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nyilttér sora W fillér 

Hirdetések nagysdg szerint jutányos drban 

számitatnuk meg. 

Megtépdesett babérágak. 
Egy nemzet osztatlan elismerésének babér-

agat nagyon nehéz kiérdemelni. Kivételes nagy 

egyéniségek juta lma s életében nem is igen ju t 

hozza senki. Évtizedek múlnak el, inig aztán 

az illetőt részint az által képviselt eszme nagy-

sága, részint az eszme érdekeben vivott küz-

delmeinek fenségessége, részint az elért ered-

mények felemelik a nemzeti ideálok soraba. 

ahol mar gáncs többé nem érheti, csakis elis-

merés, tisztelet, a rajongó szeretet veszi őt körül. 

Ilyen nemzeti ideálunk van nekünk több 

— sajnos nem igen sok. Emlékük felelevení-

tését mindig ugy tekintjük, mint természet-

szerű vigasztalast a jelen közéleti bajaira, ugy 

tekintjük mint biztató reménysugár a mindig 

óhajtott jobb jövő utjának megvilágítására. 

Mindez egész természetes, hiszen a jobb jövő 

sohasem készségfogható valóság, különösen a 

nemzetre nézve. . . Amolyan magasan szállongó 

tarka pillangó ez, amelyet a balga gyermek 

vágyó lélekkel kerget, de elfogni nem tud soha. 

Hiszen még a nemzeti nagyság delelőjén is 

vágyunk a jobb jövő után. Hol van ennek a 

határa? Sehol. Mi közönséges emberek nem 

tudjuk megmondani, nem tudják a számító 

ésszel gondolkodó közgazdák sem, még kevésbbé 

a politikusok. 

A jobb jövőnek ezt a határvonalát csakis 

a nemzet szivébe belczárt nagyok, kiválasztot-

tak sejtettek. . . Azok a jobb jövőért való küz-

delemben ideálizmust, önzetlenseget, tudást, 

erőt, rajongast, magasan járó szellemet tudtak 

belé vinni. Épen ezért őrzi féltékenyen emlé-

küket a nemzet s még a legközönyösebb kor-

ban sem engedi megtépdesni azt a babérágat, 

ami a nemzet részéről nekik tiszteletben, elis-

merésben, szeretetben kijutott. 

Nagyritkán szokott is az megesni, hogy 

valaki ilyen nemzeti ideál babérait szentségtörő 

kézzel megtépdesse. Kiég sajnos, hogy a közel 

múltban megtörtént egy ilyen eset s ime, a 

csaknem közönyösnek tartott nemzet mintegy 

varázsütésre talpra ali s szinte szilaj erővel 

ver vissza minden támadást, ami bármelyik 

ideálul fogadott nemzeti nagyságunk emlékének 

kisebbítésére irányul. Ezt vártuk, atnde nehezen 

tudjak magyarazatát adni annak, hogy bekö-

vetkezett egy méltán kiérdemelt babérágnak 

ilyen csúfos megtépdesése. Hiszen épen ilyen 

lethargikus időben szabad a legkevésbbé a 

nemzeti ideálukat bántani. Hová lesz az a 

nemzet, amelyiktől elveszik azokat, akiknek 

emlékéhez a jobb jövőbe vetett hitet társítja? 

"ová lesz az a nemzet, amellyel elakarják 

Intetni azt, hogy a jobb jövőért való titáni 

küzdelmei, csupán az emberi gyongeségnek 

gyarló láncolatai voltak azok, akik a küzdel-

meket vezették, típusai voltak a gyarló 

embereknek ? 

Bármi volt is az indoka a legutóbbi eset-

nek, az nem tartozik mihozzánk. Sem azt, aki 

megtette, sem azokat, akik a dolgot megtör-

tenni engedték — mi nem vádoljuk, sőt 

bizonyos mértékig még talán örvendezünk is a 

dolognak, mert arra semmi esetre sem kap-

ható az ország népe, hogy a történelmi fejlő-

dés útjáról letérjen belső okok miatt s hogy 

nemzeti ideáljait megtagadja. Ez a nemzet még 

hála Istennek tudataban van annak, hogy a 

jövő mindig a mult talapzatán épült épült fel. 

Így tehát azokat, akik a talapzatot megépíteni 

segítették, tisztelni és becsülni kell. 

Városi közgyűlés. 
— 1914. április 2. — 

összesen csak húszan voltak jelen. Hetvenhárom 
tagból ez ugyan kevés, de érthető, ha a tárgysuro 
zatot nézzük, melyen alig volt fontosabb tárgy. Még-
is hittük, hogy többen lesznek. Híre ment, hogy 
egyÍK bőbeszédű tagja tiz rendbeli interpellációval 
szándékozik a közfigyelmet maga iránt felkelteni. 
Ugy látszik áprilisi tréfa volt. Nagyon divatossá lelt 
minálunk mostanában a tuizás, az elhirtelcnkedés, 
az ugratás azok körében, akik a közügyet — football-
mérkőzésnek nézik, líossz nyelvek azt beszélik, 
hogy egy mandátumotadó özvegy nem járult hozzá. 
Ez fosztott meg bennünket egy nagyszabású élve-
zettol. Ha igaz, okosan tette. I)e nem hiss/.ük, mert 
a/, özvegyek s árvák rendszerint jóhiszeműek s 
„hiúid" bíznak a megbízottba. Nem is gondolnak 
arra, hogy egy mandátummal nemcsak élni, — de 
visszaélni is lehet. 

Különben az élesen látók mindjárt tisztában 
lehettek, hogy az előre hirdetett szenzáció elmarad. 
Az ilyen szerepléshez egy ki> háttér, egy kis görög-
tűz is kell, legalább némi hatás elérésére. A kisze 
melt hősnek ilyenkor egy kis „klakkot" is beállíta-
nak. l'gylátszik már nem kapható erre se klak, se frak, 
se lak és ez már nagy okosságra, kijózanodásra 
mutat 

Háromnegyed óra alatt letárgyalták a napiren-
det. Vitára nem is volt ok, se alkulom. Felszólalás 
csakis a rohouci kérvény ügyében történt. I>r. Mar-
t»n Jenő „hazabeszélt* egy kicsit. Sajnáljuk, hogy 
nem reusszáll. A jó ügy megérdemelte volna. Azt 
hisszük jobb lett volna nem „hazabeszélöt" az ugy 
pártolásara rábírni. 

Egy másik felszólalásával sem volt szerencséje. 
A kőszeg lékai vasút ügyében kikuldendö bizottsagba 
„pártjának" is kért tagságot. Az általános csodál-
kozást hamar követte Freyler Lajosnak lakonikus 
rövidségü, de találó azon felszólalása, hogy ,itt e 
teremben nincsenek pártok, itt csak képviselők 
vannak". Ebbe azután meg is nyugodott. Észrevette 
bizonyára, hogy ő bár .képviselő" — de meg nem 
a parlamentben, ahol pártok is érvényesülnek, ha 
érvényesülnek. 

Más baj nem történt. Ennyi is felesleges volt 
De akkor miről irtunk volna? Csakis a közgyűlés 
száraz határozatairól ? Ez most következik: 

1. A negyedinesteri állásra Francsics Józsel 
választatott. 

2. A számvizsgáló bizottságba az elhunyt 
Waisbecker Ede helyére Martiukovits Mátyás vá-
lasztatott. 

3 Örvendetesen tudomásul vétetett, hogy a 
kereskedelmi tn. kir. miniszter a kőszeg lékai vasút 
építésére az előmunkálati engedélyt megadta s ennek 
megvalósítása érdekében kiküldettek a városi tanács 
tagjai és dr. Stúr Lajos, Freyler Lajos. Czeke Gusz-
táv, Szova Ferenc, Freyberger Sándor, Kóth Sándor, 
Sehlögl Ferenc, Bertóthy l'ál és Früchtl Ede kép-
viselők. 

