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Hirdetések nagysdg szerint jutányos drban 

szdmitatnak meg. 

Meddő nyár. 
Még nem haladtunk elő ebben a nyárban 

oly előre, hogy mar felállítsuk a mérleget, — 

de az bizonyos, hogy az óhajtott gazdasági 

veszedelmet ez a nyár se hantja le rólunk. Hiszen 

igaz, helyenként a csodálatos időjárás ellenére 

cleg j ó termés van, de még ha e részben nagyobb 

termes lenne is, amig a közgazdasági feszültség 

tart, addig jo napokról, a gondok eloszlatásáról 

nem beszelhetünk. 

Igazán meddő nyarunk van, melyben remé-

nyeink meghalnak. Es valami fásult közöny fog 

karjai koze. Am i talán minden bajnak ukozója. 

a balkani veszedelem l .>vabb tart. Az egymás-

sal szövetkezett ál lamok most mar a koncon — 

ami előre volt látható — összevesztek és a 

töröktől elfoglalt vitás területen folyik vér. De 

a mi vérünk is folyik. És ha csendes nézői is 

vagyunk a háborúnak, azért gazdasági veszedel-

met szörnyen érezzük. Máskor, a nyárnak ezen 

a táján, már meg volt az aratás billiansza és 

a pénzintézetek megnyitották az olcsó hitel 

zsilipjeit. Most még azok a hitelintézetek is 

zsilipet zárnak, amelyek eddig, habar vékonyan, 

a hitelnek némi kis erecskéjét áteresztettek. 

Semmiféle vállalkozás nem lendülhet fel abból 

az egyszerű okból, mert semmire nincsen pénz. 

A jelzálogpiac teren vagyunk a legrosszabbul, 

hiszen zálogleveleink egesz Európa pénzhiánya 

következtében visszaózónlenek és jelzálogbank-

ja ink kenytelenek tőkéjüket felhalmozni, hogy 

a beözönlő papírokat visszaváltsa. Ezért a vidéki 

takarékpénztáraknak visszleszámitoló intézetei 

nincsenek. És az a tőke, melyeket ők forgatnak, 

mar regen ki van helyezve. E mellett a hazai 

betetek nem szaporodnak. Hiszen a drágaság 

úgyis az igényeket szállítja Je. S mégis az 

emberek gondja súlyos, kivezető pedig ma 

nincs belőle. 

Széli Ká lmán a hazai pénzintézetek orszá-

gos ülésen jóllehet nem akart Hióbként veszhi . 

reket pengetni, — maga sem tudja, hogy e g y . 

hamar a mai közgazdasági feszültség változik-e, 

enyhébb lesz-e? Pranger, az osztrák magyar bank 

magyar származású vezértitkára nem tud egyéb 

kivezetőt a közgazdasági veszedelemről, mint 

azt, hogy a magyar középosztály (okozza le 

igényeit a min imumra . 

És ha ket ilyen közgazdasági kapacitás 

ekkent nyilatkozik, ki az az eptimista, aki hisz 

a viszonyok gyors változásában. Erről szó 

sincs! Meltan Írhattuk tehát cikkünk címéül, 

hogy meddő nyárban vagyunk, amelyben a 

közgazdasági viszonyok változását váró remé-

nyeink éppen ugy elfagytak, mint ahogy az 

áprilisi fagy tönkre tette gyümölcstermésünket. 

Ilyen viszonyok között halas dolog lész 

a Pranger eszméjére visszatérni és a legszigo-

rúbb takarékossag elvet emlegetni. Hálás dolog-

nak ez semmi esetre sem mondható, de viszont 

telette szükséges, és kötelességet mulasztja a 

közvéleménynek minden orgánuma, a mely 

ebben a meddő nyárban eppen a legszüksége-

sebb takarékosság elvet nem említi. 

A takarékossag elvének azonban, fő meg-

valósítója a magisztrátus, amely a piaci viszo-

nyok javitasaban tervszerű és egymásután való 

intézkedéseket tehet 

Elvarjuk ebben a nehéz közgazdasági hely-

zetben a magisztrátustól, hogy a kózlakosság 

megélhetési viszonyaiban ennek segélyére siet. 

Ma már elmulaszthatatlan, hogy a mi varosunk-

nak is legyen közélelmezési politikája, és hogy 

mindent megtegyen a legszuksegesebb táplálé-

kok minél olcsóbb megszerzésében. De ez ma-

gában még csak fél megoldás. Igazában a mai 

nehez időket csak azok élik át valsag nélkül 

es számithatnak a jobb idők eröduzzadására, — 

akik ebben a nehéz időkben minden iranyban 

a legszigorúbb takarékossággal rendezkednek be. 

Hogy a mostani meddő nyar ne sokáig 

tartson, arról eppen a dolgozó tasadalom 

nyugodt magatartása, takarékossagi szelleme és 

bizva-bizasa segíthet. 

A nőkérdés. 
A világ összes államai képviselve voltak a nálunk 

nemrég lefolyt nökongresszuson. A suffragettek napo-
kon keresztül foglalkoztak megannyi életbevágó es 
részükre megváltást jelentő kérdésekkel. Természetesen 
ők erős meggyőződéssel és fanatikus hittel állanak 
sorompóra jogaik kivivására Hogy minő eredménnyel, 
azt a jövő fogja megmutatni. 

Igen fontos kérdés a nőnemnek a társadalomban 
és az állami, jobban mondva, jogi életben való érvé-
nyesülése, vagy mint az mostanában divatos : eman-
cipálása. 

A házasság, női kereseti ágak, a női szabadság 
mind egy kalap alá fogattak és kimondatott a szen-
tencia, amely szerint, ha a nők tulajdon olyan foglal-
kozási körökben élnek mint a férfiak, akkor teljes 
joguk van arra, hogy kivegyék maguknak a férfi 
nemet megillető minden szabadságot. Ha nincs meg 
az a foglalkozásuk, atnely őket egy sorba állithatná a 
férfiak mellé akkor itt van a házasság, amely a régi 
felfogástól eltérően feloldja a nőt leánykori zárkózott-
sága alól és odakínálja a titkon óhajtott vogelfrei életet. 

Regebben volt és az angoioknál ma is az a fel-
fogás van érvényben, hogy eppen a párta alá jutás 
képezi zárókövét a leánykori élet könnyüvérüségének. 
A házasság egyúttal megkomolyodást jelent a hideg 
vérű és felette praktikusan gondolkodó angliusoknál. 
Szinte felemelő érzést kelt az a tudat, hogy a házassági 
frigy olyan intézménynek tartatik, amely alapját képezi 
egy nemzeti létnek és egy nemzeti jövőnek. Innen, 
ebből a komoly felfogásból kell magyaráznunk azt, 
hogy miért tudott sok apró nemzet évezredeken át 
jóformán ezen erkölcse folytán egyedül sok más 
alacsonyabb erkölcsű, bár számban túlsúlyban levő 
nép között megállani és pedig derekasan megállani. 

Nagyon sokan, különösen nők kardoskodnak 
amellett, hogy az asszonyok épp ugy mint a férfiak 
élvezhessék azokat az előjogokat, melyeket az uj kor, 
az individializtnus kora a férfi nem számára biztosított. 
Ezeket az előjogokat pedig ugy értik, oly képpen 
értelmezik, hogy miként az erősebb nemnek, akként 
nekik is lehessen felügyelet nélkül, kényük-kedvük 
szerint élni és szeretni. A házasságot ők elavult intéz-
ménynek tartják, amely csak megköti az emberi 
szabadságot és béklyót ver az emberi termeszeinek 
egyes kifejlődesére. Sokkal szűkebbre van szabva e 
keret, hogy sem itt érdemlegesen lehetne megbitálni 
és Ítéletet mondani erről a nagy szabású és az ember-
elet leglényegesebb pontját érintő kérdésről. Itt csak 
arra lehet és kell szorítkoznunk, hogy szóhoz juttassuk 
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Hazánk, a lovas nemzet. 
Irta Podmaniczky Gyula báró. 

A mai Magyarország területén a lótenyésztésnek 
már a hunok, avarok és magyarok betörései előtt is 
jelentékeny szerepének kellett lenni, az ország fek-
vése, a főid termesztése s azon körülmény, hogy 
lerulete legnagyobb része már a természet szerint is 
termelésre ós állattenyésztésre utalta a rajta élő 
lukosokat. 

