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Hirdetések nugysdg szerint jutányos drbun 

szdmitatnak meg. 

Húsvét. 
Az Isten-ember földi, nehéz küldetése 

véget ért. Mikor húsvét vasárnapján megkon-

dulnak az ünnepi harangok: ez már ennek az 

égi küldetésnek az apotheozisa. 

Sok igazsággal mondja a francia kóltö, 

hogy a világtörténelemnek legnagyobb esemé-

nye Jézusnak a földre való jövetele. Uj világ-

nézletet teremtett az ő uj, aszereteten alapuló 

vallása. A római imprerium akkor élte világ-

hatalmát s ezt a hatalmas birodalmat is. Min-

den üldözés ellenére — áthatotta a keresztény 

vallás, áthatotta az uj szellem: Jézus vallása. 

A feltámadás ünnepe is hatalmas szimbó-

luma annak az igazságnak, hogy az eszmét 

megölni nem lehet. Követ hengerítettek kopor-

sójára, őröket állítottak melléje és mégis feltá-

madott ; feltámadott, mint, a hogy az eszme 

feltör koporsójából és eget kér. 

Nagy eszmék, nagy gondolatok hatották 

át az emberiséget azon a néhány ezred éven 

át, melyet a történelmi idők távlatán képesek 

vagyunk áttekinteni. Mennyi eszme indult meg 

világhódító útra nagy népszerűség közepette 

és mennyit elfujt már a vállalkozó korszellem, 

legtöbbjét örökre. Jézus vallása azonban folyto-

nosan hódit és minden korszellem divatának 

nagy hullámveréseit szilárdan kiállja. Kétség-

kívül igaz az, hogy a mai kétkedő, minden 

tekintélyt lerombolni akaró és materiális kor 

a latható legnagyobb intézmény: a keresztény 

vallás ellen visel legádázabb harcot. Még 

francia forradalom hitközönye és észvallása se 

volt oly gyilkos. És mégis mit látunk? Azt 

látjuk, hogy Jézus egyháza sziklaszilárdan áll 

és uj híveket hódit meg az öt világrészen. S 

ki tagadná, hogy ma a huszadik század elején 

az öt világrész Isten hajlékában több harang 

hívja húsvéti imára áhítatos közönségét, mint 

valaha. Hinnünk kell Jézusnak isteni küldeté-

sében, mikor fenséges tanításának ezt az egye-

temes és évezredekre szóló sikerét látjuk. 

És valóban oly gyarlók, olyan erőtlenek 

és a természet fenséges rendszerében olyan kis 

férgek vagyunk mi, nagyratörő emberek, hogy 

valóban nem lehetünk el hit nélkül. Ezt a mai, 

húsvéti ünnepi napon legjobban érezzük. 

Mennyire szükségünk van az elet harcaiban, 

küzdelmeiben a hitre. Cselekveseinknek ez az 

iránytűje s még az az ember is, kinek hite 

kialvóban van, hasvét harangszavara lehetetlen, 

hogy el ne gondolkozzék az Isten ember földi 

küldetéséről, Golgotha-járásarol és megdicsőü-

léséről. 

Szólnak a húsvéti harangok. Fürösszük 

meg lelkünket a húsvét hangulatában. Hárítsuk 

el magunktól az élet kenyérgondjait és mossuk 

ie kezünkről a munka salakját; de légióként: 

lelkünket mossuk meg a gyűlölet és pártos-

kodás, nemzetviszály kínzóitól. Különösen erre 

van szüksége a magyarnak. Annak tudására, 

hogy nagy nemzeteknek is partoskodás és 

nemzeti viszály ásták meg sírját 

Boldog húsvéti ünnepeket kívánunk olva-

sóinknak ! 

Városi ügyek. 
i2»» ion Hirdetmeny 

Kőszeg szab. kir. várus képviselőtestületének 
április hó 2 án hozott határozata alapján ujonuau 
szervezeit rendőri állásra jelen pályázatot hirdetem ki: 

Fizetés évi 700 korona, 
lakbér éAi 240 koron*, 
csizmapénz évi 40 korona és 
ruhailletmény. 

A fizetés 1000 koronáig emelkedik; egyébb 
mellék járulékban is részesedd. 

Kőszeg. 1914. április hó 4-én. 

A<l<JH*ít .hatos, polgármester h 
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A megüresedett Kossuth Lajos féle ösztöndíjra, 
mely ez időszerint 100 koronában van megállapítva, 
pályázatot hirdetek. Az ösztöndíjra pályázhatnak 
szegeny, jó magaviseletű és jó elömenete ü kőszegi 
illetüsógü olyan tanulók, vallásra való tekintet nél-
kül, kik Kőszeg szab. kir. város valamely tanintéze-
tét látogátják. Idegen ajkú egyének előnyben része-
sítettnek. Az ösztöndijat elnyert tanuló annak élve-
zetében mindaddig megmarad, inig tanulmányait 
be nem fejezte. Az ösztöndíjas elveszti az usztón-
dijat, ha a megírt feltételeknek meg nem felel 

A kérvények a városi tanácshoz címezve a 
polgármesteri hivatalnál .nájus l-ig nyújtandók be. 

AuyiiiM János polgármester h. 

Helyi hirek. 
Tisza miniszterelnök ünneplese Kőszegen A kő-

szegi járás tisztviselőit és jegyzői karát inult szerdán 
tisztiszékre hivta egybe Rusa Bela főszolgabíró és a 
hivatalos ügyek elintézése után közebédnél rendkívül 
lelkes hangulatu pohárköszöntőt mondott Tisza István 
miniszterelnökre azon alkalomból, hogy a vármegyei 
közigazgatást államosítja s indítványára a következő 
sürgönyt küldték a miniszterelnöknek : Nagyméltóságú 
Tisza István gróf Urnák Geszt. A kőszegi járás köz-
igazgatási tiszti szék után egybegyűlve, a nemes vár-
megye évszázadokig tartott aerájából búcsúzva, mély 
tisztelettel és hódolattal üdvözlik a közigazgatás nagy 
reformátorát, Magyarország ujrateremtőjét, nagy lelke-
sedéssel kifejezést adva rendithetetlen bizalmuknak, 
ragaszkodásuknak és szeretetüknek Nagyméltóságod 
kiválóan nagyrabecsült egyénisége iránt. A Mindenható 
jó Isten tartsa még sokáig életben szeretett királyunk 
és hazánk javára! Rusa Béla főszolgabíró, dr. Laurin-
ger járásorvos, Hertelendy szolgabíró, dr. Havas, dr. 
Szüsz, dr. Sarlay, dr. Bruckmayer körorvosok, Stelzer 
tüzrendészeti felügyelő, Fodor állatorvos, Patonay ut-
biztos, Némethy irodatiszt, Schermann, Bertók, Gulner, 
Keresztényi, Szovják, Benyey, Jankó, Kőfalvy, Plesz-
káts, Peczőly, Zsigmond körjegyzők. 

Jubiláló ovona. A kőszegi ovoda-egyesüiet meleg 
ünneplésben részesítette N'ődl Melánie óvónőt, abból 
ax alkalomból, hogy a kőszegi ovodában való szol-
gálatának negyedszázados évfordulóját betöltötte. 
Egy egész generáció nőtt fel Kőszegen Nödl Melánie 
keze alatt és az a meleg, őszinte szeretet és nagyra-
becsülés, amellyel az óvónő munkáját kisérik, meleg 
ünneplésben nyilvánult meg szerdán, amikor Lau-
riuger János dr. ovodaegyleti elnök vezetése alatt 
küldöttség jelent meg váratlanul Nodl Melánie laká-
sán és üdvözölte a jubiláns óvónőt 2ö éves szolgá-
lata alkalmából. Mi is szívből üdvözöljük! 

