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KEMENESALJA 
Megjelenik minden vasárnap reggel. 

Előfizetési á r a : Egész évre 8 korona, félévre 4 
korona, negyedévre 2 korona. 

Egyes szám ára darabonként 20 fillér. 

Fr!r|/w szerkeí l tn: Szerkesztőség é l kiadóhivatal 
jDinkgreve Nándor könyvnyomdája Czelldömölkön. 
jfde inlézendök a szellemi részt illető kAzlemények 

hirdetések és mindennemű pénzilletékek. 

Testi nevelés 
örök igazság rejlik ebben a szép 

pedagógiai mondásban: »Ép testben ép 
lélek«. 

Ha valamelyik testrészünk fái, be
teg akkor a lélek is. Tettre, munkára 
nincs ereje. Elernyed a lélek, munka-
kedvevcsztett lesz az egyén. Minden 
alkotásra képtelen. 

Kell tehát, hogy az egészséges nem
zedék nevelése végett pedagógusaink a 
testi nevelést elsőrangú föladatuknak 
tekintsék. Eme föladatnak szem időit' 
tartása létérdeke az egész nemzetnek, 
mert habár a békebárány felhője tarkilja 
is normális körülmények között az egei, 
mégis — hiszen a példák nem ritkák 
— megeshetik olykor, hogy a tesli erö, 
ügyesség, párosulva természetesen szel
lemi tartalommal, fogják eldönteni egyes 
nemzeteknekva lét éjfenem lét nagy és 
örökkön fetiforgó prooremáját. 

A siker pedig annak a kezében 

lesz, aki előbb megéri a kor intő szó
zatát. 

Miért ne lehetnénk mi, magyarok, 
az elsők között ? 

A szülői háztól, melyre oly sokan 
szeretnek hivatkozni, ne sokat várjunk. 
A családfőt, a "kenyérkeresőt elfoglalja 
az idegölő munka s gyermekeinek testi 
nevelésével alig foglalkozhátik. 

Az iskolára hárul tehát a feladat, 
hogy ne csak oktassa, nevelje a tanulót, 
hanem testi erejének tervszerű kiképez-
tetéséről is gondoskodjék. 

Értelmes, de edzett, ügyes honfia
kat és leányokat neveljen. 

De ez a testi nevelés ne vitessék 
aztán túlságba, hagyjunk időt a torna
órákon a gyermeki kedély szabadon 
csapongásának is, hogy ránézve ne 
legyen az • fárasztó, testet-lelket ölő 
unalmas óra, hanem heviduljon föl 
a gyermeki lélek, hogy csapongjon a 
jókedv és hallatszék az ügyesen beil
lesztett játék alkalmával a tanulóknak 
eaészséges. vidám kacagása. 

Az igy nevelt gyermekek idegeit 
nem egykönnyen őrli majd meg az élet 
fárasztó munkássága. 

A testi nevtlés lényeges voltát 
elismeri tekintélyes pedagógusaink min
denike és mégis, csodálatos, hogy az 
eddigi sablontól nem mernek eltérni és 
az egészséges tornaórák megvalósítását /-<--
nem tudják keresztül vinni. 

A tanítóság nagy része, érzi, tudja 
is a tornászat nemzetfön tartó voltát, de 
sokaknál a kellő jártasság, alkalmas 
tornaeszközök és tornaterek hiánya csi
rájában megfojt minden jóravaló törek
vést. 

A tornatermek, fölszerelések és 
tornaterek fölállításáról törvényileg kel
lene gondoskodni s amennyiben gon
doskodva van, azt végre-valahára meg 
is valósítani. 

A testi nevelés azonban mindae-
ideig nem fog megfelelni az eléje tűzött 
várakozásoknak, míg csak e téren ma
gukat tovább képzett, szakavatott torna-

Zsoboki Pali házassága. 
Irta : CÍeke Gyűli. 

A városka intelligenciája között teljes 
volt az egyetértés mindaddig, mig Zsoboky 
Palit a nemes vármegye közgytllése szolga-
biróvá nem választotta meg s a főispán oda 
nem helyezte. Zsoboky pedig, környezetéhez 
alkalmazkodni tudó. a társadalom allürjeit 
magán visel." áldott jó ember volt és legke
vésbé alaalmas arra, hogy a provintia e kic t 
fészkének nyugalmát feldúlja. Hogy ez mégis 
igy történt, csupán fiatalsága és nőtlen volta 
oko-ta 

ő voltjaz egyedlili az egés:: helységben, 
aki a számoüevő ifjúságot képviselte és mert 
több urileán. kívánt már főkötő alá jutni, a 
marnák közölt titkos versengés, föl intrika 
támadt. 

A leányok legveszedelmesebb vetélytársa 
azonban egy bájosan fiatal:és (ide asszonyka, 
néhai Vecsés Viiicze földbirtokos gyermekte
len özvegye volt. ákl huszonkét éve mellett 

is vonzóbb jelenség a pirtában levő él férj
hezmenni kívánkozó bakfis eenerátiónál. 

Mielőtt tehát a mamák egymás ellen 
/ették volna fel a harcot, első sorban is az 
Ozv.vj.-t keileti valami furfangos asszonyi 
politikával l e h e t e t l e n n é tenni. 

A gyors cselekvés idejét e végből nem 
odázhattak el, mert Zsoboky hullámosan ás 
feketén fénylő hajkoronával ékeskedő feje 
alkalmas volt arra, hogy az Özvegy idő előtt 
elcsavarja. Fehér hátterű barna bajusza is 
ingerlő volt, az alatta pirosló ajkak csókjáért 
pedig titkon égő vágyak támadtak a leánykák 
szivében. 

A tervet Becsákné, a nyngdijba vonóit 
miniszteri titkár agyafúrt (elesége eszelte ki s 
ezt Sárnsp.itakyné, az adótarnokné és Úváryné, 
a dr.kt.'r neje is élénken helyeselte. 

Tehát hárman főzték ki azt a menüi, 
amit az ifin özve.ynek akartak beadni. I.é-
nyece a. bijkott volt. "Veesésné mellőzése 
Becsákné z-urján. 

Mikor X.soboky belépett a tiik-arné fény

árban uszó s a vendégsereg zajától hangos 
szalonjába, a háziasszony szeretetreméftó nyá
jassággal sietett eléje és per fiam szólította. 

— Ugy-e nem haragszik e bizalmas 
megszólításért t 

— Legkevésbé nagyságos asszonyom, 
válaszolt az ifjú. 

— Azt hiszem, hogy korom erre jog
címet ad nekem, meg hátjóbarátja házunknak. 

Ekkor már köréje sereglettek a koráb
ban érkező férfiak és mamák egyaránt, de a 
leányok sem maradtak el, szigora utasítást 
nyervén mamájuktól, hogy a szolgabiróval 
szamben nyájasak és kedvesek legyenek. 

Az etikettszerü fogadtatás után sem 
hagytak magára. A mamák az ő közelében 
foglaltak hely»t, a papák szivarral kínálták. 
A leányok enyelgése is feltűnő volt ugyanr-
nyira, hogy az estély célja nyilvánvaló lett 
előtte. 

A- szép női toilettek és illatos parfümök 
azonban nem bódilották el Zsobokyt; a ra-
gyogó c«illárok sem tudták kivenni k07nnpiaa_ 

A Kossuth. Lajos-utca újon
nan épült emeletes házában 
(Dinkgreve-íéle ház) egy szép, 

TÁGAS ÜZLET MELLÉKHELYISÉGGEL KIADÓ. 
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tanítót nem vezetik az ifiuság „testi 
nevelését. 

Néhány évvel ezelőtt egy szakfér
fiúkból álló szakbizottság a lesti neve
lés érdekében memorandumot terjesztett 
a vallás és közoktatásügyi miniszter elé, 
de ennek az eredményét is, mint oly 
sok másét, idő előtt letarolta a politika 
sivársága. 

Fel kellene már végre hagyni az 
ejtperimántálásokkal s midőn szélcsen
des idő van, ami már többször beál
lott s a komoly alkotások terére kellene 
lépni. 

A halogatások miatt már mennyi 
szép idő eln.ult. Nemzedékek után nem
zedékek nőnek fel s ezeknek célszerű 
testi nevelése örök időkre elveszelt. 