Alig vonható emellett kétségbe, hogy ezen terü-
leten már a keletről beindult törzseknek megjelenése 
előtt is a könnyű és szívós alkotású lófajta volt az 
uralkodó, mert e fajtának használatára voltak utalva 
mar a lakosság gyérsége mellett ugy gazdálkodási 
mint érintkezési szempontból is, mert nagy távol-
ságok kai kellett számolniuk. 

Legnagyobb befolyást kellett azonban gyakorolni 
a lótenyésztésre a magyarok megjelenésének, kik 
lovas esapatjaikkal nemcsak hazánk mai területét, 
de egész közép Európát és a keleti Ottoman biro-
dalom határait is elözönlötték s éppen lovaik gyor-
sasaga és kitartása által lettek félelmetessé, mindenütt 
hamarabb megtudván jelenni a képzelt időnél « 
mindenütt győztesek maradván a nehéz lovakon, 
ellenük vonult csapatok felett. 

Képzelhető ugyan, hogy harci kalandozásaik 
alatt tigy a nyugaton, mint a kelolen is sok lovat 
ejtettek zsákmányul, de az fel nem tehető, hogy a 
nyugatról zsákmányolt nehéz lovakat tenyésztésre 
használták volna, mert özek sem harci, som gazdál-
kodási foglalkozásuknak és modoruknak meg nem 
telelhettek, s az ily módon s/.erzott lovak tenyésztése 
vulószinüleg egybeolvadt az eredeti magyar lóval. 

Képzelhető, hogy a tatárjárás e téren is nagy 
pusztítást végzett, azonban fel kell tennünk, hogy a 

tömérdek legelő és rétség mellett a hiány csakhamar 
pótolva lett. Amennyiben a tatárdulás folytán tatár 
lovak is maradhattak az országban, ez a fajta szem 
pontjából — mint azonos fajta — bajt nem képez-
hetett Bizonyosnak vehető tehát, hogy a/. Árpád 
származásúak uralkodásának tartama alatt a ló-
tenyésztés nagy mérvben űzetett, valamint kétség-
telen, hogy a tenyésztett lófajta a honfoglalással 
behozott keleti vért képviselte, részben podig abból 
képződött. 

A fentieket igazolja ama tény, hogy a tihanyi 
apátság (szent bencés rend) jelenleg is fenálló méne-
sének hiteles adatok alapján I. Endre király 1002-ben 
34 darab mént ajándékozott, tehát ott már abban az 
időben is foglalkoztak nagyban a lótenyésztéssel. 

Az árpádházi királyok kihalta után, amennyiben 
a külfölddel történt érintkezés mindinkább előtérbe 
lépett és a külháboruk viselésének egész sora meg-
kezdődött, már inkább feltehető, hogy az ország 
lótenyészete is nagyobb változásoknak volt kitéve 

Ha az említett események befolyását tekintjük, 
első sorban az Itáliába telt megjelenés és hadjáratok 
befolyását kell fontolóra venni. 

Hogy a közép és délolasz földre bevonult magyar 
seregek hazatértük után az olasz kultúrának bizonyos 
részét elsajátították, ezt tudjuk a történelemből, nem 
vonható tehát kétségbe a/, sem, hogy egyúttal az 
ott talált állatfajtákból is hoztak magukkal, p. o. a 
bivaly és a szamár e hadjárat utján lett az országba 
hozva, mit tanúsít ezen allatok magyar elnevezése, 
mi az olaszhoz hasonló („il semare") teherhordó 
állat, inkább öszvér, ebből keletkezhetett a „szamár" 
elnevezés, („il buffaíe" nálunk „bivaly"), e szerint 
kétségtelen, miszerint onnan lovakat is hozlak 
magukkal s ez annál hihetőbb, mert az olasz szár-
mazású fejedelmek, ha másra nem, tehát diszfel-
vonulasokra bizonyára szívesebben használták a 
szemre termetesebb úgynevezett díszes járású olasz 
(nápolyi név alatt ismert) lovat. 

Á XV. században kezdődő és egész a XVI I I . 

század legvégéig tartott háborúskodás a tőrök hata 
lommal a ló létszámát illetőleg bizonyára érzékeny 
sebet ejtett az orsz igon, másrészt azonban nein lehot 
tagadni, hogy a lófajta minőségét illetőleg a torok 
hódoltság következtében csak nyert az ország ̂  ló-
állománya. 

Tudjuk ugyanis, hogy a török foglalás alatt 
egyes török csapatok bizonyos vidékeket majdnem 
mint telepesek szállották meg s vannak tájak, 
melyek egy egész századon át következetesen meg 
volt ik szalva a törökaóg által s minthogy tudjuk 
azt is, hogy a torok lovasság majdnem kizárólag 
néneket használt harci lovakul, feltételezhető, hogy 
ezen méneknek a tenyésztésre való hasznalata nem 
tartozott a ritkaságok kozé. Ezt világosan megerősíti 
ínég a inai napit* is a nép birtokában levő lóanyag, 
mely mindazon vidékeken, ahol a török huzamosab-
ban tartott csapatot, a turkomán ló jellegét viseli. 

A régi, nagyszámú, erdélyi ménesek kiváló 
| anyagjuk legtöbbjének s/árm tz i*a a turkomán, illetve 
arab vérre vezethető vissza s önnek, valamint Erdély 
fekvésének volt tulajdonitható, hogy tetszetős külem 
ós szívósság szempontjából e ménesek anyagja a 
legelső helyet foglalta el hazánk lótenyésztésben. 

Amint a XV , XVI. és XV II század esemenyei 
az ország lófajtájára nézve annyiban voltak befolyás-
sal, hogy a turkomán vér tért nyert, éppen olyan 
halasa lett az országos lótenyésztésre nézve a XVII I 
században azon körülmény, hogy a nagyobb és 
jelesebb ménesekben a spanyol vér lott alkalmazva. 
E mellett szól ama körülmény, hogy hazánk régi 
ménesei legtöbbjében a XVII I . században spanyol 
vérti fedező mének használtattak, mert e szazad 
elején és közepe táján a főrendek és nagybirtokosok-
nak kedvezendő, az uralkodó háznak spanyolországi 
birtokairól egyeseknek jelentékeny számú mén 
ajándékoztatott s ily célból tekintélyes számú anda-
lusiai ló is vásároltatott. 

Hogy a spanyol fajta ló a'szóban levő század-
ban majdnem az egész világon a legkedveltebb volt, 
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= óra- és ékszer-árukban. = 
:: Vidéki m«flr«nd«Usek és javitasok aijorsan és Ulkiismcrttsstn aszközöhatntk. :: 

yuwatott Rónai Frigyes k|.i > vnyomdájában Kőszegon. 

A kőszegi fogházak hiányai foglalkoztatták e 

' heten a közigazgatási bizottságot Megdöbbentő ada-
tokat tárt fel különösen Kőszeg város rendőri fog 
házának elhanyagolt állapotáról és hasonlóképpen 
panaszolta a kőszegi szolgabirósági fogház beren-
dezésének hiányosságait. A kérdés élénk vitát keltett, 
amelvben részt vett Chernél Antal, Weöres István 
és H'.'rbst Géza alispán, aki jelentette, hogy a top-
házak fentartására oly kevés az ál lami dotáció, hogy 
abból nem telik berendezésekre. A közigazgatási 
bizottság végül elhatározta, hogy rendkívüli állam-
segélyt kér a kőszegi szolgabirósági fogház beren-
dezésére. Kőszeg városát pedig utasítja, hogy rend-
őrségi fogházát záros határidő alatt a közegészség-
ügyi követelményeinek megfelően rendezze be. — 
Sajátságos, éppen most türelmetlenkednek, midőn 
nemsokára a járásbíróság fogházépületeit a város 
céljaira visszaadják s akkor úgyis rendben lesz. 

Kőszeg csatornaza-a A Kert-utea csatornázása 
miatt bonyodalmak keletkeztek, amelyek a város 
csatornázásának egész problémáját felbolygatták. 

'miniszter (Jiirtl Ödön t'elebbezésének elutasításával, 
de panasz inak figyelembevételével kötelezte a várost 
a Kert utca csatornázására és utasította, hogy a 
városszabályozási terv alapján készítsen egyöntetű 
tervet a város egész csatornázásáról, mert közegész-
ségügyi szempontból elengedhetlen szükségesnek 
tartja a városnak egységes terv szerint való csator-
názását. A belügyministérium műszaki osztálya kész-
séggel felajánlja szolgálatait Kőszeg városának a 
tervezés keresztulvitelében. 

A tűzoltó-egylet augusztus 10-én a sörki rtben 
tancestélyt fog rendezni. 