4. A rendőrségi kiadások fedezésére küldött 
5000 korona államsegély a költségvetésben már be-
állított összeg szerint számoltatik el, melyben egy 
uj rendőri állás szervezése és a rendőröknek éjjeli 
szolgálatért 600 korona pótlék is benne foglaltatik, 

5 A polgármesteri állás bo nem töltése miatti 
felebbezésnek törvényh itósági elutasító hatarozatot 
egyhangúlag tudomásul \ették. 

6. Csárits Sándor gviimölcsészeti felügyelőnek 
ez évre is kért 1000 korona általánynak kiutalása 
megtagadtatott. 

7. Kohoncz kérvénye iz Irottkői toronyra adan-
dó ujabbi segélyezés iránt, szintén elutasittatott, 
inert a város erre már egy ízben 300 koronát adott 
és a város közönsége társadalmi uton is ugyanennyit 
adakozott. 

5. l'jMbhan •létesite11 villamos világítási T«W 
tékkibővitések számlája fedezet hiányán egyelőre az 
újítási alapból fizetik. 

9. Az uj nyugdijszabály rendelet jóváhagyása 

tudomásul vétetett. 
10 Az erdei bizottságnak az erdei fatermékek 

értékesítése iránti javaslata elfogadtatott. 
11. Tudomásul vétetett, hogy a törvényhatóság 

esetleges tisztujitásokhoi dr. Kadó Gyula főjegyzőt 
jelölte ki az alispán helyettesítésére. 

12 A vadászterületek bérbeadására felhatalma-
zást kapott a városi í iuáes, az árlejtés utólagös 
jóváhagyásának fen tartásával. 

13.' A "INetas" temetkezési vállalat szerződése 
a halottas kocsinak a városi majorban való el helye 
zésére megujittatott. 

14. A sertésszállás bérlete Sehlögl Ferencre 
ruháztatott át. 

lő. A csendőrlaktanya átalakítása megfelelő 
bérösszeg felemelés ellenében elhatároztatott. 

16. Wohlmuth Antal utáni kórházköltségek 
megfizetése megtagadtatott, mert már nem idcille-
tőségü. 

17. Felhatalmazás adatott hátralékos tartozások 
elleni bírói fizetési meghagyások kibocsátására 

18. l'eitzker Ferenc nyug. őrnagynak kilátásba 
, helyeztetett a város kötelékébe való felvétel. 

19. Cservenka Antónia szent Domonkos-rendü 
tanítónő a város kötelékébe felvétetett, kivételesen 
a dij elengedésével. 

20. Hirt Antal, Geimau Lajos, Adlovits Ferenc, 
Szabó János illetősége megtagadtatott. 

^ 21. Az elhagyott gyermekek segély alapjának 
1913. évi számadása jóváhagyás végett felterjesztetik. 

22. Schmal József rendőrtizedesnek betegségére 
, való figyelemmel három havi szabadság engedélyez-
tetett. 

Helyi hírek. 
Lapunk szerkesztője, Jambrits Lijos városi h 

főjegyző hozzánk intézett levélben legnagyobb saj 
fiatalunkra lemondott a szerkesztői tisztségről, liivat-
kozáss d arra, hogy a most életbelépő uj sajtótörvény 
h köztisztviselőre nézve sok tekintetben összefertietlen 
helyzetet teremt, de örömmel vettük tudomásul azon 
nekünk nagybecsű igéretét, hogy lapunk munkatár-
sainak sorában megmarad s lapunkat továbbra isi 
tőle telhetőleg támogatni fogja. Hálás köszönetei 
mondunk neki lapunk iránt tanúsított önzetlen é» 
készséges szolgálataiért és köszönetet azért is, hogy 
a lap munkatársai sorában a jövőben is barátaink 
és jóakaróink kozé sorolhatjuk. A szerkesztősé* 
ügyében akkor fogunk intézkedni, ha az életbelépő 
uj sajtótörvény előttünk lesz. Addig is lapunk ki 
adótulajdouosa Rónai Frigyes valialja a felelőséget 

A honvédé* szemleje. Brunczvik Lajos honvéd-
ezredes, a 18-ik honvédgyalogezred parancsnoka szer-
dán a kőszegi honvédzászlóalj felett szemlet tartott. 

Biroi kinevezes I >r Ki -dl Zoltán aradi törvény 
>zéki jegyzőt őfelsége a nagyváradi törvényszékbe, 
bíróvá kinevezte Kinevezése annyiban érdeke 
bennünk, hogy Mohr Vilmos polgártársunk leánya 
bírja feleségül. 

A főgimnáziumi II hangverseny egy ujabbi fényei 
sikere volt Hollcr Konrád tanár azon dicséretes buz-
góságának, hogy a város közönségének kiváló élve-
zetes zeneelőadásokat nyújtson. A mult vasárnap meg-
tartott második hangverseny ismét nagyszámú előkeli 
közönség s számos vidéki, különösen szombathely 
vendég előtt folyt le, mely lelkes ünneplésben része-
sítette a közreműködő zenekedvelőket. A műsor még 
felülmulta a múltkorit. Akkor inkább a zenekari pro-
dukciók domináltak, most pedig a műsor változatos-
sága, az énekelöadások és főleg a klasszikus zene-
számok emelték a sikert. A műsort Dworák „Baga-
tellcn" c. kvartettje vezette be, melyet pompás zenei 
színezéssel dr.'Vajda Imre (I. h.), Katona József (II. 
h.), Mathiasz Artúr (celló) es dr Stadler Izidor (zon-
gora) játszottak. — Pester „Bölcsődalát" Holler Kon-
rád, Mathiasz Artúr és Fábián Gyula adták elő cellón 
művészi összhangzatban és precizitással. Hz volt az 

Városi ügyek. 
ad. - m i y i 4 Hirdetmeny. 

Közzé teszem, hogy a gyümölcsfák a vértetütői 
megtisztitandók. Kik a törvény ide vonatkozó intéz-
kedéseinek nem felelnek meg, megbüntettetnek. 

Az ellenőrzéssel a rendőkapitányi hivatalt 
bíztam meg. 

Kőszeg, 1914, március hó 8. 

Auqmzt János, polgármester h. 

»90 >914 Hirdetmeny. 

Közzé teszem, hogy a 48-as aggharcosok szá-
mára adományokat elfogad a polgármesteri hivatal. 

Kőszeg, 1914. március hó 11-én. 

Amjnsít János, polgármester h 

8&»u Hirdetmeny 

Közzéteszem, hogy a szabóhegyi vágásban 
3 rakás tölgybotfa, l in nyirdorong, a Herman-kuti 
vágásban 9 in tölgy és 12 in bukkdorong azonnal 
eladó és bármikor elszállítható A bárcák a városi 
pénztárnál válthatók. 

Kőszeg, 1914. április hó 1. 
.4 8pimvtvöst'(j. 



első eset, hogy itt három cellót hallottunk. — Ezután 
Tamás Vazul fógimn tanár Eulenburg „Tavaszi dal"-át 
majd Brahms „Bölcső dal"-át és Curtls-Pásztor 
Szerenád-át énekelte el, a közönség szűnni nem akaró 
tapsaival jutalmazva kellemes hangjáért. Ezen ének-
számokat a zenekar kisérte. Majd Reissiger szép 
trióját Tuczentaller Karolin zongorán, Holler Konrád 
cellón és Katona József hegedűn adták elö. -- A 
műsor kiemelkedő pontja volt Csikor Elemér, a szom-
bathelyi zeneigazgató gyönyörű zongorajátéka, mellyel 
Liszt 12 rapszódiáját és ráadásul Campanelláját adta 
elő. Pompás játékát a közönség valóságos tapsvihar-
ral honorálta. — Goldstein Klára szombathelyi úrhölgy 
néhány énekszáma következett ezután, melyeket zene-
kíséret mellett adott elő művészies, bájosan csengő 
iskolázott hangon. A tapsokból ő is kivette a részét. 

