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Megjelenik minden vasá rnap reggel. 
Előfizetési á r a : Egész évre 8 korona, félévre 4 

korona, negyedévre 2 korona. " 
Egyes szára ára darabonként 20 fillér. 
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Szerkesztőség és kiadóhivatal 
Dinkgreve Nándor könyvnyomdája CzelldömnlkOo. 
Ide intézendök a szellemi részt illető közlemények 

hirdetések és mindennemű pénzilletékek. 

Október 6. I 
Irta: Kiss Berci, 

Czelldomölk, 1913. október 5. 

Gyászos napra virradt a nemzet: 
64 évfordulóra amaz örök-emlékeze tű 
napra, melyen — letiporva a magyar 
szabadságo t — mél ta t lan halált szen
vedtek ér te a legendás hősök, azok a 
rettenhetlen dál iák , akik annyi szeren
csét,- boldogságot dobtak el szép remé
nyekér t , fényes á b r á n d o k é r t s akiknek 
ju ta lmul azért c s u p á n egy-egy k e m é n y 
faoszlopra erősí te t t kötél jutott, meg 
egy megásot t közös sir, melybe durva 
lélekkel, m e z t e l e n ü l - d o b á l t á k bele telet 
meiket a hóhérok gyászos m u n k á i n a k 
végeztével . 

Hat évt ized műi t el a nemzet nagy 
v é r t a n ú i n a k halá la óta, de ez a hosszú 

idő se volt képes enyhíteni a nemzet 
közös, fájdalmát; mi is épen ugy érez
zük a megláncolt hőoök elvesztél , mint 
elődeink, hiszen e napon mindig szét
tárul e lőt tünk a feledés fátyola, hogy 
látni engedje a felkiáltó jeleket, azokat 
a szégyenoszlopokat , melyekről a ma-
gyár szabadságharc glóriás alakjainak 
utolsó sóhaja fult bele az őszi lég vég
telen Óceánjába s amelyek lát tára a 
fájdalom kíméletlenül markol bele lel
k ü n k b e . 

Úgy ál lnak ott azok a gyászos 
tilalomfák, mint va lani világító tornyok, j 
emlékezte tve az örökbecsű napokra. 

Szabadságharcunk legszomorúbb j 
nap jának : vér tanúink dicső ha lá lának l 
visszatérrV napján jt.Vek hát , éljünk j o - i 
gainkkal s láruljunk oda (hacsak gon- t 
dolatban-is) ahhoz a szomorú emlék
hez: a négy golyóval és kilenc bitóval 
lelöll magyar Golgothához. mely gyászba 

borítja ugyan sz ivünket , de fölemeli 
le lkünket , megtaní tva arra a nagy igaz
ságra , hogy egy nemzet, mely a miénk
hez hason ló hősökkel és fönséges esz
ményképekke l dicsekedhetik, nem vesz
het el soha . . . 

! Minden olyan nemzet é le tében, 
mely történeti múlt tal dicsekedhetik, 
vannak egyes nagyobb lélekzetü meg
álló helyek és napok, melyek esemé
nyük jelentőségével emelkednek k i a 
hé tköznapok szürke homályából s gyűj
t ik, tömörftik össze az embereket szá
zával , ezrével , megünnepe ln i a szent 
emlékeket , melyek a magyar nemzet 
Golgotháján összpontosulva , bevilágítják 
azt a vérrel áztatot t hosszú és rögös 
utat, amelyen n e m z e t ü n k színe-java 
bátor elszántsággal gázolt át , hogy ké
sőbb megérje azt a gyászos napot, mely 
Arad városát — nemze tünk történel
mében — a szenvedések helyévé 
avatta fel. 

A Fertő-tó és a 
Hanság-mocsár. 

- -Or^l lr f itenlohner J . ulán és egyéb források felhasz
nálásává? irta: Benedek Vince. 

. (Vége.; 
Ilikor a Hanság régi állapotában volt 

még, ember veszedelem nélkül alig járhatott 
benne. Akkor boldog hazája volt ez az in
govány mindenfele vízi szárnyasnak s egyéb 
Istenteremtésének. mely csak a' madarak 
fertőjéb'ii érzi jól magát. Ez az állapot na
gyon megváltozott ; a Hanság talaja már nem 
inog oly nagyon az ember lábai alatt s a 
közelgő léptek zajára vihogva száll fel a vízi 
madarak megriasztott csoportja. A Rábca 
szabályozása, a keresztül-kasnl húzott csator-, 
nák, az ingoványos réteknek gazdasági kihasz
nálása, tönkretette a mocsárvilág életét. Az 
időnként meg-raegujufó hany-égések is nagyban 
hozzájárultál;, hogy a Hanság külső szine is 
megváltozott, . • - *. 

A Hanság vízmennyisége, égprn ugy 
mint a Fertőé. ridószaki •„ yjttozájQkat,mutat : 

egyszer csak elkezd apadni, Osszébb-összébb 
húzódik, máskor megint víz hirabálódik a 

tornán szállították a hitesre hasznaiható tur-
fát. A törmellékkel belelt meder ma is látható. 

rétek lölült. Legfőbb táplálója a Rábca folyö, 
de a Duna áradásai is nagy befolyással van
nak reá. 

