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A földmivelés közigazgatása. 
A napokban kezdte meg működését a 

nagyváradi és a temesvári fóldinivelésügyi 

miniszteri kirendeltség. Ezzel a két hivatallal 

most már hat középső szerve van a föld-

mivelésügyi közigazgatásnak és az a terv, 

hogy fokozatosan kiépítik az egész országban 

és ezzel a földmivelésügy kormányzatát decent-

ralizálják. Ezt a szándékot az egész ország 

osztály és pártkülönbség nélkül a legnagyobb 

rokonérzéssel és őszinte örömmel kiseri. Azok 

a sikerek, amelyeket a nép gazdasagi talpra-

allitasa érdekében a munkácsi, a zsolnai, a 

marosvásárhelyi miniszteri kirendeltségek evek 

óta elértek, — egyre sóvárgobb vagyat támasz-

tottak, különösen a gazdaságilag elmaradt vide-

keken, hogy ilyen kulturinunka náluk is 

kezdessék. 

Valóban szükség is van olyan középfokú 

szervekre, amelyek a földmivelésügyi kormány-

zat széles munkaterületét a helyi szükségletek 

szerint művelik. A minisztérium termeszete 

szerint kezdeményezője kell hogy legyen min-

den olyan intézkedésnek, melynek feladata a 

nép gazdasagi fejlődését, nemzeti erősódéset 

szolgálni. De kezdeményezni es végrehajtani, 

az egészen más. Mennyi sok szép kezdeményezés 

veszett el a legkisebb siker nélkül, mert a 

végrehajtás lanyha volt. Vagy egyáltalaban nem 

akadt senki, aki a legszebb kezdeményezeseket 

legyökerezhette volna a népréteg széles talajába. 

Aztán bármi árgus szemekkel kisérje is egy 

központi hatalom rendeleteinek érvényesítését, a 

távolság, a különféle felfogás, a magyar közöny 

zátonyain fel fog akadni minden szándék. 

Egészen más dolog, ha a minisztérium szak-

közegei a perifériákon állandóan ügyelnek, 

hogy a központi hatalom kezdése az eletbe át-

menjen. Nem aktagyártó szervekről van itt szó, 

hanem olyan hivatalról mely népsegitő missziót 

teljesít. Valóságos kulturmunkát, mely kiterjed 

a fóldmivelők boldogulása minden eredőire 

Ezek a középső kormányzati szervek arra 

allittatnak fel a vidékén, hogy egyrészt az 

elmaradt gazdasagvitelt okszerűen emelve, uj 

vetésforgókkal kombinalva uj gazdasági haszon-

vételekhez juttassa a gazdat, másrészt, hogy a 

földmivelőnek gazdasagi szinvonalat emelje és 

a haladás utjara vezesse. Mindez azt feltételezi, 

hogy a miniszteri kirendeltsegek munkássága 

nem az Íróasztalnál kezdődik es fejeződik be, 

hanem a gondozásukra bízott munkaterület 

minden hatarmesgyéjén. Egyéni, farasztó és 

küldetesszerü ez a megbizatas, s bizunk abban, 

hogy a miniszter e hivatalok vezetőivé olyan 

férfiakat válogat össze, akik küldetésük jelen-

tősegetói at vannak hatva, akik fanatikus hittel 

es lelkesedessel fognak a munkahoz, mely nem 

kisebb, mint Magyarorszagot kiemelni fóld-

tnivelése egyoldalúságából, a nemzeti ősvagyont 

a termelés fokozásával, s munkaalkalmak eme-

lésevel lényegesen növelni. Mi bizunk abban, 

hogy egy kiterjedt gazdasagi kultura egyenesen 

véget vetne a kivándorlás mai fájó sebenek és 

nem is kellene hozza, csak megfelelő anyagi 

erővel és hataskórrel felruházott husz olyan 

lelkes magyar ember, aki tudassal, hittel es 

szeretettel, de ezen szép erenyek mellett meg 

lankadatlan buzgalommal is a gazdasagi fejlődes 

árajaba vezetne. 

A magunk szempontjaiból természetesen 

alig kívánhatunk inast, minthogy ezek a köz-

ponti szervek vagy pátriánkon, vagy hozzánk 

minél közelebb aliiuassanak:föl. Mert melegedni 

a fazó embernek csak a tüz közelében lehet. 

Eltudjuk képzelni, hogy egy biztos tekintetű 

ember a kormányzatára bízott terület gazdasági 

vezetésere egyarant kepes, akar munkaja közel-

ben, akar tavolabb van is, de egeszen más 

annak a helyzete, aki a népsegités forrásából 

közelben gyűjthet erőt, akinek ajaka sokszor 

nyílhat keró szóra, akinek kedvező helyzetét 

egyik, vagy másik akcióra a kirendeltség közelről 

es allandóan figyelemmel kiserheti. De annyira 

átvagyunk halva annak tudatatói, hogy ezt a 

nagy nemzeterősitő ügyet partikuláris szem-

pontokból megoldani nem lehet, hogv a magunk 

lokális érdekét is ala tudjuk rendelni a közjónak. 

Ugy tudjuk, hogy a j övő évben újra két 

ilyen középső kormányzati szerv lesz folallitva. 

S rövid néhány éven belül az egész ország at 

lesz hálózva a gazdasági talpraalhtás és fejlődés 

munkáló derék kirendeltségekkel, melyekntk a 

törvényhozás áldozatkészsége bizonnyal meg 

is adja azt az anyagi erőt, hogy a tóídmivelés 

ügy javitasa, az ősi földon való többedtermelés, 

uj üzemek és megváltozott vetésforgó sokszo-

rozza a gazda jövedelmet, teremtsen a mun-

kasok részére munkaalkalmakat, hogy ne legyen 

folytonosan időszerő a kesergő Rákóczinak ez 

a történelmi hires uiondasa: .Meguju lnak a 

magyarok sebei!" 

Városi ügyek. 
6208. Dl 3 Hirdetmény. 

A Magyar Nemez Ipartársaság Eisuer Testvérek 

cég kőszegi lakosok által Kőszeg varos határában 

a Gyöngyös patak és a Gyöngyös malomárok között 

elterülő nemezgyár telepéről a nevezett patak bal-

oldalán lévő mezei útra való juthatás céljából terhes 

fuvarok közlekedésére alkalmas hid létesítéséhez a 

helyszíni bejárást elrendelem, annak vezetésével 

Somogyi Miklós, várm. t. főügyész úr elnöklete 

mellett a kir. allamépitéazeti hivatalt ki küldöm, s 

a bejárást folyó év junius hó 5-ének délelőtt l ő ' / j 

óráját Kőszeg r. t. sz. kir. város tanácstermébe tuzuin 

ki. — A hid építésének terve a folyó év május hó 

10-tói május hő 3l-ig bezárólag terjedő időn át 

Kőszeg varos lanácsuirmébon közszemlére kitétetik, 

— ahol az érdekeltek által betekinthetők. 

Felhívatnak az összes érdekeitek, hogy a ki-

tűzött bejáráson jelenjenek meg és osetleges felszó-

lalásaikat adják be. 

Szombathely, 1U13. május hó 12-én. 

Herbst Géea. &iispan 
1196 913 Hirdetmeny 

Közzéteszem, hogy az eskudtképes egyének alap-

lajstromának összeállítása f. hó 27-én d. e. 10 órakor 

történik- Kik az alaplajslroinban felvétetni kivautiak 

és erre jogcímük van, azok fenti napon jelentkezhetnek. 

Auqmzt János, polgármester h. 

T á r c a . 

A hozomány. 
Irta: Alfréd Cavoret. 

I. 

— Hányszor ismételjem még, hogy no légy 

olyan barátságos Alfréddal szemben ! 

— De kérlek mama . . . 

— Ismétlem, hogy csak a hozományodra vadá-

szik, — mondta határozott hangon a tisztességben 
megőszült anya. , . 

