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Hirdetések nagyság szerint Jutányos árban 

számitatnak meg. 

Városi életünk. 
n i . 

Mig a magát „polgári párt"-nak nevező 

kis frakció a városi közügyekben való közre-

működéstől tartózkodott és sem a bizottsági, 

sem a képviselőtestületi ülésekre el nem járt, 

ezzel mintegy annak adott kifejezést, hogy sem 

a vezetőséggel, sem a többseggel, som értelmi, 

sem érzelmi közösségben nincsen. Ugy tekin-

tettük, mint egy alkalmi szövetkezést. 

Minden párt maga szabja meg követendő 

irányelveit és taktikáját, — ha van Irányelvei-

ről nem tudunk. Csak egyről : a mostani vezető 

helyet hagyja ott, munkatársai pedig elpusz-

titandók, ugy ahogy lehet. Taktikajuk eddig 

az volt: távollétükkel a jelenlegi regime ellen 

demonstrálni. 

Most azonban, hogy az u. n. „polgári párt* 

megjelent a fórum előtt, maguktartása önkeny-

tesen kihívta kritikánkat. Mi ez alkalommal 

a kritikai joggal élni is k ívánunk, de megkülön-

böztetett izlessel. Kritikai jogunk gyakorlasaban 

nem fogjuk követni vezetőinek és egyes tagjai-

nak példáját, kiket tisztán subjektivismusuk 

irányit és nem a tárgyilagosság. 

Tehát felvonult a polgári párt és vele az 

ad hoc beállított uj pártvezér. Feltűnt, hogy 

ez első alkalommal a partvezérnek nem assisz-

tált a partnak minden tagia. Mit jelent ez? 

Oly kevesen vannak, még sincs közöttük egyet-

értés ? De engedje meg a tisztelt polgári párt : 

első szereplese nem volt szerenésés, nem is 

hozott sikert. Miért? Mert fellépéseben nem 

volt sem következetes, sem igazságos. (A sze-

mélyi momentumokat teljesen kikapcsoljuk.! 

Nem volt k ö v e t k e z e t e s , sem i ga z-

s á g o s . 

A pártvezér az első tárgynál a párt 

nevében a bizalmatlanságot különösen azzal 

indokolta, hogy a polgármester a vasutas árva-

hazra megszavazott 115.000 K hitelt túllépte. 

Mi a helyzet? 

A város képviselőtestülete által a vasutas 

árvaház céljaira megszavazott 115.000 korona 

kölcsön felhasználásánál a h. polgármester a 

városi közgyűlésnek 1913. évi ju l ius hó 3-án 

— bár erre semmi hatarozat nem kötelezte — 

a helyzet feltárásával nyíltan elszámolt és a 

képviselőtestület az elszámolást — köztük 

Lauringer Ferenc, Kirchknopf Mihály, Schón-

bauer János, sőt Laas József is, a polgári 

pártnak ezen kiváló tagjai, tudomásul vették. 

Az elszámolásnál kifejezett hiteltullépés 

tehát 1Ü13. évi ju l ius hó 3-án a vezetőségre 

még nem vetett árnyat, azonban a legutóbbi 

1914. évi május 7-en tartott ülésben a vezető-

ségre már rea fogták az „árnyoldalakat?" Hol 

itt a következetesség, az igazság? — — 

Menjünk egy lépéssel még tovább. 

A város az egyik tétel szerint Laas József 

épitőmester „párttagnak" 4478 K 80 fillért fize-

tett, mely szinten tulkiadásként szerepel az el-

számolásnál. 

Miután a polgári pártnak ezen tagja is 

most indignálódik a tulkiadás felett és pártvezéré-

nek bizalmatlanságát a varosvezetőséggel szem-

ben indokoltnak találja, reméljük, — egyéb meg-

jegyzést nem akarok tenni — hogy jövőre 

legalabb magaval szemben lesz igazságosabb, 

ha nem tud másokkal szemben az lenni. 

De ha a polgári párt ezen ügyet ismét 

szellőztetni szükségesnek tartotta, azon kérdés 

merül fel: elkerülhetők voltak-e e tulkiadasok? 

" a igwn, hogyan? Erről a partvezér nem nyi-

latkozott. Nyilván azért, inert nem tudott és 

nem akart őszinte lenni. (Az is lehet, hogy az 

ügyet nem is ismerte. A szerk.) 

Bebizonyítható, hogy nem voltak elkerül-

hetők. 

A varos képviselőtestülete 2942 912. sz. 

határozatával maga emelte a kiadasokat 3000 

koronával a csatornázásért, 5390 koronát pedig 

az interkaláris kamatok emésztettek fel. A meg-

maradt telek és útnak érteke 4684 korona, 

mire szinte nem volt fedezet. 