— A pompás műsort Beethowen F-dur kvartettje zárta 
be, melyet Holler Konrád, Katona József, dr. Vajda 
Imre és Mathiasz Artúr játszottak le a tőlük meg-
szokott művészettel. — A közreműködő hölgyeknek 
remek virágbokrétákkal kedveskedett a rendezőség. — 
Az egész hangverseny rendezéséért a legfőbb dicséret 
Holler Konrád bencés tanárt illeti, aki fáradságot nem 
ismerő buzgalommal ez alkalomra is összehozta a 
vármegye több városának zeneművészeit és újólag 
egy felejhetetlen hangversennyel szaporította a kősze 
gi zeneestélyek számát 

Az elsó halott a vasutas arvaházban Csehy 
Mária 14 éves vasutas árvaházi növendék e hó 1 én 
szívbajban elhalt. Édesapja és 4 kis testvére gyászol-
ják A temetésen Gay Franciska intézeti növendék 
mondta a búcsúztatót s az árvaházi énekkar énekelt 
gyászdalt. 

Megüresedett ösztöndijak. A városi tanács keze-
lése alatt levő ösztöndijakból a Kossuth Lajos-féle és 
a báró Meskó Katalinfele ösztöndijak vannak iirese-
desben, melyekre a pályázatot legközelebb irja ki a 
tanács. 

Ösztöndijadomanyozas. A Fercsák-féle tanul-
manyi ösztöndijat a városi tanács Kőszegi József 
rendőrkapitány Imre fiának adományozta, ki a helybeli 
gimnázium jeles tanulója s akit a fő gimnázium igazga-
tója első helyre jelölt 

A honvedkerületi önkentesek. összesen 1.50 an, 
mint most már hivatalosan is tudjuk, nem a gőz 
malmi laktanyában, hanem a hercegi malomban és 
a honvédlaktanya melletti városi pajtában fognak 
elszállásoltatni. I)e azért a gfizmairni laktanya sem 
marad üresen. Legközelebb egy lovasosztályt és egy 
gépfegyverosztályt fognak ott ideiglenesen elhelyezni 
Ez érdemben most folynak a tárgyalások a tulaj 
donossal. 

Footballverseny. A kőszegi sportegylet ina dél • 
után M órakor a soproni egyesülettel fog mérkőzni, 
— rákövetkező héten pedig, húsvétvasárnap nemzet-
közi footballverseny lesz pályánkon. Kíváncsiak 
vagyunk, mennyiben nyilvánul meg a kőszegi közön 
ség érdeklődése. Eddig igen lanyhán. Talán az idő-
járás miatt. Ha jó idő lesz, majd más lesz a kifogás. 
Egyesület megalakítást pártolni az könnyű dolog — 
de fentartani ? — pártolni? — támogatni? — azt 
végezze a mélyen tisztelt iparostanonejelöltifjuság! 

A turista-egyesulet közgyűlésé ma délelőtt 11 
órakor lesz a városháza közgyűlési termében Freyler 
Lajos elnöklete alatt Előterjesztik az elmúlt eszten-
dők zárszámadását, a turista létesítmények leltárát 
s azt az indítványt, hogy az eddig mint az országos 
egyesület fiókja gyanánt létezett egyesület megszün-
tassék, mire nézve a központtal a megegyezés már 
mult év ősszel jött létre. Ennek elhatározása után 
a „Kőszeg városi turista- és szépészeti egyesület" 
megalakítása következik, mely egyúttal uj vezeti 
tisztikart állit az ügyek élére. Az elnöki tisztségre 
Hrabovszky Lajos nyűg máv. főfelőgyelő van ki-
szemelv^ aki már régen a legmelegebb érdeklődést 
tanúsítja városunk turista- s szépészeti ügyei iránt 
s akit az egyesület régi tagjai késznek nyilatkoztak 
egész odaadással támogatni, hogy a turista egylet 
újra nagyobb tevékenységet kifejthessen és az idegen 
forgalmi érdekeket is felölelje A mai közgyűlésre a 
régi tagúk mind kaptak meghívót, de örömmel látja 
mindazokat, akik az ügy iránt szívesen érdeklődnek, 
s a munkában is résztvenni óhajtanak, sőt a köz-
gyűlés egybehivói arra kérik a közönséget, hogy 
tekintet nélkül a tagságra minél számosabban meg-
jelenni szives legyen. 

A kőszegi hegykózseg mult hó 29-én tartotta 
alakuló közgyűlését. A választmány következőképen 
alakult meg: Rendes tagok : Auguszt Imre, Czeke 
Gusztáv, Freyler Lajos, Gürtl Ödön, Horváth Béla, 
Kappel Tófor, Karner Vilmos, Krötzl Ferenc, Kuntner 
Ferenc, Kuntner József, Maitz Gusztáv, Marton Károly, 
Nemeth Imre, Paszner József, Riegler Károly, Róth 
Sándor, dr. Schneller Aurél, Schönbauer János, 
Schwartz Károly, Szova Ferenc. Póttagok: Kiss 
Károly, Bauer Alajos, Lamp József, Rátz János, 
Tompek Antal, Kappel Mihály. Hegybíróvá válasz-
tották Schlögl Ferencet, aki be adta lemondását azon 
indokolással, hogy a mai lehetetlen állapotok mellett 
nem erdemes az ily állást betölteni, mert sem fizetést, 
sem tiszteletet nem kap, hanem annál több ellenséget 
szerez magának. 

Gondnokság ala helyezes Bognár József kőszegi 
lakost a szombathelyi kir. törvényszék tékozlás miatt 
gondnokság alá helyezte. 

Egy rendőri allasra ir ki pályázatot a városi 
tanács Ezen rendőri állás a rendőrsegi államsegély 
terhere lett rendszeresítve. 

Felülfizetesek. A mult vasárnapi gimnáziumi 
hangverseny alkalmával az orgonaalap javára felül-
fizetni kegyesek voltak: liirardoni K. 1U K, Hegens-
perger J . 5 K, dr. Marton J., (Jergelyfiv F. 1 — 1 
koronát. 

Az uj választókerületek beosztását megállapító 
rendelet e héten jelent meg a hivatalos lapbm. A 
kőszegi kerületet ugyan-sak bőven szaporítottak uj 
községek hozzácsatolásával.1 Eddig 54 község tar-
tozott ide. E'.után 72 lesz. Az újonnan hozzácsatolt 
községek a következők: Hucsu, Csajta, Csőm, Uoz-
in it, Kisasz ínyfalva, Kisnarda, Magyarkeresztes, 
Nagyasszonyt'alva, Nagygenes, Nagynarda, Német-
keresztes, Óla i , Ondod, Perenye, Só, Söpte, Torony, 
Tomörd Kaptunk tehát a szombathelyi, sárvári, fel 
sőőri kerületből, különösen a szombathelyiből annyit, 
hogv még a Szombathely városhoz oly közeli Olad 
és Torony is idetartozik. Persze mindez azért, hogy 
Szombathely városa a falusi választoktól minél job-
ban függetlenittes8Ók. Szombathely város nagy intel-
ligenciája nem akarja politikáját a falvaktól függővé 
tenni. A választók száma a kőszegi kerületben, ligye-
leminel az ni választási törvényre, közel 5000 re 
emelkedik. Hála Istennek, ezek nem fognak mind 
ide bevonulni (a hála istent nem a korcsmárosok s 
nem a korlesek mondják!) mert egy-egy 1000 szava-
zóból álló körzet valószínűleg a jegyzők székhelyén 
fog leszavazni. (Hála Isten! mondják a vidéki korcs-
márosok es ezután felcseperedő kertesek!) Kőszeg 
városa eddigi 5 -600 szavazója az uj törvény alapján 
mintegy 1000 re fog szaporodni s egymaga fogja a 
választás napján az úgynevezett választási harcot 
megvívni. Megvívni"? Aligha. A választókerületnek 
ezen összeállítása valószínűleg — egyhangú válasz-
tásokat fog eredményezni. Hogy mit szólnak ehhez 
a korcsmárosok, kortesek és — választók, azt még 
nem tudjuk. Talán ugy tesznek, mint a baromiak, 
pardon szabadbárándiak: a korcsmárosok állítanak 
ellenjelöltet Különben ne bocsátkozzuk jóslásokba. 
A jó Isten tudja mit hoz majd az uj törvény. A 
paragrafustudósok, a leleményes kortesek majd 
csak kieszelnek valamit — s talán a választók 
maguk is. 