— Ugyan mama, hogy tételezhetsz föl rola 

ilyesmit — válaszolta Catherine, miközben duzzogva 

az ablak felé fordult és leste hogy vájjon nem 

halad-e az utcán az a kedves fiatalember, akinek 

tiszta, nemes szándékát a gyanakvó mama ennyire 

félreértette. . . 
— Gyermekem, neked még sejtelmed sincs az 

életről; nem ismered a férfiak önzését, nem tudod 

hogy inkább az erszényükkel, mint a szivukkel 

szeretnek és hogy valamennyien csak üzletet kötnek 

a házassággal. . , . §. . 
— Meglehet, hogv igazad van, de azt biztosan 

tudom, hogy Alfréd kivétel a többi közül. 

— Gondolod ? Ilyenek vagytok ti, mai lányok! 

egy pil lanat alatt lángra lobbantok és már az első 

találkozásnál megszeretitek a fiatalembert, fia lat-

játok, hogy szőke haja, elegáns alakja és gondosan 

kivasalt nadrágja van. Tapasztalásból tudom, hogy 

éppen a kivételekben csalatkozunk leginkább. Alfréd 

konnvolmü ember, szereti a fényűzést, nagy igényei 

és ennek megfelelő adósságai vannak és mindezeken 

felül közönséges, prózai lélek. 
— Ebben már nincs igazad mama ! Sőt éppen 

az a h ibá ja , hogy tulérzekeny ós regényes haj lamú. 

ISézd csak azt a csokrot, amelyet ma küldött . . . 

Csupa értékes, illatos virág és sok pénzbe kerül-

hettek ! 

— Ezeknek az árával is adós maradt és való-

színűleg ezt is hozományodból akarja kiegyenlíteni. 

— Látom már, hogy ellenszenved rémképeket 

fest és igazságtalanságod ellen hiába kúzdenék. 

— Ne beszélj ilyen értelenségeket; nem vagy 

már gyermek, komolyan szembe kell nézned az 

élettel! 
— De ón nem akarok komoly lenni, — zokogott 

Catherino keservesen. 

— Nem kell azért pityeregni! Tartogasd a 

könnyeidet a házasságra, ott nagyobb szükséged 

lesz rájuk. Egyelőre azt tanácslom, hogy tanul-

mányozd előbb Alfréd jellemét ós győződjél meg, 

hogy méltó-e szerelmedre? 

— Azt hiszem már eléggé megismertem — 

válaszolta dacosan a leány. 

— A férfiakat sohasem ismerhetjük meg eléggé. 

Én a javadat akarom, gyermekem, mert megérdemled, 

hogy az erényeidet ós no csupán a takarékpénztári 

könyvedért szeressenek. 

— Alfréd még nem is kérdezte van-e hozo-

mányom ? Pedig házassághoz pénz ke l l . . . az igé-

nyek megnövekszenek, a vágyak szárnyat ö l tenek. . . 

— Mindamellett nem tudnám elviselni a gon-

dolatot, hogy leányomat bárki is csak a pénzéért 

szeresso és hogy meggyőződjünk Alfréd szerelmének 

valódiságáról, egy kis komédiát kell előtte lejátsza-

nunk . . . 

— Komédiát? Tehát azt akarod hogy meg-

csaljam ! 

— Dehogy! Egyszerűen azt mondjuk majd, 

hogy bankárunk bukása által elvesztettük vagyo-

nunkat és most szűkebb körülményekre szorítkozunk. 

Kijózanítjuk tettelett takarékossággal és sírunk, 

jajgatunk előtte száualomrauiéltó helyzetünk miatt 

és ha mindezek ellenére tovább is ragaszkodna 

még hozzád, akkor elismerem, hogy derék, bqesülotes 

fiu ós nem tagadom meg tőle a kezedet. En nem 

akarom, hogy puszta illúziókkal lépj a komoly 

házas életbe ! 

— Nem bánom, hát beleegyezem a komédiába, 

inert megvagyok győződve, hogy Alfréd szerelino 

kiállja a próbát és te magad nyújtod majd át neki 

a babért — a takarók könyvecske alakjában ! 

— Gratulálok naiv hiszékenységedhóz, de azt 

kikötöm, hogy természetesen kell játszanod a nyomor 

és nélkülözés szerepét. Bevezetésül már holnap 

soványabb ebédet készíttetek és meghívjuk Alfrédet 

vendégül. 

— Fgyan mama, — az ételekkel azért nem 

kell takarékoskodni. 

— l/átod te elkényesztetett gyermek ! 

— En csak azt látom mama, hogy a házasság-

hoz a szerelmen kívül, a hozomány sem felesleg!;! 

Különben legyen miden a te akaratod szerint, én 

készséggel engedelmeskedem utasításaidnak ! . . . 

I I 

Azután eljátszották Alfréd előtt a szegénység 

komédiáját. Az eszes mama kitűnően játszotta szere-

pét, nagyokat sóhajtozott és Ökölnyi könnyeket 

hullatott az elveszett vagyon miatt ós ez meg is 

tette a várt hatast. Eleinte Alfréd nagyon meg volt 

lepve, de csakhamar felocsúdott és részvétteljes 

szavakkal vigasztalta a kétségbeesett nőket, kijelent-

vén, hogy a pénz még nem minden ós onélkül is 

van boldogság a világon. Az anya pedig kérlelte, 

hogy ne hagyja el őket a válságos napjaikban, mert 

jóakaró tanácsát most nem nélkülözhetik. 

Alfréd rendkívül szeretetreméltó volt és minden 

idejét a nőknek szentelte. 

A mama sóhajtozva panaszolta, hogy már majd-

nem meg kollett volna rálnia régen megszokott 

drága bútoraitól, de az utolsó pillanatban néhány 

távoli rokona fölajánlotta segítségét és egyelőre el-

kerülhették a végzete* csapást. 

Alfréd pedig minden tőle telheti erővel igye-

kezett a hirtelenül elszogénved-nt I r igyek ->gitségére 

lenni. Küldött néhány kiló kavót, egy süveg cukro ; 

2 1 . s z á m . 
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a tátra-adriai automobil-verseny üdvében. 

F. é. má jus hó 30-án délelőtt 10-12 óra közötti 
időben fognak az e versenyben résztvevő gépkocsik 
(mintegy 40 - 50) Kőszeg város területén, a város 
belterületén is mindig a vámuton áthaladni. 

Útirány : Vámut—Vasut ih id— Király-ut—Deák-
utca - Kossuth utca--Várkör-dyöngyös-utca—Árpád-
tér-Sz iget-utca—Meskó utca—Szt Jánoshid—Felső-
v á m — e r e s kereszt. 

Felhívom a város azon háztulajdonosait és lakóit, 
akik ezen ut mentén laknak, jelzett időben arról 
gondoskodni, hogy gyermekeik, tanoncaik, cselédjeik 
a kocsiúton ne tartózkodjanak, hogy kutyáikat a 
házban lekössék s lehetőleg szüneteltessék ez időben 
a kocsi-, kerékpár- vagy targonca-forgalmat, a marha-
hajtást is. 

Zászlós rendőrök fogják a városon át való ut-

irányítást jelezni s egyben a rend fentartásáról gondos 

kodni Az évi X E t -c. 78. §-É alapj.m felhívom 

a város közönségét, hogy a rend fentartására irá-

nyuló intézkedéseket szigorúan betartsa s közérdekből 

közreműködni szíves legyen, hogy a közönség csakis 

a gyalogjárót foglalja el s hogv jelzett időben és ut 

szakaszon a kocsiutelfoglalás lehetőleg mellőztessék. 

Világszokás, hogy az érintett útvonalon a háza-

kat fellobogózzák s az ablakokból és utcai csopor-

tokban figyelő közönség a versenyzőket szívélyesen 

üdvözli. Legyen ebben nálunk is részük. Éljenezzék 

lelkesen mindenütt és csakis fentjelzett útvonalon 

kérem a nemzeti lobogó kitűzését. 

Igen kívánatos, hogy a példás rendtartás és a 

versenyzők iránti figyelem városunkban is kiválóan 

érvényesüljön. 

Kőszeg, 1913. május 21. 