Gazdasági szempontból nagy fontossága 
van a Hanságnak. Egyik legérdekesebb termeké 
a turfa. A Hanság deikeleti részén, a lebenyi 
határban kezdtek először turfa után kutatni. 
A kísérlet sikerült. Ez valóságos lá/.ba hozta 
a turfa után kutatókat: széles csatornákat^ 
ástak, gépeket alkalmazlak, nagyszerű befek
tetéseket tettek, hogy minél jobban kiaknáz
hassak a turfában gazdag terhletet. Kísérletek 
azonban balul ütött ki Túlbecsülték ngyanis 
a turfa eriékét, mely bőven tizet a'közönsé
ges fáradozásért, de miatta költségesebb be
ruházásokat tenni, egyszerűen nem érdemes, 
rjgymoadják, hogy a mesés, Sina-vagyon 
jelentékeny része i* izy került a Hanság 
süppedő talajába. A Sin»-birtokon. Moson-
szentniiklös határában epüit "> n igySz ihi.-iu j 
gyártelephez, hajóval járható széfes ásói', csa- ' 

A későbbi években több. helyen kedvező" 
eredménnyel kutattak, turfa után. Tüzelésre 
alkalmas turfát azonban csak kevés helyen 
találhatni. A tnosonvárraegyei Lchndorf-puszta 
határában találták eddig a legjobb turfát. A 
turfaréteg itt körülbelül 2—3 méternyire ter
jed. A hasábokban kiemelt darabokai kockákra 
szabdaljak s igy szállítják el gazdasági gőz
gépek (ütésére. 

A Hanságon is látható a munkás em
beri kéz nyoma, mely inindenr talpalatnyi 
földet kihasználni igyekszik. Ahol egy félszá
zad előtt még nádrengeteg hajlongott, most 
ott saánióföllek. rétek és legelök terülnek el. 
Örülnek is az emberek a sok földnek, melyet 
ajándékba kapnak a jó' Istentől. - Es a kövér 
löld dúsan T e r e m . Olyan fű nő rajla, hogy 
félve m e r beleharapni a jószág, mert sohasem 
látott olyant. Hogy ne kelljen messzire men
nie a legelő nyájnak, merg k pásztornak: 
majort, aklokat építenek a kiszáradt tavak. 

A legj^ob és a legtartósabb 
Húzott drótszéHal -75°/o áramroe 

tapiMló viBanywereles* üzletekben, vmanytelepeksa ás a 
aJUHágSiéMMS MH&JtíáG&tl W*PMt VL, Ttrit-k^ilM.QyéT-^czaO.' 
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A gyászos bitófák világító tornyok
ként vetik felénk sugaraikat s figyel
meztetnek a szent kötelességre, mely 
nagyjainkkal szemben (történetekre való 
visszaemlékizéssel egyetemben) a hála 
és kegyelet adózásából, — azok hóhé
raival szemben pedig a megbocsátás
ból áll. 

Ez a mi örökségünk: a gyászos 
ünnepnap nagy kiielentéseinek hirde
tése, amidőn ismételten meghocsálhat-
juk zsarnok ellenségeink vérengzéséi a 
népszabadság szent eszméjének ártatlan 
megváltóiban, de el nem feledhetjük 
még hat évtized után se azt a páratlan 
halál, mely szégyenoszlopokat ácsolta
tott a kétfejű sas megmentéseért, bár 
lelkünkbe vésődött az igazság, hogy 
nagy eszmék nagy és sok áldozatot 
követelnek. 

Szabadságunknak, egyenlőségünk
nek, testvériségünknek is nagy lett az 
ára, mert ezreknek kellett tulajdon 
életükkel bebizonyítani, mit tesz az: 
hőn szeretni a hazát. 

Gyújtsuk meg hát e napon az em
lékezet szövétnekét, világító fáklyáját s 
áldjuk szent emléküket az igaz ügy 
áldozatainak. 

Batthyány Lajos gróf 
ikervári szobra. 

Mint már ismételve jelentettük, 
október 12-én, a jövő vasárnap leple
zik le az első magyar felelős minisz
térium: elnökének L Batthyány Lajos 

-grófnak mellszobrát Ikervárolt. A le-
leplező-ünnepségre nemcsak Ikervár, de 
egész Vasvármegye hazafias lakossága 
nagyban készülődik. A vármegye tár

sadalmának szine-java jelen lesz a le
leplezésen, melyen az ünnepi beszédet 
Apponyi Albert gróf fogja mondani. Az 
egyesült függetlenségi és 48-as párt 
küldöttséggel fogja magát képviseltetni 
a leleplezésen. A többek kö/.t a Szom
bathely-egyházmegyei róm. kath. tanító
egyesület küldöttsége is koszorúi helyez 
a szoborra. 

Vármegyénk alispánja ez alkalom
ból a következő körlevelet bocsátotta ki: 

Mint a Vármegyei törvényhalósági 
bizottság tag|át értesítem, hogy a tör
vényható, ági bizottság folyó szeptember 
hó 15-én tartott közgyűlésében elhatá
rozta, hogy a szoborbizottság meghívá
sának eleget léve, Batthyány Lajos gróf 
szobrának Ikerváron folyó évi október 
hó 12-én d. u. 3 órakor történő lelep
lezési ünnepélyén küldöttséggel részt 
vesz. 

A küldöttséget Békássy István fő
ispán ur őméltósága vezeti. A nemzet
ért marlir halált szenvedett nagy hazafi 
emlékét méltóan megtisztelni, első sor
ban szülőföldje, Vasvármegye közönsé
gének honfiúi kötelessége, azért illő, 
hogy a küldütlség impozánsabb legyen. 

Midőn ezen küldöltségben való 
részvételre a törvényhatósági bizottsági 
tag urat felhívni szerencsém van, egy
úttal kérem, hogy - ha a küldöttségbe 
részt venni óhajt, azt hozzám folyó évi 
október hó 5-ig bejelenteni szíveskedjék. 

Kocsiról Szombathelyről 1 óra 10 
perckor és Czelldömölk felől 2 óra 26 
perckor Sárvárra érkező vonatokhoz 
gondoskodom. 