Műdern fenykepezes eimü könyv ugy a kezdő 
mint haladó amatőröknek kitűnő tanácsadó, reeept-
könyv stb., melyben a legújabb eljárások a művészi 
amatőrképek előállításához bennfoglaltatnak lakoni-
kus rövidséggel. A könyv végén perforált vignetták 
vannak az összes oldalok felírásaival (Előhivó, fixi-
rozó stb.) Ara 1 K 81) fillér. Megrendelhető csak a 
szerzőnél Leopold Kornél, Budapest, VII., Erzsébet-
korut 41, ki azt utánvéttel, illetve a pénz előzetes 
beküldése mellett küldi. 

Uj magyar notaskönyvek. Nádor Kálmán jóhirü 
fővárosi kiadócég egy több sorozatból álló „Nótás-
konyv" vállalatot indított meg. A nótáskönyvek az 
általánosan kedvelt „vágj zsebre" alakban jelennek 
meg és a leghíresebb dalszerzők legjobb alkotásait 
fogják tartalmazni zongorára és énekre. Minden 
sorozat 10 kötetből fog állni. Az első sorozat két 
kötete épen most liagyta el a sajtót. Az első kötet 
Sas Náci 20 válogatott nótáját tartalmazza, köztük 
a híres „Keresem az Istent", „Csaplárosné csokolom 
a csókos száját", „Ahol két szív elbúcsúzik", „Erdő 
szélén nagy a zsivaj, lárma". A második kötet Kon-
dor Ernő 20 válogatott nótáját tartalmazza, köztük 
a híres „Badacsonyi csárdás", „Sárika, kis szentem", 
„Csel! Csal!", „Sárgarépa, kukoricacső". A szebb-
nél-szebb nótákat tartalmazó, rendkívül ízléses, 
színes keménykötésű zsebkönyvecskék 2 koronájával 
kaphatók a kiadónál, vagy bármely kottás és köny-
vesboltban. Az első sorozat ujabb 4 kötete május 
hó 1-én jelenik meg. Tartalmukat annak idején 
ismertetni fogjuk. 

Kőszegi udvari és barna malátasör 
eredeti töltésű palackokban kapható Maitz 
József belvárosi fűszer-, palackbor- és palack-

sórkereskedésében. (Ladakban is ; egy láda 

tartalma 25 palack; gvari ár.) 

Azon bűnügyi nyomozás, mely ifj dr. Szoják Hugó 
ügyvéd és polgármesterségre pályázónak feljelentése 
folytán február hóban a szombathelyi kir. törvényszék 
vizsgálóbírója majd két héten át 50—60 tanú kihall-
gatása mellett lefolytatott s máshol történt kihall-
gatásokkal kiegészítve a kir. ügyészség elé került, 
ugy a rendőrkapitányra mint a főjegyzőre nézve 
ugy végződött, hogy a kir. ügyész bűncselekményt 
meg nem állapithatott, amiéri is megszüntető hatá-
rozatot hozott, a nyomozás iratait pedig áttette a 
fel> ttes ki zÍL'az^ratási hatósághoz. 

A hetfoi országos vasár olyan lanyha volt, 
amint azt előre látták. Nagyon messze eset' a hús-
véti ünnepektől, a hó végén a bugyeláris is nagyon 
lapos s így a bevásárlás nem elégítette ki se a helyi 
piacot, sem az összesereglett vásározókat. Hozzá-
járult mindehhez a marhavásár silánysága. Felhaj-
tottak eleget, de nem volt vevő és a külföldi kivi-
telt a még fenálló zárlat tette lehetetlenné. Ami 
keveset kivittek, a bécsi vágóhídra került. Tenyész-
tők el sem jöttek. A másfélezer felhajtott állatból 
elkelt .'L'J szarvasmarha, 147 ló és .'147 sertés. 

A foteri szallodakerdes ott fekszik a polgár-
mester asztalán. Kapcsolatos ez a főtér rendezésével. 
Vince Mihály „Elite"-kávés terjedelmes előterjesztés-
sel tesz erre indítványt s nagyszabású tervet pendít 
meg ajánlatával. Legközelebb a városi tanács fog 
ezzel foglalkozni s azután a közgyűlés is. El kell 
ismerni, hogy igen életrevaló tervről van szó s ér-
demes a dolyot nagyon komolyan venni. Elodázni 
azé.'t nem ajánlatos, mert a házak, telkek értéke 
rohamosan emelkedik. A főtérrendezést most még 
elég kedvezően lehetne elérni. Az idegenforgalom 
emelésére s a város főterének szabályozására igen 
jó alkalom, hogy egyúttal egy modern szálló s szín-
házterem is beleilleszkedjék a fejlődő városba. 

A vasúti hid lámpaoszlopaira díszes virágtartó 
kosarakat helyeztetett el a polgármester. Ez a virág-
dísz kétségtelen igen kedvesen köszönti a városba 
érke/ 't. az esti és hajnali órákban azonban fontosabb 
a jó világítás, különösen egy hídnál s közvetlen a 
vámház előtt, hol négy oldalról egyesül a közleke-
dés. Ez ukból jó lenne egy két villamos lámpát a 
hid melletti póznákra alkalmaztatni, legalább éjjel 
is meglátják, hogy .tele van a város" — no mond-
juk virággal. 

Rácsos előkertet engedélyezett a városi tanács 
Babarcy bárónő Rajnis-utcai háza előtt s a terület 
városi tulajdonjogának elismerése fejében egy korona 
bért tartozik évenkint fizetni. Ez ugyan igen olcsó 
telekbérletnek látszik, de a hatóság ezzel támogatni s 
serkenteni akarja a háztulajdonosokat, hogy ilyen elő-
kertek létesítésével a várost szépítsék. Természetesen, 
csak olyan helyen nyerhetnek erre engedélyt, hol a 
területi viszonyok ezt megengedik. Városunkban sok 
ilyen hely van. Zegzugos-kisarkaló házainknál mindenütt 
lehetne ilyeneket letesiteni Szóval kövessük a podesta 
városi kertkeritéses jó példáit. De ne csak a föld-
szinten Az emeleti ablakok alatti házfrontot is virágossá 
kell tenni. Milyen gyönyörűek például a polgári iskola 
és a Róth Jenő ház virágdíszei! 

Az uj jarvanykorhazat már vagy két éve építjük 
papíron. Most újból visszajött a minisztériumból azzal, 
hogy a város irjon ki uj versenytárgyalási hirdetményt 
és a közszállitási szabályrendeletet szigorúan tartsa 
be. így meg az idén is alig kerül tető alá a járvány-
kórház. 