Kőseeyi Jútset rendőrkapitány 

MI »is Hirdetmeny 

Kőszeg sz. kir. város képviselőtestületének f. é. 

május hó 8-an hozott határozatai alapján közzéteszem, 

hogy a város felső erdejében gyakorlandó vadászati 

jogot, mely nagyobb uradalmi erdővel szomszédos, 

f. évi junius hó 16-án délelőtt 10 órakor nyilvános 

árverés utján f. é. augusztus hó 1-től kezdöleg 6 

egymásután következő évre haszonbérbe adja. 

A kibérlendő vadászterület magyar holdakban 

2826h 389 • - ö l . Vadál lomány: szarvasok,fajdkakasok, 

özek s nyulak. 

A feltételek a polgármesteri hivatalnál a hiva-

tali órák alatt megtekinthetők illetve beszerezhetők. 

Kőszeg. 1913. május hó 21-én. 

Auquszt János, polgármester h. 

Helyi hírek. 

1722 1913 Hirdetmeny. 

A mezőgazdaságról és mezőrendőrségről szóló 

torvény végrehajtása tárgyában kiadott utasításnak 

62. alapján közzéteszem, hogy a hegyközségnek 

megalakítása f. évi junius hó 29-én d. e V j l l órakor 

a város közgyűlési termében történik. 

Az alakuló gyűlésre a birtokosokat ezennel 

meghívom. 
Kőszeg, 1913. május 22. 

Augiisrt János, polgármester h. 

és egyébb élelmiszeroket, mert észrevette, hogy az 

étkezésben nagy takarékosságot fejtenek ki 

A ravasz Catherine pedig mindig kárörvendve 

pislogott a mamájára, valahányszor az öreg asszony 

kényszerítve volt Alfréd tigyelmességeért köszönetét 

kifejezni. 

Az életvidám leányka türelemmel viselte a 

szegénység nélkülözéseit és alig volt képes nevetését 

elfojtani, valahányszor édesanyja sopánkodásait végig 

halgatta. 

I I I . 

Egy napon megkérte Alfréd Catherine kezét. 

Az anya csodálatul nézett rá és megkérdezte, hogy 

komolyan átgondolta-e szándékát, egyben megis-

mételte a szomorú kálvária történetét. De Alfréd 

szilárd maradt és kijelentette, hogy ő a leányt 

szenvedélyesen szereti és a világ minden kincséért 

sem mondana le kezéről. A mama könnyekig meg-

indult, annyira, hogy majdnem befutott a szomszéd 

szobába a takarékpénztári könyvecskéért 

Mielőtt a fiatal pár nászútra indult, a jólelkű 

mama egy szerény összeget adott át az uj férjnek, 

amelyet áll ítólag vagyonából sikerült megmenteni. 

Alfréd vonakodva fogadta az ajándékot és folyton 

csak nagy szerelemről beszélt, ugy, hogy az öreg 

asszony többször hevesen a keblére ölelte . . . 

De mikor a nászutról visszatértek, a fiatal 

asszony a mamája szobájába rohaut, térdre borult 

előtte és zokogva kérlelte: 

— Kérlek, kedves mama, add át Alfrédnak a 

hozományomat, mert égető szüksége van a pénzre. . . 

Nem mi 'játszottuk jól a komédiát, hanem ő, mert 

én mindenbe beavattam, abbeli félelmemben, hogy 

hozomány nélkül talán mégis a faképnél h a g y n a . . . 

J e h é r íBéla 
Szombathely, ̂ irály-utca 5. sz. 
_ Je l í fon szám 367. Z Z = 

.góltöbblettel az első csapat javára dőlt el. Hogy nera 

I nagyobb arány mutatkozott annak az az oka, hogy 

•iz első csapatnak három elsőrendű játékosát a másu-

dik csapatba osztották be, ami természetesen nem-

csak nekünk, de nekik is igen érdekessé tette a 

játékot A közönség a vendégcsapatokat lelkesen 

megéljenezte, azután a helybeli egyesülőt vezetőitől 

kísérve kivonultak a sörkertbe, hol az ügybegyült 

közönség szintén igen szívélyesen fogadta őket. Majd 

táncra kerekedett a fiatalság, de az csak 10 óráig 

tartott mert se korcsmáros, se fiatalság, sein a né-

hánv száz főnyi közönség nem volt képes a zene-

karra annyira hatni, hogy ott folytassa a zenélést, 

— elvonult megszokott helyére : a kávéházba, 

hol alig néhány vendég 10 fillérjeit többre becsülte 

mint a sörkerti nagy közönség közötti tányérozást. 

\ még itt maradt kedélyes szombathelyiek persze fel-

találtak magukat. Volt közöttük harmonikás s aki 

táncolni szeret, annak minden muzsika elég jó. Egy 

ideig ígv is jól elmulattak. 

A tatra adriai automobil-versenyről a hatóság 

mai számunk hivatalos rovátában közli a gépkocsik 

átvonulásáfa vonatkozó rendfentartási intézkedését, 

mely a közönség jóakaratú közreműködését is kéri. 

Mult héten llvozdovits Antal műszaki tanácsos veze-

tése mellett bejárta a kőszegvárosi utterületet a pol-

gármester ós rendőrkapitány s megállapították 

a szükséges ovóintézkedéseket és az utirányitásra 

való teendőket, nemkülönben egyes útrészek kijaví-

tását is. Itt közöljük a versenyben résztvevők név-

sorát. 1. Hazai automobil r.-t. (Opel-kocsin.) 2. Hazai 

uutomobil r-t. (Opel kocsin). 3. Róbert Sierecke 

(Austro-Daimler-kocsin.) 4. Kobek Kornél (Puch-

kocsinl. 5. Hirsch Dezső dr. (Benz-kocsin). 6. Csíki 

Ferenc dr. (Benz-kocsin). 7. Héger Jenő (Fiat kocsin). 

8. Szarvassy Imre dr. (Fiat-kocsin). 9. Urbán Zsig-

mond (Fiat kocsin). 10. Delmán Walrer (Benz-kocsin). 

11. Weiner Imre (Benz-kocsin). 12. Vermes Gyula 

dr. (Laurin- és Klement-kocsiu). 13. Fejes Jenő 

(Miig-kocsin.) 14. Kövér Viktor (Mág-kocsin). 15. 

ilocker Frigyes (Mag kocsin). 16. Haas János (Puch-

kocsin) 17. Draskovich Pál gróf (Laurin- ós Kle-

ment-kocsin.) 18. Fritzl Carl (Chrambach-Berliet-

kocsiu). 19. ifj. Kienast Ferenc (De Dlon Bouton-

kocsin). 20. Friedrich István (Puch-kocsin). 2 l .Wer-

lin Jaques (Puch-kocsin). 22. Chirtoph Ödön (Puch-

kocsin.) 23 Ortutay Lajos (Puch-kocsin). 24. Palu-

gyai Antal (Puch-kocsin). 25. Delmár Tivadar dr. 

(Benz-kocsin) 26 Kolovrat Sándor grót (Laurin-

kocsin.) E gépkocsik a városon át csak mérsékelt 

gyorsasággal haladhatnak. Minden kocsin egy-egy 

ellenőrző biztos ós néhány utas lesz. A város terü-

letén egymást megelőzni tilos. Idcérkezósük napján 

hajnalban indulnak Zágrábból és kb. 10 óra felé várják 

az elsőket .Szombathelyen, hol egyórás köteles ebéd-

időt töltenek el s igy valószínűleg csak 11 óra után 

fognak az elsők Kőszegre érkezni s egyfolytában 

Pozsonyig utaznak, hol aznap este valamennyien be-

érkeznek. l ' t irányuk Budapest-Pécs—Károly város — 

Fiume—Zágráb—Pozsony—Tátra—Budapest . E ver-

senynél nem a gyorsaság kópezi a feltételt, hanem 

a kocsiknak üzemképessége. Amely kocsival a leg-

kevesebb okadály fordult elő útközben és az esetleges 

javitasokat más segítsége nélkül a kitűzött perceken 

belül a kocsivezető tudja elintézni, annak van kilá-

tása a győzelemre. 