Halalozas. Egy derék öreg polgárt kisértünk ki 
örök nyugalomra nagypénteken. Gruner Vilmos szoba-
festő- és mázolómester, aki nagy szorgalommal és 

A szent sirnál. 
Legenda. 

I rta: B r a u n F é l i x . 

Franciaország egy távol eső falujában egy 
Etienne nevü pásztorfiu élt olyan egyforma és csen-
des életet, mint amilyen egyforma és csendes a 
ine/.ő, a melyen bárányai legeltek. Egy este, egy 
csillugos estén, a midőn a mezőt átszelő folyók is 
olyanok valának, mint a folyékony ezüst, történt, 

hogy a pásztorfiu nagyot álmodott. Azt, hogy király 
lett és hogy fejét fejedelmi korona ledte. Az álom 
arról kezdődött, hogy Etienne sátorában elfogyaszt-
ván kenj ér és szalonnából álló egyszerű vacsoráját, 
elmondta a hálaadó imát Jer Jézusom és légy ven-
dégem — és hirtelen ott állt Jézus mellette, barát-
ságosan köszöntötte a pasztorfiut és melléje ült. A 
Megváltó areát egy kis szakáll környezte, arca be-
esett volt és szemei tétovázón néztek ide-oda. 

A pásztorfiu nem állotta Jézus tekintetét, sze-
meit lesütötte és annyira elfogult lett, hogy a kér-
dés, amit a Megváltóhoz akart intézni, a torkára 
forrt. Csodálta, hogy Jé/.us glória nélkül jelent meg, 
holott a képeken rendesen rajta van a fejet övező 
dicsfény is. Es ahogy elmerült gondolataiba a fiu, a 
Megváltó elkezdett beszelni. A fiúnak ugv tetszett, 

j mintha a távolból harangszó hallatszanék és mintha 
, a templomban egyszerre megszólalna az orgona. 
! Etienne — szólt a Megváltó — engem nagy baj ért. 
í A legnagyobb a mi valaha ért. A mióta a hitetlenek 
• urak a szent városban, azóta nem jönnek hozzám a 
gyermekek és én magamra vagyok hagyatva. Uyak 
iun ugy ér/.ein, hogy a vágyódás hangján kell hív-
nom őket, de hosszú az ut és ők vezető nélkül nem 
merik megtenni azt. A' t hiszem, Etienne, hogy 
sokan vannak, akik hozzám jönni kivannak és dics > 
dolog lehet hozzám hozni őket. Annak pedig, aki 
őket felhozza hozzám a templomba,álma teljesülni fog. 

A pásztor fiún édes fájdalom cikktzott át, 
szólni akart, de akorra a Megváltó eltűnt már a 
szobából- Es amint kunyhójának ajtajat kinyitotta, 
hogy lássa az utat, amely Jézushoz vezetett, fehér 
ruhába öttözött gyerekeket vett észre, akik némán 
álltak egymás melleit és szinte ugy látszott, hogy 
reá várakoznak. Etienne megijedt. Majd ugy tűnt 
fel neki, mintha két fehér kéz meg fogta volna öt 

és az égbe repítette volna . . . Erre fölébredt ós 
látta, hogy sötét éj vagyon . . . Ablaka előtt bükfák 
áltak, melyeknek lombkoronáját nem mozgatta meg 
a nyári szellő. 

Etienne kilépett a szabadba és bezárta maga 
mögött a kunyhó ajtaját Sietve mont a piac felé, 
ahol keresztelő Szent János szobra állt, amelynek 
talapzatán ínég ott voltak a koszorúk fonnyadó 
virágaikkal. A pásztorgyerek elővette furulyáját, 
belefujt s a nóta csodálatos visszhangot keltett az 
éjszakában. Félelmetesen és lassan hangzottak a 
hangok és lágyan terjedtek az alvó vidék fölött, 
majd széjjel folytak, miként széjjel folyik a kék 
köd a nap feljóttéveL Mindig ujabb nótákat fujt 
Etienne, míg az egész falut megvarázsolta és az 
emberek surü tömegekben jöttek a piacra. 

A gyülekezetben pedig Etienne beszélni kez-
dett. Szavai világosan és ünnepélyesen hangzottak 
és ugy tetszett neki, hogy el kell mondani az egész 
álmot. És el is mondta Jézus jövetelétől egészen 
addig, hogy látta a gyerekeket az utón- Zárószava 
pedig ez volt: „Adjátok ide gyerekeiteket, hogy a 
Megváltóhoz vihessein őket, mert már vágyva 
vár reájuk " 

Amint az utolsó szava elhangzott, egyszerre 
egy nyers és durva hang ordított a tömegből. Az 
elmúlt peroek ünnepélyessége hirtelen trsszeomlott 
és a bősz embernek nyomban akadtak követői a 
tömeg soraiból. Az elsők akik közel álltak hozzá, 
mar megdobni akarták ót. A pásztorfiu összeres/.kedt, 
láttára a hálátlanságnak és könnyek gyűltek sze-
meibe. De abban a pillanatban, mikor az egyik 
már kezét etnelto rá, nz égben megnyílt egy felhő, 
a felhőből káprázatos sziliben egy dicsfény jött le, 
amely korul övezte a pásztorfiu fejét. Ahogy igy 
állt a tömeg előtt, a sokasságban a csodanak kifu-

Husvét. 
Oh szent igazság, húsvét ünnepe, 
Kitől a bűnös had megrettenő ; 
Ki a farizeusokat megaláztad, 
S büszke helytartót reszketni láttad ; 
Ki eltoltad a követ, mit fölébed 
Oda hengerítettek a pribékek, 
S kibontva tiszta, szép mennyei szárnyad, 
Ott hagytad a neked szánt siri ágyat: 
— Áhítozunk utánad! 

Húsvét, föltámadásnak ünnepe, 
Halálra szántak uj, szebb élete; 
Ki nem hagytad a porban megalázva, 
ö t , aki hitt a maga igazába. 
S eszményeihez hü maradt haláláig, 
A rámért kinos keres/t nyomoráig. 
Húsvét, te szent, örömre vált búbánat, 
Ki fölmagasztalod a Golgotákat: 
— Áhítozunk utánad ! 

Szabo lcska M ihá l y 

T á r c a , 

1299 Hirdetmeny. 

A gazdálkodó választmánynak javaslata alap-
ján közzéteszem, hogy a mexikói földek f. évi októ-
ber hó 1-től kezdve további 6 évre haszonbérbe 
adatnak. 

A feltételek a polgármesteri hivatalnál meg-
tudhatók. Az árverés f. évi április hó 27 én szép, 
idő esetén délelőtt 0 őr ikor a helyszínen, kedvezőtlen 
időjárás esetén ugyanazon órában a közgyűlési 
teremben lesz. 

Kőszeg, 1914. április hó 10 

Auyuszt János, polgármester h 



körei 50.000 korona, h asználtassék fel házépítési célokra. 
Örömmel üdvözöljük a pompás eszmét, de kénytele-
nek vagyunk visszatérni lapunkban már oly sokszor 
propagált indítványra, mely szerint az építési kedvet 
csak ugy lehetne fokozni, ha hosszabb időre szóló 
adókedvezményt és a várostól szerezhető építési anya-
goknak önköltségen való átengedését biztosítjuk. A 
mai gazdasági- és pénzviszonyok mellett csak ily 
irányú támogatás mellett lehet eredményt várni. 

Városi épit38i telkek A gazdálkodó és pénz-
ügyi bizottság legutóbb tartott ülésében a lakáshiány 
kérdésének megoldásával is foglalkozott. A bizottság 
a Király-ut elején levő városi gyümülcsös parcellá-
zását javasolja építési telkek céljaira. A városi 
erdőmester a napokban megbízást kap, hogy a 
kertet 2O0—300 négyszögöles parcellákra ossza be s 
azután a város nyilvános árverésen értékesíteni szán-
dékozik a telkeket. Az ott építőknek több kedvez-
ményt biztosit a város. 