Ha pedig valóra válik az óhaj, ha 
a nemzet vérébe megy át az ép lest
ben ép lélek jelszó: akkor leszünk mi 
magyarok lestben és lélekben erősek 
egyaránt. S. M. 

Szemle. 
Való igaz, hogy a magyar divat-

tápok között diszes kiállítását, gazdag 
tartalmát, hogy ugy mondjuk: előkelő
ségét és magas színvonalát tekintve 
évek óta a Budapesten (VIII. Hökk 
Szilárd-utca 4. szám alatt) minden hó
napban kétszer megjelenő Divat Újság, 
melynek előfizetési ára negyedévre 2 
K 20 fillér, félévre + K 40 fillér, egész 
évre 8 K 80 fillér.E nagyszabású lap, 
mely a nagyközönség igényeit minden 
tekintetben teljesen kielégíti, magában 
foglalja az öltözködés művészetét, a 
fehérneműre, piperére és kézimunkára 

nézve a legjobb tanácsokat, szines di-
vaUépekel, szabásrajzokat, számtalan 
képet és ábrát, a legjelesebb irók által 
megirt szórakoztató mellékletet, a ház
tartást illető praktikus közleményeket 
stb. Elmondhatjuk nem frá/.isképen, 
hanem meggyőződésből, hogy e divat
lapnak minden családban otthonosnak 
kellene lennie. Elbeszélései, ismeretközlő 
cikkelyei sth. különösen a női kedé
lyekre hatnak, azért azt különösen 
miiveltlelkü leány.>k és asszonyok egy
aránt olvashatják. A XX. 'évfolyamnak 
imént megjelent 10. számából Antal 
Gézáné jeles író tollából a »Kozmetikac 
cimü rovatban megjeleni cikkéből a 
következő szemelvényt szakitiuk ki: 

• Mindenki annyi idős. amennyi
nek látszik«. Alig van közmondás, 
amelyben annyi igazság lenne össze-
szüritve, mint ebben a néhány szavas 
idé/.elben. A huszonöt éves asszony, 
ha gyenge, satnya, leromlott, agyondol
gozod, sokkal idősebbnek látszik : viszont 
a negyven éves nő, ha kényelmes, 
gondnélküli élet. kellő ápolás mellett 
testét j ó l konzerválta, huszonöt-harminc 
éves ember benyomását kelti. Nagy-
szerepet játszik természetesen mindig 
az illető egyén eirészségi állapota is és 
vollaképen igazságtalan dolog, hogy bi
zonyos állást, munkakört a képesítés 
mellett megbatározott korhoz is kötnek. 

Az öregedés legelső cs legföltünöbb 
jele az őszülés^ Némelyek az idő előtt' 
öszülésl szépnek tartják, azt mondják 
rá: érdekes, fiatal arc, ősz haj szépiti 
a fiatal arcot. Ez mindenesetre fonák 
Ízlésre vall, mert kozmetikai (női test-
szépségi) szempontból csakis az lükéle-

haiigalalábói. Hiányzott egy meleget árasztó 
központi test, melynek kisugárzása felvilla
nyozná kedélyállapolát. Hiába keresték f>ir-
kéaző szemei ezt a nőt, kinek szökefürlü feje 
annyira elütő a többiekétől éa akinek Tekéién 
iveit szempárja iniut sOtét éjben kitett meny-
nyei mécses szokott ragyogni. Hiányzott az 
Özvegy közülök s e hiányt 5 mindenek felett 
érezte. 

Az estély mélyen belenyúlt az éjszakába 
4a a biborczarnyakat bontogató hajnal tette 
figyelmessé a mulatótokat a - közelgő nap 
reggelére. 

Zsoboky tettetett jókedvvel, de remekül 
felelt meg kivételes szerepének. Tudta jól, 
hogy az élet színpadán e jelenetben kivált-
képei jól kell alakítani, hiszen 0 a fény, a 
világosság mostan, mii tarka pillangók röp-
kOdnek körül. Ha ó elsötétül, azok szétreb-

' • bennek a kaotikus homály ismeretlen zugaiba, 
vagy beleütköznek a halhatatlan falba es sé-

r mit rrjmyarkal bolyongnak- a lá 
A marnak iránt leereszkedő1 modora és 

leányaikkal szemben tanúsított udvariassága 
egyaránt jogosító volt a legszebb reményekre, 
mindazonáltal mégis semmitmondó. 

Az általános szétoszlás alkalmával a 
szülök szíves meghívására vizitelési ígéretet 
kellett tennie. Ez elöl nem térhett ki, de alig 
várta már, hogy egyedül maradhasson és 
elmélkedjék a történtek felett. 

Reggel kilenc órakor ébredt fel és ekkor 
egy levelet talált az asztalán, mely igy hangiott; 

Tisztelt Uram ! Tegnap óta Nagylakon 
tartózkodom anyámnál s itt is lesz állandó 
lakásom. Ezen megmásithatatlan elhatározá
som következtében tehát megboldogult férjem 
után Örökölt ottani birtokomat és házamat 
áruba bocsátom. Ezeket önnel, mint akit 
egyedül tartottam őszinte, jóakaró barátom
nak, közlöm. Az esetleg felölem .érdeklődőket 
ily értelemben szíveskedjék informálni. Üdvözli 
özv. Veciésné. . . • 

Zsoboky nagyot ütött öklével az asztalra 
és fogait kenoiuyan. ös>zeszoritntta. 

— Nem fogja eladni | Kjálinit felgerjedt 

tes és kifogástalan, ami egészségre, 
fiatalságra, üdeségre vall, vagyis ezek
nek a látszatát kelti; a korai őszülés a 
hervadásra emlékeztet és ezért lehet 
tiszteletreméltó, de sohasem lehet szép 
vagy érdekes. Az őszülés különösen 
titka hajú egyéneknél látszik legföl-
tünőbben 

Ugyancsak az öregedés halk szimp-
tomái (jelzői) a szemkörüli egész apró 
kis vonalak : a redők, az úgynevezett 
szarkalábok. Az oir és száj között el
húzódó mély ráncot legtöbbször lelki
bánat vagy a fölső fogaknak a hiányos
sága okozza. Igen csúnya kozmetikai 
hiba és az arcnak öreg szinét nagyban 
elősegítik az apró véredények tágulása: 
a piros foltok különösen az orron. Azok
nál, akik rendkívül idegesek, ingerléke
nyek, minden csekélység miatt izgatot
tak lesznek, a vérnyomás mindannyi
szor az arcba kergeti a vért, ezáltal a 
kis véredények, kitágulnak, elvesztik 
ruganyosságukat, állandóan vérrel van
nak telítve s ezek a piros erecskék 
piros foltok alakjában átlátszanak a 
bőrön. Az ilyen foltos arc sokkal idő
sebbnek látszik a rendesnél. A piros 
foltokat igen gyakran a nagyélküség, 
szeszes ilalok túlságos élvezete is elő
segíti : ezért annak, aki ehetőleg soká 
óhajtja megtartani arcának üdeséget, a 
szeszes italoktól és a nagyon bő lako
máktól lehetőleg tartózkodni kell. 

A hajnál nem kevésbé fontos kel
léke a fiatalságnak, szépségnek az egész
séges, ép, fehér fogsor. Akinek egész
séges a fogsora, majdnem mindig fiata
labbnak látszik a koránál; akinek pedig 
hiányzanak a fogai, mindig idősebbnek 

indulattal. Hát mégis igaz volna sejtelmem?! 

Délután kocsira ült és elutazott. 
Egyeseknek, különösen akik mások ér

deklődésének központja, minden mozdulata 
megfigyelés tárgyát képezi s igy élénk talál
gatás iudult meg hovautazása iránt. 

Természetes, hogy az érdeklődők kíván
csisága egyelőre nem nyert kielégítést. 