Tüzoito majális. A helybeli önkéntes tűzoltóság 

vasárnap, f. é. junius hó 1-ón a Kluusen-erdőben 

majálist rendez, melyre városunk n. é. közönsége 

ezennel tisztelettel meghivatik. Ki indulás d. u. 2 órakor 

a szerh.iztól zenekisérettel. Az elnökség. 

Majális. Junius hó 2-án az ev. elemi tanuló 

ifjúság tanítóik vezetése alatt a közeli Klausen-

erdftben tartja ezévi majálisát, melyre az ifjúság 

barátait és jóakaróit tisztelettel meghívja a tantestület. 

Halalozás. Szerdán éjjel ágyában nyugodt alvás 
közben halt meg Molnár Viktor, a villamos telep 
ismert pénzbeszedője, 30 éves korában. Neje csak a 
reggeli felkeltésnél vette észre elhunytát. Az orvosi 
vizsgalat szerint szívszélhűdés érte a szívbajban mái-
regen szenvedő derék embert. A telep a megürese-
dett állast Maitz Rezső csipkegyári hímzővel töl-
tötte be. 

Bartos íren himzötanfolyamára már számosan 

jelentkeztek és ez csak dicséretére válik azoknak, 

akik megragadják az alkalmat ezen jövedelmező házi 

ipar tökéletes megtanulására, ami ugy az egyeseknek 

mint a családoknak csak előnyére és hasznára válik. 

Meg e héten is lehet jelentkezni. 

Az Arpad-ter jelenlegi állapota már nagyon 

régen olyan mintha ott a honfoglalás óta semmi sem 

tortént volna Pedig tudjuk, hogy az is vaskeritéses 

uiszkertte fog átalakulni s méltó lesz a nagy honfoglaló-

hoz. De hat miért késik ez oly soká? Szívesen várunk 

meg tovább is a virágokra, a pázsitra, a kerítésre, 

ue a sok törmeléket mégis csak idején lenno elszállí-

tani és a térszabályozás munkáját is elvégezhetnék ? 

í U f l ? L8 W d m é b e ajánljuk a polgármesternek 
az ott létező kútnak, világitági oszlopnak és Mária-
b o r n a k a tervezett dis/kertben való jobb elhelye-
zését, nehogy olyan véletlen odahelyezettnek l á t n ék 
Azt a csekély költségkülönbözetet a szépérzék iránti 
ng>elemből sein szabad sajná ln i 

Vasvármegye tanfelügyelője, Kuliszeky Ernő, 

időzött városunkban e héten az itteni elemi iskolák 

meglátogatására. v x 

A polgári iskolák szakfelügyelője, Mihalik István 

főigazgató, az elmúlt hót folyamán meglátogatta az 

itteni polgári fiúiskolát. 
A honvedkiegeszito parancsnoksag tudvalevőleg 

1914. óv január elsejével Kőszegen kezdi meg 

hivatal oskodását. Ideiglenes elhelyezésére most keres 

nok megfelelő helyiséget. E célból pénteken itt 

időzött Szávits András alezredes, kiegészítő parancs-

nok s mint halljuk két évi időtartamra a táblaház 

emeleti helyiségeit szemelte ki e célra. 

Az urnapi kormenet hagyományos ünnepélyes-

séggel tartatott meg csütörtökön. Az egyházi funkciót 

dr Bárdos Bemig, a bencés székház főnöke végezte 

bencés tanárok segédlete mellett. A körmeneten a 

több ezer főnyi közönségen kívül résztvettek a ható-

ságok ós testületek tagjai, a tanuló ifjúság, a hely-

őrség tisztikara, diszkiséretre pedig kivonult a közös 

és honvéd zászlóalj egy-egy százada. Délben a városi 

plébánián Kincs István apátplébános díszebédet adott 

a körmenetben résztvett funcionáriusok, hatóságok és 

katonai parancsnokságok képviselői részére. Ma dél-

előtt a belvárosi kormenetet tartják meg, melynél 

Kincs István apátplébános végzi az egyházi íunkciót. 

Hazasság. Lapunk régi szedője és tordelője, 

Frühwirth Antal betűszedő mult hétfőn vezette 

oltárhoz Nóvák Máriát, Nóvák József asztalosmester 

és ipartestületi házgondok leányát. 

Hazassag Tegnap vezette oltárhoz Kraxuer 

Bezső rumpódi tanító Jankovits Máriát, Jankovits 

Antal honvédfegyvermester leányát. Tanuk voltak: 

Hettlinger Jenő kőszegi és Keglevits István bándolyi 

tanítók. 

Seherr-Thos Bela gróf képviselőnkről azt a hirt 

közli egyik szombathelyi heti lap, hogy népgyűlés 

van készülőben a járás valamely községében, mely-

ben igazolásra akarják felhívni, hogy miért lépett 

ki a néppártból a választók előzetes megkérdezése 

nélkül s ha e gyűlésen meg nem jelennék, ugy 

bizalmatlanságot fognak neki szavazni. Lehet, hogy 

aféle rohonci zártkörű rendezést bolvgát valaki, de 

megállapíthatjuk, hogy komolyan vehető vezetők 

sorában ilyen szándék már csak azért sincsen, mert 

képviselőnkről koztudott, hogy a néppártból való 

kilépést nem ő kereste, hanem erre kényszeritették, 

az is, hogy azt megelőzőleg a pártvezetőkkel közölte 

s h >gy ha kilépett is, tette azt azon kijelentés 

mellett, hogy párton kivul is megmarad a néppárt 

prograinmja mellett. 

Tüzrendeszeti vizsgalat A nemescsói körjegyző-

ség községeiben Kirchknopf Mihály kftszegi tüz-

rendészeti felügyelő jövő héten tartja meg a tüz-

rendészeti vizsgálatot. 

A városi jogügyi bizottság mult szombaton az 

önkormányzati- és tegnap a nyugdij-szabályrendelet 

módosításait tárgyalta Terplán Kornél elnöklete 

alatt. Ezen igen fontos javaslatokat a jövő közgyűlés 

fogja tárgyalni. 

Színház. Jövő hétfőn kezdi meg a győri szín-

társulat itteni vendégszereplését. Első előadásul „Az 

asszony faló" című uj operett kerül szinre. Dr. Patek 

Béla színigazgató már e héten küldi el műszaki 

személyzetét a színpad és nézőtér berendezése végett. 

A zenekart a 26 os győri gyalogezred zenekarának 

legjobb erőiből állítják össze s jórészt ugyanazok 

lesznek, akik a győri előadáson játszottak. Dr. Patek 

Bélát nem kedvetlenítette el az sem, hogy a szín-

pártoló tagok sorából feltűnő sokan nem az egész 

évadra, illetve a tervbe vett 20 előadásra foglalták 

el helyeiket, mert arról van meggyőződve, hogy az 

első két előadás után a közönség maga fogjn észre 

venni, hogy amit ezúttal itt szinművészetbon nyúj-

tanak, az megérdemli azt az áldozatot, hogy 20 

napig jár junk színházba. A jó színházat, a színmű-

irodalom legjobb és legújabb darabjait akkor kell 

élvezni kis városban, amikor lehet. Nekünk nem az 

időt, h anem az alkalmat kell tigveleinbe venni 

Menyherl Miklós földink, akiről tudjuk, hogy 

a főváros egyik kiváló s keresett iparművészévé 

lett s már számos építési és berendezési pályázaton 

dijakat nyert, részt vesz az Erzsébet királyné emlék 

pályázaton is. Ez esetben a jótehetségü Moiret Ödön 

szobrásszal egyesült a műnek megtervezésére, melyet 

a bizottság kiállításra elfogadott s bizonyára kitün-

tetés részére már az is, hogy az első számú terembe 

első helyen helyezték el a Műcsarnok palotájában. 

Összesen 24 pályázó van. Még alig fordult elő 

Európában, hogy ennyi pályázó akadjon egy ily 

nagyszabású emlékműre. A biráló bizottság e héten 

kezdte meg működését. Nagy érdeklődéssel várják 

s várjuk mi is az eredményt. 