A mai noegyleti estelyre közel 8<)0 meghívó 
küldetett szét helyben és a vidékre, mégis meg-
történhetett, hogy tévedésből, a névjegyzék hiányos-
ságából vagy a kézbesítés körüli eljárásból valaki 
meghívót nem kapott. Magától értetődik tehát, hogy 
ez nem szándékosságból történt. A nőegylet választ-
mánya arra kéri mindazokat, akik bármely okból a 
meghívót kézhez nem kapták, tekintsék magukat 
meghívottnak, jöjjenek el s támogassanak bennünket, 
ugyanolyan szeretettel, mint azt minden részről 
tapasztaljuk. A jótékony cél támogatásában minden-
kit igen szivesen lát vendégül. 

A mai estely rendezo-bizottsagat. mindazon igen 
tisztelt urakat, akik az abban való részvételt elvállalni 
szívesek voltak, arra kérjük, legyenek szívesek a 
ma vasárnap délelőtt 10 órakor a városház termében 
tartandó értekezleten megjelenni s ugyanitt a rendezői 
jelvényt is átvenni. Akik ebben akadályozva vannak, 
a jelvényt az estélyen fogjuk átadni. A kath. jóté-
kony nőegylet választmánya 

A mai esteiy nyeremenyei, mintegy 000 darab 
különböző tárgy, képezik az áltulános érdeklődést, 
mert van koztuk nagyon sok olyan, melyet meg-
nyerni valóban érdemes. A kisorsolásnak rendjét már 
a meghívókon közölték, mégis a közönség még be-
hatóbb tájékoztatása céljából nagybetűs plakát fogja 
világosan hirdetni, hogy mindenki, akinek tombola-
jegye van, az ennek fejében a felállított szerencse-
kerékből maga fogja nyerőszámát kihúzni s nyeremé-
nyét a nagyteremben nyomban át is veheti. Azok részére 
kik nem jelentek meg, de a jegy árat megfizették, a 
bizottság huz nyerőszámot. Az estélyen át nem vett 
nyereményeket csakis másnap délig vehetők át. A 
megmaradt tárgyakat következő vasárnap délelőtt a 
városházán az egyleti pénztár javára elárverezik. 

Az allatvedo-egyesulet közgyűlésé ma délelőtt 
11 órakor lesz a városháza tanácstermében Chernel 
István elnöklete alatt. Itt jelentést tesznek az egylet 
működéséről, bemutatni fogják a zárszámadást és 
két választmányi póttagot is választanak. 

Footballcsapatunk múlt vasárnap ismét szép 
sikert aratott. A M.Á V. szombathelyi footballcsapat-
jával mérkőzött meg itteni vásártéri sportterületén 
és 0 : 1 eredménnyel győzte le. A játék kissé túl-
ságosan heves volt. — Másik csapatunk Vasvárott 
volt az ottani csapat revánsmérkőzósén. Az első 
félidőben 0 : 0 az lett eredmény, de a másik félidőben 
igen erőszakosra fordult a játék és 2 : 0 eredménnyel 
végződött a vasváriak javára 

Sportegyletünk alapszabalyait a belügyminiszter 
jóváhagyta. Még e héten fogjak kézbesíteni, mire 
végleges megalakulásra meghívják az eddig jelent-
kezett pártoló tagokat. 

Az Arpad-teri tormeldkdombot végre leásták, el-
hordták s most már egy szabályozott térség várja a 
parkká való átalakítást és vasráccsal való bekerítést. 
De már a mostani állapot is igazolja, hogv emiatti 
gyakori felszólalásunk mennyire helyén volt' valamint 
az is, hogy a Pallisch utcai burkolat nívó leszállítása 
nélkül ezt a szép kiképzést el nem érhették volna. 
Kz elégtételül szolgálhat annak, aki ezt elég hosszú 
időn át szorgalmazni, kiküzd-ni kénytelen volt. Most 
ínég csak az lenne a kívánatos, amire szintén már 
figyelmeztettünk, hogy az e téren elhelyezett ívlámpa 
oszlopot, Mária szobrát és kutat a park közepére 
elhelyezzék, szabad közép bejáróval, ahhoz hasonlóan 
mint a belvárosi kútnál. Kz is nagyonhozzájarul e 

. térnek szép kialakulásához. 

| Vamhaboru tört ki ismét Nem a monarkia k ő 

állama, hanem a sorgyár és a váinotszedO város körött. 

Helyi hirsk. 
Eloleptetes. Marton Ödön földink, budapesti 

postatisztet első osztályú posta- és távíró tisztté 1 

léptették elő. 
Pénzügyi biztosunkat, Raabe Róbertet, Fehér- ' 

templomba helyezték át. Helyét J akab Imre szatmár- j 
németi pénzügy igazgatósági biztos fogja elfoglalni. 

Halalozas. Csütörtökön hunyt el 69 éves korá-
ban az itt nyugalomban élt Szabó Ferenc kántor-
tanító, aki 40 éven át szolgálta a tanügyet Meszlen-
l»en Holttestét pénteken szállították oda, inert az volt 
a kivánsaga, hogy ott pihenje örök álmát, hol tanít-
ványaival egykor haló poraiban is együtt lehet. 
Meszlen községe is igen szerette s tegnap délelőtti 
temetése impozáns részvétben nyilvánult meg. 

A Janosa-fele hazat a lőtéren bírói árverésen 
megvette 3Ő.<J00 koronáért Tremmel Károly a szom-
szédos kávéház tulajdonos, kinek helyiségei ezen 
házba benyúlok. Az ezen eladásnál érdekelt takarék-
pénztár utóajánlatot adott be. 

Negyveneves talaUozoja volt e héten Szombat-
helyen azoknak, akik ennyi évvel ezelőtt ott érett-
ségit tettek. Kőszegről Horváth Sándor nyug. ezredes 
volt a ritka ünneplők sorában. 

A vasutas arvahaz felavatasi ünnepelyet a szövet-
ségi bizottsággal együtt egy helyi bizottság fogja 
intézni. A városi tanács Kőszegi József rendőrkapi-
tány elnöklete i.latt a kovetke/.ő bizottságot kérte fel 
közreműködésre: Waisbecker Kde, Kirchkuopf Mihály, 
Freyberger Sándor, Laas József, Wentzl Mihály, 
Róth Jenő, Lauringer Ferenc, Gürtl Üdön kép-
viselőket és dr. Hegedűs János. dr. Kováts István, 
J imbrits Lajos, Jagits Imre, Hass Rezső tanácstagokat. 

A vasutas szóvetseg árvaházépitési műszaki 
bizottsága vasárnap isinét itt időzött a munkálatok 
megtekintésére s a berendezési tárgyak megrendelése 
ügyében Itt voltak: Uhlwurm fcfelügvelő, elnök, 
Lorber József titkár, dr. Nyitrai jcgvző. 'dr . Magyar 
Sándor, Mogyoróssy Gyula bizottsági tagok. Eljárásuk 
eredményét csütörtökön tárgyalta Budapesten a köz-
ponti bizottság. A helyben előállítható iparcikkeket 
itt rendelték. 

Iparművészeti növendékek jöttek Vasvármegvébe 
tanulmányok céljából. Több napon át Kőszegen is 
lógnak időzni s főleg a régi érdekos magánházak és 
középületek homlokzatáról és egyéb művészi értékkel 
oiró részletekről rajzokat készíteni. 

Kepkiallitast es felolvasast rendez Faragó festő-
művész az ev. felsőbb leányiskola dísztermében A 
képek egy korona belépti d'ij mellett tobb napon át 
lesznek megtekinthetők s miután leguagvobb részük 

.városunkról való festmények, bizonyára sokan fogják 
! megtekinteni. 

Város i ügyek. 
2238 y u Hirdetmeny. 

Kőszeg szab. kir. város számvevősége ezennel 
k zhirré teszi, hogy a f. évre kivetett bikatartási 
k 'Itséget és legelőbért feltüntető kimutatás és össze-
í rn i lajstrom f. hó 13 tói 2 l - i g közszemlére van 
kitéve. 

Kőszeg, 1913. julius 10-
.4 seá m vvőséy. 

2; i«9u Hirdetmeny 
Kőszeg szab. kir. r. tan. város számvevősége 

a szombathelyi m kir. I 'énzűgyigazgatóság 34SS4 II. 
1913. sz. rendelete alapján közhírré téteti, hogy az 
1913. évi házadó kivetési lajstrom 1913. évi julius 
Í J—20- i g a városi adóhivatalba 8 napi közszemlére 
ki van téve, hol az a hivatalos órák alatt az érde-
kelti k által betekinthető. 