Tényként emlegették, hogy Vecsésné 
elutazása szükségszerű volt Gyászos és szo
morú. Azok a mamák, akiknek műve volt a 
dolog, kárörvendezéssel beszéltek róla s olykor
olykor szemhunyorítással mímeltek hozzá és 
csak akkor nyúlt hosszura az arcuk, mai"JJ a 
következmények gyors lefolyása nyomán hi
hetetlennek hangzó hirek keltek szárnyra : 

— Zsoboky megvette Vecsésné birlokát! 
— Megvette gazdástul ! 
— Zsoboky nősül ! 
— Vecsésné menyasszony 1 
— Zsoboky és Vecsésné jegyesek ! stb. 
Óváry doktorné zturja, mely az előbbi

hez haso ilo célzattal szomhaira volt tervezve, 
ezen hírek következtében e l r aaWi tTnnn lná i r 

lámpa 
viaaavwereié* lilétekben, villanytelepeken éa a 1 
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látszik. A foghus összezsugorodik, az I 
arci--.ir.ok elvesztik tartusokat, ezáltal ! 
pe tyhüd tek lesznek, ráncok képződnek I 
és ez különösen sovány arcokon látszik j 
meg e rősen , a hegyes, keskeny áll is 
a h iányos fogak e r e d m é n y e . Nem aláni
ha tó t ehá t mindenkinek eléggé, hogy 
fogait minden évben fogorvossal hozassa 
rendbe, mert csakis igy mentheti meg 
őket a korai pusztu lás tó l . 

A Fertö-tó és a 
Hanság-mocsár. 

Dr. Breitenlonner J. után és egyéb forrásot felhasz
nálásával irta: Benedek Vince. 

Ha a m. kir. államvasutak czelldömOlki 
állomásáról kitutó vasutak közül a Pándorf-
falva felé induló vonatra ülünk fel s utunkat 
a végállomásig, Pánd«rffalui»: folytatjuk, Esz
terháza csatlakozó állomáson tol, nemsokára 
a Fertő ki»s vidékére jutunk. Ferlőszéplakot 
és Sarródot elhagyva, Mekszikó pusztát és 
Pomogyot érjük, melyek már a Fertő, illető
leg a Hanság mocsárvilágába esik. A termé
szet e szokatlan látványos szépsége valósággal 
megragadja keblünket. Még tovább haladva, 
a gálosi és védenyi lejtő alatt elibénk tertl 
a Fertő a maga nagy víztükrével, amelynek 
látása leheletlen, hogy közönyösen hagyja a 
természet nagyszerűsége iránt fogékonysággal 
biró lelket. A Védennyel határos Nezsider 
városka fOlütti magaslatról, az úgynevezett 
„tábor-romok"-ló\ még elragadóbb látványt 
nyújt ez a kis miniatűr-tenger, amely nap
keltekor és napnyugtakor szép különösen. A 
kelő nap sugarai benne mosakodnak és lán
goló fényben ragyog az egész vízfelület, ha a 
lenyugvó nap az Alpesek ormairól tiszta 
tükrébe még egyszer visszanéz. Nezsidertől 
tovább, a vonat nagy kanyarodót tesz, úgy
szólván megkerüli a nezsideri magaslatol, 
azután belefut a budapest-királyhidii fővo
nalba s eléri a végállomási: a Mosonmegye 
fensikján fekvő Pándorffalut, honnét már nem 
gyönyörködhetik szemünk a tó kies vidékének 
látásában. 

feledés homálya nyelte volna el és olyan 
nyomott hangulat szállta meg a városka tár
sadalmának lelkét, mint akkor szokott, ha 
szürke, ködös időben esőcseppek kezdenek 
hullani a lombtalan fák ágairól. 

A hir valóra vált. • 
A szép özvegy ellen elkövetett és me

rénylet számba menő sérelem megtorlását 
Zsoboky, az uj férj vállalta magara. A bnssza 
nemes és mintaszerű volt és az ö fenkölt 
gondolkozásához és puritán jelleméhez méltó. 

Ifjú nejét olyan pompával hozta vissza 
Nagylakról, amilyen a klaszikus őskor nagy
stílű triumláliái szoktak lenni. Valósággal dia
dalmenet volt lővárosi zenekar kOzrernűkö-

ráxatoa assis'tentíaja mellett. 
Végignézték Becsákné es társnői is, de 

hpyy a lenyes jelenség tulfinomult látoérzékük 
ártalmára ne essék, a diszkrét függönyök laza 
szövésű szálai mögül vetéltek irigy pillantá
sokat a nászmenetré. 

á Fertő. Moion- és S.ipronvarmegyék 
között, amannak nyugoti, emennek keleti ko-
z.» határán félti .Id alakjabjii teriil el. Ősszel 
kiterjedése, a meder kiszáradt széleit i- bele
számítva, közel ti négyzet mfl.l. Vize csendes 
időben tiszta, k-,. --. ha a zivatar hullania l 
leikorbácsolja: s/Urkéssárga. Ize — konyha-o 
tartalmánál f.igva — savas. Medrének talaja | 
a nyugati szeleken agyagos, a medence belső 
részein iszapos, a keleti szélükén kavicsos 
homok. Szélein terjedelmesebb nádasok van
nak. A kiszáradt nádasok helyén zsombékos 
rétek, legelők s nem kevés helyütt szántóföl
dik terülnek el. 

Északi és nyugati oldalon nagy részben 
szőlővel beültetett alacsony hegység környezi, 
déli és keleti partjai lapályosak, csak Nezsi-
der és Védeny között van magasabb és me
redekebb szegélyzele. Kitűnő szőlőtermő he
lyek: Védeni/, Nyulai, Sábony, Barátfalu 
és Butzl. Ez utóbbi helyen szűrt bor, az 
európai piacon is hírnévnek örvend. 

A Fertő vizet — eltekintve a Rabcza 
nehakori áradásaitól — esak a Lajta hegy
ségben és Sásony mosonmegyei hegységen 
átfolyó csekélyvizü patak, továbbá a Vulka 
és Rákos cserverejek táplálják. 

A Fertő tava 1863-ban rohamos apa
dásnak indult és 1865-ben csodálatba tflne-
ményképen majdnem egészen kiszáradt. Most 
ismét tele van vízzel, ámbár sokkal kisebb 
mennyiségben, mint azelőtt. E szeszélyes já
tékát üzle a Fertő az előbbi izázadokban is. 
Egy alkalommal kiszáradt jó sokidőre. Ekkor 
népes községek támadta! a medre helyén; 
egyszerre azonban ujri hirtelen megtelt vízzel. 
Hiteles feljegyzések szerint, a Fető ezen hir
telen áradása folytán következő helységek 
pusztultak el: Feketéid, Fertő, Jakabfalva, 
Kendervölgye es Sárotvölgye. A fertöazép-
laki templom tornyában egy 2 mázsás harang 
van, melyről állítják, hogy azt a Fertőben 
találták. Régészeink előtt ismeretes ez a 
harang. 

Hogr hol lelhetők fel a Fertő jára t lan 
kiszáradásának alapszabályai ? — erre a kér
désre illetékes tudósok adhatnának szakszerű 
feleletet! A laikus alig téved, ha a kiszára
dásnak egyik előző okát, a föld vizeinek ha-
zaszerte több helyütt s nevezetesen e vidéken 
— mondhatni századokon át — tapasztalt, 
fokozatos apadásában keresi. 

A Fertővel szoros összeköttetésben áll, 
annak folytatásaképen a Mosón, Soproa és 
Györvármegyék közt elterülő Hanság-mocsár, 
amely Magyarország ingoványai kOzt kétség
kívül az első helyen áll. A Hanság összes 
területe az 1826-ik évben eszközolt csatorná
zási fölmérések szerint 88.500, a legújabb 
táborkari felvételek szerint 62.000 kat. hold 
volt; mert a szoros értelemDen vett .Hanság., 
azaz a nád. sas és egyéb vízinövényeket 
termő fel és al-lápterUletnek határai a bekö-
vetkezett, kiszáradás folytán mindinkább ösz-
yr»«7í,riiln;ik. gqjgÉJei észrevétlenül olvadnak-
s——v —i rr-T-r ~ . .iii.n îiii ii. iTnii' rm— i — — • 
TO8*»-e awwgalBg gyep-, 

külszme azonban minden puskalövésnyire 
változik. Az ingoványok jellegét megtartja 
ugyan mindenütt, de az egyes területrészek 
különleges sajátságukkal nagyon elütnek egy. 
inastól. 