Az urnapi sportünnep dacára az esős időjárásnak 

eleg jól sikerült. Néhány száz főnyi közönség, leg-

nagyobbrészt a fiatalság, nagy érdeklődéssel kísérte 

a footballjátékban már nagyon ügves ós edzett 

csapatok mérkőzését s meglepetéssel 'látta, hogy a 

szombathelyi második csapat a bajnokjelölt első 

csapattal mily kitűnően áll ja meg helyét. Az ered-

mény az első félidőben volt 3 . 2 az első csapat javára 

a második félidőben 1:1 és ígv a mérkőzés eízv' 

Rendkívüli nagy ora- és ékszer-raktár. 
Ó r a - és é k s z e r j a v i t ó m ű h e l y saját szakképzett felügyeletem alatt. 
- A legkenyesebh Ízlésnek megfelelő dús választék = 
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Aszfaltuta.nk apny. sok helyen megrepedeztek 

hogy a kijavítás munkája már nem sokat keshet.k 

A város részéről a vállalkozási cég már figyel nez-

tetve lett s áll ítólag a szombathelyi munkálatok befeje-

zése után sorra kerül az itteni munka is Igaz. hogy 

het évi jótál lás van megállapítva a díjtalan jókar-

ban tartásra s meg 13 év díjazás mellett olyképen 

hogy az aszfaltrétegnek csak legfeljebb fele lehel 

elhasználódott ami tehát elég megnyugtató garancia, 

mégis azt szeretnők tudni, mi annak a sok repedés-

nek az oka Az igazán jó aszfalt csak meghajlik 

enged az alap.tmónynek, de repednie nem szabad. 

Nem gondol ják kérem ott a városházán, hogv ezt 

fontos lenne megbízható szakértővel megál lap í t ta t ik 

Egyúttal arra a tűrhetetlen állapotra is figvelmez-

tetunk, hogy eső után a kocsiutak aszfaltburkolatán 

pocsolyák keletkeznek, mert a viznek lefolyásáról 

nincs kellően gondoskodva. A pocsolyák rendszerint 

csak ott jönnek létre, hol aszfalt nincsen ós csatorna 

sincsen. Miért kell tehát az aszfaltos területeken az 

aszfalt előtti korszak állapotait megtűrni? 

Csak efly anya tudja mennyi gondot okoz egy 

gyermek táplálása amikor a legeslegjobb táplálószer 

az anyatej hiányzik vagy kevés. Milyen sokszor 

gyötrődik az anya amiatt, hogy nem tud mit adni 

gyermekének. Ara ezért a gondos anya nem bocsát-

kozik kísérletezésekbe, hanem csakis "kipróbált, meg-

bízható tápszerhez folyamodik, s ez nem lehet más, 

csak a Nestlé gyermek liszt, amely már pár nap 

multán érezteti kitűnő hatását. — Egy igen tanul-

ságos könyv jelent meg a Nestlé-liszt használatáról 

és ugy ezt a könyvet, valamint egy próbadoboz 

Nestlé-lisztet ingyen és bérmentve küld a Henri 

Nestlé cég, Wien , I., Biberstrasse 86. 

Talált ezüst szlvarkatarcat kobzott el a rendőr-

hatóság egy vidéki cigánytól, aki azt a hatóságnál 

leadni elmulasztotta * aki ellen az eljárás e miatt 

megindittatott. Elvesztése nem lévén bejelentve, ez 

uton felhívja a jogos tulajdonost az átvételre. 

A rendörkard. A vidéki atyafiak azon hiszem 

ben vannak, hogy csak a csendőrnek van fegyver-

használati joga. Ezt gondolta Prisznyák János 

bozsoki lakós is, akit hiába figyelmeztetett Keisz 

József rendőr, hogy a városban hangos énekkel 

végig nem vonulhat, mégis csak lármázott, sőt 

szidalmazta a rendőrt s ittas állapotában még arra 

is vetemedett, hogy a rendőr kardját is megragadja. Itt 

azután már elfogyott a rendőr türelme. Megvédte a 

kardját s mikor ezért mellbe lökte a támadó, hir-

telen kihúzta azt és jól megkardlapozta ott, hol 

talált. A harcképtelenné lett renitens embert igy 

vezette elő a rendőrségre ós az orvoshoz, aki sebeit 

bekötözte s azután igazolása után szabadon bocsá-

tották, de hatósag elleni erőszak miatt megindították 

ellene az eljárást, amiből majd megtanulják Bozso-

kon is, hogy a városi rendőr figyelmeztető szavát 

jobb lesz megszívlelni, mint ellentállást gyakorolni. 

Tanuk is igazolták, hogy mily türelmesen és nyugod-

tan bánt vele a rendőr. 

Bárdossy László nyűg. kir. főügyészhelyettes, a 

szombathelyi kir. ügyészség nemrégiben nyugdíjazott 

vezetője, vasárnap 57 éves korában Szombathelyen 

meghalt. Halála általános részvétet keltett, mert 

egyike volt a megye legrokonszenvesebb embereinek. 

Megszúrta a testveret. A m ÍM m in ladi bu sut 

mult vasárnap tartották meg s azon sokan vettek 

részt Csomötóről is. El akart menni a ludadi búcsúra 

Tolnay József csömötei lakos is ós mivel nem volt 

pénze, az anyjától kért. Az anyja hajlandó is lett 

volna pénzt adni, azonban a másik fia László nem 

akart ebbe beleegyezni. Emiatt a két testvér egy-

mással összeveszett. A veszekedés hevében József 

kést rántott és bátyját megszúrta. A szurkáló test-

vért feljelentették a kőszegi kir. járásbíróságnál. 

Nyomoznak a bozsoki postalopas ügyeben. A 

rohonci postahivatalba kuldönctiuval szállított titok-

zatos módon eltűnt 860 korona. A rohonci csend-

őrség erélyes nyomozáshoz látott, de mindeddig 

neiu tudta felderíteni, hova tűnt a pénz. Bozsokon 

a postazsákot ezárták ós azt csak a rohonci posta-

hivatalban bontották fel. Mikor azonban itt a zsákot 

felnyitották, a 860 koronányi papír- ós több ezüst-

pénzt hiába keresték benne, ezért a küldönc átvételi 

elisinervóuyót sein nyugtázták a rohonci postán. A 

bozsoki postamester emiatt följelentést tett a csend-

őrségnél és a csendőrség házkutatást tartott ugy a 

rohonci mint a bozsoki postahivatalban. Ez sem 

vezetett semmi eredményre. A soproni postaigazga-

tóságtól ogy postatitkár érkezett, aki négy napig 

maradt k inn és rovancsolást tartott mind a két posta 

hivatalban. A vizsgálat megállapította, hogy Rohon-

con kellett volna jelenteni a hiányt és mulasztás 

történt anny iban , hogy nem Rohoncról, hanem 

Bozsokról tettek jelentést. A nyomozást folytatják. 

Vasutak beszamuloja. A körmend-muraszombati 

ih. é. vasúttársaság most adta ki 1912. évről szóló 

J üzleti jelentését. A vasút az elmúlt évben igen 

ijeientös fejlődóst mutat, a személyforgalom 5UO0 

személlyel emelkedett, ami e tételben 8000 korona 

bruttó bevételt jelent. A szállított utasok száma 

228,150 volt. Az áruforgalom ugyan 3000 koronányi 

bevételcsökkenést mutat, mégis a pénzugyi ered-

mények kedvozőbbek, ugy, hogy a tarsasag elsőbb-

ségi részvények után ezúttal 3 9 százalékot fizet. 