^Szombathely, 1913. szeptember 24. 
Herb8t Géza sk., alispán. 

Az ikervári szoborbizottság meghí
vója pedig a következő: 

Meghívó. Ikervár közönsége — 
több helyről nyert hazafias támogatás
sal — egykori nagylelkű ura, vértanú 
Batthyány Lajos gróf első magyar mi
niszterelnök emlékére hálás kegyeletből 
szobiot emeltelett, melynek folyó évi 

október hó 12-én délután 3 órakor 
tartandó leleplezésére tisztelettel meg
hívja a szoborbizottság. 

Az ünnepély sorrendje: 1. Himnusz. 
2. Megnyitó beszéd. 3. Emlékbeszéd. 4. 
Fohász. 5 Alkalmi óda. 6. Befejező 
beszéd. 7. A szobor megkoszorúzása. 
8. Szózat. Gyülekezés a plébánia előtti 
térségen. Itt várja a rendezőség az ér
kezőket. Utána népmulatsig a szobor-
fentartás alapjára. 

Jtaldas estén . . . 
Holdas estén olykor-olykor. 
Fehér akác lombja közt, ha panaszol a szellő. 
Áhítattal hallgatózom 
S könnycsepp tolul szemeimbe: egy pár 

(forró, égő-; 
Úgy meghat a rejtelmes hang. 
A mint búját kesergi el a herVedó lombnak: 
SzaVát Veszi száraz fámnak, 
Panaszkodó dallamait négy zokogó húrnak. 

Holdas estén olykor-olykor, 
Ha megszólal a hegedűm négy zokogó húrja, 
Szivemben is bús sóhaj kél 
S remegve száll a lelkemmel egy Végtelen útra; 
El-elbolycng mind a kettő. 
Összesimul a fuValom, langy'a szellő szárnyán: 
A panaszok birodalmát 
Fel-feltörő zokogással ők kettesben járják. 

KISS BERCI. 

Katonai léggömb szált le három utassal 
Csempekopácsi községe határában, névszerint 
HofTregg kapitánnyal, Hauer hadnaggyal es 
fiatal feleségével. Kende Mihály csempeszko-
pácsii földbirtokos házában szálltak meg a 
vendégek, ahol elragadtatással beszéltek a 
légi naszntazás gyOuyóiű sikeréről. Hauer 
hadnagy szept. 26 án Pincehelyen nősült és 
innen nejével Bécsbe utazott. Másnap reggel 
10 órakor a bécsi Práterben fölszáltak Hoffregg 
kapitány 1600 köbméteres Eccelsior léggömb
jére, mely Bécs, Flimberg, a Lajtahegység, 
Sopron, Cinfalva fölött 1500 m magasságban 
szállt és igy jutott jó kedvű utasaival a vas
vármegyei kis faluba. A 120 kilométert 3 óra 
alatt telték meg. Csempeszkopácsiból vonaton 
utaztak vissza Bécsbe. 

helyére. Itatásra az egyes ciszternákban 
Osszegyűlemlett vizet használják. Az ivásra 
szükséges vizet az emberek sokszor magából a 
talajból nyerik; sajátságos vascsöveket szúrnak 
le a süpped.' talajba s ezeken szi.-ják a kissé 
sós, nem valami nagyon kellemes izü vizet 

A szántóföldnek használt talaj fekete-
homok ; ha száraz, akkor könnyű, hamar 
enged a szélnek. 

Egy 1820. év körül készült térkép sze
rint, a Hanság és Fertő lecsapolásának tervével 
foglalkoztak. Ujabban a Rábca szabályozásával 
együtt istflR felszínre, került a lecsapolás 
kérdése, mely .-.enni a Hanságnak csak a 
közepén ^mlHaa'""eíyTo=slc^ 
pedig elfog tűnni. Sikerül-e ez a terv » — 
az nagy kérdés. Ha sikerűi, a jüvó századok 
emberei már csak könyvekből fogják -olvasni, 
hogy az ő szántóföldjük lelett valaha to hul
lámzott ; — egy olyan tó, melyből valóságos 
viziembert halászlak ki. Ki ne hallott volna 
a Hany Istókról TI... Az Eszterházyak 
kapuvári kastélyában a mult században agy 

9—10 éves körüli csodagyereket őriztek, akit 
két halászember fogott ki a Hanságból 1749. 
marc. ló-én. ügy úszott és bukott, mint a 
béka. Nem tudott beszélni, akárhogy szólít
gatták. Mert nem tudták, hová való, honnan 
cseppent a Hanságba, 'megkeresztelték és 
elnevezték Hang Istóknak. Alakra teljesen 
emberi tormája volt, de különben vad állathoz 
hasonló. Egész testét halpikkely fedte ; lábán 
és kezén az ujjak közt uszóhártya volt ; 
tagjai egyáltalában megnyúltak ; kezén és 
lábain kétszeres hossznak voltak az ujjak. 
Füvet, szénát és szalmát evett s ruházatot 
nem türt magán. Majdnem egy évig volt a 
ka^éiyjjaaJ~.Jajat'(úl,!..Ai( 
magát öltöztetnf s már meglehetősen kezdett 
emberré válni: mikor egyszerre — állítólag 
a kastélybeli hajdúk rossz bánásmódja folytán 
— váratlanul eltűnt és nem is ^Falták meg 
többet Valószínűleg beleugrott a kastélytól 
nem messze folyó Kis-Rábába s ezen visz-
szauszott megint a Hanságba, ebbe a mitikus 
párába burkolt világba. Képét még ma is muto

gatják az eszterházai kastélyban. Az Oreg 
emberek száján ínég máig is él emléke, ugy 
ahogy öreg apjuktól hallották. Feltalálásáról 
pedig egy ma is meglevő jegyzőkönyv szól, 
ebből valón a föntebbi adatok is. 