Hajdan — dr. Breitenhihner J. szerint 
— az egész Hanság ti.egközelithetetlen mo
csár lehetett, mely lie;y egymástól fizikai 
határokkal is elkülöníteti területrészből állott; 
ezek: sárrét, nádas, zsombék és láp. Láp 
al i t l közönségesen sekély, mocsaras, kikás 
területe- értenek a partvidéki lakosok. De 
lápuak nevezik azokat ez „unó szigeteket' 
is, melyek a hanságban elég gyakoriak. Ezek 
a szigetek ugy képződnek, hogy nővéoygyO-
kerek, ladarabok Összetorlódnak, azokat a 
hinár átfonja és a rájuk hulló növény-mag
vakból gazdig növényzet támad rajtuk. Ez 
előtt egy századdal a Hanság nagy része a 
izó szorosabb értőimében >nszó fOld< volt, 
melyről a nyáron at kaszált széna az alásfl-
lyedés veszélye nélkül csak kemény télen 
volt kiszállíthat... Az emiitett területrészek 
most már legnagyobbrészt összeolvadtak, hol 
az egyik, hol a másik jutott tnlsnlyra s a 
szerint változtatják az ingoványnak külszinét. 
Sok helyen még most is apró tavakra buk
kan az ember, egyes víztükrök csillognak a 
végtelenbe nyúló nyirkos sikon. De ezen apró 
tavaknak száma már Dagyon leapadt; hol 
eltűntek, hol pedig benőtte azokat a különféle 
vízinövények sokasága. Kardlevelü sás, óriás 
csBIIOngőfejü nád, bngáskáka stb. dogja ki 
magát az ingoványból. 

(Vége köv.) 

dekkel. 

szeteri 
Aki saját szemeivel nem látta még mesz-

is tud maganrfk fo-
galmat alkotni annak mivoltáról. Egy közös 
név alá foglaltak e roppant területei, melynek 

Krónika. 
Most. hogy Bulgária égési Európa figyel

n i - ; magára terelte, érdekes megismerni a 
viszonyt, amelyben herdinátui király házas
sága miatt a római Szentszékkel áll. Néme
lyek azt beszélik, hogy Ferdinándot a pápa 
eikommunikalta (kiközösítette,) mások viszont 
ezt tagadják, bár a bolgár király házasságát 
egyik fél sem látja tisztázottnak. 

Mint ismeretes, Ferdinánd római kato
likus vallású. Első felesége egy Bourbon-her
cegnő volt a pármai ágból. Ebből a házas
ságból született Boris trónörökös, akit kato
likusnak kereszteltek. Később azonban Boris 
trónörökös politikai okokból ortodox valláso 
lelt Ez az eljárás nagy visszatetszést keltett 
a Vátikában és XHI-dik Leó akkoriban ki is 
fejezte Ferdinánd előtt tillakozá-áu 

Kevéssel utóbb, 1895 ben, Ferdinánd 
elment Rómába, ahol személyeién beszélt 
ebben az ügyben a Szenlatyáral. Hír szerint 
XIII. Leó pápa semmiképpen sem akarta 
elfogadni Ferdinánd menlegetődiésél. Akkori
ban egy római diplomata ugy fejezte ki 
magát, hogy Ferdinánd csak azért jött Ró
mába, h..gy jol megmoss?k a fejét. 

Ettől fogv.a Bolgárja és a Szentszék 
közölt tényleg fe züll lelíja viszony s ezért 
^ t f ö i t a i r i o ^ ; r d m g i r P r * f i 
nikalva van. .\ nb.it: 1898 ban Ferdinánd 
másodszor is megnősült és elvelte a protes-
táns Erzsébet nemet hercegnőt és kérte a 
Szentszék engedelmet ehhez a vegyes bázás-
sághoz. Sok nehézség után az ügy azzal 
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fejeződött be, hogy Menini szófiai apostoli 
delegátus megáldotta Ferdinándnak második 
házasságát. Mivel Menini el tárását Kómában 
nem kifogásolták, ebből mindenütt att követ
keztettek, hogy a Szentszék valamilyen lor-
mábao bizonyosan megadta az engedelmet ! 
hozzá. Azóta beavatott körök azt tartjak, i 
hogy F. rdinánd mint magánember kibékült j 
egyházival s hogy közte es a Szentszék között | 
tObbé semmi nehézség sincsen. (B. H) l 

Megjegyezzük, hogy Va-vármegye alis
pánja mar kiadta a jarasi löszolgabiráknak a 
köztörvenyhalósagi bizottsági tagok valasztá-
i r a vonatkozó uta-itását Ez év végen 150 
tagnak mandátuma jár le. 

A kormány téli programmjának legfon
tosabb részét, mint a R. K. irja. — a vár
megyék államosítása képezi. Oiy kérdés ez, 
amily. — eltekintve minden politikától, — a 
magyar társadalmat is közel érinti. A tanul
mányokat még nem fejeztek ugyan be, de 
azért, azt hisszük, a kormány már tisztában 
van azzal, hogy milyen lesz az államosítás. 
EgyelOre a kormánynak az adott nagy föla
datot, hogy mi történjék a -f. év végével, 
amikor az ország - vármegyéiben lejárnak 
a tisztviselői mandátumuk. Eddig az volt a 
terv, hogy egy egyszakos törvény által az 
összes tisztviselők mandátumát meg fogiák 
hosszabbítani addig, mig az államosítás kö
vetkeznénk. A oelügyminiszteriumban azonban 
beláttak a terv tarthatatlanságát és uj megol
dásról gondoskodtak. Segítségére sietett a 
kormánynak-közigazgatásanak egy tisztviselője, 
ki a megoldás módjára uj javallatot tett. 

A javaslat lényege az, hogy az idén 
rendszeres tisztújítás tartandó. Ez a tisztújí
tás azonban nem hal evi maudaturaot biz
tosit, hanem csak annyi időre szél, ameddig 
az államositas törvénye éle'belép. A tisztújítás 
alkalmával minden tisztviselő azzal a tudat
tal pályázhatik tehát, hogy az államosításnak 
aláveti magát." Állítólag a javaslatot nemcsak 
a belügyi kormány fogadta el, hanem a -mi
nisztertanács is. Az Őszi országgyűlés egy 
lélóra alatt megszavazhatja a törvényt, ugy, 
hogy november végével már szentesítve életbe 
is fog lépni. 

Beavatott helyről nyert értesülés szerint 
az államosítást a vármegyei árvaszéken fog
jak kezdeni. Ennél a kezdésnél, már t. i . hogy 
a gyámhatóságot hova fogják beosztani, jó
formán még vitákra van kilátás, mert meg
oszlik a vármegyék véleménye. Hogy azonban 
épp az árvaszéken kezdik az államosítást, 
abból arra lehet következtetni, hogy a járás
bíróságok mellé oszijak be őket. Ezek szerint 
még lesz restauráció! Nos akkor Vasvárme-
gyeben is lesz, maly azonban utolsónak ígér
kezik. 

Maga Tisza István gróf, miniszterelnök, 
a mult heten igy nyilatkozott: ». . . Egyelőre 
az uj választójogi törvény életbeléptetetésével 
kapcsolatos kérdések rendezése és • közigaz
gatási reform a legsürgősebb föladat. Mun
kában van a választókerületek beosztása, a 
képviselőválasztások ügyében,való kirászodás 
'és o vármegyei reform, ngy, hogy e három 

..... .javailal , ram^b^ifjlag^.AáU,ülésszak alatt 
törvényerőre emelkedhetik. Ezzel kapcsolatban 
valószínűleg közelebbről fog a kormány egy 
rövid javaslatot benyújtani, amellyel meg-

nek a folyó év végén lejáró mandátumát. 
— A - miniszterelnök reodezni kívánja a 

jegyzők és segédjegyzők fizetését is. 

J^em azért fáj . . . 

Nem azért fáj az én szivem, 
Hogy a rózsám másat szeret. 
Nem azért fáj olyan nagyon, 
Hogy o rózsám hűtlen lett. 

Hiszen az már szoko't dolog 
JAeg is szöktem azt jó régen, 
Nem én érettem ragyog fenn, 

. A szép csillag az égen ' 

Oh, tudom én azt nagyon jó', 
Hiu ábránd, tündér-álom. 
— Amelyből már fölébredek — 
Volt az egész ifjúságom. 