Kőszeg, 1913. julius hó 12. 
.4 számvtví'mty. 

I csak arra való, hogy vagy magánosok, vagy tarsasag, 
vagy az állam anvagi gyarapodásának legyen elo-
moiditoja. az. bár "mennvirt is szépítgessék a dolgot, 
sohasem alkalmas arra, hogy a nőben valamikepen 
kifejlesszek nőiességét. 

A női lelek finomsága eldurvul, vagy legalabb is 
közömbössé válik ideális törekvése iránt. Nagyon jol 
tudjuk, hogy csak az intelligenciának proktarjai adjak 
leány gyermeküket erre a pályára nyilván azért, hogy 
házastalanságuk esetén legyen meg a betevő falat, de 
az sem tagadható, hogy ezzel egy egész női osztály 
fosztódik meg legszebb kincsétől: a nőiességtől. 

Strindberg erre vonatkozolag azt hiszi, hogy nem 
szükséges keresnünk női gyengédségeket. Ezek a 
gyengeségek nagy követeléseket tamasztanak a férfi-
akkal szemben. Itt van mindjárt a házasság, melyet 
boldognak csak akkor tartunk, ha megva.i a házas-
felek között a harmónia. És miből áll ez a harmónia? 
Nemde abból, hogy becézgetjük egymást es legyez-
hetjük egymás hibáit. Már pedig a házasság boldogsága 
Strindberg szerint abból állhat, hogy kölcsönösen be-
ismerve egymás hibáit, ezeket elnezzük. vagy ezek 
nyom vesztesére törekszünk. Ez az igazi harmónia. 

A nő igv megmaradhat gyenged es családi ob-
jektumának még akkor is. ha olyan foglalkozása van, 
mint a férjének. Ezzel megszűnik az alárendeltsége, 
valamint az uralomra vágyása. 

az ezen század szellemének, szokásának, igényének 
és Ízlésének természetes és könnyen magyarázható 
következménye. Azon században majdnem mindent 
a formának áldoztak fel, amelyben az igazi és cél-
tudat's eljárás alá lett rendelve a megszokott hagyo-
mánynak divatnak, főkép pedig a tündöklő külső 
ségn-k, a ló költséget is ezen fogalom szerint ítélték 
meg s a kisebb termetű s így jelentéktelenebb kül-
sejű, de izomzatában és egész szervezetével tehet-
seget ig.TŐ keleti lovat, mely a legfárasztóbb mene-
teket kibírt.i s a híres spanyol lovat valódi erőben 
és képességében felulmuita — megvetették — miután 
mozgása - « alkata nem volt szemre oly díszes, mint 
az audalusr.u méné 

Nem csoda, hogy az általános ízlésnek hódolva 
a magyar főurak és ménestulajdonosok is az Kuro-
paban, Angliát kivéve, labra kapott tenyésztési irányt 
követték s a diszfelvonulásokra s iskola lovaglásra 
minden es« tre előnyösen használható spanyol fajtát 
kegyelték. 

M í g tehát a X V I I I . században a főúri s igy 
jelentékenyebb ménesek fajta jellege az eredeti faj 
tátói a spanyolhoz idomult, addig a nép kezén levő 
anyag — kivéve a német gyarmatokat, megőrizte 
régi alakját és eredetét, de gondatlan és mostoha 
kezelés folytán annyira törpüli, hogy hadi célokra. 
* agy úgynevezett hintós vagy igas szolgálatra — 
edzettsége é> jó vére dacára sem lehetett feltétlenül 
alkalmazni — mely körülmény az ország lótenyész-
tését komoly veszély elé terelte. 

Kzt látva, támadt a század vége felé azon eszme, 
hogy a kormány az altalános tenyésztés érdekében 
méneseket illetve telepeket alapit. 

a mai kor hivatott emberét: akit a maga tapasztalatai 
meg nagy lángesze minősítettek legjobban arra, hog> 
ezen oriasi horderejű dologról ugy beszeljen, mini 
aki egy emelkedett szempontbol beszelhet. 

Ez az ember pedig, aki irasaiban a moderr 
emberiség szamára egész uj es eddig járatlan ösvénye-
ket jelölt ki. ez az ember, aki korunk minden fájdalmai 
és örömet, minden gondolatát es erzeset magaba 
szívta és hatalmas egyéniségének bélyegével kifejezesrt 
hozta, ez az ember, aki titani erővel tudott mint kis 
nemzet szülöttje és mint egy nagyon korlátolt nyelv-
terület munkása világhírre vergődni, ez az ember 
Strindberg Ágoston, norvég iró. 

Mint színész kezdte meg pályafutását. Egy vonás, 
amely majd minden szellemi hérosszal közös Kesobb 
sok "küzdelem után a tudományok csöndesévébe 
hajózott, hol igen nagy es sokoldalú ismeretre tett 
szert. Ezen ismeretekkel felszerelve, indult neki az 
irói pályanak. Iroi tárgyait mind az asszonyi életből 
vette es hatalmas zsenije ugy tudta egymáshoz fűzni 
az esemenvek szalait, hogy a női sziv mögött meg-
ereszthetjük korunk társadalmának minden ervereset. 

A nőről egy időben ugy nyilatkozott Strindberg 
munkáiban, hogy annak semmi szin alatt nem kell 
megadni azokat'a jogokat és követeléseket, melyeket 
mint igényeket az uj korhoz támaszt. 

A nő termeszettöl fog\a gyönge és mint ilyen 
egyszersmind hamis is, alattomos is. Ha egyenjoguvá 
válnék a férfival, akkor ravaszsaga erejcvel megtenne 
azt, hogy felszínre kerülve, meghonosittatná az ő 
tulajdonságait, amelyek nem egyebek, mint hiúság, 
ketszinüseg. hizelges. A világ ugy ilyen szellemi indí-
tékok alatt fejlődnék, es természetesen visszafejlődnék, 
vagy ami meg rosszabb, ferden fejlődnek. Az uralom-
vágy, a fanatizmus es sok más olyan önző és emberi-
etlen erzes, amit inditó ok gyanant mutathat fel a 
história, mind különb annal, ami elvárható, ha meg-
adatik a nőknek a teljes jogegyenlöseg Azonban meg! 
nem állítható az hogy a nők kizárassanak mindabból, 
amit a férfiak eddig mintegy szabadalomképpen foly-
tattak. Azzal meg nem vonul be a társadalomba a 
női gyengesegek egesz sorozata és legkevesbbe veszik 
át a férfiak e gyengesegeket azzal, ha orvosnőket, 
tanárkisasszonyokat képeztet az allam. Sőt ellenkezőleg, 
okszerű beosztás mellett egy nagyszabású gazdasági j 
kérdést oldottunk meg ezzel es azt is, hogy a nőket I 
minél inkább eltávolítjuk a férfias természettől es így 
szabadabban, függetlenül egymástól fejlődhetnek ki a 
nembeli tulajdonságok. 

Am ez eppen a jelzett ket női pályáról állitható 
csak. A nő orvos, ha kiképzi magát gyermekorvosnak, 
vagy speciálistájává válik a női betegségeknek, ezzel 
egy nagy kultur missziót teljesít. A gyermeki sziv és 
a kedely úgyis nagyon rokon a női gyengédseggel a 
miért nagy hasznot lathatunk belőle, ha nőorvosok 
ápoló és gyogyito kezei közé kerül a szenvedő apró-
ság, főle^, ha ehhez a gyöngédséghez meg kellő szak-
avatottság is járul. Ugyanez áll a serdülő leánygyer-
mekekre is. Nekik epp ugy szükségük van női képzett | 
tanerőkre, mint tanárokra a fiuknak, kik serdülő korba 
jutnak, abba a helyzetbe, hogy az elméleti foglalkozási 
meg óvja őket a kicsapongásoktól. 

Más megítélés alá kerül a nőknek magán és | 
köztisztviselői minősege. Az orvosi és pedagógiai 
pálya meg mindig visel magában bizonyos ideális 
tartamot a reális kenyérkereseten kivül. De a hivatal-
nokoskodás, nevezetesen az a hivatalnokoskodás, amely 



r . , e u k r ó n i k a . 

Tisza Istvánt ujabban Arad varosa, Debrecen 
és Felső-banya választották díszpolgárukká. Torontál-
ós Szepes vármegyékpedig bizalmat szavaztak a 
kormánynak-

Beöthy Laszlo kereskede mi miniszter családi 
okokból lemondott, — és uj kereskedelemügyi 
miniszterré báró Harkányi Jánost nevezte ki Őfelsége. 