Gombgyar keresett e héten itt oly alkalmas 
objektumot, mellyel vizerő is összekötve vau. A 
polgármester kalauzolta az itt járt vállalkozót, ki a 
hercegi malmot és az l'jfürdő telket tekintette meg, 
de még végleg nein határozott. 

A pannonhalmi fomonostori konvent ez uton is 
fölhívja a főgimnáziumok azon VI., VII és VIII. 
osztálybeli tanulóit, akik a pannonhalmi Szent Be-
nedek-Kendbe lépni óhajtanak, hogy eziránt való 
kérvényüket az első félévi iskolai értesítővel, kereszt-
levelükkel és orvosi bizonyítványukkal felszerelve, 
lehetőleg gimnáziumi igazgatóságuk utján, f. évi 
május hó l-ig küldjék be a főinouostori perjeli hi-
vatalnak Pannonhalmára (Győr-Szentmárton). 

A kab ine t i r odava l fenyegetik a tisztviselőt ha 
nem jár kedvében a kihágásban talált egyénnek. Az 
ember azt hinné, hogy aki az ilyet cselekszi, csak 
meghibbant agyvelejű lehet. Pedig dehogy. Hallja az 
úgynevezett „nasszáju urak"-nak borközi állapotban 
kitörő különböző kijelentéseit s túllicitálni akar raj-
tuk. Így járulnak hozzá még azok is a nép, a pol-
gárság eldurvulásához, tiszteletlenségéhez, akik egyéb-
ként maguknak a legnagyobb eréllyel a „tekintély" 
elismerését követelik. IVdig régen vagyon megírva, 
hogy „aki tekintélyt akar, az másnak a tekintélyét 
is elismerni köteles." 

Hazepites \1 iyer János szatócs a Király-ut 
elején levő városi kertből házhelyet kér megvételre 
a várostól, házépítésre. A gazdálkodó és pénz-
ügyi bizottság a kérelmet a közgyűlés elé javasolja 
terjeszteni. 

Terzena. A kőszegi tűzoltó zenekar húsvéthétfőn 
délelőtt 11 órakor a Főtéren térzenét tart. 

Tancmulat^ag. A kőszegi iparossegédek holnap, 
húsvéthétfőn, este 8 órakor táncmulatságot tartanak 
a sörcsarnokban. Belépti díj 1 korona. 

Az írni es olvasni tudás meyallagitasara hivatott 
allando bizottság megalakitasa Az 1913. évi X IV . 
torvénycikk végrehajtása tárgyában a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter a belügyminiszterrel egyet-
értőleg rendeletet adtak ki a liépviselőválasztó 
polgárok irni és olvasni tudásának megállapítására 
vonatkozólag. A rendelet értelmében minden járásban 
és rendezett tanácsú városban egy állandó bizottság 
alakítandó közigazgatási és tanügyi férfiakból, 
amely állandó bizottság az elsőfokú közigazgatási 
hatóság székhelyén és annak hivatalos helyiségében 
fogja megejteni a vizsgálatot az arra jelentkezők 
fölött. Ezeket a vizsgákat a lölyó évben május 
hónapban, a jövő esztendőkben pedig február hónap 
ban tartják meg. A vármegye közigazgatási bizott-
sága szerdán tartott rendes havi ülésén tett eleget a 
miniszteri rendeletnek, amennyiben az állandó vizs-
gáló bizottságokat megalakította. A városi és járási 
bizottság a következőképen alakíttatott : Kőszeg 
szab. kir. város: Elnök: Auguszt János h. polgár-
mester, alelnök: Jambrits Lajos főjegyző, tagok: 
.lagits Iuire számvevő, Marton Károly és Hainmer 
Gyula tanítók. Kőszegi járás: Elnök: Busa Béla 
főbiró, alelnök: Guárv Károly szolgabíró, tagok: 
Hertelendy Kálmán tb. szolgibiró, Szélessy István 
és Szoinor Lajos tanítók. 

A rotfalvi legenyek abban találják örömüket, 
hogy az utjelzés trongálják s ehasitjik. Jó lenne ha 
plébánosuk vagy a községbiró kitanítaná őket arra, 
hogy ezt tenni nemcsak nem szabad, de nem is 
okos dolog. Külföldön az ilyen falusi legények inkább 
még közreműködnek a jelzések fentartásában s az 
idegenek kalauzolásában. 

Városi szántok berbeadast. A városi mexikói 
földek bérlete ez év szeptemberében lejár. A Keit 

jangerdüllő kivételével, mely a gyakorlótér kibőví-
tésére a katonai kincstárnak adatik bérbe, a többi 
legközelebb tartandó árverésen, a helyszínén fog 
bérbeadatni. 

Anya* iskolajaban arra fektetik a legnagyobb 
súlyt, hogy mivel legyenek a gyermekek akkor 
táplálva, ha a természetes táplálás az emlőn keresz-
tül megszűnik f Ez iskola egyetlen tanítása, hogy 
minden anya tudomást szerezzen a Phosphatine 
Falieres létezéséről és annak pótolhat itlans igáról. 
Ki Phosphatine Fali eres ni táplálja gyermekét, annak 
annak fáradozása biztosítva van, mert nincs jobb 
és értékesebb tápszer; kellemes izü, könnyen einész-
hető, a fogzást megkönnyíti és biztosítja a esont-
rendszor fejlődését. 

Nedves labakat az es5s időszakban nem lehet 
elkerülni. Ha azután a lábak hidtg napokon órákig 
nedvesek maradnak s beáll egy nátha vagy hurut, 
mely nem ritkán komoly tüdőbajra vezet. Ezt gá-
tolja meg legjobban a „Sirolin Koche", mely kelle-
mes izü és minden gyógyszertárban kapható. 

Uj Marcel Prevost. Kadó Antal kitűnően szer-
kesztett vállalata a Magyar Kóuytár legújabb soro-

mentek a nagy tornaterembe, hol Nagy Balázs tanár 
ékes szavakkal vázolta Krisztus Urunk feláldozó, 
jóságos életét. A közönség a magasztos szent beszéd-
től mélyen meghatva vonult vissza a kedves nővérek 
Állal gyönyörűen kivilágított kápolnába, hol Nagy 
Balázs a növendékek énekkisérete mellett tartotta 
az áldást és litániát, mely a jelenlévők szivét lelkét 
a legmeghatottabb érzésekkel hatotta át. Kedden 
délelőtt énekes szent-mise alatt volt a közös szent 
áldozás, melyen szintén igen nagy számban vettek 
részt. ib. B.) 