Nem is az bánt, nem is az fáj, 
Hogy mindezt már rég kell látnom, 
Hanem az, hogy holnap bál lesz, 
S — zálogházba frakk-kabátom ! 

Rokkant huszár. 

H Í R E K . 
Előléptetés. Királyunk őfölsege a járá

sunkban i - különösen tisztelt Prugberger 
Vince dr. szombathelyi törvényszéki bírót a 
budapesti kir. táblához táblabíróvá nevezte ki. 

Kitüntetés. Őfelsége, apostoli királyunk, 
Kufsench Tivadart, a szombathelyi Máv. üz
letvezetőség volt vezetőjét, a bosnyák vasúti 
közigazgatás főnökéi, a közélet terén szerzett 
érdemeinek elismeréséül a má°udik osztályú 
vaskoronarenddel tünietle ki. 

Dj járásbiré. Koller István dr. győri 
törvényszéki jegyzőt az igazságügyi miniszter 
jarásbiróva nevezte ki es a czelldömölki kir. 
járásbírósághoz osztotta be. Koller járásbiro 
Barla Elemér pótlásául érkezik. 

ósitöndijadományoiás A néhai Gyár-
inathy Jáoos-feltt alapítvány egyik részletének 
kamatai I'orpáczy Lajos halálával gazdátlanul 
maradván, az arra hirdetett pályázati határidő 
e hó 20-án járt le. Az erre a célra az aa-
pitólevélbeu kijelölt bizottság hétfőn ült össze, 
hogy a benyújtott hat pályázó közül az arra 
érdemeset kijelölje. Két egyformán jeles bi
zonyítványa volt Kuti István papai főgymn.. 
I I I . osztályú és Nagy Iván kőszegi fógyimo. 
VI. oszt. tanulónak. Előbbi Kuti József czell
dömölki mav. főkalauznak fia, utóbbi uéhai 
Nagy Antal nemesdömölki körjegyző fia. 
Hosszas tanácskozás után, tekiutetbe véve a 
humánus érzést is, Nagy Ivánnak Ítélték oda 
egyhangúlag az ösztöndíjat. Nagy Iváu feiárva, 
vagyontalan s több testvérje van, kik még 
szülői gyámolitásra-ezortrinak. — Tekitnve -a 
•sok;:mínditoIálft^ádamnndáj>»mal^.aj>Aiite». 

általános kezletet megelőzte, ez intézkedés 
megnyugvást keltett. 

Uj szabályzat a villamosvilagitasrol. 
CzélldOiuölk város egy uj—szabályzatot dol-
goztatott ki a vjllamosvilágitásra vonatkozólag 
és terjesztett fel a törvényhatóság elé. A 
szabályzat jóváhagyást nyert 

Egyházi ünnepély. 100 éves jubileumi 
! ünnepet ült a mult vasárnap, azaz folyó hó 

14-én a zalamegyei pusztaszentlászlói evang. 
gyülekezet. Száz evvel ezelőtt a hithű apák 
áldozatkészsége hajlékot emelt olt Istennek 
közös imádására: ennek a nemes cselekedet
nek emlékezetét újították most fel a halas 
utódok. A fontos évforduló alkalmából az 
egyházukhoz a dicső elődök szeretetével ra
gaszkodó unokák, buzgó krisztusi lelkektől 
támogatva, diszes ünneplő ruhába öltöztessék 
az évek viszontagságai alatt megkopott tem
plomukat; restauráltassák, kifestessék, kivül-
belül, a toronyra pedig uj tetőzetet nmeitek 
5000 korona költséggel. Még a hóegylet is 
kivette részéi a szent thunkából, araennyiben 
1200 koronáért uj toronyórát szerzett be. Az 
ünnepélyen, amely az ev. egyház jellegéhez 
méltó egyszerűséggel, de egyszetüségében is 
fenségesen folyt le, a Kemenesaljáról is szá
mos egyházi és világi kitűnőség vett részt. 
Ott láttuk dr. 0-tfTy Lajos országgyűlési kép
viselőt, egyházmegyei felügyelőt, Varga Gyula 
esperest, Berzsenyi Dezső czelldömölki fel
ügyelőt, ott voltak még Böjtüs János nyug. 
lelkész. Szabó István kenienesniagasi lelkész, 
Ludván Sándor -czelldömó.ki tanító. Amidőn 
1U órakor megkondullak a templomba hivó 
harangok, fele se fért be az egybesereglett 
híveknek a szent hajlékba. Istent dicsőítő 
ének után gyönyörű versesimát mondott az 
oltár előtt s szent igéket olvasott Király Má
tyás zalaegerszegi lelkész. Az ünnepi beszédet 
a 100-ik zsoltár alapján Varga Gyula vönöcki 
esperes-lelkész tartotta, tőle megszokott, jeles 
szónoklattal, szívhez- szólva, hitet ébresztve, 
élesztve, megemlékezett az áldozatkész apák
ról, akik a templomot építették, felmutatott 
Istenre, ki a megkezdett munkát véghez vinni 
segítette s szent fogalomra serkentette a hí
veket, szeressék egyházukat, hazájukat, övéi
ket. A templomba be nem fért híveknek Teke 
1) alsólendvai lelkész mondott hatalmas 
beszédet. Az istenitisztelet után urracsorát 
osztott Nagy István zalaistvándi lelkész, majd 
Szabó István kemenéstnagasi lelkész bocsá
tott ki egy egyházkelő nőt. Az egyházmegyei 
belmissiói alap javára tartott és 52 koronát 
eredményezett ünnepi offertoriumon kivül 
adakoztak a gyülekezet céljaira dr. Ostffy 
Lajos orszgy. képviselő 20 K, Berzsenyi Dezső 
10 K, Mihályi Sándor bessenyői földbirtokos 
50 koronát adományozott templomépitési 
alapra. Az ünnepély délutánján a nőegylet 
jól sikerült táncvigalmat rendezett, igy a ven
dégsereg az esti órákig együtt maradt s örült 
az ünnepnapon. Az Dr takarja be kegyelmé
nek védőszárnyaival e nehéz viszonyok közölt 
élő, de valóbau missziói feladatot teljesítő 
egyházközséget s annak buzgó vezetőségét,-
menjen teljesedésbe a még sokra hivatott 
gyülekezeten az a szép sóhaj, amely az ün
nepet követő banketten dr. Ostffy Lajos orsz. 
gyűlési .jépviselő ajkáról hangzott el: »Adjpn 

az Isten a jubiláló gyülekezetnek a második 
században a régi hithez uj szivet, a légi 
vágyhoz uj reményt. ' 

r"? Gondatlanság alá helyezés.A szom-
bathelyi kir. törvényszék özv. Süle Károlyné 
szül. Sebestyén Róza alsósági lakost elme
gyengeség miatt gondnokság alá helyezte. 
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Mikes János grof, megyéspüspök, őszi 
bérmautjatmult héttőn Pmkakertesen befejezte, 
ahol különös érdeklődéssel szemlélte meg a 
templomnak a 15-dik szazadból való szép 
szentélyét. 

Forster Ottó magyar kir. gazdasági föl
ügyelő szept. 18-án Budapesten, a Deaktéri 
ev. templomban örök hűseget esküdött szent-
mártoni Radó Erzsébettel. Mint tanuk Forster 
Aurél orsz. képviselő és Radó Lajos répcelaki 
nagybirtokos szerepeltek. 

Uj vasnt a vármegyeben. A terv már 
régi, most azonban már mégis megvalósítják, 
hogy a kőszeg—lekai vasul megépüljön, ame
lyet idővel az ország határáig fognak meg
hosszabbítani. 

A muraszombati összes kávésok elha
tározták, hogy f. évi október hónaptól kez-
dődöleg nem tartanak kaszirnóket. Megkér
deztünk egy szakférfiút, hogy mi lehet annak 
„ka ; de kitért és csak azt mondta ; Jedes 
Warum hat sein Darum. 

Henry cirkusz Szombathelyen. A 
hirneves Henry cirkusz I. ho 23-óla Szombat
helyen tartózkodik s ott 6 előadást tart. 

Vásárosmiskét is meglátogatta a vö-
kakas. A minapi nagy vitiarban a villám 

leütött Horváth István házába, er.-ől a tüz 
csakhamar a szomszéd hazára terjedt. A kár 
több ezer korona. A miskei derek tűzoltók 
az egész falu népének segítésével a nagyobb 
veszedelmet megakadályozták. 