Magyar orvosok Szerbiaban L'gron osztrák és 
magyar követ értesítette a szerb Vörös Kereszt 
Egyesületet, hogy Paticsovából kilenc magyar orvus 
fog ide érkezni es fel fogja ajánlani szolgálatait a 
szerb Vörös Keresetnek 

Vádolják a monanuat A Zeit berlini tudósítója 
odavaló orosz körökből értesült, hogy Oroszországban 
ezidó szerint igen nagy az elkeseredés Ausztria és 
Magyarország ellen Az orosz közvélemény azt 
mondja, hogy az uj balkáni háborúért a monarkia 
a felelős, mert ha Ausztria és Magyar >rszag nem 
tanácsolta volna a balkáni államoknak, hogy a ear 
döntőbíróságát utasítsák vissza, akk^r a ca békés, n 
oldotta volna meg a bonyadalmat. Ha Ausztria és 
Magyarország mozgósítani fog, akkor Or >s/ irszag is 
hasonló intézkedéseket fog tenni. 

A Monarkia magatartasa \ 
Románia elrendelte hadseregének Bulgáriába való 
bevonulását, a Kei -hspost megjegyzi, hogy Ausztria 
és Magyarország mar régebben minden kétséget 
kizáró módon kijelentette, hogy abban az esetben, 
ha Bulgária és Komám között békés ineg< gyozés 
nem jönne létre, a monarkiának Komama oldalán 
vau a helye. 

Oroszország kaszenletben Bgi orosz diplomata 
kijelentette, ha a mostani háború jelentékenyebb teru 
leti változást idézne elő a Bdkánon Oroszország 
rögtön beavatkoznék, mert semmi körülmények között 
nem tűrné, hogy Kománia nagyobb területhez jusson, 
mint amennyit eddig igényelt Oroszország nyugod-
tan vár egyelőre, de Hbban a pillanatban beleavatko-
zik, amikor Kománia akar a helyzet ura lenni 

Holt ponton. A román-bolgár tárgyalas holt 
pontra jutott. A legfőbb nehézsegot az okozza, hogv 
a bolgár kormány nem akar őszintén szint vallani. 
Ausztria és Magyarország és Németország még 

V i d é k i h í r e k . 

Panaszkodnak a caki loter miatt. A kőszegi 
szolgabírósághoz pénteken egy özvegyasszonynak 
ántiinilitárista feljelentése érkezett. Az özvegyasszony, 
akit özv. Haramia Józsefnéuek hívnak, haragszik a 
katonákra, mert állítása szerint a czáki lövőgyakor-
latok színhelyén van az ő erdőrészlete is, amelyben 
mindenféle erődítéseket emelnek katonáék, magát az 
erdőrészt pedig pozdorjává lövöldözték, ugy annyira, 
hogy az aránylag kis területen 200 korona kárt 
okoztak neki. Mint hírlik, Czák község érdekolt 
lakói altalában el vannak keseredve katonáék ellen, 
és legközelebb küldöttségileg fogják kérni a katonai 
parancsnokságot, hogy a eáki lövőteret vagy szün-
tessék be, vagy az egész határt vegyék meg 

Repülni akar Szombathelyen. Dobos István rákosi 
aviatikus tegnap táviratban kérto a rendőrhatóságot 
arra, hogy adjon neki engedélyt Szombathelyen ogv 
repülőnap megtartására A rendőrkapitányság az 
aviatikust személyes jelentkezésre hívta lel. 

Csendorkeruleti szekhel>et remélt Szombathely 
és most ugy értesült, hogy azt Debrecenben akarják 

NESTLÉ"" 
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felállítani. A vármegye ált il is támogatott feliratot 
intézett Szombathely városa a. kormáuyb >z. 

Beszüntetik a nemesedi postahivatalt A soproni 

posta és t ívirdaigazg.Uósag be akarja szüntetni a 
nem<'sesói postahivatalt, ^minthogy a forgalom igen 
csekély A postaigazgatóság csupán postaugynokséget 
kíván NlOIMMÓbsil létesíteni és az áts/.ervezé> mim-
kálatait már be is vezette. 

Iparv.isut Csepregnn Kózig izgatási bejárás volt 
Csepiegeu a zalabér sárvár -csépreg -kőszegi h. é. 
vasút tárgyabau. A bejárás tulajdonképen csak a 
Scholler csepregi n igy birtok w kerelino folytán volt 
szükséges, ki az újonnan épült vasút csepregi állo-
mása mellett, az úgynevezett pajtáskertben teherrakó-
dót akar létesíteni 

A sarvar körmendi vasút. Fábián Lajos uj 
vasutat tervez a vármegyében. A zalabér sárvár-
kőszegi vasút építője most Sárvárt Körmenddel akarja 
összekapcsolni. A nyert előmunkálati engedélyt 
gyorsan követte a közigazgatási bejárás elrendelése, 
amit a kereskedelmi miniszter julius hó 24-ére tűzött 
ki. A bejárást Nóvák Bertalan műszaki főtanáé* 
vezeti. Julius 24-én Sárvárott Sárvár, Sár, Ikervár, 
Kábakovácsi, Meggyes és Balozsa, Jö én Kniubau 
Kum, Zsennye, Kábapüspóki, Rábaszenttamás, Haha-
molnári, Kábahidvég. Hidas és Egy házasból lós. 
L'Ö áu Molnaszecső I, Egyházasszeesőd, Néinoiszecsod 
és Körmend érdekeltsége számára lesz a bejárás 

A celldömölki kovezetvamot felemelik A 
döinolki kövezetváin eddigi díjtételei korántsem 
elégségesek azoknak a nagy befektetéseknek fede-
zésére, amiket a város az utcák aszfaltozásán tett. 
Ezért a kövezetvámnak 33 százalékkal való fel-
emelését kérelmezte. Az ipari és kereskedelmi kamara 
valamint a közgazdasági előadó véleményezte a 
kövezetváin felemelését, aminek alapján i vármegye 
közigazgatási bizottsága tengnap felterjesztést intézett 
a kereskedelmi miniszterhez és ajánlotta a cell-
dömölki kövezetváin kért felemelésének engedélyezését. 

Eltűnt fiu. Egy nagygencsi polgár szerdán bo-
jelentette a kőszegi szolgabiróságnál, hogy Heiuing 
Imre 11 éves fiu, aki nála szo gálatbau volt, négy 
héttel ezelőtt eltávozott tőle és még nem j tt vissza 
Minthogy a gyermek apja is panaszt em-dt, a kosz-'gi 
szolgabiróság elrendelte a körözését. 

Cigányasszony satora Ladiladilom, mondjaa 
nóta egy szomorú végű tűzesetről. Tegnapelőtt reggel 
olyanforma tnz volt Németgyirótou, mint a nóta 
beszéli, de nem a sátor ég-tt le, hanem egy valóságos 
ház, ahová békességgel letelepedett Holdosi Teréz, 
a cigányasszony. Itt érte tegnapelőtt az a katasztrófa, 
hogy kigyuladt a háza s leégett tiOO korona értékben. 
A csendőrség megállapítása szerint a cigányasszony 
maga okozta gondatlanságával a tüzet és hat ladi-
ladilom, biz ez szomorú, prózai riport-refrén: föl-
jelentette a járásbíróságnál. 