A koszegvárosi sorozás napja május 20-án lesz. 
A járási hadkötelesek részére május 16., 18. és 19-én. 
Elnöke Somogyi Miklós megyei főügyész lesz. 

A fogatok 39 lovak összeírását rendelte el a 
honvédelmi miniszter. Ezt már a jövő héten eszközli 
a hatóság, mely célból bejelentő lapokat kötelesek a 
tulajdonosok kiállítani. Ezt követi junius 30-án a ló-
ossztályozás, mely alkalommal a lovak esetleges át-
vételi értékét is megállapítják. A járásra nézve a ló-
osztályozást junius 22-étöl 26-ig tartják. 

Onkentes árveres Néhai Waisbecker Ede hagya-
tékát képező ingatlanokat az örökösök önkéntes ár-
verésen eladják. 

Gvepmester verseny van most folyamatban Ezt 
a mesterséget tudvalevőleg Hrünszeisz Ignác szom 
bathelyi gvepmester gyakorolja itt üzletvezetője 
Proks János által. Ennek azonban felmondta a szol-
gálatot és ezt bejelentette a tanácsnak azzal, hogy 
ezentúl személyesen fogja e mesterséget gyakorolni. 
A tanács ezt tu iomásul vette, — de Proks érdeké-
ben megmozdult számos városi képviselő, akik azt 
kívánják, hogy a pöcegödörtisztitást ő végezze 
ezentúl is, ezzel öt bízza meg a város, mert e mun-
kalatok teljesítésével a háztulajdonosok teljes meg-
elégedését vívta ki magának. Annak idején a város 
képviselőtestülete hozta azon határozatot, mely szerint 
a pocegödörtisztitás8al, latrinkocsikezeléssel Grün-
szeisz Ignác gyepmestert hízta meg. Most az a kér-
dés, van-e joga ezt a határozatot ok nélkül meg-
szüntetni, bármennyire is közóhajt képez az, hogy 
Proks végezze e munkálatokat. Nem is hinné el 
az ember, mi minden csudabogár terem a közigaz-
gatás lekervényes berkeiben! Urünszeisz gyepm. dr 
Schneller Aurél képviseli, — Proksot sok városi 
képviselő pártolja. Isten nccse, ebből még nagy 
harc lesz! 

Az ebjegyek kiadasa azért késik ez évben, mert 
a hátóság bevárta az uj szabályrendelet jóváhagvá 
sát, hogy már a magasabb dijakat szedhesse. Mint-
hogy ez a legközelebbi hetekben sem várható, az 

, ebjegyek váltására irányuló hivatalos hirdetményt 
jövő héten fogják kiadni, mely szerint az ebjegyek 

'április 15-től május l-ig váltandok. 

Ujabb szabadsagot kapott Raab Vilmos városi 
, irnok négy hétre, makacs gyomorgörcs bajának gyógy-
kezelésére. 



Vidéki hirek. 
A Rohonczi Takarékpénztár jubileumi. A Kohouci 

Takarékpénztár vasárnap ünnepelte 40 éves fenállá-
sának évfordulóját. A közgyűlésen S/ájbély Gyula 
elnök elnökölt. Az évi jelentéseket elfogadták és el-
határozták, hogy a takarékpénztár részére egy uj 
palotát épiteneli A közgyűlés után bankett volt, 
melyen részt vett' k a takarék igazgatósága, a többi 
takarékok vezetői, az elöljáróság és a lelkészek. Az 
első felköszöntőt Szájbély Gyula mondotta a taka-
rékra, majd Ruprecht Tasziló Czeke Gusztávra és 
Szájbély Gzulára, Weisz Adolf főkönyvelő a Szájbély 
családra emelték poharukat. A társaság a legjobb 
hangulatban maradt együtt délután 4 óráig. 

~ Előkészületek a vasmegyei hadgyakorlatokra A z 

idei királyi nagygyakorlatok, mint már közöltük, 
Vasmegyében fognak lezajlani és azon részt fognak 
venni Ferenc Ferdinánd trónörökös és Vilmos csá-
szár is, aki erre nézve már határozott ígéretet is 
tett. E héten egy előkelő katonai bizottság járt Vas-
megyében az előzetes terepszemle megtartása végett. 
\ bizottság megfordult Körmenden, Németujvárott 
('s Szentgotthárdon és a viszonyokat egy királyi 

nag\gyakorlat céljaira kitűnőnek találták. Mint meg-
bízható forrásból értesülünk, a bizottság a helyszíni 
szemle alkalmával arra a megállapodásra jutott, hogy 
a nagvgyakorlat Körmend, Németujvár és Szent-
gottkárd között fog megtörténni és az összeütközés 
a Szentgotthárd hátárában levő történelmi neveze-
tességű nagyfalvai mezőn lesz, ahol Mootecucoli 
megverte a törököket. A bizottság a tapasztaltakról 
az illetékes helyen megteszi jelentését. 

Az oszi kíralygyakorlatok elo*e«zito munkalatai 
A vármegyénk területén megtartandó őszi király 
gyakorlatokra már nagyban folynak az előkészületek 
A napokban egy katonai és civil vegyes bizottság 
járt Szentgotthárd környékén s tartottak ott telep-
szendét, tegnab pedig Egán Alfréd üzletvezető elnök-
letével szintén egy bizottság szállt ki, mely Szom-
bathelytől Gyanafalváig vezető vasúti utvonalat 
vizsgálta srtatégiai szempontlól s meghatározta a 
megfelelő javításokat és bővítéseket, amelyeket az 
állomásokon kell eszközölni. A bizottság egyúttal 
tárgyalásokba bocsátkozott a szentgottsárdi urada-
lommal is az élelmiszer és takarmány szállításra 
vonatkozólag. 

A Fiume eszakmagyarorszáyi közvetlen vasút. 
Harkányi János báró kereskedelemügyi miniszter az 
Északmagyarországot Fiúméval összekötő közvetlen 
vasútvonal ügyében hozott döntését közölte a megyé-
vel. A miuiszter az összeköttetés létesítését nem tartja 
teljesíthetőnek, mert átlag naponként ezer kilométer 
többlet teljesítményt kivánó uj gyorsvonatokat kellene 
forgalomba helyezni, az állomásokat átalakítani, a 
kívánt útvonalba eső helyiérdekű vasutakat egyenran-
gusitai, ezeken éjjel szolgálatot rendszeresíteni, mind-
ez pedig oly rendkívüli bcfektetésj és üzemi költség-
gel járna, mely nem áll arányban az elérhető haszon-
nal és amelynek megtérülésére évek múlva sem lehet 
számítani. 

Valasztói körök es nevjeyyzekek A belügy-
miniszter rendeletet intézett a vármegyéhez, amely 
utasítja az alispánt a központi választmány újjá-
alakítására és a szavazókörök megállapítására. A 
miniszter az intézkedéseket sürgősnek jelzi és május 
15-ikéig azokról jelentést vár. 

Elmaradnak az utoallitasok. A hadkit gészitő 
parancsnok értesítette a vármegyét, hogy a hadtest-
parancsnokságtól érkezett utasítás értelmében az e 
hóra kiirt utóállitások elmaradnak. 

Palyazat munkásjutaimi d'iakra. A soproni 
kereskedelmi és iparkamara pályázatot hirdet a 
kerületbeli munkások számára fentartott és ez évben 
kiosztásra kerülő hat áilami munkásjutalom-dijra A 
jutalmak egyenként 100 koronából és elismerő okle-
vélből állanak. A dijakat a kamara előterjesztése 
alapján a kereskedelmi miniszter olv ipari munká-
sok nak fogja odaitélui, kik egy munkaadó műhelyé-
ben megszakítás nélkül legalább 15 évet töltöttek s 
ez idő alatt szorgalmukkal és megbízhatóságukkal 
pályatársaik közöl kiváltak. A jutalom odaítélése 
iránt a munkaadónak kell a kamaránál előterjesztést 
tennie és pedig ez év május hó 31-ig. Készletesebb 
felvilágosítással kívánatra a kereskedelmi és ipar-
kamara szolgál. 