Titokzatos és rejtelmes mondák és re
gék bizonytalan ködfátyolába burkolt birodalom, 
egy darab myszterium ez a Hanság. 

Nincsenek ismerői, nincs emberi lakója, 
de akik ott élnek a szomszédságában, azok a 
földhöz ragadt szegény emberek, akik nyomo
rúságos életöket tengetik belőle: azoknak 
az ajkán bizonytalan, de erős bittel hirdetett 
csodák, titokzatos regék zűrzavaros bonyo-

•HSSSÉE^LSJK'd, és szinte nyü-
zsőgnek a különféle, groteszk-alakok ott 
•üppe'dékes talajon. Igy nőtt ki a Hanság 
gomolygó, párás ködéből a csodák egész 
vifága a Így teremnek a posvánfos~vizben a 
vizi szörnyek és Hany Istókok. 

Érdemes megemlíteni, hogy Mosouszeot-
péteren, a Hanság tőszomszédságában él egy 
magános ember, akinél tipikusabb Hany-
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H Í R E K . 
A király nevenapján, oki. 1 dikén vá

rosunkban a plébánia templomban d. e. 9 óra
kor üonepies istenitiszlelet volt, amelyen az 
Oaszes hatosaitok képviselve voltak, valamim 
megjelent a magy. .kir. csendőrség és a tanu
lóifjúság tanárai- s tanítóival. 

- Eljegyzés. Németh Ferenc soproniváni 
vendéglős jettyet váltott Márton Rózsiké kis
asszonnyal Czelldömölkön. 

Kásodik patikát kérnek Czelldömöl
kön. Nemrég, ti. alig pár houapja annak, hogy 
egy gyógyszerész városunkban óhajtott letele
pedni, mint egy második gyógytár tulajdo
nosa. Azonban a városi képviseiőtestület egy 
szavazat ellenében a- kérelmet nem vélemé
nyezte s igy elutasittatott. Most ismét pró
bálkozik ezzel a tervvel Csacskó Lajos oki. 
gyógyszerész, aki a miniszterhez intézett be
adványában élénken ecseteli egy második 
gyógyszertár szükségét. Az ujabb folyamodó 
kérvényét a miniszter leküldte a vármegyé
hez, ahonnan ez is ki fog adatni Czelldömölk 
nagyközségnek. 

Az újoncok bevonulása. A hadkiegé
szítő parancsnokság rendelkezéséhez képest a 
83-as bakák folyó hó 8. és 9-én. az összes 
póttartalékosok 9-én kötelesek bevonulni. A 
vasúti és táviróezredhez beoszlott újoncok 
17-én, a haditengerészet újoncai pedig no
vember 15-én tartoznak jelentkezni az illető 
Csapattesteknél. 

Cziráky Béla gróf emlékének megörö
kítésére volt elnökének a Rábaszahál.yozó 
Társaság Győrött szobrot emelt, amelynek 
leleplezése — rendkivüli nagy ünnepséggel 
— tegnap ment végbe. A királyt erdődi 
Palffy Miklós herceg udvarnagy képviselte, 
de jelen volt Eszterházy Miklós herceg, vala
mint a Czjráky-grófi családnak is igen sok 
tagja. 

A Széli é l Radó család ünnepe. A 
két előkelő család ünnepéről az alábbi jelen
tést kaptuk : Szentmártoni dr. Radó Gyula, 
Vasvarmegy« főjegyzője és-neje alsókaldi 
Káldy Cecilé őrömmel tudatják leányuknak 
Cecilének dukai és szentgyörgyvölgyi Széli 
Emil, Vasvármegye aljegyzőjével, dukai és 
szentgyörgyvölgyi Széli Ignác v. b. t. t. és 

neje csengeri Háczky Ilona fiával, folyó éi> 
• Itóber iio 15-éti Rznmbathelyen kötendő 
házasságát Szombathelyen, 1913. október hó. 
— A vőlegény szülei Taplanfaii hasonló 
jelentést adtak ki. 

KÍSS Berci zeneszerző, lapunknak 
legújabb munka tá r sa , a czelldömölki kir. 
járásbíróságnál folyamatban levő betét-
szerkesztési eljárásnál működő belét
szerkesz tő szakközeg eddig nyomta tás 
ban megjelent »Magányos ó rá imból t 
c imü magyar népdal és «Irene, valse 
lento« c imü hangulatos, ének-zongorára 
ir t s ze rzeménye i , melyekről többek kö
zött Vay-Mikes Sarolta grófnő őméltó
sága, európai hi rü zongoraművésznő is 
í rásban nyilatkozott elismerőleg, 2 — 
illetve 1 korona áron lapunk kiadóhi
va ta lában megszerezhetők. 

A gyermekfejlődés zavartalanságának 
egyetlen sikere az évatos táplálás. Sok hibát 
követnek el a szülök akaratlanul e téren. 
Azok azonban, akik a Phosphatine Falieres-el 
kezdik a gyermeket az elválasztás pillanatától 
kezdve tapjálni, meg vannak nagyot, elégedve, 
mert sem béllpirnt, sem maa baj nem gyötri 
a gyermeket. A Phosphatine Faiieres a gyer
mek tápszerek fejedelme, amely tartalmazza 
mindazoji nélkülözhetetlen anyagokat, melyek 
az anyatejben feltalálhatók. Szülők százezrei 
áldják ezt a gyermek-tápszert. 