is áldoztak e célra. Szombathelyről cs.ik néhány 
turistát láttunk. Kohoncról és a közeli kézségekből 
igen sokan gyűltek Őssz i. Délre járt az idő, mikor 
Varga József rohonci épitőmester átadta a kulcsokat 
Bertók Károly nagyközségi főjegyzőnek, majd pedig 
Kusa Béla főszolgabíró mondott ünnepi bes/édet és 
ezt követte az épület egyházi felszentelése Heisz 
Mátyás lékai esperes által. L'tánua Niedermayer 
Alajos és Marx Karoly ismertették a toronyépítés 
történetét és utánuk Hatvan Ferenc a soproni 
Dunántuli Turista Egylet elnöke köszöntette meleg 
szavakkal Kolione község érdemes alkotását. Végol 
Uull ner László jegyző, kinek legtöbb érdeme van e 
inii gyors létrejöttében, felolvasta a toronyban el-
helyezendő emlékirat tartalmát A legfelső erkélyről 
szólalt fel iiletve le még Kovács Gé/a szerdahelyi 
tanító, igen sikerült verses kos/, intőben megemlékez-
vén mindarról, amit e torony tetejéről a szélrózsa 
minden irányában láthatunk s meg ne lássunk. Ezek 
után a nagyszámú közönség elszéledt az erdő mélyé-
ben s ki ki a magával hozott elemózsia elfogyasz-
tásához látott, mert a felállított korcsmákhoz hozzá-
jutni majdnem életveszélyes volt. A rohonciak leg-
többje kényelmes asztal mellé telepedett. Utóbb 
táncba is fogott a fiatalság. A toronyról az a véle-
ményünk, hogy az bár szilárdan megépített, a célnak 
elég jó épület, de mint ilynemű alkotas sikerültnek 
nem mondható. Ez volt különben ez általános véle-
mény. Nagyon formátlan tömböt képez és nem is 
magaslik ki legalább annyira, hogy messzebb vidék-
ről is meglássák, ha már ugy mondják, hogy a 
Dunántúl legmagasabb pontján áll, — de annyira 
sem emelkedik ki, hogy a körülötte levő fáknak 
néhány év múlva bekövetkező félszökése után is 
mindenfelé akadálytalan kilátást biztosítson. Néhány 
méterrel magasabbra kellett volna megépíteni. Ugy 
mondják, hogy most nem állott elég pénz rendel-
kezésre s idővel meg lehet toldani. Jobb lett volna 
még egy évig várni. Ily századokra szánt alkotások-
nál nem szabad elsiettetni a dolgot. Szebb és meg-
felelőbb tervet is lehetett volna szerezni. No de most 
már megvan, s előnye legalább az, hogy alsó épü-
letében őrt is elhelyezhetnek, egy másik szobában 
pedig turisták menedéket is találnak, sőt frissítőket is, 
ha lesz benne állandó őr. Ha ezt viszik keresztül a 
rohonciak, nem bánjuk, elnézziik nekik, hogy nem 
nagyobbszeni alkotást hoztak létre s nem országos 
jolleguvé tették felavatását. A torony építési költségei 
S400 koronára rúgnak, de ennek a kifizetésére még 
vagy 1000 korona hiányzik. Akik idáig segítették, 
bizonyára ennek a hiánynak előteremtését is szívesen 
fogjak támogatni. Legnagyobb adakozói: Kohonc 
község 1000 korona, Thyssen báró 1000 korona, 
Vasvármegye 500 korona, Kőszeg varosa 300 korona. 

Gyereket a korcsmaba vinni már régen tiltja a 
törvény. Ha nem tiltaná, a szülőknek kellene gyer-
mekük erkölcse és egészsége érdekében olyan óva-
tosnak lenni s oda el nem vinni. Nálunk a buseu-

jsank mételyezte meg a lakosságot. Minden ilyen 
borkimérő lakásában szolgálja ki a vendégeket és a 
gyermekek is ott vánnak közöttük s várják a 10 
órát, hogy a füstös, borgőzös, teleköpótt szoba ki-
ürüljön és alvásra lefeküdhessenek. Ahol ez a divat, 
neui csoda, ha uieggyokeredzik az a szokás, hogy 
más korcsmába, még inulatsagra is elviszik zsenge-
koru gyermekeiket s az sem, hogy fittyet hánynak a 
rendőrnek, ha ennek tilos voltára figyelmeztet Most 
meg azon bosszankodnak, hogy a rendőrhatóság 
ezért bünteti őket. Az a baj, hogy már régen mién 
nem teszi. Iskolásgyerekek nein a korcsmába valók. 

A tűzifa ellen mindig az volt a panasz, hogy 
mikor az erdőből lefuvarozzák, néhány hasáb elvesz 
belőle. Ez vitte rá a várost arra, hogy az egyes öl 
tömböket megolvastassa és a váltott fabárca leadá-
sánál az erdőőr kötelessége, hogy a hasábok számát 
jelző igazolványt adjon át a fuvarozónak. Aki tehát 
érdekeit megőrizni kívánja, ezen igazolvány alapján 
vegye át a fát itthon, ha házhoz szállítják. Mert ha 
ezt tenni elmulasztják, megint csak lábrakap majd 
a hasábfa-elvesztés szállítás közben. 

Elloptak a kocsiját. Kellemetlenül járt Baum-
gartner János felsőlászlói gazdaember. Vasarnap 
este 10 óra tájban Kőszegfalván járt egy lovas 
fogatán s betért a korcsmába egy kis italra. Kicsit 
borozgatott, azután kiment az utcára, hogy folytassa 
útját, de legnagyobb meglepetésére nem találta meg 
sem a lovát, som a kocsiját. Az eltűnt fogatról 
jelentést tett a rendőrségnél, amely a fogatot Csömo-
tén megtalálta. 

Szegény sörgyár! A rud mindig csak rád jár. A 
város azt követeli, hogy fizessen vamot h i bej ül a 
városba, mert a vámsoroinpóu ttt 1 van a gyára. Pedig 
úgyis megfizeti a vámot, ha a vasútra illetve vasúttól 
szállít. Kétszer fizetni pedig nincs kedve, de erre 
nem is kötelezhető. A város azon az állásponton van, 
hogy csak a gazdasági terméket beszállító helybeliek 
nem fizetnek a vámsorompónál, de a sörgyár ipar-
terméket szállit. A sörgyárnak pedig az véleménye, 
hogy 6 belterületen vámfizetésre éppen ugy nem 
kötelezhető, mint ahogyan nem fizetnek a fafuvarozók 
ha szintén messze a sorompón tuli területről jönnek 
a városba s mint például nem fizetnek a sorompón 
tuli malmosok, kik szintén iparterméket szállítanak 
a városba. Az csak kényelmi dolga a városnak, hogy 
vamsorompóit nem a vámul elejére állította. 
Ugyancsak vámot fizetni megtagadtk azok is, a k u 
a sörgyárból állathizlalásra törkölyt szállítanak, ugy 
gondolván, hogy belterületen közlekednek, éppen ugy 
amint a sorompón tuli szántókról szállítanak hazi^ 
takarmányt A város mindnyájukat vámkihágásért, 
félje eutette a rendőrhatóságnál s akárhogyan dönti I 
el az elsőfokú hatóság, felebbezés, tehát vámháboru 
lesz belőle. 

Evang. egyházi gyülesek. A vasi felső evang. 
egyházmegyei tanítóegyesület julius hó 8-án Felső-; 
őrott tartotta évi gyűlését. A közgyűlésen t»0 tanitó 
és több lelkész volt jelen ; tárgyalták az elnök évi 
jelentését, az alapszabály módosítását, valamint a 
pénztáros és számvevő jelentését. Németh Ferenc 
tanitó visszaemlékezést irt és olvasott fel baró Eötvös 
József költőről, születésének századik évfordulója 
alkalmából. — A vasi felső evang. egyházmegye 
julius y én tartotta ugyancsak Felsőőrön évi köz-
gyűlését. melyen Stettner Gyula főesperes és Hra-
bovszky István felügyelő elnökölt. A közgyűlés egyik 
főtárgya volt Bever Teofil újonnan választott al"s 
peresnek uj hivatalba való beiktatása. Ziermann 
Lajos, pinkafői lelkész, kit a soproni gyülekezet 
választott meg lelkészévé, itteni alesperesi hivataláról 
lemondott és a közgyűlésen meghatottság hangján 
könnyes szemekkel búcsúzik el az egyházmegyétől, 
melynek 14 évig volt munkás tagja. A megüresedett 
alesperesi tisztségbe a gyülekezetek bizalma és 
szeretete Beyer Teofil kőszegi lelkés/.t emelte, ki a 
közgyűlés szine előtt letette hivatali eskujét, azután 
köszönetet mondva u bizalomért, elfoglalta uj tiszt-
ségét. Az egyházmegye főjegyzőjévé Balikó Lajos 
kőszegi lelkészt és dr. Szovják Hugó eddigi aljegyzőt 
választotta. A közgyűlés tárgyalta még a különböző 
jelentéseket és folyó ügyeket. A közgyűlés után 
bankett volt a Kohler-féle vendéglőben, melyen 
lelkes felköszöntőkben nem volt hiány. 

Figyelmeztetes. A szombathelyi sajtóbizottság e 
hó 14-én, hétfőn délután 4 órakor Kőszegen a szt. 
Domonkos zárda tornatermében alakuló gyűlést tart, 
melyre a meghívók már szétküldettek. Mivel azonban 
a meghívó a mélyén t. hölgyközön-ségnek vasarnapra, 
azaz e hó 13-iki délutánra hivjaegybe, ezúton 
tisztelettel figyelmeztetjük a meg hívottakat, hogy 

a gyűlés nem ma vasárnap, haneuiholnap, azaz 
hétfőn tartatik meg a font jelzett időben. Kérjük 
a keresztény holgyközönség miuélszámosabb megje-
lenését felekezeti különbség nélkül.Akik esetleg 
meghívót nem kaptak volna, ezutontisztelottel meg-
hívatnak. 