Osztöndij-palyázat. A kereskedelmi miniszter 
pályázatot hirdet az „Erzsébet királyné ösztöndij-
alap" 1914 évi kamataiból alakítandó tíz egyenként 
'-•>00 korona értékű ösztöndíjra. Az ösztöndíj elnye-
rése iránt oly magyar honos fiatal kereskedők pályáz 
hatnak, kik keleti kereskedelmi akadémiai tanul-
mányaikat legalább Jó eredménnyel v igézték, három 
ev óta gyakorlati kereskedelmi véren működnek és 
ismereteik bővítése céljából valamely nagy tengeren-
túli kivétellel biró külföldi városbin, vigy kikötő-
ben szándékoznak legalább egv évet tölteni. Pályá 

iti határidő f. évi május hó elseje A kérvények a 
jelzett időpontig a soproni kereskedelmi és ipar-
kaimrahoz nyújtandók t>e, atnelv kívánatra ugy a 
pály ázati feltételek, mint a kérvények szerkesztése 
tekintetében részletes felvilágosítást is ad. 

Brody Sándor tarcai Hródy Sándor legújabb 
munkáiból ad szép bokrétát a Magya r Könyvtár, 
Hadi) Antal kitűnően szerkesztett vállalata : legújabb 
tárcacikkemé': gyűjteményét „Elmélkedések" cim 
alatt, hródy Sándor gazdag szelleme teljesen benne 
van ezekben az elmélkedésekben : eredeti és függet-
len gondolkodása, ötletessége, szókimondó bátorsága, 
n>»gy világismerete és megértése, nemkülönben mű-
vészi szelleme és fényes stilbeli készségé. A tizenegy 
elmélkedést tartalmazó füzet a Larnpel R. (Wodianer 

és fiai) cég kiadásában jnlent meg. Ara 30 fillér. 

A qozgepkezelök és gózkazanfiitók legközelebbi 
képesítő vizsgái f. évi április hó 19 én fognak meg-
tart »tni a városi villanytelepen (Flandorffer-utca 4. 
szám). A kellően felszerelt kérvények a ker. Ipar-
felügyelőséghez cimzendők (Deák-tér 8. szám). 

Sirolin 
% , R o c h e ' 

orvosilag ajánlva a légzőszervek 
mindennemű megbetegedése ellen, 

tüdőbetegségek, 
g é g e h u r u t , " 

s z am á r h u r u t , 
gyermekek gör/élykórja ellen. 

Ssphato minden gyogyiiertérban 
6<jy üveg árö ** koron* 

Heti krónika. 
Az orosz fegyverkezes. A Duma elé a napokban 

egy torvényjavaslatot fognak terjeszteni a haderő 
nagy kiterjesztésére vonatkozólag. 

Megvettek a Budapesti Hírlapot A nyomasztó 
pénzügyi helyzetet a Budapesti Hírlap nyomdai 
vállalata is megérezte. A vállalat szanálására már 
régebben folytak a tanácskozások, majd a kormány 
is érdeklődött iránta s a tárgyalások eredménnyel is 
jártak. Csütörtökön este az Athenemn nyomdavállalat 
megvette a lapot és a nyomdáját. A Budapesti Hír 
lap továbbra is fönmarad, az Esti l'jság, Kakas 
Márton és Patyolat c. lapokat azonban megszüntetik. 

A sajtótörvény vegrehajtasi utasitasa. Az április 
11-én életbelépő uj sajtótorvény végrehajtása tárgyá-
ban miniszteri rendelet fog intézkedni és mert ezek 
az utasítások a törvény kihirdetésével egyidejűleg 
nem tétettek közzé, az a hir kelt szárnyra, hogy a 
kormány itt az utolsó pillanatban még meglepetése-
ket tartogat. Dr. Balogli Jenő igazságügyminiszter 
erre vonatkozólag a követkéz ket mondta egy hírlap 
írónak : A végrehajtási utasítás pontozatait tobb 
minisztertársammal kellett fixirozni, ez az oka, hogy 
még nem jelent meg. Megnyugtatóin azonban, hogy 
a legrövidebb időn belül és minden részletre kiter-
jedő utasítást minden érdekelt félnek kézbesíteni 

jfogjuk s azt közhírré tesszük és remélem, hogy ez 
a végrehajtási rendelkezés közmegnyugvást fog 
okozni. 

2000 koronás pályázat Rákócziról rt munkara. 
A „Magyarország" szerkesztősége 2000 koronás 
pályadijat tűzött ki egy tudománves irodalmi mun-
kára, mely Rákóczinak a bujdosásban eltöltött életét 
vázolja, különös tekintettel Rákóczinak a liécsi és 
párisi udvarokhoz való viszonyára és Sz'-kfü Gyula 
hírhedt könyvére. A pályázat határideje P.M4. okt. ti. 

Aviatikus koJegenyek A hadvezetőség elren-
delte, hogy az 1914-ik év tavaszán megkezdődő uj 
katonai aviatikai tanfolyamon legénységi aviatikuso-
kat is képezzenek ki. A kurzusba elsősorban önként 
jelentkező és műszaki előképzettségű katonákat fog-
nak felvenni. A hadügyminisztérium fel fogja szólí 
tani a csapatparancsnokságokat, hogy a legénységből 
erre alkalmas embereket válasszanak ki. Egyidejűleg 
a hadügyminiszter gondoskodik az aviatikai balesetek 
alkalmával szerencsétlenül járt pilóták és családjuk 
kártalanításáról. 

A tisztikar helyzetenek javítása. Katonai körök-
ben beszélik, hogy a hadvezetőség legközelebb, 
valószínűleg már a mostani delegációk alkalmával 
több olyan reformot akar megvalósítani, mely a 
tisztikar helyzetét jelentékenyen megjavítja és a 
katonatiszti pályát az eddiginél csábítóbbá teszi A 
külföldi nagy államok mintájára reformálják az elő-
léptetési rendszert, elsősorban ugy, hogy az ürese-
désben levő tiszti állásokat nem mint eddig, csak 
májusban és novemberben, hanem lehetőleg mindjárt 
a inegüresedés után betöltik. Az üresedésben levő 
valamennyi rangfokozatot be fogják tölteni és enne; 
következtében körülbelül ötven kinevezett dandár-
parancsnok, akinek jelenleg csak ezredest rangja 
van, ve érörnagy lesz. A dandárparancsnokká és 
ezredparancsnokká kinevezett alezredesek, illetve 
ezredesek szolgálatuknak megfelelően magasabb 
illetményeket kapnak, amint ez a magyar honvéd-
ségnél már évek óta történik. Ezenkívül megjavítják 
a katonatisztek fizetési viszonyait, megrövidítik az 
előléptetési korhatárt s a lovastiszteknek ezentúl 
lóápoló személyzetet, illetve ennek megfelelő költsé-
get adni. 

„Mirjam". A pénzügyminiszter a hivatalos lap 
csütörtöki 8::ámában közli, hogy e hó 0 tói „Mirj un" 
elnevezés alatt szopókás és szopókanélkűli alakban 
uj szivarkafrtj kerül forgalomba. A szivarkákat tíz 
és száz d irabonkint papirdobozokban fogják árulni. 
Az uj szivurkák darabja 5 fillér. 

