerület, utca, háí.-z.im 

klteelnió. .1 menve, es.U-g az 

napokban Ttis„.-váror. rájuk találtak. Termé
szetesen a cigányok taga li-ak mindent. Mind
azonáltal előállították okit és a celldöinC -.i 
járásbíróság fog feletlük .lé'kezni. — Hasonló 
lopás történt Babán is. tjjv.ihis Kolompár. . 
Gyula, Dömötör Julcsa és nén többen, kik 
alsósági cigányok, f. hó 7-éii i délelőtti órák
ban K.s. -József és Horváth József bob:>i 
lakosoktól í darab ludat loptak el. Mes-ze 
azonban nem .mehettek, mert tnár délulán el < 
is fogták őket. Ezek i - tagadtak mindem, 

enréiet es aji 
Utolsó po.-la is. 5. A Címet a burkolatra' kell 
írni. vagy fatáblára, bőrdarabra, vagy erős h> 
mezpapirra, m-lyet a csomngh / kell kötni 
6. Á feladó neve. fakítsa, épugy a cim i.-., a 
Csoinajban is legyen, arra az esetre, ha le
esnék a ciinirai vagy elveszne, - a csomagot 
kézbesít' ni lehessen. A csomag tartalmú a 
szállitóh-veien is szabatosan jelezve legyen. 
Bpeslre és Wienbe szóló élelmiszerek meg-
jelöleiidők minősén és mennyiség szerint (pl. 
szalonna 2 kg., pulyka 3 kg., 1 liter bor.i 

ÁUatkiviteli tilalom Miniszteri rendelet 
folytán hasított körmű allatokat tőlünk nem 
szabad Ausztriába kivinni. . Ez a reudelet az 
uralkodó száj- és kOrömlájással va.i Össze
függésben. 

Jegyzőválasztás. Egyházaskeszőn egy
hangúlag Schulze Karolyi választották meg 
jegyzővé. 

Száj és körömfájás. Spitzer József 
kemeiiessömjéni gazdasagában kiütött a száj-
es körömfájás; úgyszólván az egész birka
nyáj benne van e betegségben. 

Kemenesszentmárton kérelme. Ke-
menesszentmárton község eddig a celldömölki 
postahivatalhoz tar tozott. A község most árra 
kérte a vármegyét, hogy a vőuOcki pos-
tattgynOkséghez ossza be. A közigazgatási 
bizottság szerdai üle.eii a kérelemnek helyt 
adott. 

Karácsonyi fény. A székesfővárosi sétáló 
közönségnek egy ingyen senzaciója vau, elegáns 
hölgyek el is nevezték karácsonyi fénynek. 
Ez a l / iw Sándor kamarai szállító ékszer
üzlete, melynek ízléses kirakatában brilliáns 
ffiggők, kolliék. gyüiilk olyan impozáns, érté
kes és művészi tömege ragyog ki, hogy ál
landó nagy publikuma van. Kérjük Eőwlől 
(Bpest. .Iiizsef-köriit 81.j karácsonyi képes 
árjegyzékét, meggyőződünk, hogy a cég ma
rad népszerűsége növekvő arányai ellenére is 
szolid, ötletes, ízléses s egyedüli a maga ne
mében. 

Elszólta magát Egy falusi földbirtokos
hoz beállít a városi hentes, kit az inas imigyen 
jelent be a földbirtokosnak : 

— Nacsságos urain, itt a hentes, disznói 
akar "nézni. ——— 

— Mondd meg neki mindjárt megyek! 
— szólt bölcsen a földbirtokos . . .. 

'•"gy 
biro: 

••lein. l i . k Ezek is j á i . i s j 
tg elé fognak kerülni. 
Testisértés. Folyó lm l l -én Kissotnly n 

bucsu v . ; i . Horváth-János jánoahásai primáa 
hozta a somlyói legényeknek éa lányoknak a 
talpalá valói, mig az egyik leijeny — Németh 
C ordas Sándor — miért, miért nem, el-
agyabugyálta. Erre aztán a h -gedü elnémult, 
a tánc megszűnt. Ellenben a legény a bini-
ságnál láncolni fog. 

Hamisítás. Bortni István kiaváaárheiyi 
illetőségű legény egy Nauy Sándor részere 
kial.noll uiiiiiKas-lgazolv.r.y! meghamisitotl. 
Dgyanis a Sándor nevel kitörölte és Istvánt 
irt helyébe s mint Nagy István 3 hónapig 
szerepelt Kai.-er József bérk.tcsisnal, mig fel 
nem jelentetlek. 

Színeszek Janosházán. Heressy Mihály 
társulata f. hó 1 l e n jött Jánosházára. A 
»K*KZÍaó« helyiséget kibérelvén, ott tartja 
előadásait. Az első bemutató előadás 16-én 
csütörtökön volt, amikor is színre került >A 
makrancos hölgy cimü bohózat Igen kevesen 
nézték meg. 

Halgazdaság. A löldmtvdésOgyi minisz
ter felhívja áz illetékes földbirtokosokat 
halas tavak létesítésére. A minisztérium a' 
gazdák énemé, törekvéseit erősen támogatja, 
ingyen elkészíti a terveket, segedelmet ad a 
berendezésre s 50—lOOszázalek ingyen ikrát 
betelepítésre. A mai szertelen drága világban 
jól jövödelmező gazdasági ág lenne a hnlas 
tavak létesítése. 