Azok előtt, kik az ügyet objektíve ítélik 

meg, még azt sem talalták volna kifogásolhatónak, 

ha a varosvezetőség e váratlan kiadasok miatt 

a városi képviselőtestülettől ujabbi hitelt kért 

volna. De nem kért ujabbi hitelt, hanem töre-

kedett c váratlan tulkiadásokat paralizalni. E 

törekvése sikerült és a függőkölcsön ez okból 

nem szól nagyobb összegről, mint a mennyit 

a képviselőtestület megszavazott Nagyobb 

objektivitást kérük tehát a jövőben. Legalább 

a polgári pártnak azon tagjaitol, kik az épités 

folytan szép keresethez jutottak, mely időben 

a vezetőség iránt nem voltak — bizalmatlanok. 

Még egy momentumot ajánlunk a polgári 

part figyelmebe. 

Sikerűit a vasúti társadalomnak szimpátia-

ját megszerezni. Sokat jelent ily nagy, intelli-

gens társadalomnak rokonszenve. Nekünk bizo-

nyosan üdvös es hasznos lesz. Törekedjünk e 

rokonszenvet megtartani. Nehéz jóbarátokat 

szerezni. Ha megszereztük, hat becsüljük is 

meg. A vasúti társadalomnak rokonszenve a 

polgári pártnak sem lenet közönyös. 

Nem helyeselhetjük a polgári párt s zemé-

l y e s k e d ő kirohanásait sem. 

A legutóbbi évtizedben a varos közgyű-

lési terméből ki volt küszöbölve minden ol) 

kérdés, minden oly momentum, mely vissza-

vonást, vagy egyenetlenséget idézett volna elő. 

A vezetőség, mely szerencsés volt — néhány 

tagjának kivételével — az egesz testületnek bizal-

mat birni, ennek egyetértésével oly javaslatokal 

terjesztett elő, melyek történeti multu városunk 

hagyományainak megfeleltek és a városnak 

további fejlodesét biztositjak. Békés, hasznos 

üdvös munkálkodás t ö r t é n t—az egész vonalon, 

Ez üdvös, becsületes munkássággal szem-

ben oly irányzat próbálkozott labra kapru, — 

most már tisztán latjuk a nagy zenebona igazi 

kialakulasat — mely nem biztosította volna az 

eddigi békés és hasznos munkálkodást, de meji 

a közügyek ellátásához oly kivanatos harmóniái 

sem, mert az egész irányzatnak személyi és 

indulat szülte jellege volt. (Türelmetlennek tüle 

kedése. A szerk.) 

A közügyet személyeskedéssel és indula-

tokkal szolgálni nem leiet. A közügy szolga-

latahoz önzetlenseg, nagyobb lélek, emelkede-

tebb erkölcsi felfogás ke l ! 

Soha annyi feljelentés, meggyanusitás, ra-

galom el nem hangzott, soha annyi piszkos 

dolgot nem adtunk a büntető bíróságnak, a 

fegyelmi hatóságnak, mióta a polgári part tá-

mogatasa és hallgatólagos helyeslése mellet! 

— legalább nem tiltakoztak ellene — part-

vezéreinek közszerephe/ akartak jutni. 

De ilyen irányzat mindig megboszulja ma-

gát. Megboszulta magát ez alkalommal is, 

Tapasztalhatta az uj partvezér is, ki bizonyara 

neki is kellemetlen altaube keveredett. 

Hát ily irányzat kell nekünk a város 

ügyeinek ellátásához, varosunk további fejlő-

déséhez? — 

A polgári erényeket megbecsülő higgadtan 

cselekvők megtaláljak erre a választ. Sőt már 

meg is adták. 

Többtermelés és méhészetünk. 
Alig három esztendeje annak, hogy a „több-

termelés" jelszava u mezőgazdaság intéző köreiben 
felbukkant és azóia ezen jelszó általánossá tótelén, 
illetve a gyakorlati életben való megvalósításán 
fáradoznak illetékes köreink, mert bizonyos, hogy a 
mezőgazdaságunknak nemcsak saját érdekében, ha-
nem a fogyasztók érdekében és az ország közgaz-
dasága érdekében is arra kell törekednie, hogy ter-
melését fokozza és javítsa. Arról nem is szólva, 
hogy a többterinelés gizdainkat nagyobb jövedelem-
hez juttatja, kétségtelen, hogy ha csak egy tized-
részével sikerül a termelést fokozni, ezzel közgazda-
ságunk értékemelkedése tetemesen nyer, mert ha 
kat. holdanként 10 4 buza helyett 11 q át termel a 
gazda, ez az egy métermázsa buzatöbblet, amely 
átlag 20 korona értéknek felel meg, már tn igában 
12 millió koronával gyarapítja évente nemzeti vagyo 
nunkat, pedig ez csak egy termelési ág egy ágazatá-
nak termésfokozásából származik. 