A koszey i tu r i s t a egyesület. Az lS92ben mint 
az »rszágos turista egylet kőszegi fiókja megalakult 
egyesület, mely éveken ét maradandó becsii, rend-
kívül eredményes tevékenységet fejtett ki, mult va-
sárnap Freyler Lajos elnöklete alatt tartott köz-
gyíilésen feloszlott s elhatározta, hogy közel 200 K 
készpénzét, 30G5 korona Jurisics-kilátó alapját és 
összes luristikai létesítményeit a megalakítandó 
uj egyesületnek adja át, mihez a közgyűlésen meg-
jelentek egyhangúlag hozzájárultak. Az elnök szerény 
szavakkal megemlékezett az egyesület., nem dicstelen 
múltjáról" s azon meggyőződésének s reményének 
adott kifejezést, hogy az országos egyesülettel tel-
jesen függetlenül alakuló uj egyesület még nagyobb 
mértékben fogja közérdekű feladatát a város ós a 
turistaság érdekében kifejteni. Az ujramega lakul ás 
intézésére javasolja Hrabovszky Lajos nyug. máv. 
főfelügyelőt, aki meleg érdeklődést tanúsít ezen 
ügyek iránt s aki azon helyzetben lévén, hogy ki 
zárőlag ennek szentelheti tevékenységét, bizonyára 
meg is fog felelni. Által ános lelkes éljenzés). Kőszegi | 
József titkár rnvid vonásokban sorolta fel ezután az 

óta működött egyesület nagyobb alkotásait. 
Az Irottkői messzelátó tornyot, melyet ltiOO korona 
kéltséggel létesített és Bohonc nagyközségnek ado 
mányozott, — az 18'Jtí-ban a kormány, a megye és 
a város részvételével ünnepélyesen felavatott Oházi 
ezredéves emléket, mely 8910 korona költséggel 
létrehozott müvet Kőszeg városának adott át, — a 
Hétforrás nak eementbciöglalása, ami 900 koronát 
igényelt, — a turistikai létesítményeket, melyek évente 
néhány száz, mult évben pedig Gráf Manó utnagy 
nagy buzgósággal teljesített munkája U(X) koronába 
került, mely létesítményekről a következő leltári 
adatokat sorolta fel: 43 útirány jelzése 3722 jellel, 
9 utirányitó oszlop, 19 cölöp, 241 jelzőtábla, 140 
pad, 2 asztal, a turista Ilid, menház a Pintértetőn 
stb Hosszú időn át Markovits József, utóbb Freyler 
Lajos vezették az egyesületet, melyet a nagyközön 
seg mindig áldozatkészen támogatott. Az utóbbi 
években tagdijak szedése nélkül is fentartotta a fel-
sorolt létesítményeket ós utakat. —• Hrabovszky Lajos 
elfoglalván az id. elnökséget, megköszönte a beléje 
helyezett kitüntető bizalmat s ígéri, hogy igyekezni 
is fog erre érdemessé lenni. Ezután előterjesztést 
tett aziránt, hogy az ujraalakulás „Kőszegi Turista-
és Szépítő-Egylet" címén mondassák ki A köz-
gyűlés egyhangú lelkesedéssel így határozott. Kőszegi 
József felolvasta az uj alapszabály-tervezetet, melyet 
a közgyűlés kevés módosít ássál elfogadott s jóvá-
hagyás végett fel terjesztetnek. Hogy az egyesület 
működését mindjárt megkezdhesse, a közgyűlés 
egyúttal megválasztotta a jóváhagyásig inüküdő 
ideiglenes tisztikart és választmányt, szem előtt 
tartva azt, hogy a sokévi tapasztalattal bíró régi 
funkcionáriusok is közreműködjenek. Elnök lett 
Hrabovszky Lajos, alelnökök dr Bárdos Bemig és 
Freyler Lajos, titkár Kőszegi József, pénztaros Kóth 
Jenő, utnagy Gráf Manó. Választmányi tagok: 
Aiuuszt János, Budaker Károly, Bertóthy Pál, 
Beyer Teofil, (V.eke Gusztáv, dr. Dreiszker József, 
Eudrédi Gábor, Eitner Imre, Freyberger Sándor, dr. 
Hegedűs János, Hainmer Gyula, Hercz Ödön, Kincs 
István, Klasánszky János, dr. Kopfstein Lipót, 
Liuringer Ferenc, Németh Imre, Németh József, 
Busa Béla, dr Szemző Sándor. Szakonyi István. 
Szélessy István, dr. Stűr Lajos, Szerdahely Károly, 
Szova Ferenc, Scliuffer Gusztáv, Terplán Kornél, 
ifj. Tangl Adolf, L-nger Károly, I nger Elek. 

Sporfeg-letunk footbailcs ipatanak mult vasárnapi 
mérkőzése a soproni egyesület csapatával a kőszegi 
csapat fényes győzelmével végződött, 5 : 2 arányban. 
Sopron csak egy véletlennek és egy 11 nek koszon-

'hette a két gólját. A kőszegi csapat ezúttal oly össz-
játékot produkált, aminőt még eddig nem láttunk. 

Az uj s/alluda ügye Vincze Mihály, az Elite-
kávéház tulajdonosa, mint megirt'ik, kérvényt adott 
be a városhoz, melyben bejelenti, hogy a Kosenstingl-

i féle ház telkén egy kétemeletes modern sz illót épít, 
ha a város a teleknek piactérre eső részéért 80000 
koronát fizet, azonkívül HMXX) koronát ad a kávé 
ház megváltásáért, továbbá téglát termes/tményi 

'áron, kizárólagos moziengedélyt és 20 évi adómén-
jtességet. A kérelemmel foglalkozott a gazdálkodó 
es pénzügyi bizottság és azon javaslatot terjeszti a 
közgyűlés elé, hogy e kérelem nem teljesíthető, rész-

i ben azért, mert a városnak pénze nincs, de meg 
1 azért sem, mert a kérdés megoldása sem időszerű. 
A bizottságban ugyanis az a nézet domborodott ki, 
hogy ha a főgimnáziumi konviktus megépül — mit 
jövőre kezdenek meg — szinte elkerülhetetlenül 
jelentkezni fog annak a szüksége, hogy egy modern 
szálló is létesüljön, mikor majd akad vállalkozó, ki e 
kérdést előnyösebben is dűlőre viszi. 

A varos c sa l ád i haiakat epit. A lakáshiány ker-
désének megoldása már le nem kerülhet többé a napi-
rendről. A város fejlődésének, gyarapodásának a kér-
dése függ össze ennek helyes megoldásával. Nem 
beszélgetni, ötleteskedni kell már itt, hanem tenni 
valamit és a város vezetője a cselekvés terére lép 
most, mert olyan javaslatot szándékozik a közgyűlés 
elé terjeszteni, hogy a tisztviselői nyugdijalap, mely 

józan életmóldil i p i n órtilinss és gondos" gyakor-
latával tisztes vagyont biztosított magán U és család-
jának és polgártársai ősónte osztatlan tiszteletét 
érdemelte ki, hosszas betegeskedés után 71 éves 
korában hunyt el szerdán. Németországból tele-
pedett meg itt s önállósítása előtt a Kleinort féle 
hasoniparának üzletvezetője volt. Temetésén nagy 
részvétet tanúsított a város polgársága. 

Halalozas Súlyos csapás érte Hácz Kálmán ev. 
tanítót. Neje született Sass Ilona, Sass József nyug. 
doroszlói ev. tanító leánya, Sass Samu helybeli 
asztalosmester nővére, csütörtökön hirtelen elhunyt. 
Néhány hete ugyvérötnlén.v érte s azóta folyton 
gyöngélkedett, do a gondos ápolás s nyugalom 
mellett állapota javult s a család teljes felgyógyulását 
remélhette. Annál megdöbbentőbb volt, hogy csütör-
tökön reggel újra érte ugyanazon baj és a kérlel-
hetetlen halál gyorsan végzett a der k hitvessel és 
jó anyával. Váratlan elhunyta mély gyászba borította 
a családot, férje és négy kis árva siratja korai el-
hunytát. A varos közönségében is a legmélyebb 
részvétet keltette, ami impozáns módon jutott ki-
fejezésre tegnap végbement temetése alkalmával. 

Halalozas. Hosszú szenvedés után elhunyt teg 
nap Héti Salamon nyug. csendőrjárásőrmester, ki 
néhány évig az itteni <ts élén állott, de folytonos 
gyengélkedése miatt alig volt képes hivatalát ellátni 

A pannonhalmi foapat, dr. Hajdú Tibor név-
ünnepét szerdin este díszvacsorával fogja megülni 
a Szt -Benedek rend helybeli székháza. 

Athelyezes. Vaday László helybeli járásbirósági 
kezelő-tisztviselőt áthelyezték Brassóba. 