A tüdovósz á ldoza ta i Egyre nagyobb 
az inség és nyomorúság ebben a sok sorscsa
pástól sajtott orszaban és árvíz, pénztelenség, 
üzleti pangás, kivándorlás, munkanélküliség 
mellett, amelyek mint egyiptomi csapások 
söpörnek végig a társadalmon, rémséges erővel 
rombol a tüdövész. Igazi heroizmus az, amely-
lyel • rem pusztítása ellen az országosan 
ismert József kir. Herceg Szanatórium Egye-
sü.et küzd. S most, hogy közeledik az ős.-.i 
idény, az egyesület a multakhoz hasonlóan a 
társadalomhoz fordul, hogy egyetértő munká
val segítse őt a szegény, szerencsétlen tüdő
betegek megmentésében. A belü. yminiszter 
már kiadta rendeletét a közigazgatási ható
ságokhoz, a »Csak egy virágszálat« jelige 
alatt ismeretes gyűjtés támogatása érdek- ben 
s a közigazgatási hatóságok nemes bizalom
mal és magasrendű szociális megérzéssel lóg
tak .hozzá a szervezés munkájához, amely 
halottaknapja táján országos közgyüjtésben 
fog kulmiualni. Szükséges, hogy a közigazga
tási hatóságok nemes munkáját a társadalom 
megkönnyítse és mindenütt önkéntes gyűjtés 
is induljon. Jószivü höigyek járjanak házról
házra az egyesület tarsolyaival és gyűjtsék 
tele a jótékonyság filléreivel, amelyekből uj 
életek arany értéke válik. A tarsolyokért 
nevük és címük bemondásával forduljanak a 
József kir. Herceg Szanatórium Egyesület 
központjához, Budapest, IV. Sütő-utca 6. sz. 
Ugyanitt kérhetnek taggyüjtő iveket is, igye
kezzenek mioél több hívet szerezni az ember
mentő "küzdelemnek. Az egyesület tagsági dija 
4 korona, s igazán a legnemesebb jótékony
ságot szolgálja az, aki e csekély összeget 
lefizeti. A József kir. Herceg Szanatórinm i 
Egyesület külömben gyönyörű intézménnyel 1 

ajándékozza meg ismét a magyar társadalmat, 
most épült fel második nagy népszanatóriuma, 
amely a tavasszal nyílik meg, hogy sok ezer 
és ezer tüdőbeteg Mekkája legyen. 

Dolgozik a cukorgyár. "A sárvári cu
korgyár télepéra tömegesen-' száttitják a répát, 
ugy hogy a gyár a hét folyamán már meg is 
kezdte a munkaüzemet. 

Táncmulatság. A csöngei önk. tűzoltó-
egylet saját felszeretéseinek gyarapítására ma 
az ottani Korona-vendéglőben zártkörű tánc
mulatságot rendez. Belépődíj személyenkint 1 
K, családonként 2-40 K. 

Állatkínzás. A mult héten Tompa Gyula 
pincérfiú két kutyát szorított b- égy nagy 
bottal a Magyar Király-valló udvarába s 
azokat lelk.-ilen kínzással ütlegelte, sőt agyon 
is veri, ha inasok ki nem szabadítják a ku
tyákat. Az állatvédő egyesüi-t elnöke a pin
cérfiú ellen feljelentést tett a szolga bíróságnál. 

Szaporodnak a korcsmák. Csak nem 
kell megijedni a czelldömölki vendéglős urak
nak, nem nálunk fog szaporodni, egyelőn 
legalább is n-in. A nemeskoc-i polgárokat 
éri az a szerencse, i ogy ezentúl jobban vá
logathatnak a borban.- Minthogy az italméré-
sek szama ott eggyel felemeltetett, ezentúl az 
egyik korcsmából ki, a másikba bemehetnek. 

Vórheny. Varosunkban a héten egy 
gyermek vörhenybon megbetegedett. í-'zeren-
csére a járvány azóta nem terjedt. 

á sági elöljárók napidijai Vasvámegye 
törvényhatósága az Alsóság község elöljárói 
részére megállapított napidíjakat jóváhagyta. 

Felemelt jegyzői lakbér. Varosunk 
elöljárósága a mult hóban 600 koronára 
emelte fel az adóügyi jegyző lakbérét Ez az 
intézkedés a varmegye törvényhatósága elé 

Eljegyzés. Sz-nyi Lídia kisasszonyt -
Kemen-smaya-tban eljegyezi- MesL-rházy A-<-
t«J ugyaimtiaui löldbirloi...... M-.-i-riiázy Autal 
köz-,eub:r-v tia. 

Időjárásunk Még mven esztendő múlva 
is arró! beszel az. in-g I0!,l--ga/da az unoká
jának, hogy 13-ban kánikula v--t tavaszban, 
a nyarat meg lelnrlózla a/ ősz. Mire azonban 
eljött az ősz" ideje valahonnan m déli szel 
hátira kapva id.-lov igolt ho'zank a tava,*/, 
közben-lfüzb> n » ny í r az ő zivataraival «i 
haraivsl. Igen: a nagy ni«!-gre ide repült- k 
a'felhók és támadt akkora vihar, amitvin 
csak Amerika föaljét szokta járni. Amit nem 
pusztított el a tavaszi szél es a nyári őr/, 
járásunk és vármegyénk egye* községeibei, 
sőt az ország számos vidéken elviilc az ft*>, 
nyár. Csupa szomorúság, csupa Csapás axn: • 
ban vigasztalanul a sok elrablott millióét 
néhány almafán virágot fakasztott a Na;.. 

; A fölfordult évszaki rend, a/, abnormtsidöj 
' ras néhány száz évvel meghosszabitja a ba

bona éleiét, mert a rendellenességet a ' l é J -
: több ember nem a lénkön eltolódások, hanem 
, a 13 as szám rovására fogja trni. 

UJ hnszkoronás bankjegyekét bocsáia-
I nak ki legközelebb, de a régiéket is k zl- r. -
; lomban lehet tartani 1915 évi december I-n 
j végéig sőt 1921. év vécéig az Osztrák-Magyar 
j Bank még mindig beváltja azokat. 

Emésztési zavarok csecsemiknél, I terjesztetvén, jóváhagyatott. 
Egy földesúr balesete. Ifj. Gotthard [ hasmenés, hányszékelés, bélhurut stb. mindig 

I Sánd.ir keménesmihályfai földbirtokost kedden | ^ak helytelen táplálás kévetkezményei és e 
| délután végzetessé válható baleset érte. A I rettegett betegségek már sok gondot és ba-

községi meredek lejtőn jött lefele eitylogatu ! n l l o t szereztek az aggódó szülőknek. Ha azt 
kocsiján, midőn lova megbokrosodott és ma- ! a k » r J « - h o Bi" gyermeke egy igazán jóizü és 
gával ragadta a kocsit. Útközben a kocsi egy 

lését vették tárgyalás alá, hogyanok is lép-
A jég oly nagy "karokat | ' " f ü , k Í ° R Í A tanári kar magáévá 

telte az előterjesztést s azt panolólag fogja 
a miniszter elé terjeszteni. 

I lelteié haladó megrakott szekérbe ütközött, 
I minek folytán Gotthard fejjel kibukott a földié, 
j Szerencsére csak arcán szenvedett könnyebb 
i sérülést 

Eljegyzés. Rosenberger Gyula keme-
j nesmagasi kereskedő jegyetváltott Steiner 
! Erima kisasszonnyal Zalaerdődön. 

Szüret a Sághegyen. A szüret napja 
ugyan még nincs megállapítva, de a kilátások 
kecsegtetők és a szőlőbirtokosok szép remény
nyel néznek a szüret elé. 

Tönkrevert szőlőtermés. A Kissomlyó 
hegyen rendkívül szép kilátások voltak a Szü
retre mindaddig, mig a mult heti jégverés 
tönkre nem tette. 
okozott a termésben, hogy egész fej szőlőket 
szakitolt le a tőkéről. Ezeket a félig érett 
gerezdeket a földröb szedték lel gazdáik. 