Táviratlevelek küldésé Nametországba A keres-
kedelmi miniszter legújabb rendelete értelmében 
távirat leveleket folyó évi április 1-től kezdve a 
Németországgal való forgalomban is lehet váltani. 
— Ebben a forgalomban a táviratlevél dija dijszavan-
ként 3 fillér. 70 fillér díjminimummal. A díjminimu-
mon feliiii végösszeget mindig a legközelebbi tizes 
számra felfelé kell kikerekíteni. — léhát 1-23 szó 
dija 70 fillér, 24 —-'ti szó dija H0 fillér, 27—30 szó 
dija 90 fillér stb. — Egyébként a Németországgal 
való forgalomban is a taviratleveleket a hivatalok 

ugyanoly feltételek mellett fogadják el és az onnan 
érkezetteket ugyanugy kezelik, mint a belföldi for-
galomban azzal a kivétellel, hogy a táviratlevelek 
a belföldről valamely német hivatalhoz (ép ugy mint 
Ausztriába és Boszniába) csuk este 8 óra után 
továbbithatók. 

A vilagegyhaz legújabb statisztikaja. A Rómában 
legújabban megjelent Annuariq Eedesiastico szerint 
az egész világon elszórtan élő katholikusok száma 
301,0^7.152. Ezek közül 2!>4,000.950 latin- és 7,020.190 
más szertartású. Világrészek szerint így oszlanak 
meg a katholikusok: Európában él 190,ti30.K49, 
Ázsiában ti,207.405, Afrikában 2,tilti.titi9, Amerikában 
92,144.490, Ausztráliában pedig 9,287.833 katholikus. 
5 milliót meghaladó katholikus lakossággal birnak 
a következő államok: Franciaország 37 millió, Olasz-
ország 34 millió, Ausztria 25,949.727, Németország 
23,821.453, Brazília 21 millió, Spanyolország 20 
millió, az Egyesült Államok 16 millió, Oroszország 
13.781.937, Mexikó 13 millió, Magyarország 11,913.503. 
a Fulopszigetek 8 millió, Belgium 7,400.000, Argen-
tína 7 millió, Nagybrittania 5,892 037, Portugália 
5,408 132. 

Az osztatlan közös legelőkről. A földmivelés-
ügyi miniszternek tegnap jelent meg az osztatlan 
közös legelőkről szóló 1913. évi X. t e. életbelép-
tetése es végrehajtása tárgyában kiadott nagy ter-
jedelmű rendelete. A földmivelésügyi miniszter a 
torvény életbeléptetése napjául 1914. évi május hó 
elsejét állapította meg. A végrehajtási rendelet 300 
paragrafusból áll, legnagyobb részét a megalakítandó 
társulatok rendszabályait körülíró paragrafusai képe-
zik. Az állattenyésztés szempontjából rendkívül nagy-
jelentőséggel bír az uj törvény s a kormány nagy 
súlyt helyez rá, hogy a reform a gyakorlatban jól 
beváljon. Előreláthatólag sok nehézségbe fog ütközni 
a torvényben lefektetett törekvések megvalósítása, 
de erős akarattal, fáradhatatlan buzgalommal mégis 
csak eredményre vezet a munka. 

Egy cseresznyefából készült 

Í r ó a s z t a l 
,cs könyvállvány eladó. Bővebbet a kiadó-

hivatalban. 

Próbadobozokat, valamint orvosi röpiratot 

a gyermeknevelésről díjtalanul küld a HENRI 

NESTLÉ cég, WIEN, I.. Biberstrasse 90. P. 

710 1914. tk. sz. 

Arveresi hirdetmenyi kivonat. 
Hódíts Károly végrehajtatőnak Görcz Xáudorné, 

szül. Koszogovits Mária végrehajtást szenvedő ellen 
indított végrejtási ügyében a tkvi hatóság a vég-
rehajtási árverést 75 K és 19 K 80 fill. tőkekövetelés 
es járulékai behajtása végett a kőszegi kir. járás-
bíróság területén levő Csajta és Inczéd községekben 
fekvő s az özv. Görcz Xáudorné szül. Koszogovits 
Mária tulajdonát képező a csajtai 250. sz. tjkvben 

+ 2. sor. 470, a hrsz. 117, 118 hrsz. ingatlan 
007 K, az inczédi 192. sz tjkvben A 1. sor. 230 
hrsz. jutalékára 32 K 50 f, az A + 10- sor. 723, 
893. és 1003. hrsz. jutalékára 10 K, az A + 11. sor. 
1002. és 1010/a hrsz. jutalékára 7 K 50 f, az u. o. 
5S1 sz. tjkvben A + 3. sor. 425, b hrsz. jutalékára 
!K) K 50 f, az u. o. 780. sz. tjkvben A I 1—2 sor. 
314., 580. hrsz. ing. jutalékára 200 K, az u. o. 781. 
sz. tjkvben A + 1 sor. 1298 c hrsz. ing. jutalékára 
9 K 50 f, az u. o. 781. sz. tjkvben A + 2. sor. 
1303 c hrsz. ing. jutalékára 1 K 50 f, az u. o. 781. 

1 A 



sz. tjkvben A + 3. sor. .°>04/a hrsz. ing. jutalékára 
">0 K, az. u. o. 782. sz tjkvben A + 1 sor 1312. 
hrsz. ing. jutalékára 31 K. az u o. 782. sz. tjkvben 
A + 630. hrsz. ing jutalékára 17 K, az. u. o. A r-
2. sor. 832/c hrsz. ing. jutalékára 18 K, az u o. 
783. sz. tjkvben A + 1 sor. 44»> b hrsz. alatti in-
gatlanbeli jutalékára 13Ő K, az u. o 7M sz íjkv-
ben A 1. 1 sor. 4751. hrsz ing. jutalékára 221 l\. az 
u. o. 785. sz. tjkvben A 1 1—2 sor. 723.. 893 és 
1003., 1002 , 1010 1. hrsz. ing. jutalékára W k*. az 
u. o. 780. sz. tjkvben A I 1 — 4 sor, 350 , 513., 840. 
és 1377. hrsz ing. jutalékán 155 K. az u. o. 7S7. 
sz. tjkvben A ~ 1. sor. 526 a hrsz ing. jutalékára 
3S K 50 f. az u. o. 787. *z. tjkvben A t 2 sor. 
600 a hrsz. ing. jutalékára 17 K 50 tillér kikiáltási 
árban elrendelte. 

Az árverést 1914 evi április ho 27 napjan d e. 
10 orakor Csajta község házánál, ugyanaznap délután 
2 órakor Incéd kŐsség hálánál fogják nMgirttni. 

Az árverés alá kerülő ingatlan jutalékok és pe-
dig a ház a kikiáltási ár felénél, a többi jutalékok 
pedig kétharmadánál alacsonyabb áron nem adható el. 

Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül 
u kikiáltási ár 10°,o-át készpénzben, vagy az 1881: 
LX . t.-c. 42. $ ában meghatározott árfolyamom 
zsámitott óvadékképes értékpapirosban a kiküldött- ; 
nek letenni, vagy a bánatpénznek előleges birói le-
tétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a ki-
küldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni. 

Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál maga-
sabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sein akar, 
köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint 
megállapított bánatpénzt az ált tla igért ár ugyan 
annyi százalékáig kiegészíteni 

kir. járásbíróság mint tkvi hatóság, kőszeg. 
1914. március hó 13-án. — Halász Ernő s. k. kir. 
jbiró. A kiadmány hiteléül: Márkus kir. tkvvezető. 

Felséges 
izii, fehér vagy aranysárga csemegemézet 5 

kg-os csinos póstadobozokban 9 koronaért 

szállít bermentve a „ M é h " a Magyar Méhé-

szek Értékesítő Szövetkezete, Budapest, Vaci-ut 

108 bg. Szakkérdésekben díjtalan felvilágitás ! 