Az i/r. kongr hitközségi kerület Ír. Kosénberg 
Gyula országgyűlési képviselő elnökének elhunyta 
folytán e héten közgyűlést tartott, melyen Kőszegről 
Popper Ignác a kőszegi izr hitközség elnöke vett 
részt. l j elnökül a sárvári cukorgyár tulajdonosát: 
Hatvany-Deutsch Béla bárót választották 

Somogvi István rendorbiztos a Budapesten öt 
héten át tartott rendőroktató tisztitanfolyamról 9-én 
érkezett haza jó eredményt tanúsító bizonyitvány-
nyal s újra elfoglalta állását. 

Az első sajtópert, mely ifj. dr. Szovják Hugó 
nak a rendőrkapitány elleni támadásokból szárma-
zik, f. hó 14-én akarta tárgyalni a szombathelyi kir. í 
törvényszék. I»r. Szovják Hugó kérelmére a tárgya-
lást bizonytalan időre elhalasztották. 

A polgármestert tamado cikk jelent meg a 
Szombathelyen ujabban megjelenő „Vasi Elet" ciinü 
heti revüben, 30 ezer korona kihelyszett töke utáni 
adónak be nem vallása miatt Állítólag „tekintélyes" 
polgárok tettek eziránt feljelentést. Ezt az alaptalan 
közleményt egyik helyi lap is átvette. Megbízható 
forrásból közölhetjük, hogy az ezen ügyben tartandó 
vizsgálat befejezése után ismét meggyőződhetnek 
arról, mily könnyelmű vádakra képesek az emberek. 

Lelki szent gyakorlatot tartottak e hó 4 -7-ig, 
Nagy Balázs bencés tanár vezetése alatt Kőszeg 
előkelő hölgyei. Tavaly volt itt az első szent lelki-
gyakorlat és hogy már akkor is hatásosan é.'te a 
hölgyeket, annak bizonyítéka az, hogv ez évben 
még számosabban jelentkeztek özv. Hodászy Béláné, 
az Oltáregyesület elnöknője felhívásául. A résztvevők 
száma ez évben meghaladta a 140-et. Minden nap 
délután 1

4(» kor gyülekezett a közönség a Domonkos 
rend zárdájának kápolnájában, honnan 1

 2G kor át-

jezése hömpölygött keresztül. Mindenki megvolt 
győződve róla. hogy a pásztorfiubol Isten akarata 
szólt és hallgatagon indultak házaikba, hogy gyer-
mekeiket oda hozzák a szent pásztorfiuhoz. 

A fiuk oda jöttek és bucsu nélkül indultak 
Etienne kísérete mellett az éjszakában, csodálatos 
tekervényes ösvényeken. De soha el nem tévedtek 
és ahova jöttek, mindig uj jövevényekkel gyara-
podtak. Kóvid időre már több ezerre gyúlt a zarán-
dok gyerekek számi. Igy mentek nap-nap után, 
de egy esős szomorú napon valami sajátságos dolog 
történt Egy fiu haza kívánkozott édes anyjához és 
mielőtt megakadályozhatták volna kiugrott a sor-
ból és futott homlok irányban hazafelé. Alig, hogy 
ezt meglátta egy-két fiu, ők is futottak, hogy meg-
keressék a honvágyó gyereket és nem tértek vissza 
Majd több fiu követte példájukat esténkint, mikor 
az ágyra gondoltak, amelyben édesanyjukkal aludtak. 

Ez időtől fogva kezdődött a szerencsétlenség. 
Majd dögvész pusztított, a gyerekek közül többen 
éhen haltak, másokat a fáradtság ölte meg. Vad-
állatok is széjjel marcangoltak több gyereket, de 
legveszedelmesebbek voltak azok a nagyszakállú 
csúnya emberek, kik búvó helyeikből előkerültek és 
durva szavak kíséretében elragadták a gyerekeket, 
hogy távoli országok városaiba vigyék, ahol őket 
eladták A fiuk mind bátortalanabbak lettek, csak 
Etienne közvetlen környezete volt még bátor és 
elszánt. 

Mindenfelé súlyos akadályon mentek keresz-
tül. Hajótörést szenvedtek, majd a megmenekülök 
Joppe kikötőjébe érkeztek. Ott azonban egy kalóz-
hajó támadt rájuk és a kiséret közül is sokan áldo-
zataivá lettek a rablóknak. 

Etienne megszabadult. Egy vészes éjszaka 
után arra ébredt, hogy egy asszony fogja a homlo-
kát, hirtelen kiugrott ágyából és a rea várakozó 
fiukhoz ment ki az utcára. 

Hosszú keserves ut után nagynehezeu végre 
Jeruzsálem kapuja elé ért a kis szent csapat. De 
utnig a városba bejuthattak a szent sirhoz, addig n 
kis csapat is elesett, a fáradtság és éhség gyötrel-
meitől Csak Etienne egyedül juthatott a Megváltó 
sírjához. Csak a sirig, ott ő m iga is holtan összeesett. 



S i r o l i n 
" R o c h e " 

orvosilag ajánlva e légzőszervek 
mindennemű megbetegedése ellen, 
tüdőbetegségek, 

g é g e h u r u t , 
s z a m á r h u r u t , 

gyermekek gör/élykórja ellen. 
/rapho'o minden gyógyyterférban 

Egy üveg Óra ** koron* 

V i d é k i h i r e i s . 

1*1 o t i k r ó n i k a . 

Tisza-hodolas. Budapesir d irják : A miniszter-
elnöki iroda alig képes elintézni azt a sok Tiszát 
iiiiiioplö bizalmi nyilatkozatot és üdvözlő sürgönvt 
auiivL'l az egész országból elözönlik. Különösen a 
vármegye államosításából kifolyólag valósa^os ára-
data folyik a liodoló és szerető üdvözléseknek. 
Kormánykörökben persze tudják, hogv akik ezzel 
célt nem érnek, újra vad ellenzékivé lesznek s akkor 
ezektől majd Juslh Gyula és Zichy Aladár kapják 
á hódoló sürgönyt. 

Aviatikus ezred Nemrégiben jelentettük, ho«y 
a hadvezetőség elhatározta, hogy aviatikus i zredet 
szervez, amely tizenhat századból fog állani. Mint 
Bécsből éltesülünk a hadügyminiszter rendeleti 
uton felszólította a fiatalabb töczstiszteket, őrnagyo-
kat és századosokat, hogy akik azt gondolják, hogy 
alkalmasuk erre a szolgálatra, jelentkezzenek a repu 
lésben való kiképzésre Az iiry kiképzett tiszteket 
fogják aztán beosztani mint csapatparancsnokokat 
az aviatikus ezredbe. A nyár első hónapjaiban kez-
dik meg a jelentkező századosok, őrnagyok és törzs-
tisztek kiképzését és az ősszel megalakítják az 
aviatikus századokat. A századok egyelőre közvet 
lenni az aviatikus ezred parancsnoksági alatt fognak 
állani és csak később fogják a századokat a zászló-
aljukba osztani. 

Katonák húsvétja. A hadügyminiszter rendeletet 
, bocsátott ki, amelyben meghagyja, hogy a legény-
ségnek, amennyiben a szolgálati érdekek megenge-

d i k , április 9 tői április lö ig a húsvéti ünnepek 
| tartalmára szabadságot engedélyezzenek. A gm>g 
katholikus és görög keleti Igénvség szabadságide-
jéről később fog intézkedés történni 

Tel Anterikaban Az egész Egyesült Államokban 
téliesre fordult az idő. Nagy havazások vannak s 
tobb irányban a vonatok is elakadtak. 