Veszélyes életkor a gyermek lejlódé-
sébeu az első életér, amikor a zsenge szer
vezet érősbitésének okszerű támogatására egy 
megfelelő tápszer szükséges és ebben 'a 
válságos időben minden anya a Nestlé-féle 
gyermeklisztet használja, mert jóizü, igen 
tápláló os könnyen emészthető. Próbadobo
zokat teljesen díjtalanul küld a Henri Nestlé 
ceg, Wien; I . Biberstrasse. 

Egy hetilap nj köntösben. Érdekes 
újítást honosított meg a Képek Hét szerkesz
tősége. A lap az eddig egyszerű köznapi ru
háját levétene magáról és ünnepi díszt öltött. 
Ezentúl, bar nagy Költséget rott a lap tulaj
donosára, gyönyörű, színes, művészi címlap
pal jelenik meg. Ezek a sokszínű képek re
produkciói a festőművészet alkotásainak és 
alkalmasak árra, hogy belőlük remek kép
gyűjteményt teremtsünk. 

ismerője nincs az egész vidéknek. Ez az em
ber egész generációt nevelt már a láp embere
ivé. Weinhanelel Györgynek hívják az öreget. 
Ő a Hanság fuvarosa is ; a láp kacskaringós 
országutját csak ö ismeri és lovai. Frigyes 
főherceget is az öreg \ V e i n h 3 0 d e l szokta 
hordozni, amikor.a fenséges ur rucázni akar. 
Büszke is ám az öreg a fenséges úrral való 
ismeretségére, aki tényleg barátjaként bánik 
vele. Az öreg ember emlékezet óla hűséges 
szolgája a főhercegi családnak. 

.Hosszas szárazságban vigyázatlanság 
vagy gyújtogatás következtében "előfordulnak 
a hány tgesek, mikor néha óriási területek 
állnak lángokban, rémületet keltve a szemlé-

s-lőbeu. 1869-ben 1700 holdnyi terület parzsér 
lödütt ia s csak a beállott tél veteti gátat 
az égés továbbterjedésének. 

Az el nem használt nádat ősszel levág
jak; gyenge, tiatal hajtását lovaknak e« 
szarvasmarháknak takarmányul adják. Elszál
lításra csak az. első kaszálásból nyert szénát 

• használjak. - -
A gyékényből házi iparcikkeket készí

teti'.'<. 
As ember első tekintetre azt gondolná, 

hogy a Hanságban fa egyáltalában nem dísz
lik. Pedig nem igy van. Különösen a mocsár 
határain található szilárdabb talajon; kisebb-
nagyobb fanemek buján nőnek. Igy pl. a 
Répczének a Hanságba való torkolatánál 
mintegy 600 hold nagyságú eger-fabol álló 
erdő terül el, melybeu a vízi szárnyasokon 
kivül, igen sok erdei vad is él. Sok helyt át-
hatolhatlan bozót foglalta el az erdő helyét 
és csak imitt-amott a magasba emelkedő egy-
egy szálas- tölgy, vagy szilfa tanúskodik még 
az egykoron virágzó erdőkről. 
_.—-A-szátnyasvilag. nevezetesebb példányai: 
a csörgőruca, 'a.búbos búvár, nevető - sirály, 
a bíborszínű dobosgéjn Néha gödények is 
láthatók, de csak rovui ideig. Énekes hattyút 
1862. és 1.8öi-beu lőttek benne. A bajnok 
bíbicek és ínég sok-sok lá j ta ja-a : kevésbbe 
ismert vízi szárnyasodnak szintén nagy csa-

szólamlik az emln-n hangot utánzó daru. e 
mocsaras vidék gyakori vendege. 

Akik szerelik a természetet a maga 
nagyszerűségében, azok menjeuek a Hanság 
vidékére, mikor az teljes díszében pompázik I 
8 fáradtságukat a vidék buja—és—volloanlufi 
flórája es faunája bőven meg fogja jutalmazni. | 

Felakasztotta magát. Nagy Sándor ke
nienesniagasi 54 éves gazdálkodó folyó hő 
2-án házának padlasáu felakasztol.tá magát 
Végzetes tettét elmezavaria 1 Tövelhet t* el, 
mert előzőleg családinak kiirtását akarta 
keresztülvinni, azonban ebben a száudékában 
felnőtt gyermekei akadályoztak meg. 

Rosenberg Igaác Amerikában. A hír
hedt kiecelli lakaréktiukás egyik nevezetes 
alakja, nin.it jol tudjuk, t Hosenberg Ignác 
keieket oldott és Amerikába szökött. Azóta 
vajmi keveset hallottunk felőle, sőt sokak 
elö-.t a fetedés homályába burkolódzott az 6 
nem épen áldott emléke. A letört nagyságok 
szomorú sorsa jutott neki is osztályrészül az 
ül hazában, ahol épen olyan nehéz a boldo
gulás, mint máshol. Hiradasuuk szerint Ro
senberg Newyórkbau lakik és a 125 Streeten 
egy kis porcellánkereskedése van neki. Ez 
bizony nem olyan lenyes stallum, mint az 
egykori takarékpénztári igazgatói állát. 