Vasutasok mulatsága. A Vasutas Szö
vetség helybeli kerülete f. évi október hó 
4-én a Magyar Király-szallóban levő körbe-
lyiségében és az összes termekben családias 
jellegű zártkörű táncmulatságot rendez. Belé
pődíj nincs, de a költségek fedezésére és a 
könyvtár céljairaüiikénles adományokat szí
vesen fogad a rendezőség. 

Eladó házak. Czelldömölkön egy uj bér
ház alkalmi árban, egy kétazobás uj ház pe
dig sa|át árban eladó. Érdeklődők bővebbet 
szerkesztőségünkben nyerhetnek. 

Agyonütötte a villám. A mult heti zi
vatarokká szoniszédöTífagypirit községben i i 
sok kárt-tetlek. A villám sok-helyen leütöttJ 
s a mezőn foglalatoskodó Hajmási Géza gaz- j 
dálkodót is megölte, 

Üldözött fenevad. Tirolból sürgönyzik; P t l K i M l i i f l 5 T E 
Az alpesi fenevad még mindig bujkál és szedi bTJÖtffllWDl BUtkVtM 
egyre áldozatailNyilván, „Berson" gummisa-
rok van i lábán, hogy nem tudják kézreke-
riteni. 

könnyen emészthető táplálék mellett szépen 
fejlődjék,, ugy adjon kedvencének Nestlé-féle 
gyermeklisztet. Probadobozókat teljesen díjta
lanul küld a Henri Nestlé cég, Wien I . B i -
berstrasse. 

Öt évi fegyházra ítélte a szorabatheh i 
kir. törvéuyszék Tóth Lajos nagysimonyi la 
kost azért, mert Némelh Ferencné rabasöi: 
jéni földmivesasszouytúl egy ezüsloral talán t 
ellopni. Hogy ily ,-ulyos büntetés érte, annak 
egyszerűén az az oka, hogy már kilenc ízben 
állott törvény előtt ez a gyönyörűséges mák 
virág 

Nöi jogászok. Budapestről jeléntik: Az 
egyetem jogi kara ülést tartott, amelyen 
Schvartz G. jogi tanárnak azt az előlerjesz-



6 oldal. KEMENESALJA 39. szám. 

Eladó fodrász-üzlet. 
Czelldóiiiőlkón. Kossuth Lajos-
utcában, a llonig-féle bázban 

levó 

fodrász üzlet 
azonnal eladd. 

Értekezni lehet: 

özv. Horváth Józsefné 
lulajdunussal. 

Cipészüzie t megnyitás. 
Czelldömölkön, a Szenthá-

ronisag-feren, Kohn Sándor
féle házban 

cipész üzletet 
nyitottam. Kifogástalan szabású 
női-, férfi- es gyermekcipőket 
készítek teljes megelégedésre, 
olcsó áron 

Javításokat elfogadok - és 
azokat azonnal elkészítem. 

Tisztelettel 

Ágoston János 
cipész: 

L E G S Z E B B 

I vágott és cserenvirágok 

: mindéikor kaphatók: 

K O S Z O R Ú K 
I 

I 
alkalmi csokrok, a leg-

izlésesebben, olcsó ár

ban azonnal készülnek I 
BERECZ LAJOS 

kereskedelmi ker tészetében 

C Z E L L D Ö M Ö L K Ö N . 
Vlrágailat: Kouath Li|o«-otci_ 

Iert»t«et: telep : Sigi-sL 

ELADÓ HÁZ. 
Czelldömölkön. a Dömölki-

utcában egy ház, mely áll: 
5 lakásból és nagy szabad 
területből — házhelynek is 
alkalmas — azonnal, olcsón 
eladó. 

Bővebb értesítéssel szolgál : 

Rreiner József. 

i z joHrS ' A Vásár-téren bír. Jnray 
I V l c t U " - Antalné házában egy nagy 
kocsiszín — hozzátartozó pajtával es 

^ Zirtésieri lelép: Sagl-st. J | egy islailó 12 par igás szamára. — A 
; kocsiszín könnyű szerrel átépíthető és 

Villamos világító-testek eladók: : igy lakóháznak is igen alkalmas. Esetleg 
5 darab sárgaréz-rud függesztek, telje
sen felszerelve, égővel együtt igen olcsón 
megszerezhetők Fényes Ferenc Uj-ká-

B B B 

E L A D Ó 

kertészet 

B B 

r>| r»| f>| o| o| ol rv| r>| o| ol o| o| ol o| o 
a a B B B B B B B B B B B B 

QHB 

A Sági-ntciban levő 

kereskedelmi kertészetemet 

azonnal olcsón eladom. 

H Sulok István, k-
B 
sansaaaa 

értesz 

(j o u |o lo 

Steckenpferd 
liliomtejszappan 

>«»>»il»i«..rc7o.-.n ^.püfi.; ? i m T n 

és nélkülözhetetlen szVr arc etTMnrpó-
lásra, mii számtalan >lismerf3levellel 
bizonyíthatunk. Gyogytarakban, Drogen-
áHMmjJttalcTBr e« fn«lr«..»IWI»|(.Hh. n g(>_ 
fillérért kapható. Szintúgy páratlan hatása 
nfii kézápolásra a Bergmann »M*iieia« 
hliomkrémje.mely tubusokban 70 fillérért 

mindenütt kapható. 

vébázában Czelldömölkön. 

f*ELADd*> 
p o r t á l . 

Egy keveset hasznait 

üzlet i p o r t á l 
olcsón eladó 

Érdeklődök lapunk szer 

kesztóségénél nyer

nek bővebb felvilá

gosítást. 

örök áron eladó 

ft*. 

B Ú T O R 
keferaktárnak és 

megfelelő 
ÜZLETHELYISÉGET 

keresek Celldömölkön, 
lehetőleg a piac közelében. 

Ajanlatokat kérek 

Weisz Zsigmond 

ti 

H O R N Y O L T 
1 C S E R É P -

kitűnő minőségben kapható 

özv. Tory Györgyné 
villanyüzemü téglagyárában Czelldö
mölkön a 10vétke ó» arak mellett : 

HqFBVoU csewa^ I t K i Ü ^ n i b . ' 65-K. 

» káiranyözőttcsefepTOtiOdb. 75 K." 

A horryolí cserép tartós
ságáért és fagyálló képes
égéért jótállást vállalok. 
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U N G H V Á R Y J Ó Z S E F 
" O U T l U P l N i s C í U H Í U S F A IHOIAJASAK 

. C2EGLÉD (PESTMEGYE? * 
nemes gyümölcsfa-
< = • • • > • t . . b o | r 4 ( 7 U m o l e i 4 . 1 l , 

sima ÉS nyokeres ssűiOvesssUl! • t b . l u c h . u i . 

17/1913 biz. szám 

Hirdetmény. 
Páiócz, Szentmiklósia, Rabakecs-

kéd és Kenyéri, továbbá Ostffyasz-
szonyfa és Csönge községek teiekkví 
betéteinek szerkesztésére kirendelt bizott
ság közhírré teszi, hongv az 1886. -XXIX. 
1889. XXXVIII. és as 1891. XVI. tör
vénycikkekben előirt belyszini eljárás 
végett és pedig egyelőre csupán az azo
nosító 1913 október hó 20. napján az 
azonosítás befejezte után pedig a bizott
ság a községben megjelenend. 

Ennélfogva felszólittatnak: 
1. mindazok, akik a íjkönyvben 

előforduló bejegyzésre nézve okadolt 
elóteijesztest kivannak tenni, hogy • t 
bizottság előtt, -a kitűzött határnapon 
megkezdendő eljárás alatt jelenjenek meg 
és előterjesztéseiket igazoló okirataikat 
mutassák fel; 

2. mindazok, akik valamely ingat
lanhoz tulajdonjogot tartanak, hogy a 
tulajdonjog tkvi besebelezeset a kitűzött 
hatat időig a telekkönyvi hatósághoz in
tézendő szabályszerű beadvány diján 
kieszközöljék, vagy a telekkönyvi beke
belezésre alkalmas okiratok alapján a 
telekkönyvi bejegyzés iránti kérelmeik 
előterjesztésé vigett a bizottság nlótt 
jelenjenek meg. ha pedig telekkönyvi 
bekebelezésre alkalmas okirataik nincse
nek az átírásra, az 1886. XXIX t. c. 
18—18. .és az 1889. XXXVllI. tc. 5. 
6. 7. es 9. tj-ai értelmében szükséges 
adatokat megszerezni iparkodjanak és 
azokkal igényeiket a kiküldött bizottság 
előtt igazolják, vagy oda hassanak, hogy 
az átruházó telekkönyvi tulajdonos, az 
átruházás létrejöttét a bizottság előtt 
szóval elismerje és a tulajdonjog i.rke 
belez.ésére engedélyét nyilvánítsa, inert 
különben jogaikat ez uton nem érvé
nyesíthetik és a bélyeg és illetékelenge
dés kedvezményétől is elesnek. 