Gyümölcs- és zöldség foldoigozo tanfolyam Koszé 
gen A földmivelé-ügyi miniszter anyagi támogatásá 
val Gyulay Károly f évi augusztus hó 1-vel váro-
sunkban négy hétre kiterjedő gyümölcs- és zöldség 
feldolgozó tanfolyamot rendez, melynek célja a 
gyümölcs ós zöldség télre való eltartásának elsajá-
títása. A tanfolyam teljesen ingyenes és a kath 
elemi tiuÍ9kolu egyik tantermében lesz megtartva. 
Készt vehetnek leányok, kik már legalább 16-ik 
életévüket betöltöttek. Jelentkezni már most lehet a 
polgármesteri hivatalban s tekintettel arra, hogy a 
felvétel a jelentkezés sorrendjében eszközöltetik, 
kívánatos, hogy a tanfolyamon részt venni kiván »k 
óhajukat mielőbb fenti hivatalban nyilvánítsák. 

A s:intarsulatnak, legyen bármilyen előkelő 
mégis csak vannak olyan bohém tagjai, akik egy 
kin adóssághátrahagyást már csak azért is rendeznek, 
hogy ki ne vesszen a népből az a hit, mintha ez 
egészen lehetetlen lenne s hogy azért se legyen 
igaza a részükre szállást biztosító rendőrkapitánynak, 
aki kvártélytcsináló rendőreivel azt üzente, hogy a 
győriekért felelőséget vállal, no meg talán arra is 
számítva, hogy nóta szerint nemcsak a jogászt, de a 
színészt sem ütik agyon. Majd csak elfelejtik ezt a 
kis feledékenységet. A rendőrkapitány azonban állta 
a felelőségét. Összeiratta a hátralékokat és megkuldto 
a jegyzéket dr. Patek igazgatónak. Ez pedig nyomban 
beküldte a pénzt, ezzel is beigazolva, hogy kiilömb 
direktor az eddig itt voltaknál s teljes bizalomra méltó. 

Arvak elhelyeme. A Kelcz-Adelffy árvaházban 
a város által betöltendő helyekre számos pályázó 
jelentkezett. A városi tanács ezek köziil Franken-
berger Ferenc, Frankenberger Kezső és Maitz Ede 
tanulóknak adományozta az ingyenhelyeket. 

Az ebzazlatot ujabbi 40 napra meghosszabbították, 
mert a megfigyelés alá került kutyák közül ismét 
egy veszett volt. A kutyákat tehát továbbra is csak 
szájkosárral és porázon vezetve szabad az utcára 
vinni. E héten ennek elmulasztása miatt már több 
ebtulajdonost pénzbirsággal sújtották. 

Áz Irottkoi torony-felavatas mnlt vasárnap pom-
pás időjárás mellett több ezer főnyi közönség lelkes 
részvétele mellett folyt le. Különösen Kőszegről 
rándultak fel sokan. Lehettek vagy négyszázan. A 
hivatalos város és a turista egyesület is jelen volt, 
de a felavató ünnepen szerepe nem jutott, habár 
ezer koronánál tobb az, amit Kőszegről már eddig 



folytatja fáradozásait a békés megegyezés létrehozá-
sára s ennélfogva nem igaz az a hir, hogy a 
monarchia és Németország akcióját megszüntette. 

Bajban a bolgár hadtereg A Milftárttche Rund 
schau jelentése szerint a bolgárok helyzete a főhnrc-
téren és a gorog sereggel szemben lényegesen rosz-
szabbodott. A bolgár csapatok a föharcvonalon és 
délen visszavonulóban vannak. Ivanov tábornok csapa-
tait az a veszedelem fenyegeti, hogy elvágják elöluk 
a visszavonulás útját s elfogják őket 

Romania nem fog háborút kezdeni ultimátum 
nélkül. Knnek elküldését a hét végére várják s ebben 
Románia követelni fogja, hogy Bulgária azonnal 
szereljen le. 

Mar hódítanak a Románok A román csapatok 
ellenállás nélkül megszállották Szilisztriát. Három 
száz bolgár katona megadta magát. A román és 
muzulmán lakosság lelkesedéssel fogadta a román 
hadsereget. 

Nagyanyarol anyara es unokara szállnak sokszor 
a szakácsmesterség rejtelmei, melyeket régebben tisz-
tiszteletben tartottak. Többnyire valamely étel vagy 
ital olcsó és ízletes elkészítésének ügyességéről van 
szó. Persze nem mindig lehetséges ilyon értékes 
recipéket titokban tartani és példának okáért már 
régóta általánosan ismert dolog, hogy a legjobb 
reggeli és uzsonna a Kathreiner féle knaipp maláta-
kávéból készül. A valódi Kathreiner izét és zamatját 
a Kathreiner féle gyártási módszernek köszöni s 
ilyeténkép manapság az ót világrész minden népe 
és nemzetq könnyen juthat ízletes és emelett egész-
séges és olcsó kávéhoz Aj mlatos azonban, hogy a 
bevásárlásnál mindig határozottan Kueip plébános 
ar-képével ellátott zárt és eredeti csomagolású valódi 
Kathreinort kérjünk és csakis ilyet fogadjuk el. 

Ertektelen külföldi mútragyat hozott nálunk 
megint forgalomba egy pozsonyi kereskedő „I'otasche" 
műtrágya név alatt, melyet állítólag nagyon olcsón 
ő'J5 koronáért árusít métermázs inként. Egy meg-
ejtett hivatalos vizsgálat szerint ez ahamuzsir gyári 
hulladék csupán 4 2" u kálit és 0 09% foszfor-
savat tartalmaz s ennek következtében alig 40 
fillér belértéke van. Igaz ugyan, hogy az illető 
t'őelarusitó azt hirdeti, hogy a hulladék trágya 2'o 
nitrogént, 3" 0 foszforsavat és 4' o kálit tartalmaz, 
ezen béltartalomért azonban maga sem vállal szava-
tosságot. A hatóságok itt-ott már meg is tették a 
hulladéknak forgalomba hozatalának megakadályo-
zására a szükséges intézkedéseket, mert hazánkban 
csak olyan műtrágyákat szabad áiuba bocsátani, 
amelyek hirdetett béltartalmáért a gyár vagy eláru 
sitő szavatol. Miután pe lig a/ értéktelen 1'otasehe 
hirdetett béltartalmáért forgalomba hozója ne n áll 
jót, for.alomb i hozatala üldözendő cselekmény. 
Miként értesülünk — sajnos — már eddig is sokan 
mentek lépre s vásároltak ebből a termésfokozó 
hátassal egyáltalában nem bíró hulladékból. 

V. 192/1913. sz. 

Árverési hirdetmény. 
Alulírott bírósági végrehajtó az 1SSJ évi L X . 

t.-c. HL' §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy 
a kőszegi kir járásbíróságnak 1913. évi V. 192. számú 
vég éw k íretkeztében é t . S i t tM i Sindor ügyvéd által 
képviselt Polák Sándor kőszegi lakos javára 491 K 
87 f s jár erejéig 1913. évi junius hó 9 én fogana 
tositott kielégítési végrehajtás utján le- és felülfoglalt 
és 700 koronara becsült következő ingóságok, u m. : 
zongora, wertheimszekrény és pianinó nyilvános ár 
verésen eladatnak. 

Mely árverésnek a kőszegi kir járásbíróság 
1913. évi V. 192. számú végzése folytán 348 K 39 f 
tőkekövetelés, 4í»l K 87 f-nek 1913. évi február hó 
25 napjától járó ti" „ kamatai, V«°/o váltódij és 
eddig összesen ltK) k 70 fillérben bíróilag már meg-
állapított költségek erejéig, lvékán leendő megtartására 

1913. evi julius hó 15-ik napjának d u. 4 oraja 
határidőül kituzetik és ahhoz a venni szándékozók 
ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az 
érintett ingósigokaz 1881. évi LX . t.-c. 107. é s ' 108. 
§-ai értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet 
ígérőnek, szűkség esetén becsáron alul is el fognak 
adatni. Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le és felül foglaltatták és azokra kielégítési 
jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi L X . 
t.-c. 120 £ értelmében ezek javára is elrendeltetik. 

kelt Kőszeg 1913. évi julius hó 7. napján. 
Yad'iy László mint a kir. bir. végrehajtónak az 

1913. KI. 2 I). 24 sz. kirendelt helvettese 

Jó rava ló keresztény fiút keresek 

i j l j r i a n i i l o n a k . 