Csodás szüreti eredmény. A termés 
biztos fokozása legcélszerűbben állati trágyák
kal érhető el és nevezetesen a kőbányai szá
rítót: hizósertéstrágya bizonyult igen előnyös
nek és olcsónak. A szárított sertéstrágya a 
legdúsabb állati táplálék alommentes trágyája 
és igy egész mennyiségben trágyaanyagot 
tartalmaz. Száraz állapotba van hozva, s igy 
vasúton, mint. kocsival a helyszínre zsákokban 
olcsón szállítható és kényelmesen elszórható. 
A szárított kőbányai hizósertéstrágya csodás 
eredményeket szolgáltat nemcsak kalászos és 
kapás növényeknél, de szőlő, dinnye, gyümöl
csös- és konyhakertek termését több, mint 
kétszeresre növeli. A kőbányai szárított bízó 
sertestrágya hatása mitidig teljesen biztos. K i 
maradhatatlan es gazdaságossága abban rej
lik, hogy mindaz, amit a növény rögtön az 
első evbeu belőle fel nem használt készletkéut 
megmarad a földben. Mintegy elraktározva, 
ebből magyarázható a szárított sertéstrágyá
nak sokszorosan bebizonyosodott három éven 
at tartó utóhatása. — Sokszorosan megfi
gyellek, hogy a kőbányai szárított sertestrágya 
a növényt megerősíti és igy ellentállóvá teszi 
mindenféle növényi betegségekkel szemben. 
A kőbányai szántott hizó sertestrágya fosz
for- tv. N.t 1 és nitrogén tartalmánál fogva 
teljes trágyázásra alkalmas, emellett szerves 
tragyaanyagnkat tartalmaz. És épp « szerves 
trágyaanyagok tenyészágyai. azoknak a bak
tériumoknak, amelyek a. levegő nitrogénjét a 
növény számára megkötni képesek. Ilyen 
módon a gazdák ingyen jutnak a szükséges 
nitrogén trágyához. A száritolt kőbányai hizó 
sertéstrágyat egyes-egyedül a Budapest Kőbá
nyai Trágyászáritógyar, Rosányi Schietrurapf 
és Társa, Budapest, VI. Üjlói-ot 21. gyártja. 
Tizenöt éves tapasztalat és agazdák elismerő-
levelei alapján az a legelőnyösebb termésered
ményekről számol be és a levelek másolatát 
közjegyzőileg hitelesítve kívánva ingyen meg 
is küldi bárkinek, aki ezért a gyárhoz lordul. 

0) állami tanítónő. YVaigandt Erna 
ostffyasszonyfai állami elemi iskolai tanítónő 
mult kedden telte le a hivatalos esküi a kir. 
tanfelügyelő hivatalabán és állásai (az ostffy
asszonyfai va-uti á'lomas közelében levő uj 
iskolaépületben) elfoglalta. 

A mai repülőnapot járásunk községeiben 
is hirdetik a nagy plakátok. Ma Szombathe
lyen országra szóló kulturűntiep van, amelyen 
városunkból es járásunkból is számosan részt 
vesznek: 

Fnzié. A Muraszombati Takarék es a 
Delvismatfyei Tajtarékpénziar a mull héten 

volt M. T. igazgatója , Kovács lalvánl egyhan
gúlag megválasztották. 

Öngyilkosság. Bezerédy Elemér, a sop
roni áll mértékhjleleiftó hivétai UaztvitelOje, 
szerdán, miközbenV- hivata:"s kikOtdétésben 
Rajkára utazott. 1 rajkai állomás közelében 
a vonaton fnhelflUe mácal. flollte-u-i Győrbe-
vitték, ahol szülei laknak. -
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A soproni múzeum magnyttása. A 
sopronmegyei és Sopron T á r o s i Régészeti 
Társulat I . ok i 5-én nyitja meg a soproni 
kultúrpalota épületében elhelyezett egyesített 
megyei is városi muzeumot. Számos hazai 
és külföldi tudóa jelentette be részvételét 
a megnyitásra; a Muzeumok és Könyvtárak 
Oraágos Bizottsága a megnyitás napján tartja 
közgyűlését Sopronban. — Kicsi magból fej-
Wdritt a hatalmas gyűjtemény. 1867-ben a 
•Soproni Tötiénészeti és Művészeti Kgylet« 
niHgalapitotla a városi muzeumot. 1885-ben 
pedig Paar Iván kir. tanácsos és akadémikus, 
az isaiert régész, a saját gazdag gyűjtemé
nyének odaajándékozásával a sopronvárme-
gy*i muzeumot, igy Sopronban 1886 óta két 
múzeum volt; ezeket- egyesítették 18ü6 -ban. 
A k ö z o k t . minisztérium 150.000 koronás ál
lamsegélyével a régészeti egyesület megvette 
a város legszebb helyén, a Deák-téren, egy 
i.-uy kert közepén a Lenk-féle villát s azt 
50.000 K költséggel átalakították és bereri-
nvzték múzeumnak. A múzeum fejlesztése 
korul Eszterhazy Miklós hercegnek és Tőpler 
Kálmán dr. polgármesternek vannak érdemei. 

A foldmivelesügyi miniszter körren
deletet intézett az összes törvényhatóságokhoz, 
melyben a paszlőrizált (forralással az erjesztő 
c-irakat kiolt) tejelőállitására és forgalomba 
való hozatalara vonatkozólag megadja a szük
séges rendelkezéseket és fülvilagositasokat. 

Harminckét munkás, akik Gércén. má
jú- 26 an az uj vasútnál aztrájkba léptek es 
akik a dolgozó munkásokat megtámadtak, 
al ottak mult r - i i t ö i a kir. törvényszék 
e'óit. Egy részöket fölmentették, de Horváth 
Gvulát és Horváth Boldizsárt 2—2 heti fog
házra, Máté Józsefet. Makrai Jánost, Cseh 
Jánost, Imre Belát, Mátc- Mihályt, Görög Gézát, 
Maté Gézát, Fülöp Istvánt és Varjú Samut 
2—2 napi fogházra, hét munkást pedig fed
désre ítélték. Fölebbeztek. 