3. azok, akiknek javára tényleg már 
megszűnt követelésre vonatkozó zálogjog, 
vagy megszűnt egyéb jog van nyilván-
könyvileg bejegyezve, úgyszintén az ilyen 
bejegyzésekkel terhelt ingatlanok tulaj
donosai, hogy a bejegyzett jognak tör
lését kérelmezzék, illetve, hogy törlési 
engedély nyilvánítása végett a kiküldött 
bizottság előtt megjelenjenek, mert ellen
esetben a bélyegmentesség kedvezmé
nyétől elesnek. 

Tzelldömölk. 1913. szeptember 27. 
Ullrlch Ede kir. járásbiró. 

P a t a k y Sándor betétszerkesztó-tkvez. 

Eladó motorkerékpár. 
Egy két lóerős Pnch-gyártmánya 

motorkerékpár teljesei jókarban ol

csón eladó — Érdeklődök szerkesz

tőségünkhöz forduljanak. 

Automobilok, kerékpárok, Írógépek, varrógépek, 
mérlegek, mindennemű' műszerészért dolgok javí
tását pontosan és lelkiismeretesen teljesítjük. 

Voii.rokhoz 
szükségen al

katrészeket rak
táron tartunk. 

Épületekhez 
vasredőnyöket, 
tolórácsokát, 
napv-dőernyő-

ket készítünk. 

A jelenkor igényeinek megfelelő legújabb rendszerű gépekkel, 

különféle esztergapadok, amerikai gyorsíurógép stb. 
felszerelt villamüzemü nagyszabású gépműhelyünkben mindenféle 

pari és gazdasági gépeket szakszerűen javítunk 

Takáts és Schmidt Czelldomölk, 
Sagi-nlca 30. szam alatt. 

G é p j a v í t ó és k o v á c s m ű h e l y . 
Tisztelettel hozzuk a n é közönség b. tudomására , hogy Csoll-

dömölkön a Gyár utcában (k 'nrházkert mellett) saját telkünkön épült 
uj műhelyünkben 

mezőgazdasági gépjavító és kovács-műhelyt 
rendeztünk be. 

Elvállaljuk gőzgépek, benzinmotorok, cséplőgépek, .Vetőgépek, 
j á rgányok , szivsttyuk, stb szakszerű javítását . 

Mindennemű kovácsmunkákat , lóvasalast a legpontosabban telje

s í tünk Szíves P f T l f g ^ b ^ I Z l L . ' 
! kTvlfy-ffszTeiratf * 

Varga Testvérek, gépészek. 
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I E l a d ó birtok 1 
Q E 

Takácsi község (Pápa E 
mellett) határában a falu kö- £ | 
zelében 42 hold (1ÜO0 ölével) r | ! 

a 
E B B G 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
•5 

a 
fa 

• szántóföld birtok 
előnyös fizetési felléleiekkel, 
egészben vagy részletekben 
is eladó. 

Részletes -felvilágosítást 
ad dr. Somló Sámuel ügyvéd 
Pápán Széchenyi (szinház)-tér 
4. szán;. 

Birtok-vétel. 
300—500 holdas birtok kész
pénzfizetés mellett kerestetik 
sürgősen megvételre Vasvár
megyében. Elailni szándékozók 
kéretnek, hogy a birtok nagy
ságát, minőségét, árát és fek
vési helyét lapunk szerkesztő
ségével közöljek. 

3 Olcsó»bor. 
Balatonmellókl 1912. évi 

termésű boraimat, ha azok

ból legalább 50 liter rendel

telik, 70 filléres árban eladom. 

Bármikor kapható. 

Domokos Ignác, szállodás. 

B fi fi a 
a 

i a 
l a 
<a 
a 
a 
a 
a 
a 
;2BEBHBHnEnaBnEBa 

B 
a 
B 
B 

I 

ELADÓ HÁZ. 
CzeUdömölkön a Szent

márton-utcában egy újonnan 
épült lakóház, melyen 1 szoba, 
konyha és éléstár van, 745 
négyszögöl gyümölcsöskerltel 
azonnal eladó. 

Bővebb értesités kiadó
hivatalunkban nyerhető. 

S Z Á L A T G Y U L A 
temetkezési vállalata 

C Z E L L D Ö M 0 L K Ö N, SÁGI-UTCA-
Nagy választékban raktáron tartok disze.s érc és fakoporsókat, 

'koszorúkat és minden á temetkezéshez szükséges cikkeket. " 
Hullaszallitást s minden egyéb megbízást a legnagyobb gonddal, 

pontossággal végezek ugy, hogy a gyászoló családnak akár helyben, 
akár vidéken, miről sem kell gondoskodnia. 

Temetéseket a legegyszerűbbtől, a legdíszesebbekig elvállalok és 
azokat a kegjelet megadásával végzem. Ravatalokat felállítok; mely 
célra pompás díszletek állanak rendelkezésemre. 

Városunk vidéke n. é. közönségének szives jóindulatát kérve, 
vagyok mély tisztelettel , 

Szalay Gyula asztalos, Czelldömölk, Sági-utca. 

GERMANIA 
Életbiztosító Részvénytársaság Stettinben. Alapítva 1857-ben. 

Magyarországi igazgatóság Budapesten. 
Képviselet Kemenesalja és vidékére nézve Czelldömölk (Rákóczi-utca 34. sz.) 

Biztosítási állomány 1912. év végén: Egy milliárd és 113 millió korona 
Biztosítéki alap 1912. év végén 480 millió korona. = = Nyereménytartalék 40 millió korona 

A ..Germánja" a Nemetbirodalom egyik legnagyobb életbiztosító társasága és kívül áll a magyar 
országi biztosító társaságok kartelén. 

Életbiztosításokat köt á legmérsékeltebb dijak mellett és évi tiszta nyereményeinek 95°/0-át 
a biztosító felei között osztja szét Ennek folytán pl. egy 30 éves egyénnek 20 évre szóló 10000 
koronás életbiztosítása, felt ve. ha az illető ez iiiót eléri, csak 6222 koronába kerüli — -~ 

Egy csekély minimális póidíj alkalmazásával kiterjed a biztosítás munkaképtelenségre is, mely 
esetben a dijak fizetése megszűnik és a biztosítás időtartamának ideje alatt a biztosított 10" 0-os 
évi Járadékot kap. Ezenkívül a társaság a biztosított összeget teljes egészében is kifizeti a haláleset 
után, vagy pedig a biztosítási időtartam lejárata után.-

V Egyéb előnyök : Elévtilhetlenség. Egyéves fennállás esetén a kötvény nem évülhet eí. Egy 20 évi 
• tartamra szóló biztosítás 5 éves fennállása eseten az égés* biztosítási tartamra' télje.8 összegében van ér

vényben. Megtámadhatatlanság. A • koivény két. évi ^fennállása után párbaj vagv öngyilkosság eseteiben 
-sem támadható m'etj. •Vlláokötvénv. A bizlositoft i>ti:i,hnt külön nótlizeliy. ^léíkfll kezde^L fogya,, ter-

tózkodhat és utazhaiik az>irész földön Kölcsön és visszavásárlás. Három évi"'fennállás-esetén á l e g m a g a ^ 
sább kölcsönök és visszavásárlási összegek engedélyeztetnek. 

" . . Részletes számítással és felvilágosítással az életkor és foglalkozás megjelölése után készséggel -ranlflál a 

GERMANIA életbizt. részv. társaság, Kemenesalja és vidékének képviselete. 

Nyomatot Diokgreve Nándor yillattyerúre oorendezett ',:' :iyvHy.,mdjijabarj_Cíjnítüi" Ik 