Magyarorszag tejtermelese. Esjy most megjelent 
hivatalos kimutatás szerint Magyarországon van 
magyar fajta tehén 620000 darab, másfajta tehén 
pedig 2,000.000 darab. Ezon ál'ománynak összes 
tejhozuma 3700 millió liter. Ha számításba vesszük, 
hogy a teljes tej literje átlag 8 filléren értékesül, 
akkor Magyarország tejtermelésének értéke 21 Ki millió 
koronára tehető. 

Heyse Pal a német »ir daloin egyik legnagyobb 

költője 84 éves korában meghalt Münchenben. 

Öngyilkosság dinamittd. Kovács János p.'tro 
zsényi bányamunkás feleségével összekülőmöoz itt 
és efeletti elkeseredésében dinamitpatront szerzett, 
azt szájába tette s meggyújtotta. A patron felrobbant 
és a szerencsétlennek szétvetette a fejét. 

A budapesti hadtestparancsnok rendeletet adott 
ki, amelyben felhívja a tiszteket, hogy a legény 
séggel humánusabb bánásmódot tanúsítsanak. 

A k ralyvaro Sarvar. Sárvár közönsége ünnep 
napokra készül. Május 7-én hosszabb tartózkodásra 
in gérkezik Lajos bajor király családjával cgyii t, 
hogy itthon fogadja hűséges magyarjainak hódolatát 
királyi méltóságában. Lassan-lassan kialakulnak a 
fogadás részletei. Lzek között az első az, hogy 
kivilágítás lesz a királyfogadáskor: Lajos király este 
érkezik meg, a budapesti gyorsvonatot követő külön-
vonattal. A pályaudvaron díszes várótermet épite 
nek az ünnepélyes alkalomra. A sárvári posta és 
telefonszolgálat is lázasan készülődik a királyim 
pókra. A napokban próbabeszélgetéseket tartottak 
h iro n vonalon, hogy Sárvárnak Münchennel való 
telefonkapcsolatát kipróbálják. Három vonalon tör-
tént a próba: a budapest—győri, a pozsonyi és a 
szombathely—soproni vonalon. Mindhárom próba 
fényesen sikerült és a jelenlegi berendezkedéssel 

biztosítja Szombathelynek, illetve Sárvárnak 
Münchennel való megbízható telefonösszeköttetését. 

Hol lesz a főhadiszállás Az ujabb kombinációk 
szerint a főhadiszállás kérdésében Szombathelyt 
ismét előtérbe állították és — amint jeleztük — 
beavatott helyen ugy tudják, hogy a gyakorlatok 
két utolsó napján Szombathelyen fog tartózkodni a 
nemet császár, a trónörökös, esetleg maga a felséges 
Hadur, I. Ferenc József császár és király is. Végle-
ges donlés még nincs a kérdésben, de (Jrácuak és 
Szombathelynek a főhadiszállás tekintetében ma 
körülbelül egyforma sánszai vannak, ugy, hogy re-
iiiénykedhetőnk a nagy királynapok el következésé-
ben. Akárhogy is alakul azonban a főhadiszállás 
kérdése, Szombathelynek minden körülmények kö-
zölt nagy szerepe lesz a hadgyakorlatokban és külö-
nösen, mint vasúti gócpont központja lesz a katonai 
átvonulásoknak. 

Allamsegely a i Irottkonek. Hohonc község nz 
Irotikőn felállított uj kilátótorony építési költségei-
nek fedezésére segélyt kért a kormánytól. A föld-
művelésügyi miniszter hétfőn érkezett leiratában 
értesítette Kohonc községet, hogy az Irottkö költsé-
geihez ,'JOO koronát utal ki. 

A debreceni 120 tagu színtársulat Szombathe lyre 

pályázik nyári évadra s ha három évre szóló enge-
d''lyt adnak, saját költségén arénát kész építeni. 

Arvay Sándor volt alsólászlói, majd kisbéri 
plébános 52 éves korában Kisbéren meghalt. 

Veres kardparbij volt inult héten Szombathe-
lyen Issekutz Lajos és Militich Tódor ulánus had-
lüigyok közt, melyben Issekutz Lajos sérült meg 
mellén és karján súlyosan. Párbaj oka összeszólal-
kozás volt. 

Acélgyár Körmenden. A grazi „Sabaria- acélgyár 
r-t. vasárnap tartotta közgyűlését, melyen elhatá-
'"zta, hogy Körmenden acélgyárat fog létesíteni. 
Hírt adtunk arról, hogy a gyár Szombathellyel 
t-Tgyalasba bocsátkozott, de mivel a kivánt ered 

Köszönetnyilvánítás. 
Azon számos részvét kifejezésért, mely 

felejthetetlen jó férjem, illetve apánk, 
testvér és sógorunk, 

Gruner Vilmos 
hosszú betegsége és elhalálozása alkalmá-
val fájdalmunkat enyhíteni igyekezett, 
nemkülönben a számos koszoruadomá-
nyokért hálás köszönetet mond a 

a gyászo ló család. 

Közgazdaság. 
A Triesti Altalanos Biztosító Tarsulat 

(Assicurazioni < ienerali) 
f. évj március hó 17-én tartott 82-ik rendes közgyűlésért terjesztettek 

be a z IWl;i. evi mérlegek. Az előttünk fekvő jelentésből latjuk, h o j y 

.12 HlU). december 31-én érvényben volt életbiztositasi tókeusszegík 

kor 1,297 036 ,U3020 tettek . ki és az év fo lyamán bevett dijak 

kor 5H.381.05o 47 rúgtak A« életbiztosítási osztá ly díjtartaléka kor. 

22 5UÖ.540 30-rel kor. 398,114.190 97-re emelkedett Az életbiztositot-

tak osztalék-alapja kor 7,515*11 tesz ki A tuzbiztositási agban, bele-

értve a tükörüveg biztosítást, a dijbcvetel kor 19,357,541.835 bizto-

sítási összeg utan kor 33,058 512 87 volt, m ibő l kor 11.771,428 47 

viszontbiztosításra fordíttatott, ugy, hogy a tiszta díjbevétel kor. 

21.287,084 40-re rúgott cs ez összegből kor 15.425,174 22 mint 

d jtartulék minden tehertől menten j övő évre vitetett át. A j ö v ő 

években esedékessé váló dij kötelez vények összeg* kor. HiO.198,8^8 15 

A betörésbiztositási ágban a díjbevétel kor. 1 774,925 09-re rúgott, 

mibő l levonván a viszontbiztosítást, a tiszta díjbevétel kor. 982 230*00 

tett ki. A szál l í tmánybiztosítási ágban a díjbevétel kitett kor. 

7.340,8i»7'20, mely a viszontbiztosítások levonása után kor 3.362,470 ' 5-

r« rúgott. Károkért a tarsaság 1913-ban kor 5 i 202,042 11 és alapí-

tása óta kor l-4tKM*20 161 «7 űzetett ki E kártérítési összegből 

hazankra kor 233 952,606 56 esik A nyereség-tartalékok közü l , 

melyek összesen kor. 15 504,719*< H-ra rúgnak, kü lönösen kiemelen-

dok : az alapszabalyszerinti nyereség-tartalék, mely kor. 7 971,112 52 

tesz ki, az értékpapírok árfolyam-ingadozasara alakított tartalék, 

mely az idei atutalassal együtt kor 4/148,531 55-rc rug, továbbá fel-

említendő a 160,00 > kor rugó kétes követelések tartaléka és az 

ingatlan tartalék, mely az idei atutalassal kor 2 425,075 01 tesz ki 

Részvényenként 72" arany frank osztalék keriil kifizetésre A társaság 

összes tartalékjai és alapjai melyek az idei atutalasok folvtán kor. 