Új vasnti fuvarlevelek A kormány új 
vasúti fuvarlevelekel bocsát ki. Ezek haszna a t i 
újévtől kezdve kötelező. A most forgalom >:iu 
levő fuvarleveleket l'.Ml lebruár végéig i-In t 
ingyen ujakra kicserélni. 

Magyar nevek. A beiii^ymiszter n m i 
adott ki egy füzeiet,inelyben az 1910 jai j a r 
1-töljűnius 30ig történt magyarositott nev. kei 
közli. A 48 oldalas füzet 2250 nj n i y r 
nevet mulat ki. 

A mérleg meghamisítása. A hatá- on 
bíróság legújabb határozata szerint. I , a 
kereskedő üzletének a törvényes rendelkezi ék
nek megfelelő mérlegét csalárd módi- . i 
vevőközönség kárára meghamisítja, a e ilas 
vétségét követi el s az ügy ebirálása neoi a 
közigazgatási hatóság, hanem a rendes bíróság 
hatá-korébe esik. 
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- Ó r i á s i versengés folyik a napilapok 
k izött, melyik lud jobban kedvebe járni az 
el ífizetőknek. Divatba jött ujaban.hogy evenként 
egy-egy csinosabb ajándékot is osztanak ki az 
olvasok között, melyek azonban ĉ ak ideiglenes 
l» cscsel birnak.A .Budapest .politikai napilap, 
mely a. függetlenéi 48-as Kossulh-párt lapja, 
i-aát mint ilyennek-i*. íonu-- - . . n i 
uj !»i aj.ir.dekaival kiváló elismerést virott ki 
magának .1 nagy olvasóközönség elölt. Idei 
u évi ajándékaa .Magyarország nagyasszonyai, 
i-y nagyon értékes töténelun b. Csü munka, 
mely Farkas Ernőd érdekfeszítő leírásában 
és Nemes Mihály történelmi festő rajzaival 
liibünk varázsolja a magyar történelem 
I gnagynlb nőalakjait. Ezt a díszmunkát meg-
I apják a .Budapest, rendes előfizetői, az 
1; jonan belépők kOzül pedíj azok, kik legalább 
fel évre.egyszerre fizetnek elO. Bolti ara igen 

F I X F I Z E T É S 
és magas jülalék melleit aikatmaznnk 

vidéki ügynököket orsj egyek részlet-
Havonként 

-600 korona. 
fizetésre való eladásához 

elérhető jövedelem .300 

Hecht Bankház Részvénytársaság 
Bni ip í i t , IV., F«renciek-tere 8. 

magaa hsz. .Megrendelések Budapest kiadi.Iii-
v a tálához intézendők.Bjdapest, IV., Sarkantyús 
n'.ca 3. szám. 

Járvány. Borgátáo oly mérvQ kanyaró 
uralkodik, hogy az iskolák bezárását el kellett 
n ndelnL 

Betiltott vásárok. Somlyóvásárhelyen 
d közigazgatási hatóság betiltotta az ellal-
v.isárok megtartását. 

m 
A VASMEGYEI 

Takarékpénztár 
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 

ÁRUOSZTÁLYA 
SZOMBATHELY. 

Ajánl: Mindennemű mezőgaz
dasági és ipari gépeke'., maloni-
be rendezéseket, be ü l In- és 
nyersolajmotorokat, cseplö-
gép-garnitnrákal, g é p - és 
nyersolajat, műszaki cikkeket, 
zsák, ponyva és kötél-ámkal, 
mindennemű műtrágyát kar
tellen klvtü, velöraagvakat, 
erótakarmáiiy feleket, belföldi 
és porosa kőszenet, kovács-
SZenet, meszet es c éinenlet, 
tüzolto-felszereléseket s t b stb. 

Mérsékelt árak! 
Méltányos fizetési feltételek I 

Központi iroda: Kőszegi n. 2. 

Raktár: Széli Kálmán n. 25. 

Árajánlattal ES költségvetéssel 

díjmentesen szolgálnak 

Képvtielöt minden kuz^gben k e r e s ő n k . 

Sző lőo l tványok , 
^ és vesszők 

beszerzésére legmelegebben ajánljuk 
a legjobb birnévnek örvendő 
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bihardiószegi szolooltvanylermelo cég 
fióktelepét CZELLDÖMÖLKÖN (Vasra.) 

írott: Korniz-ntci 15. 

K é p e s árjegyzéket tanulságos tartalom
mal ingyen es bérmentve küld a czell-
dömolki fióktelep Ezen árjegyzéknek 
egyetlen házból sem szabad hiányozni, 
mert sok hasznos dolgot tartalmaz, tehát 
mielőtt bárki is oltványt vagy vesscől 
venne, elue mulassza ezen árjegyzéket 

egy levelező lapon kérni. 
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Hirdetéseket j u t á n yos 

áron felvesz a 

K I A D Ó H I V A T A L . 

ÉPÍTTETŐK FIGYELMÉBE! 
Mint építési vállalkozó, működésemet Síirvár es 

vidékére kiterjeszteni óhajtván, e céiból SARIÁR01T 

(Villanytelep-utcában) • egy képesített építőmester 

közreműködésével 

m ű s z a k i irodát 
nyitottam. 

Vállalkozom az építésnek terén előforduló min

dennemű munkákra szolid kivitelben, jutányos árak 

és kedvező fizetési feltételekkel 

Kiváló lisztelettel : 

Günsberger J ; J e n ő 
épitési vállalkozó 

La- és naaaep-r^smmweywézéíien: 

Nyomitoit Pintérévé N-tndír vrrtainerőre berendezel t t ö r v 