A jelentós örömmel emlékezik meg a dunántul i és 

zalavölgyi vasúttársaságok egyesüléséről, amelynek 

alapján a zalaegerszeg-zalalövöi ós a zalabér-sárvár 

felsőlászlói uj vonalak ideiglenes építési engedélye 

a duuántui i vasúttársaságnak immár kiadatott. A 

mult üzletév tiszta nyeresége 200,392 korona. A 

vasúttársaság tegnap tartotta közgyűlését, amelyen 

a fúzió végleges megvalósításáig terjedő időtartamra 

az igazgatóságot és felügyelő bizottságot is meg-

választotta. Ugyancsak tegnap tartotta közgyűlését 

Budapesten a fertővidéki vasúttársaság is, amely 

ugyancsak emelkedő forgalomról ad évi jelentésében 

számot. 

Vidéki hirek. 
A király Salamonfalvának. A király magánpénz-

tárából Salamonfalva vasmegyei községnek 400 

korona évi segélyt adományozott. 

UJ Eszterhazy-sirbolt. Herceg Eszterházy Miklósné 

koporsóját hétfőn délelőtt helyezték át a süttőri 

határban épített uj sírboltba. A hercegnő 1910-ben 

hunyt el és kivánságara Sűttörön temették el. Ide-

iglenesen a süttöri templom mellett lévő kriptában 

helyezték el a koporsót, amig most elkészült az uj 

sírbolt, melynek környékét gyönyörűen parkiroztatta. 

Az aktusnál jelen volt a hercegi családon kivul gróf 

Cziráky Antal és családja, a hatóság részéről Vámos 

Ferenc körjegyző ós dr. László járási főorvos, a papi 

funkciókat a süttöri plébános végezto. 

Uj vasutvonalak Zalaban. Zalamegye egyes vidé-

kein nagyon előrehaladott mozgalom folyik két uj 

vasútvonal létesítése tárgyában. Az egyik vasul vonal 

kiindulási pontja Zalaegerszeg lenne, végállomása 

pedig Keszthely. A másik vasútvonal pedig, amely-

nek kezdeményezése Vasvármegye alispánjanak ér-

deme, Szombathelynek Rumon át a Balatonnal való 

összeköttetése volna a célja. Ez utóbbi vasút kórul 

már is két áramlat küzd egymással. Egyik lapolcára 

akarja vezetni a vasutat, a másik pedig feumeg 

érintésével Keszthelyt véli alkalmasabbnak o célra. 

Vasvármegye alispánja ez ügyben értekezletet hívott 

össze, amelyen végleges megállapodást akarnak 

létrehozni. 

Laehne es Rothermann A nyugattnagyarorszagi 

földmivelők egyesületénél törtónt visszásságok egy 

sereg becsületsértósi és rága lmazn i perre vezettek, 

amelyek mögött egy bűnügyi fe l je lent* a 1, amelyet 

az egyesület Rothermann ellen tett. A rágalmazási 

perek között egyik legérdekesebb az, amelynek 

.aehne Hugó volt országgyűlés, képviselő a vad-

ottja. A feljelentés alapja egy goromba levél, ame-

yet Laehne Hugó annak idején Kothermannhoz 

küldött Ezért hétfőn Laehne H u g ó vádlottkent állott 

a szombathelyi járásbíróság előtt es a valod.sag 

bizonyításának felajánlásával .védekezett egyúttal 

pedig kérte, hogy a rágalmazás, pert addig f u g g e ^ ó 

fel a bíróság, amíg a Rothermann ellen indított 

eljárás befejezést nyer. Szabó Tivadar az inknmAU 

kifejezés és a feljelentés között levő szoros össze-

függést megállapít ván, a bizonyításnak helyt adot 

és Laehne Hugó ellen az eljárást a folyamatban 

levő ügyek befejezéséig felfüggesztette. 

Tancmulatsag A gróf Széchenyi Rezső főparancs-

noksága alatt álló gyongyosapati ö n k e n t ^ tüzol ó^ 

egyesület ma vasárnap délután négy oratol ej o g 

táncmulatságot rendez a Feimann-fóle vendéglőben. 

Heti krónika. 
Bonyhádi Perczel Dezsó, egykori belügyminiszter, 

a képviselőház volt elnöke, a nemzeti munkapárt 

diszelnoke vasárnap reggel meghalt. 

Baró Korányi Frigyes, a magyar orvosi kar 

doyenje, a világhírű magyar orvosprofessor, 85 éves 

korában Budapesten meghalt. 

Csernoch nem lehet meg bibornok. Mikor d r 

Gsernoch János esztergomi érsekké és hercegprímássá 

lett, általános volt az a hit, hogy rövid idő alatt 

megkapja a bíbornoki méltóságot. A kormány ez 

iránt meg is tette a kellő lépéseket Rómában, el-

járásának azonban nem volt eredménye. A szentszék 

elutasító álláspontját azzal indokolta meg, hogy a 

bibornokoknak Magyarország részére megállapított 

száma teljes s igy nincsen gazdátlan bíbornoki 

foveg, amelyet a hercegprímás fejére tehetnének. 

Samassa József egri érsek halála után a római 

szentszék tudvalevőleg báró Hornig Károly veszprémi 

püspököt tüntette ki a bíbornoki méltósággal. Kivülo 

bíboros még magyarországi főpapok közül Vaszary 

Kolos a volt hercegprímás. Csernochnak várakoznia 

kell, amig a természet utat nyit számára, hogy a 

bibornokok testületébe léphessen. Beállott tehát az 

a rendkívüli helyzet, hogy egy püspök magasabb 

egyházi méltóságot visel, mint a fölötte álló herceg-

prímás. 

Óriási tűzvész pusztított szombaton Pozsonyban. 

12 utca gyuladt ki s leégett 69 ház. Az egész úgy-

nevezett zsidónegyed, amely a váralján fekszik, a 

lángok martalékává lett. A nagy tüz hiréro a bécsi 

tűzoltóság is segélycsupatot küldött. A hajléktalanok 

felsegitésére országos gyűjtés indult meg. Őfelsége 

20 000 koronát adományozott, a magyar kormány 

10000 koronát. 

Feketehimlo Aradmegyeben Kisvarjas aradmegyei 

községben egyre terjed a hólyagos himlő. A község 

egész lakosságát beoltották. 

Junius 4 a birosag előtt. A képviselőházból 

tavaly junius 4 én több ellenzéki képviselőt karhata-

lommal távolított el a rendőrség Dulakodás közben 

Csuha István képviselő Pavlik Ferenc rendőrfelügye-

lőről lekapta a sapkáját és Pavlikot fejbeütötte vele. 

Csuhát emiatt hatóság elleni erőszak büntette címén 

perbe fogta az ügyészség s a pört nagy érdeklődés 

mellett tegnap targyalta a budapesti büntető bíróság. 

A vád ós védbeszéd meghallgatása után a törvény-

szék Csuha Istvánt hatóság elleni erőszak miatt, az 

enyhítő körülmények figyelembe vételével, hét napi 

fogházbüntetésre ítélte el. 

Felfüggesztett tanacs. Sátoraljaújhelyen Metzner 

Béla, Zemplén vármegye főispánja elrendelte a fe-

gyelmi vizsgálatot Farkas Odon polgármester ós a 

tanácsnak csaknem valamennyi tagja ellen, akiket 

állásuktól felfüggesztett. A felfüggi sztós nagy fel-

tűnést kelt várra gyeszert \ A fegyelmit pénz- és 

vagyonkezeléssel hozzák kapcsolatba. 

Uj szerb goröj szovetseg. Miklós g )r<>g trón-

örökös és Putnik szerb táóornok, szerb főparancsnok 

között az Excelsior jelentése szerint katonai egyez-

mény jött létre, melynek főbb pontjai a következők : 

Szerbia támogatja (Jörogországot a s/alonikii kérdés-

ben. Görögország Szerbiát a Vardar folyó jobb partján 

fekvő területek megszállásánál fegyveres segítségben 

részesíti. Délmacedóuiát felosztják Szerbia és tiórog-

ország között. Ha Bulgária ebbe nem egyeznék bele, 

Szerbia ós Görögország fegyverrel fogják arra kény-

szeríteni. 

Negyvennyolcezer marka egy csontért. Egy japáni 

4S.OOO márka kártérítést kér a hiroshiinai villamos 

vasúti tarsaságtól azért, mert l ó éves fiat, Kitano 

Kenjit a villamos elgázolta és egyik csontját eltörte. 