434 367,388 47-ről kor. 4^6.949,184 97-re emelkedtek, a következő 

elsőrangú értékekben vannak elhelyezve 1. Ingatlanok és jelzálog 

követelések kor. 105.Mi l ,710 28. 2 Életbiztosítási kötvényekre adott 

kölcsönök kor. 51.760,232 0 4 . 3 . Letétbe helyezett értékpapírokra adott 

kölcsönök kor. 5 45 ' ,438 35 4 Értékpapírok kor. 237 342,355 22 5. 

Követelések al lamoknál és tar tományoknál kor 46.666,706 21 6 Tárca-

váltók kor. 719 3 l ' i 61 7 Készpénz és az intézet követelései a hite 

lezők követeléseinek levonásával kor. 9,139,432 26. Összesen kor. 

456.94n,184 97. Ezen értékekből 85 mill ió korona magyar értékekbe 

esik — A „Minerva" altalanos biztosító részvénytársaság Budapesten, 

mely az Assicurazioni Generáli leányintézete, — egyébb agaza-

tain kívül foglalkozik a kezességi- és óvadék-, valamint az eltulaj-

donítás-, lopás-, hűtlen kezelés- és sikkasztás elleni biztosítással, 

nemkülönben a versenylovak, telivérek és más értékesebb tenyész-

állatok biztosításává!, inelv uj ágazatokat nevezett tarsaság vezette 

be hazánkban , valamint aru- és utipodgyászbiztositasokat az Európai 

aru- és podgyaszbiztos i tó részvénytársaság számára 

437/1914. tk. sz. 

Arveresi hirdetmenyi kivonat. 
Szombathelyi takarékpénztár r. t. végrehajtató-

nak Puhr Mátyás és neje kappel Zsuzsanna végre-
j hajtást szenvedők ellen indított végrehajtási ügyben 
a telekkvi hatóság a végrehajtási árverést 0000 kor. 
tőkekövetelés és jár behajtása végett a kőszegi kir. 
járásbíróság területén levő (Jj vörös vágás községben 
fekvő, s a Puhr Mátyás és neje sz. Kappel Zsu-
zsannát illető az uj vörös vágási ;53S. sz. tjkvben A I. 
1—7, 9-13 , 10 sor. 185, 194, 202, 336, 337, 343, 
34»i, 075,740, 747, 11%, 1198, 1566 hrsz. ingatlanok-
bóli illetőségükre 495 korona. — A II 1—3, 5—19, 
21-28 sor 181. 182, 197, 327. 334, 339, 341, 360, 
556. 667. 672, 743, 749, 842, 847, 11*4. 1194, 1221, 
1333, 1387, 1458, 1460. 1521, 1524, 1585, 1466 hrsz. 
alatti iiiifatlanokboli illetőségekre 1098 K. — A III. 
2. 3, 7, 8, 10. 11. 13, 14, 16-19 sor. 175, 255, 364, 
514, 525, 552, 1467, 1494, 1685, 1711 hrsz. a. ingat-
lanokbóli illetőségükre 247 K. — A IV. 1, 2, 3 sor. 
336, 347, 343 hrsz. a. ingatlanokból illetőségekre 
359 K, — A 3 sor. 275 hrsz. alatti ingatlanbóli 
illetőségre 33 K, 5 sor. 908 hrsz 20 K, — 7 sor 
1000 hrsz. ingatlanbóli illetőségre 20 K, 8 sor. 1003 
lirsz. ingatlanbóli illetőségre 26 K, 10 sor. 1068 hrsz. 
ingatlanbóli illetőségre 32 K, 11 sor. 1529 hrsz. 
inuatlanbóli illetőségre 14 K, V. 1, 2, 3, 4, 5, sor 
262 a, 263/a, 254, 257, 265 hrsz. a. foglalt ingat-
lanokból illetőségekre 292 K, VI 1-9 , 11-13 sor. 
«i b, 191, 219, 579, 753, 821. 827, 231, 1321, 1323, 
1416, 1619 hrsz. alatt foglalt ingatlanokból! illető-
ségekre 699 korona kikiáltási árban elrendelte. 

A z árverést 1914 evi május ho 2 an d. e 10 orakor 
Ijvörösvágás községházánál fogják megtartani. 

Az árverés alá kerülő ingatlanokat a kikiáltási 
lár kétharmadánál alacsonyabb áron nem adhatók el. 

Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpén-
zül a kikiáltási ár 10%-át készpénzben, vagy az 
18S I : LX . t. c. 42. }f-bau meghatározott árfolyammal 
számított ovadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél 

| letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe 
helyezéséről kiállított betéti elismervényt a kikül-
döttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni. 

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

Kőszegen, 1914. évi február hó 16-ik napján. 
[Halász sk. kir. járásbiró. A kiadmány hiteléül: 
I Márkus, kii tkvvezető. 

Értesítés. 

Alulirt tisztelettel értesítem a n. é hölgykózön-

séget, hogy Budapestről történt visszajövetelem 

után ismét 

varrómtmkákat 
fogadok el, esetleg házakhoz is elmegyek. 

A n. é. hö lgyközönség becses pártfogását 

kérve, vagyok 
k ivá ló tisztelettel 

Aczél Paula. 
Lakás özv. Knappnénál , a gőzma lm i lak-

tanya mellett (Podanyi-kert). 

A PEREGRINUS zarandoklat rendezo-bizottsag 
1914. évi augusztus hó 29-én 

Dr. KÖVÉR VIKTOR vesetése alatt 

zarándok-különvonatot 

indit Lourdes-ba 
S váj ez és Szavoján át, Einsiedeln, Luzern, Genf, 

Paray le Monial érintésével, 14 napi utazási 

tartammal. — Arak teljes ellátással: I. oszt. 

540 K, II. oszt. 420 K, III . oszt. 255 K. 

Részletes programmot küld a „Peregrinus" 

kiadóhivatala Budapest, I , Kelenhegyi-ut 47. 

ményeket nem kapta meg, Körmenddel folytatta a 
tárgyalást A tízezer négyszögölnyi telket," lö évi 
adómentességet, az építéshez ingyen kavicsot, olcsó 
téglát és jutányos áru villanyáramot megadta Kör-
mend. A körmendiek ajánlatát a gyár elfogadta, az 
építkezéseket hamarosan mesj is kezdik, ugy hogy 
a gyárai f. évi szeptember, vagy októberben az 
üzemnek már át is lehet adni. 

Szombath 4y —Gyor Becs A májusi menet 
rendben tobb érdekes változás lesz, mely Szombat-
helynek az államvasuton való bécsi kapcsolatát 
könnyíti meg. A Bécsből délután 4 óra JO perckor 
indított személyvonat, amely eddig 8 óra 40 perckor 
ért Győrbe, májustól fogva 8 órara beérkezik és 
Sopron és Szemhathely felé kapcsolatot kap. 

zatában a legnépszerűbb francia irók egyikének, 
Marcél Prévostnak hat uj novelláját adja Benedek 
Marcell gondos fordítás' in. Mind a hat novella 
pompás, friss verve vei irt dolog, a francia elmésség 
sugárzik belőlük; a francia élet kitűnően rajzolt 
képei tűnnek az olvasó elé. A füzetet a Lumpéi II 
.W'odianer F. és fiai) cég adta ki ; ára 30 fillér. 

A csecsemő elválasztása gyakran igen sok ne 
hézséggel jár és éppen ezért az anyának melegen 
ajánlható, hogy kis gyermekének az elválasztás 
kezdetén szopóüvegben naponta egyszer, csak is 

vízzel felforralva, egy kis Nestlé-lisztet nyújtson 
Lassank in t aztán két, három sőt több ilv étkezést 

is adhat, mire az elválasztás minden nehézség nél-
kül megtörténi, a gyermek szépen fejlődik és gyö-
nyörűen gyarapszik. Próbadobozokat díjtalanul küld 
a Henri Nestlé cég, Wien, I., Biberstrasse 90 P. 