. Wolf Ferenc 
vaskereskedő Nezsider. Moson m. 

Vendéglő-megnyitás. 
Alul írott van szerencsém Kőszeg város es 

kórnyéke n. é közönségének becses tudomására 

hozn i , hogy mint eddigi Szarvas-vendéglő bcr-

Mje megvettem Deák Ferenc-utca 11. t s á m 

alatti (volt Spitzer-felel hazat es azt j u l i u s h ó 

1-től kezdve a mai kornak megfelelőleg 

beszálló vendéglőnek 
alakítottam at. hol az üzletet saját neve n alatt 

tovább folytatom 

A n é. közönség eddig tapasztalt kegyes 

pártfogását köszönve és továbbra is kerve 

vagyok teljes tisztelettel 

S k r i b a S á n d o r , vendéglős 

Deák Ferenc-utca 11. 

Hirdetéseket felvesz a kiadóhivatal 

•c'JmíÁ 
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hivatalos ólomzarral ellátott 
palackokban mindenütt kapható 

C A M I S í 3 S T O C K 

g o z ü z g a i ü g y á r á b ó l 

B A H C O L A . 

r c 9 C 7 f l p f Í Í l ' í l n B u d a p e s t e n . Nyári e„ tél' 
l / o d o L Ü l l u l U U gyógyhely, a magyar Irgalmasrend 
tulajdon.. Elsőrangú kenes hevvi/.ü radioaktív gyógy-
forrásai" modern berendezésű gőzfürdő, kényelmes 
iszapfürdők, iszapborogatasok. uszodák, külön hölgyek 
és urak részére Tórök-, ko- es marvanyfurdok ; ho l - - , 
szénsavas es villamos vizfiirdok. A lürdőK kitiinö 
eredménnyel használtatnak főleg csúzos bantalmaknal 
es idegbajok ellen. Ko-kura a légzőszervek hurutos 
eseteiben s altesti pangásoknál. iHX) kényelmes lakó-
szoba Szolid kezelés, jutányos árak. üyógy és zene.lij 
nincs. Prospektust ingyen és bérmentve kiild 

az igazgatóság. 

t T h o m a s s a l a k 
n 

t«\B« 

\ legjobb es l e g o l c s ó b b foszfor-
savas műtrágya! 

Óvakodjunk a hamisításoktól! 
Csak akkor valódi, ha ilyen zsak- ' V t t 

ban van cs eredeti ólomzar van rajta. 
Minden zsak tartalomjegyzékkel van 

ellátva! 

. KALMÁR VILMOS 
[TbomHafllMlil a Ttionidí-phosphatrabr. Berlin vezérképvis. 

Budapest. VI., Andrássy-út 49. 

-.MIT Különösen a jelenlegi rendkívüli 
olcsó árakra figyelmeztetjük a vásárlókat 

Raktar: Me'ísch es Pintér cégnél Szombathely. 

T Y I ' M N Z E ! U . 
börkeményedés, szemölcs 4« óra alatt eltűnik a 
„ C A N N A B I N " hasznalata után t'vegje 1 kor. , postadíjjal 

1.40 kor . Három üveg bérmentve 3 kor. 

K V E L, fi I O 
hintőpor 48 óra alatt elmulasztja a kéz-, láb- és hónal j-
i z zadás t . 1 doboz 1 kor. , postadíjjal 1.40 kor. , doboz 

bérmentve 3 korona. 

HIZLALÁSRA LEGALKALMASABB 
40 o phosphorsavat tartalmazó 

T a k a r m á n y m é s z , 

mellyel a disznóknál na.:von könnyen 3 '0 kiló hizlalásí suly 
érhető el Alkalmasható azonfelül baromrt, borjuk, juhok, marhak, 
ökrök cs lovaknál 4' , kiló ára, mely hónapokig eleg 5 kor. 

80 fi l lér utánvéttel bérmentve 
Utánvéttel vagy a pénz előzetes beküldése mellett küldi : 

Dr. FLESCH E. Korona-gyogyszertar Györ 99 

P Í X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X ? ! 

Szombathelyi Takarékpénztár 

Részvénytársaság 

kőszegi fiókja, 
K » « x < ' » . K i i ' á l y - ű l O . » / . . 

S t r u c z s z á l l o d a m e l l e t t . 

E l f o g a d : betéteket jelenleg nettó 4 0
 „-0S kama-

tozással betéti könyvecskére és folyó-
számlára. A kamatozás a betétet követő napon kezdődik; 
betét kifizetéseket felmondás nélkül eszközöl 

L e s z á m í t o l l 2 — 3 a l j i r a s o s uzlct" és magúnvál-
— tökat mindenkor a legelőnyösebben. 

F o l V O S i t I rendes es torleszteses jelzálogkölcsönöket 
földbirtokokra es városi házakra; maga-

sabb kamatú kölcsönöket alacsonyabb kamatú 
kölcsönökké változtat (convertál). 

Q É r t é k p a p í r o k a t : n af , i •"•folyamon vesz c* elad 
" — tőzsdei megbízatásokat ellogad 

költségmentesen bevált; szelvény-

X iveket a szelvényutalvany (talon) 
W alapján díjmentesen beszerez 

M Á t u t a l á s o k a t , lefizetéseket eszközöl a világ bár-

X 
X 
H 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
§ 

S 
X 
X 

mely piacan teljesen díjmentesen. 

É r t é k p a p í r o k r a : 4lUm>- ** magán papírokra es 
előleget ad. 

S o r s o l á s a l á e s ö értékpapírokat 
— — — — — — — tesseg elun 

árfolyamvesz-
biztosit 

keze-É r t é k p a p í r o k a t f s értékeket órzesre es 
' r lesre átvesz. 

Tekintettel, hogy hazank legnagyobb pénzintézetével a 
Peiti Hazai Klsö Takarékpénztár Egyesülettel szoros össze-
köttetésben all, mindenféle takarékpénztári cs bankuzleti 

megbízást a legelőnyösebben bir lebonyolitani. 
Mint az Klsö Magyar Általános biztosito tarsasag ügynök-
ségé mindenféle biztosítást elfogad es felvilagositassal kész-

séggel szolgai. 

Közpon t : Szombathelyi (regi) Takarékpénztár 

Szombatt iey A l a k u l t : l8S7-ben. 
Alaptöke 1,600.000 kor. Tartalékok: 400.000 kor. 

Takarékbetétek 15 millió koronán felül. 
Saját tökéi 2,250.000 korona. 

>* 
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X 
X 
X 
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Johann Maria Farina G
s 2 e n ü b l r d e m R u d 0 , f s p , a t z 

kölnivíz, kölniviz-pouder és kölniviz-szappan. 
Kapha tó drogéi i ákban , gyógyszer tárakban és illatszoi tarakban . 

Ne tessék elfogadni 
külniviz-szappant, kölnivizet és pondért, h.i nincsen pajta iu 
eredeti és (gyedül valódi, de sokszor u t án /o t t JOHANN MARIA 
FARINA G e g e n ü b e r d e r n R u d o l f s p l a t z Akkor sem 
kell e l fogadni helytelen és utánzott kö ln iv izet , köln iv iz-
poudert és k t t i n i v i z - s z a p p a n t , ha az itt jelzett eredeti 
kész í tmény nem volna kapható uz Ön lakhelyén, mert a 

vi lágh írű cég miitfyarországi képviselete : 

HOLCZER EMIL ZOLTÁN, Budapest,VIII. Szigetván-u. IS. 
egyszerű levelezőlapra azonna l vá laszol és köz l i , ho l 

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

» 

ff 

Oszi trágyázás! 

Mvmnaluu Hónai Frigyes kcuy vuyomdájábaa Kőszegen. 


	Kőszeg, 1913. július hó 13-án
	33. évfolyam 28. szám
	Felelős szerkesztő és kiadó: RÓNAI FRIGYES
	Meddő nyár
	A nőkérdés
	Tárca
	Hazánk, a lovas nemzet
	Írta: Podmaniczky Gyula báró
	Városi ügyek
	A számvevőség
	Helyi hírek
	Halálozás
	A vasutas árvaház felavatási ünnepélyét...
	Kőszeg csatornázása
	Futballcsapatunk
	Az Árpád téri törmelékdombot...
	A színtársulatnak...
	Az Írottkői torony-felavatás
	Vidéki hírek
	Heti krónika