Ezt az összeget a következő költségszámla alapján 

kéri: Orvosi kezelés 600 márka, egyotemi illetékek 

(havonként 60 márka 5 esztendőre), mivel Kenji 

többé nem részesülhet a katonai iskolában oktatás-

ban, 36iX) márka ; 30 márka Jiavonkint 't eszten-

deig, egészen a vizsgájáig 3240 márka ; kártérítés 

45 éves koráig 11 160 márka, ii ivónként 20 márka 

jövedelmi veszteség, amelyet egyik csontjának eltörése 

okoz (31 esztendőn keresztül) 7420 márka, kísérő 2 

évre 576 márka, 3 éven keresztül az eltört helyébe 

beillesztett műcsont 1400 márka, végül fájdalomdíj 

csontjának elvesztese miatt 20.000 márka 

Haziallataink csontlagyulasa Falka számra hul-

lottak el a malacok esontlágyulasban. Ez a betegség, 

amely ugy jön létre, hogy a takarmányul felhasznált 

növényekben nem lóvén elegendő foszforsavas mész, 

az állati szervezet előszedi a csontokban már lera-

kodott foszforsavas meszet, hogy azt táplálkozására, 

fölhasználja ós igy a csontok ellágyulnak, megbete-

gednek. Védekeznek ugy, hogy az iszapolt krétát, 

vagy mesterséges foszforsavas meszet etetnek velük, 

de ez nem pótolhatja a takarmányokból esetleg hiányzó 

foszforsavas meszet, ellenben a takarmányban levő 

foszforsavas ínész sokkalta könnyebben emészthető. 

Éppen ezért ujabb időben igen nagy súlyt helyeznek 

arra, hogy a rétek és legelek futerméseinek foszfor 

sav és ínész tartalmát műtrágyákkal emeljék, mert 

azt tapasztalták, hogy a foszforsavas mészben gazdag 

talajon olyan takarmány terem, amelynek foszfor-

sav és mész tartalma nagy. Ezirányban Németország-

ban végzett kísérletek bizonyítják, hogy a szuper-

foszfáttal megtrágyázott rétről lekerülő széuáoau 

i'»0—80'o-al emelkedett annak foszforsavas ínész 

tartalma. A rétek műtrágyázása tehát nem csupán a 

széna mennyiségét fokozza, hanem minőségére is 

rendkívül kedvező befolyással van, mert az ilyen 

rétekről nyert széna ásványi anyagokban gazdagabb 

lesz, az abból táplálkozó állatok egészségesebbek, 

gyorsabban fejlődnek. Arról perszo nem is beszélünk, 

hogy a takarmányból a műtrágyázás következtében 

bőven terem s nem kell az állatot koplaltatni. 

Magyar élelmiszertorvenyex gyüjtemenye. A buda-

pesti kamara két tisztviselője e cira alatt összegyűj-

tötte az élelmiszerhamisitásra vonatkozó egész magyar 

joganyagot. A nagy körültekintéssel készült és kóny-

nyen áttekinthető munka kitűnő szolgálatokat tohet 

a jogot alkalmazó közigazgatási hatóságoknak, vala-

mint az érdekelt kereskedőknek egyaránt. Különösen 

a koreskedővilág számára szűntet meg a munka egy 

régen érzett hiányt, amidőn kimeritőleg tájékoztatja 

a kereskedőt az élelmiszerekkel való szabályszerű 

bánásmódról, valamint az alaptalan éleimi>zerhaini-

sitási vád ellen való védekezés mikéntjéről. A mű 

ennek folytán szinte nélkülözhetetlen minden fűszer-, 

élelmiszer-, bor-, szeszesital-, és vegyeskereskedő, 

valamint az élelmiszeripar, (malom-, sütő-, éukrász-, 

mészáros-, hentes-, konzervtészta-, szeszesital-, élesztő 

ipar s tb) minden aga számára. A munka a soproni 

kereskedelmi és iparkamara ut ján 6 korona egyidejű 

beküldése mellett rendelhető meg. 

i japánok gyakorlati érzéke 
• ionna l faliam UJ 

BEHSON IBMi lSMU 

Mk*. klalklAa, fArartta*«. ac HM 
k l i t rva I 

• U U O M I O V K K , 

V 
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Árverési hirdetmény. 
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi L X 

L-c. 102 £-a értelmében ezennel kwzhirró teszi, bogv 
u kőszegi kir. járásbíróságnak 1013. évi V 61., 62. 
számú végzése következtében dr. Gero Jenő ügyvéd 
által képviselt Kuzponti Ukarekpenztar r. t Körmenden 
javára 8820 K — f s jár erejéig 1913. évi március 
hó 6-án foganatosított kielégité>i végrehajtás utján 
le- és felulfoglalt és 3740 koronara bersult következő 
ingóságok, u in.: szarvasmarhák nyilvános árverésen 
eladatnak. 

Mely árverésnek a kőszegi kir járásbíróság 
1913 évi V. 60. számú végzése folytán 3820 K — fill. 
tőkekövetelés, ennek 1913. évi február hó 7. napjától 
járó 6U „ kamatai, 1

 s° o váltódij és eddig összesen 
321 kor. 18 fillérben bíróilag már megállapított költsé-
gek erejéig. Kőszegen leendő megtartására 

1913. evi junius hb 18-ik napjának d u. 2 oraja 
határidőn! kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók 
ezennel oly megjegyzéssel hivatnak m»g, hogy az 
érintett ingósagokaz- 1881. évi I A . t.-c. 107- és 'lOS. 
§-ai értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet 
Ígérőnek, szükség esetén beosáron alul is el fognak 
adatni. Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le és felülfoglaltatták és azokra kielégítési 
jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi L X . 
t.-c. 120 i;. értelmében ezek javára is elrendeltetik. 

Kelt Kőszeg 1913. évi május hó 19 napján. 
Kuss Kálmán, kir. bir. végrehajtó 

Cimbalom 
eladó, Horváth István helyszer/ónél, Kőszeg, 

Hajnis-utca sarkán. 

A márvány-mozaiklap 
templomok, üzlethelyiségek, folyosók es konyhák j 

burkolására a legszebb és legjobb cementlap 

Kapható Zerthofer Mihály cementgyárában Kőszeg, j 

Legfinomabb asztali almákat 
a legnemesebb és legtovább elálló fajból szállít kilón-
ként 35 fillérért (egy 5 kilogrammos láda K 2'20i 

Max Pauli , Kedakteur, Köflach in Steiermark. 

ff 

s „ " $ ^ Q s z i t r á g y á z á s l 
Vok>Ji vódjeRyü. 

^Thomassalak 
\ le^yobb é« l e g o l c s ó b b foszfor-

savas műtrágya! 

Óvakodjunk a hamisításoktól ! 

Csak akkor valódi, ha ilyen zsák-

han van és eredeti ólonuar van rajta. 

Minden zsák tartalomjegyzékkel van 
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Árverési hirdetmény. 
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi L X 

t.-c 102 ij-a érteiméiben ezennel közhírré teszi, hogy 
a kőszegi kir járásbíróságnak 1912. évi V 276. stb. 
számú végzése következtében Ungar S.. ifi. Prager 
Samu. Raunegger & Hoftmann. Deutsche Dampffischere! 
Nordsee javára 526 K 38 f. 41 K 92 f, 53 K 63 f és 
87 K 63 f s jár. erejéig 1912. évi október hó 24-én 
foganatosított kielégitósi végrehajtás utján leloglalt 
és 2828 korona 80 fillérre becsült következő ingósá-
gok, u. m : bolti áruk nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a kőszegi kir. járásbíróság 
1912. évi V. 276.. száiuu végzése folytán fenti 
tőkekövetelések, ezeknek a végzésekben részletezett 
kamatai,1 o váltódij és eddig összesen a végzésekben 
bíróilag már megállapított koltsegek erejéig Kőszegen 
loendő megtartására 

1913. évi junius hó 5-ik napjának d. u 4 oraja 
hataridőui kitüzetik és ahhoz a venni szándékozok 
ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az 
érintett ingócágők | i 1861. évi LX . t-e. 107. és 106 
§-ai értelmében készpénzfizetés mellett, a legtobl>et 
ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is el fognak 
adatni. Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le- és fel ül foglaltatták és azokra kielégítési 
jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi LX . 
t.-c. 120 §-a értelmében ezek javára is elrendeltetik. 