Triesti á l t a l ános b iz tos í tó társulat Assicurazioni Gene-
ráli) Budapest, V „ Dorottya-utca 10. és 12 A „Közgazdaság* rova-

tában közö l jük a Triesti a l ta lános biztosító társulat (Assicurazioni 

(ienerali , e legnagyobb, leggazdagabb és legrégibb biztosító inteze-

tünk merlegének főbb adatait. Teljes merleggel a tarsulat minden-

kinek, aki e célból hozzá fordul a legnagyobb készseggel szolgai 

\z mtezet elfogad : élet-, tuz-, száll ítmány-, üveg- és betörés elleni 

biztosításokat Közvet í t t o v á bb á : jégbiztosí tásokat a Magyar jég- cs 

viszontbiztosító r. t., baleset- es szavatossági biztosításokat az F.lsó 

, ilt.iUnos baleset ellen biztosító tarsaság, valamint kezességi es 

„vaJekbiztositásokat, eltulajdonítás, lopás, hűtlen kezelés e> sikkasz-

t,is elleni biztosításokat és versenylovak, telivérek és egyébb érté-

kesebb tenyészállatok biztosítását a Minerva* altalanos biztosító 

részvénytársaság, va lamint áru- és podgyaszbiz tos i tó részvénytár-

saság számára A kőszegi ügynökség Gombocz István, Nusbaum N 

Ferenc, Mikáts Mátyás 

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

sórkereskedésében. (Ládakban is ; egy láda 

tartalma 25 pa lack ; gyári ár.) 



A budapesti 

„Bölcseszettanhallgatók Segitö Egyesülete", 
Budapest, VIII. Muzeum-kőrut 6—8. szám. 

Tanárjelölteket vidékre nevelőknek, internátus fVIüuyeliUnek, 
tanÜKyi kisegítőknek, maRántitkároknak és bármely szakszerű 

munk.tk elv ; íiósere díjtalanul közvetít a nauvkozütnénnek 

Horgony-thymol-kenöcs. 
Könnyít.h térül*Mkn«l. nyitott í< 4f4ai 

•ebeknél. A.1»g kot. - 80 

H o r g o n y - L i n i m e n t . s s í í . 
* Horgony-Paln-Cxpeller pótleka: 

K^klotnm.ntea b»dőr»iiíl]A, l.• 11. teknél, rheiunAn*!, 
kÖMTAnynél »lb. 

Ot.ci.: kor - 80 1 40. 2.-. 

Horgony-vas-albuminat-festvény. 
V é m í t - I «*pkón>ál. 

Ov»kj» kor. 1 «0. 

t».,b»tó a UftAbb *vAf> «»»narb»n r«gy kft«T»t-
lenüT bítierethít0 

lr llcllir ,M iriif iriuliilH". ciwitl. |J»|J 
utrUriiil, Pnii I, ElUiHimrwi i. 

Egyedül álló özvegyember 
egyszerű háztartása vezetésére tapasztaltabb, 

idősebb cselédlányt, vagy özvegyasszonyt keres. 

Fizetés megegyezés szerint. 

Kiadó lakás. 
Kossuth Lajos-utca sz alatt földszintes lakás 

május 1-evel kiadó. 3 szoba, előszoba, luidó-

szoba, mellékhelyiségek, vízvezeték, villanv-

világitási vezetek. 

főbb millió ember 
h a s z n á l j a s a j á t j a v á r a 

rekedtség, hurut, 

I é\\ J . t T . I \ J elnyálkásodás, 
I á l 11 1111 I + J görcsös .köhögés 
I J A ^ y ^ J ^ ^ és hökhurut 

LENDVAY LAJOS és 

KÜTTEL DEZSŐ lqti...yszerc>zckiiél Kőszegen és az 

összes gygyszertárakbin. 

K l l l l i l i K 
„Ke i l-Lak k"-nál jobb máz nincsen 
Asszony mondja: ez a kincsem! 
A padló úgy fénylik tőle 
Nem is kell sok máz belőle; 
Kevés munka, semmi kin. 
Barna, vagy porszürke szín, 
Figyelmet csak arra tegyen, 
Hogy az mindig J\ei l L a kk " legyen! 
Ajtó mosdó, ablakpárkány 
Oly lehér lesz minta márvány, 
Ha f e h é r K e i 1-L a k k"-ot veszünk, 
S vele mindent jól befestünk. 
Konyhabútor, asztal, szék. 
Itt van „Ke i l -Lakk * azúrkék, 
Kertihutort fessiik zöldre, 
Gyermekeknek örömére. 
„K e i 1-L a k k"-ból van minden szín. 
Kék, piros, zöld-rozmarin 
Szóval: ház vagy nyárilak. 
Mindig legyen ott „Ke i l L a k k ! " 

Mindenkor kaphatok : 

( n ^ o r J é K H o f r ^ y - n e l 

S z o m b a t h e l y e n : K a i s e r L . 
Felséges 

izii, fehér vagy aranysárga csemegemé/et 5 

kg-os csinos póstadobozokban 0 koronáért 

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

szek Értékesítő Szövetkezete, Budapest, Váci-ut 

108 bg. Szakkérdésekben díjtalan felvilágitás! 

S T O C K -

C O G N A C 

M E D I C I N A L 
hivatalos olomzarral ellátott 

palackokban mindenült kapható 

C AMIS é3 STOCK 
gőzüzemű g y á r á b ó l 

B A R C O L A . 
P^ ÍK7< í Pffi l ' í lf l B u d a P e s t e n - Nyári es teli 
Vodo/td l l l l l UU gyógyhely, a magyar Irgalmasrend 
tulajdoni Elsőrangú kenes hevvi/ü radioaktív gyógy 
forrasai; modern berendezésű gőzfürdő, kényelmes 
iszapfürdők, iszapborogatasok. uszodák, külön hölgyek 
és urak részére Torok-, ko- es marvanyfurdok : holeg-. 
szénsavas es villamos vizf.;rdok. A fürdők kitűnő 
eredménnyel használtatnak főleg csúzos bantalmaknal 
e* idegbajok ellen. Bo-kura a légzőszervek hurutos 
eseteiben s altesti pangásoknál. JOO kényelmes lakó-
szoba Szolid kezelés, jutányos arak Gyógy-és zenedij 
nincs. Prospektust ingyen és bérmentve kuld 

a z i / . g a t o n i i y . 

» I V O Y - » Z Á I I , O I I A 
BUDAPEST, VIII., Józsel-körut 16. sz 

Modern -zall la újonnan berendezve, légfűtés, hideg és meleg víz minden szobában, lift éjjel-nappal. 

RENDES SZIDOR tulajdonos szemelyes vezetése alatt. 

EGYÁGYAS szobák 3 koronától , KÉTÁGYAS szobák 5 koronától 

fűtés, vi lágitás és kiszolgálással . A szobák feltétlen tiszták. 

Hosszabb tartózkodásnál engedmeny. 

jMF Újonnan bevezetett Pensió-rendszer, napi ellátás 4 koronáért ^ f f 

Napi háromszori étkezés. 

HAVI SZOBÁK 80 KORONÁÉRT. 

A vi lág legjobb, legbiztosabb és 
legolcsóbb 

k u t * K Í i u t t # * i i j a » % 

„ O m e g a 4 4 £ á n c k u t 
mert rendkívül suk vizet ad, 
mert kis gyermek kezelheti, fíley ) 
mert soha l»e uetn fagv, 
mert soha nem romlik, ///TKIT! 
mert mindenki felszerelheti. ^ j p f t ^ i U 

Kérjen felvilágosítást ingyen és * s<g!f £ 
bérmentve. -—' 

B á r d o s és B r a c h f e l d 
B u d i i p e N t , V I . , C • .ví»r-ut«*í i .*»!». 

Nyomatott Hónai Frigyes k< . > vnyomdajában Kőszegen 
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