A budapesti 

Jolcseszettaní ial lgatok Segítő Egyesülete1" 
Budapes t , VII I . Muzeuin-körut 6—8. s z ám . 

Tanárjelölteket vidékre nevelőknek, internátusi felügyelőknek, 
tanügyi kisegítőknek, magántitk.íróknak és bármely szakszerű 

inunk.ik elv zéxére d í j t a l anu l közvetít i nauvki>/> nségnek 

Horgony-Syrep. Sarsaparlllai 
compót. 

V»rtl«ilitó«ter. flvegj*. kor 3 60 é> 7.50. 

H o r g o n y - L i n i m e n t . s z á z 
s Horgony • Pain ExpeMer pótléka. 

Ftjdftlommtnte* h»dort»Cl*» hul.neknél, rheumánál 
kí.tivi-njr.fI «tb. 

Ü»«jj»? kor. - 90 1 *0. 2.-. 

Horgony-kenes-kenocs 
randkivtil idf ̂ ctillíj.it/i tz*r»i <*» nedvet 

kiiiu>>eknel (tb. 
Tégelye: kor. 1.—. 

KepheUS • leglöbb s»TtArbaD v*tu küivtt 
lenül beeteretlietft 

•r lidtír „la irmj c n ; tthi; ciizitl IMIT 
uirtárMI. Frt|i I. El lul i lülr isu i. 

A szombathelyi iparkiallitason kitüntetve. 

Van szerencsem a n é. közönség becses 

tudomására adni, hogy 

Gyöngyös-utca 9. sz. alatt 
a mai kor igényeinek megfelelő modern 

kárpitos- és 

díszítő-műhelyt 
nyitottam, hol mindennemű szakmamba vagó 

munkálatokat, atalakitasokat és javításokat, 

valamint a legmodernebb stílű angol börbutoro-
kat készítek. Megbízásokat házon kívül is el-

fogadok és teljesítek. 

Budapest fóvarosban, valamint a külföld 

elsőrangú üzleteiben huzamosabb időn át elérti 

tapasztalataim révén képesnek érzem magamat 

a közönség legkényesebb igényeinek is meg-

felelni és azokat kielégíteni. Minden törekvésem 

oda fog irányulni, hogy szolid, lelkiismeretes 

munka, pontos szállítás és olcsó árak altal a 

n e. közönség teljes bizalmát és megelégedését 

kiérdemeljem. 

A fenti elvek alapján mély tisztelettel kérem 

a n. é. közönség kegyes pártfogását és maradok 

mindig kész szolgája 

Pollák Miksa 
kárpitos- és díszítő-mester 

Kőszeg, Gyöngyös utca !). sz. 

Szombathe ly i J akarckpéns ta r 

J^észvénytarsaság 

kőszegi fiókja, 
K i r á l y - ú t h / . 

S t r u c z szá l loda mellett . 
Elfogad: h e , o t e k e t jelenleg ne t tó 4 » ,,-os kama 

— tozassal betéti könyvecskére és folyó-
számlára A kamatozás a betétet követő napon kezdődik 
betét kifizetésekéi felmondás nélkül eszközöl. 

Leszámítol: -r:i
 a l i i i r á s o s Üzleti és magánval-

tokát mindenkor a legelőnyösebben. 

Folyósít: r e n d c s c s tor'esztéses jelzálogkölcsönöket 

földbirtokokra es városi házakra , maga-
sabb kama t ú kö l c sönöke t a l a c sonyabb k a m a t ú 
k ö l c s önökké vá l t oz t a t ( conver t á l ) . 

Értékpapírokat: ".aP' árfolyamon vesz é- elad; 
— tőzsdei megbízatásokat ellogad 

Szelvényeket: k»lts,íBn»entese:i bevált , szelvony-
£ ivek. t a sielvényutalvany (talon) 

alapján díjmentesen beszerez. 

Átutalásokat, lefizetéseket eszközöl a v.l.i bár-
mely piacán teljesen díjmentesen 

Értékpapírokra: allimi *'s papírokra 
——— előleget ad 

Sorsolás alá esö értékpapírokat arlölyamvesz-
— tesség ellen biztosit 

Értékpapírokat é > értekeket őrzésre es keze 
— lesre átvesz 

Tekintettel, hogy hazank legnagyobb pénzintézetével i l 

Pesti Hazai Első Takarékpénztár Egyesülettel szoros ossze-
köttetc sben áll, mindenfele takarékpénztári es banküzleti 

megbiziist a legelőnyösebben bír lebonyolítani. 
Mint az l'.lső Magyar Általános biztosit., tarsaság ügynök-
ségé mindenféle biztosit.ist ellogad és felvilágosítással kész-

s ggel szolgai. 

Központ :Szombathe ly i (regi) Takarekpenzfar 
Szombathely A l a ku l t : 1867-ben 

Alap t öke 1,600 000 kor . T a r t a l é k o k : 400.000 kor . 
Taka rékbe t é t ek 15 m i l l i ó k o r on án fe lü l . 

S a j á t t őké i 2,250.000 k o r o n a . 

S T O C K -

C O G N A C 

M E D I C I N A L 

hivatalos ólomzárral ellátott 

palackokban mindenütt kapható 

CAMISé:STOCK 

gosiizeaü gyáriból 

B A R C ' O L A . 

B á r d o s és B r a c h f e l d 
IS i i t l i t|M'Mt, V I . , C>.víii'-iit«aai .•»!». 

M A Y A U T O D I G T d i k t á l ó g é p 
a világ egyetlen teljesen automatikus 
diktáló gépe. 

Ha érdekli: kérjen prospektust —Kénye l-

mes fizetési feltételek. 

MAY FR IGYES Budapest, Fürdö-utca 10, szám. 
T e l o f o n 7 - 3 4 . 

S A V O V - S K A L L O D A 
B U D A P E S T , VI I I , J ó z se l -kö r u t 16. sz 

Modern z.illoJ* ú j onnan berendezve , l ég fű tés , h i deg és me leg viz m inden s z ob áb an , lift é j j e l-nappa l . 

RENDES SZIDOR tulajdonos személyes vezetése alatt. 

EGYÁGYAS szobák 3 koronától, KÉTÁGYAS szobák 5 koronától 

fűtés , v i l ág í t á s és k i s zo lgá l á ssa l . A szobák feltét len t i s z t ák , 

h o s s z a b b t a r t ó z k o d á s n á l e n g e d m é n y . 

(Jjonnan bevezetett Pensió-rendszer, napi ellátás 4 koronáért 

N a p i h á r o m s z o r i é t k e z é s . 
HAVI SZOBÁK 80 KORONÁÉRT. 

Nyomatott Rónai Frigyes k> • vnyouidájában kőszegen 

inert rendkívül sok vizet ud, 
mert kis győrinek kezelheti, 
mert soha be nem fagy, 
mert soha nem romlik, 
mert mindenki felszerelheti. 
Kérjen felvilágosítást ingyen és 

bérmentve. 

A világ legjobb, legbiztosabb és 
legolcsóbb 

k i i Í M K Í i a ( l > n j a a z 

„Omega" £ánckut 

Több millió ember 
has zná l j a sa j á t j a v á r a 

I T ^ r S S H H B I rekedtség, hurut, 
I < T . 7 . T * I O elnyálkásodás, 
U v J U ' l 1 i r F l görcsös köhögés cS hókhurut ellen 

fúszeritcrdttjésében, valamint LENDVAY LAJOS e-

KÚTTEL D E Z S Ő ny.Kyszercsxcknél Kőszegen é s az 

összes nyónyszertarakbtn. 
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