A községi jegyzők í izetesrendezese. 
Smdor János belügyminiszter Némethv Ká
roly államtitkár jelenlétében fogadta Dszkay 
Bálintot, a községi és körjegyzők országos 
egyesületének elnökét A miniszter kijelen
tet ta, hogy ^ fizetésreudezés Ugye már igen 
előrehaladott stádiumban van, amennyiben 

erre vonatkozó tőrvényjavaslattal csak
nem teljesen elkészülték" és legközelebb át~ 
is küldik a pénzügyminiszterhez Ha a javaslat 
oi nan visszakerül, a miniszter r-.onual a 
minisztertanács elé terjeszti. 

o b l o l o b j |o o l o | o l o s a a s s a 
§ 

A legjobb 
fémszálas égők 

|JJ a helybeli villamos telepen 
J j szerezhetők be. Az égők 50 

gyertyafény erősségig világos 8 3 tó g B 

körtealakhan daraionként 1 
K 30 fillérért. A homályos 
égök darabonként 10 fillérrel 

drágábbak. , 

B B B B B B B B B B B 
m 

B 

ZAKOTS ISTVÁN 
kelmefestészete és vegyészeti 

ruhatisztító intézete 

PÁPÁN, Szentbenedek tér 16. 
O (Saját hazamban.) 

Vidéki megrendelések gyorsan 
és lelkiismeretesen eszközöl

s z tétnek. . 

ELADÓ HÁZ. 
CzeUdömölkön a Szent

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

Bóvebb értesítés kiadó
hivatalunkban nyerhető. 

a a a a a a a a a a a a a a a a 

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

Olesó bor. 
Balatoimelléki 1912. évi 

g termésű boraimat, ha azok
at lói legalább 50 liter rendel-

g tetik, 70 filléres árban eladom. 

H Bármikor kapható, 

g Domokos Ignác, szállodás. 
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E l a d ó b i r t o k 
Takácsi község (Pápa 

mellett) határában a falu kö
zelében 42 hold (1000 ölével) 

szántóföld birtok 
előnyös fizetési feltételekkel, 
egészben vagy részletekben 
is eladó. 

Részletea felvilágosítást 
ad dr. Somló Sámuel ügyvéd 
Pápán Széchenyi (szinház)-tér 
4. szám. 

-. -iSlíIEEEEE.EEE^EEEEE^ 

Hirdetéseket jutányos 
áron felvesz a 

KIADÓHIVATAL. 

SZ A L A Y G Y U L A 
temetkezési vállalata 

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

koszorúkat és minden a temetkezéshez szükséges cikkeket. 
Hullaszállitást s minuen egyéb megbízást a legnagyobb gonddal, 

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

~T^rTemeté«eke»- a - « é > ^ y « ! e í ö b b t é d T ^ elvállalok. és_„ 
azokat a kegyelet megadásával végzem. Ravatalokat felállítok^ mely 
célra pompás díszletek állanak rendelkezésemre. 

Városunk-vidéke-nr^ér közönségének szíves jóindulatát kérve,:'. 

sítaiosr Czelidömöl V Sagi-utca. 

vagyok mély tisztelettel 

Sza:21 



5 oldal. KEMENESALJA 40. szám 

Eladó fodrász-üzlet. 
Czelldömölkön, Kossuth Lajos
utcában, a Honig-féle házban 

levő 

fodrász üzlet 
azonnal eladó. 

Értekezni lehet: 

özv. Horváth Józsefné 

] r>| n | o| o| r>| o| o| r>| oj o| o| o| o| o|_0 
O 

kertészet 
« A Sági-utcában levő 

kereskedelmi kertészetemet 

azonnal olcsón eladom. 

Sulok István, é r t esz , 

iaaaaaaaaaaaaaaia 

L E G S Z E B B 
vágott és cserépvirágok 

: mindenkor kaphatók : 

K O S Z O R Ú K 

I I 

I alkalmi csokrok, a leg-

izlésesebben. olcsó ár

ban azonnal készülnek 1 

ELADÓ HÁZ. 
Czelldömölkön, a Dőmólki-

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

Bővebb értesítéssel szolgai : 

Kreiner József. 

BEREGZ LAJOS 
kereskedelmi kertészetében 

C Z E L L D Ö M Ö L K Ö N . 
Virágüz le t : KoMith Lajoi-ntca. 

^ fattoa telep: Sápl-it. J 

Villamos világító testek eladók: 
5 darab sárgaréz-rud függesztek, telje- I 
sen felszerelve, égövei együtt igen olcsón i 
megszerezhetők Fényes Ferenc Uj-ká- 1 

véházában Czelldömölkön. 

E L A D Ó 

p o r t á l . 
Egy keveset használt 

üzlet i portá l 

te 

olcsón eladó 

Érdeklődök lapunk szer

kesztőségénél nyer 

nek bővebb felvilá

gosítást. ti 

K i n í i i V A Vásar-téren özv. Jnray 
x v m u u . » j , U m e Bitéban egy nagy 
kocsiszín hozzátartozó pajtával e s 
egy istálló 12 pár igás szamára. — A 
kocsiszín könnyű szerrel átépíthető e s 
így lakóháznak is igen alkalmas. Eset eg 
órök áron eladó. 

" B Ú T O R i 
keferaktárnak és 

megfelelő 
ÜZLETHELYISÉGET 

keresek Celldömölkön, 
lehetőleg a piac közelébei. 

Ajánlatokat kérek 

Weisz Zsigmond 
bútorkereskedőhöz ——_ 

Jánosházára. 