Kelt Kós/eg, 1913. évi május hó 9. napján. 
Kiss K'.álmán, kir. bir. végrenajtó. 

Magyar 4%-os koronajáradék 

tulajdonosok figyelmébe! 

A magyar 4"0-os koronajaradek f. évi j un ius 

hó 1-én esedékes szelvényeit már f. hó 20-tól 

kezdve pénztárunknál minden levonás nélkül 

beváltjuk. 

Szombathelyi Takarékpenztar Részvenytarsasag 
k ő s z e g i f i ó k j a , Király-ut ö. sz. 

Felséges 
izii , fehér vagy aranysárga csemegeméze 

5 kg-os csinos póstadobozokban 9 koronáér 

szállít bérmentve a „ M é h * 4 a Magyar Méhe 

szek Értékesítő Szövetkezete, Budapest, Vaci-u 

108 bg. Szakkérdésekben díjtalan felvilágosítás 

„Varázs fuvo la " 
Bárki egy óra alatt megtanulhat raita 

jatszani. A . V a r á s z f u v o l a - rendkívül 

kellemes 20 acél trombitahanggal és 

4 erős bőgővel van ellátva Diszes ki 

vitelben, kottafuzettel, dalokkal, tokkal 

ajandékkal együtt 
«• ís 11 k I k o i* <> i i . 
Csakis W á g n e r . H a n g s z e r Ki-

r á l y * országszerte elismert legolcsóbb 

hangszeraruházban kapható B u d a -

p e s t J o z s e f - k ö r u t 15. — Gyors-

javító műhely — Kórjen íényképes 

haogszerárjegyzuket 

^.filqnti ti , 
tHuriysitt/.-t 
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Hirdetéseket felvesz a kiadóhivatal. 

1272/1913. tk. sz. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A kőszegi kir. járásbíróság mint telekkönyvi 

hatóság közhírré t>'t>/.i, hogy Pűsny Gyula kőszegi 
lakos végrehaj tatónak Sclilogl János kőszegi lakos 
végrehajtást szenvedő elleni végrehajtási ügyében 
2U0 K tőke és jár., ugy 12 K jelenlegi költség, ugy 
ucsatlakozottnak kimondott dr. Szemző Sándor kőszegi 
lakosnak 1 >4 K 20 f és tőke s jár. kielégítése és a 
netán még felmerülendő költségek behajtasa végett 
a területén fekvő következő ingatlanok u. ui . : 
Schlogl Jánosnak a nemescsói 71. sz. tjkvben 

A 1 1. sor 137. hrsz. alatt felvett felerósz 
jutalékára 78 K 

az u. o. 227. sz. tjkvben A 4- 3. sor 739,473. 
hrsz alatt foglalt ingatlanára 804 „ 

az A •+• 4 sor 742,490. hrsz. alatt felvett 
ingatlanára I ö 8 „ 

az u. o. 228. sz. tjkvben A 4- 1. sor 125. hrsz. 
55. liaz>z. alatt felvett felerósz jutalékára . 894 „ 

az A 4- 2. sor 141. hrsz. alatt felvett feleré^z 
jutalékára • 36 „ 

kikiáltási árban az árverést elrendelte és h<\gy a 
fentebb megjelölt ingatlanok és jutalékok az 

1913 evi junius ho 14-ik napjan d u ' . 3 órakor 
Neunescsó községházánál inegtartanHó nyilvános ár 
verésen, azonban az 55.-számú ház a kikiáltási ár 
felénél, a többi ingatlanok a kikiáltási ár kétharma-
dánál alacsonyabb árban eladatni nem fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok 
beqsárának lOa-át készpénzben, vagy óvadék képes 
értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy a 
bánatpénznek a bíróságnál előleges elhelyezéséről 
kiállított szabályszerű elismervényt álszolgáltatni. 

Kir járásbíróság mint tkvi hatóság kőfzeg, 
1913. ápr. hó 26 án. — Halász Ernő s. k. kir. jbiró. 
A kiadmány hiteléül: Márkus kir. tkvvezető. 
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A lka lmas névnapi ajándék 
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Minden alakban cs Ízléses kivitelben száll í t ja 

azokat J j i n a l J r i g y e s könyvnyomdája J C b i i j i n . ' 

STOCK-

COGHAC 

MEDICIN A L 

hivatalos ólomzarral ellátott 
palackokban mindenütt kapható 

C A M I S u S T O C K 

7Q3Ü332IÜ 

B A R C O L A . 

Ha f3:a;:si] 
p:raistex, 

tetapoml 
pro: ' es 

SagOll&I öli a 

sz:loai:lyt 

mert 

- s z ő r 

Kevesebb 
a gond, 

szor 
Kevesebb 

a munka, 

szor >. 
Kevese tb . 
a munkabér! 

jeient, mert 

Gyiiinölcskertészek 

a sokszorta megjavított bordoi keverék és szám-

talan köszönd és elismerőlevél tanúsága szerint 

mindenütt a leanajjjobb megelégedéssel hasz-

J-nak nincs üledéke, vízbe dobva aaoanal oldó-

dik és biztosan pasztája a peroaosporát; tgf kélt »u .» fu»lk«tr«.i. ratfilic, tapadóképp.é «• 
«»*í,ho;» «rin*l< tiarmatiial, p*rm*ie«h«i » le; 

tuuznalau óriási muntta- cs pénzmegtakarítást 
jelent, mert az anyag teljesen kész ! 

használjanak sajat érdekűkben 

califomiai lét, a gyúmolcs-

rovarok •Ikeni védekezésre 

ro»ar»naB«t ininJon kártékony rovar lek .tésere, roíarfogd övet az 

összes kartékpny rovarok elfogására, £aur iná t a rovarok ellen nyári 

vedekczcsre. £aur i l jíarbolineumol a rovarok elleni téli védekezésre. 

£auri l oltóviasit az oltványok nemesítésére, 3chn«umint a zsenge 

virágok permjtozéicre, flicottn (juassiakivonatot faiskolák perm«-

tezcserc, Jopomort mezei egerek pusititasara Jampilt rovarok és 

darazsak elfogásra. Tessék mindezen cikkekről kimtritó Uirátt es 

használati utasítást kérni, melyet inasén és bérmentve küld az 

összes érdeklődőknek a 

V O K H I 1 szolóperm*te/esi anyaggyár 
W v a i l l i f BUDAPEST. VI ,Váci-ut 93,v, 
valamint képviselői. Hoffmann Ernő Szombathely, Rosen-

thal Lipót Cel ldömölk, Wentzl Ede Kőszeg. 

Johann Maria Farina d e m R u d o , f s p , a t z 

kölnivíz, kölniviz-pouder é s kölnivíz-szappan. 
Kapható drogéi iákban, gyógyszertárakban és i l latszertárakban. 

Ne tessék elfogadni 
kölnivíz-szappant köln imet és poudert, ha nincsen rajta n « 

FARIMA S ° Í S Z O r u t á n z o t t JOHANN MARIA 
FARINA Gegentlber dem Rudolfsplatz Akkor sem 
kell elfogadni helytelen és utánzott köh.ivizet kö ln iv íz 

K ü m é n t a . S e t t e r e i é t 
készítmény nőm volna kapható az On lakhelyén, mert a 

vi lághírű cég magyarországi képviselete • 

HOLCZER EMIL ZOLTÁN, Budapsst,VIII . S i l j e t v i r i -u . 16. 
egyszerű levelezőlapra azonnal válaszol és közl i ho l 

szerezhető be az e r e d e t i m i n ő s é g . 

Nyomatott ltónai Frigyes könyvnyomdájában Kőszegen. 
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