Steckenpferd 
liliomtejszappan 

elérhetetlen hatású szeplők eltávolítására 
és nélkülözhetetlen szer arc és bőrápo
lásra, mit számtalan elismerőievéllel 
bizonyíthatunk. G fú(zytár-akban, Drogé CL-. 
ákban, Illatszer és fodraszüzletekben 80 
fillérért kapható. Szintúgy páratlan hatású 
női kézápolásra a Bergmann >Manera< 
liliomkrémje, mely tubnsokban 70 fillérért 

mindenütt kapható. 

H O R N Y O L T 
C S E R É P 

kifunö minőségben kapható 

özv. Tory Györgyné 
villanyüzemn téglagyárában Czelldö
mölkön a követkézé árak mellett: 
Hornyolt cserép 1000 darab 65 K. 

» kátrányozott cserép 1000 db. 75 K. 

"t" honrjtri^ cserép* tartós* 
ságáértés fagyálló képes 
ségéért jótállást vállalok 



40 szám KEMENESALJA «. oldal 

17/1913. biz. szám. 

Hirdetmény. 
Pátócz, Szentmiklósla, Ribakecs-

kéd és Kenyéri, továbbá Ostifyasz-
szonyla és Csönge községek telekkvi 
betéteinek szerkesztésire kirendelt bizott-
SUL' közhírré teszi, hongv az 1886 XXIX. 
1889. XXXVIII. és az'1891. XVI. tör
vénycikkekben előirt helyszíni eljárás 
Végett es pedig egyelőre csupán az azo
nosító 1913. Október hó 20. napján az 
azonosítás befejezte után pedig a bizott
ság a községben megjelenem!. 

Ennélfogva felszólitlatnak: 
1. mindazok, akik a íjkönyvben 

••'ófordulo bejegyzésre nézve okadolt 
•• •'teijesztest kivannak tenni, hogy a 
l.i/ottság elölt, a kitűzött határnapon 
megkezdendő eljárás alatt jelenjenek meg 
es előterjesztéseiket igazoló okirataikat 
mulassak fel; 

2. mindazok, akik valamely ingat
lanhoz tulajdonjogot tanának, hogy a 
tulajdonjog tkvi bekebelezését a kitűzött 
határidőig a telekkönyvi hatósághoz in
tézendő szabályszerű beadvány utján 
kieszközöljék, vagy a telekkönyvi beke
belezésre alkalmas okiratok alapján a 
te'ekkönvvi nejegyzes iránti kérelmeik 
előterjesztése v< gelt a bizottság elölt 
je'enjenek meg. ha pedig telekkönyvi 
bekebelezésre alkalmas okirataik nincse
nek az átírásra, az 1886. XXIX t a. 
18—18. es az 1889. XXXVlII. tc. 5. 
6 7. és~9: §-ai értelmében szükséges 
adutokat megszerezni iparkodjanak es 
azokkal igényeiket a kiküldött bizottság 
elölt igazolják, vagy oda hassanak, hogy 
az átruházó leiekkönyvi tulajdonos, az 
átruházás létrejöttét a bizottság előtt 
szóval elismerje és~a tulajdonjog, beke
belezésére engedélyét iiyilyánitóa, mert 
kulónben jogaikat ez uton nem érvé
nyesíthetik es a bélyeg és illetekelenge-
di s kedvezményétói is elesnek. 

3. azok, akiknek javára tényleg mar 
megszűnt követelésre vonatkozó zálogjog, 
vagy megszűnt egyéb jog van nyilván-
konyvileg bejegyezve, úgyszintén az ilyen 
bejegyzésekkel terhelt ingatlanok tulaj
donosai, hogy a bejegyzett jomiak tör
lés, i kérelmezzek, il'ete. hogy törlési 
rngeilely nyilvánítása végett a kiküldött 
bizottaág előtt megjelenjenek, inert ellen-
íseioen a belyegmenlesség ksdvezmé-
nyétól elesnek. 

rzelldómölk, 1913. szeptember 2 
Ullrich Ede kir. járáshiro 

Pataky Sándor beAétszerkesiló-tkvez 
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Automobilok, kerékpárok, írógépek, varrógépek, 
mérlegek, mindennemű mfíszerészeti dolgok javí
tását pontosan és lelkiismeretesen teljesítjük. 

Motorokhoz 
szükséges al

katrészeket rak
táron tartunk. 

Épületekhez 
vasredőnyöket, 
tolórácsokat, 
napvédőernyó-

ket készítőnk. 

A jelenkor igényeinek megfelelő legújabb rendszerű gépekkel. 

különféle esztergapadok, amerikai gyorsforógépstb. 
felszerelt villamúzemü nagyszabású gépműhelyünkben mindenféle 
pari és gazdasági gépekei szakszerűen javítunk 

Takáts és Schmidt Czelldömölk, 
Sági-utca 30. szánt alatt. 

Eladó motorkere&par.' " 
Egy két lóerős Pnch-gyárlmónya 

motorkerékpár teljesen josarjan ol 
csón eladó — Érdeklődök s-mszm^-

Jcíég z'c'pór fordnljaca--

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 t közönség b; t udomásá ra , hogy Czell

dömölkön a Gyár utcában (Kórházkert me saját te lkünkön épült 
uj műhelyünkben 

mezőgazdasági gépjavító és kovács-műhelyt 
rende7tühk'.be. -- • • 

. Elvállaljuk gőzgépek, benzinmotorok, cséplőgépek, vetógépek, 
f , j T O a ^ ? ? T r » ' ^ ' á t t t ül: ^ l l i -yn r l ryew^jwiW' i i i t . rm~ ...... . 

Mindenneniü kovácsmunkakat . tóvasalast a legpontosabban telje
sítünk Szíves •párt tögaaj kérve. 

. kiváló tisztelettel ' »" *'• 

Iaraa_XeityiLek. o?i>ássek. 