A többteruielós gyakorlati alkalmazása azonban 
nemcsak azt jelenti, hogy a jelenlegi keretekben 
folytatott gazdálkodás egyes ágaiban növeljük az 
eredményeket, hanem azt is, hogy ezeket a kereteket 
tágítsuk és azokat a gazdálkodási agakat, u uelyek 
jövedelmezők, nagyobb mértékben karoljuk fel. Ily 
gazdálkodási ág a méhészkedés, amely a termelés 
fokozásánál kétszeresen bír fotossággal, meri nem-
csak a hivatásos gazdák, hanem olyanok is f >lytat-
hatják a íuéhészkedést, akik sem nem birtokosok, 
som nem bérlök, hanem egyszerűen telektulajdonosok, 
vagy még »zuk seiu. Kz a magyarázata annak, hogy 
a méhészkedéssel a legnagyobb uradalmaktól kezdve 
egészen a legszegényebb vasúti őrig ma mindenki 
foglalkozhatik és évente ebből a foglalkozásból, 
amely az időt alig veszi igénybe, jelentékeny jöve-
delemre tehet szert. 

A méhészkedés jövedelmező volta mellett ért-
hetetlen, hogy mégis aránylag kevesen foglalkoznak 
a méhészettel és hogy ez a kezelési ág, amely a 
leeszebb foglalkozás is, nem fejlődik, sőt némi 
hanyatlást is mutat. Mig ugyanis 1899 ben «üi'JOlH) 
méhcsalád volt az országban található, amelyek 
kozul 213.191 család mozgó szerkezetű kaptákban 
kezeltetem, 447 H'J'J pedig közönséges kópüben, 
addig l'J12-ben csak 505 785 volt az országban a 
méhcsaládok számi, ebből 278,üli mozgószerkezetu 
kaptákban és 2,̂ 0 si" 4 közönséges köpüben kezeltetett. 
1899 óta tehát számban 100 ezer családdal apadt 
méhészetünk, bár tényleg ez a 100 ezernyi családnyi 
apadás nem érthető teljes egészében méhészetünk 
hanyatlására, miután az l'Jll-ik és 1912-ik rendkí-
vüli kedvezőtlen időjárás számos méhcsalád pusztu-
lását jelentette. 

A termelt méz volt 1899 ben 33.5 ezer méter-
mázsa 2.8 millió korona értékben, 1912-ben pedig 
26 7 ezer métermázsa 2 0 millió korona értekben. 

A méhészettel való foglalkozás fejlődésében 
tehát határozottan visszaesés mutatkozik. Mintha 
éppen azok, akiknek a méhészet a létfentartásban 
támaszul is szolgálhat, nem értenék meg kellőképen, 
hogy mit is jelent számukra a méhészkedós, pedig 
a méhészet fejlődésén működő hazai egyesületeink 
és elsősorban az Országos Magyar Méhészeti Kgye-
sület minden tőle Mhotőt elkövet, hogy a méhészet 
irá ti kedvet felkeltse és a méhészkedés jövedelme-
zőségét fokozza. Ezt a célt fogja szolgául a német, 
osztrák és magyar méhészek 59-ik vándorgyűléssel 
kapcsolatosan Pozsonyban f évi junius hó 25 - 30 ig 
rendezendő méhészeti kiállítás is, a.nely iránt a 
külföld érdeklődése is jelentékeny mértékben nyi-
latkozott meg mar eddig is. Az állam maga pedig 
szaktanítóival hat buzditólag 

A méhészet pedig, ez az ősi foglalkozási ág, 
hogy a nemzeti vagyongyarapításra mily mértékben 
alkalmas, az kitűnik abból, hogy kivitelünk mézből 
évente állag másfél millió koronát tesz ki, viasz-
kivitelünk pedig több mint félmillió koronát, U hát a 
méhészet nagyobb mértékű felkarolásával ugy a méz, 
mint a viaszkkivitel növelhető, aminek megfelelően 
emelkedne ezen cikkek kivitele után származó be-
vételünk. A méhészet felkarolását hangsúlyozni 
nem lehet eléggé, különösen nálunk, ahol a niéhé-

A mily j ó hír ü n k támadt az utóbbi időben, 

ép oly kicsinyléssel kezdenek beszélni rólunk. 

Nem fogjuk megengedni, hogy városunk jo 

hírnevén csorba essek. Nem fogjuk megengedni, 

hogy az érzelmi s értelmi felsőbbség deferáljon ! 

" Soha ! 



szethez a viszonyok is alkalmasak. Vannak jó méh-
legelőink, ugy mézfogyasztásunk is emelkedőben 
van, nem kell tehát egyéb, minthogy mennél sz i-
inosabban rendezkedjenek be a méhészetre, és űzzék 
kedvteléssel ezt a foglalkozást, amely sem nem költ-
séges, sem tul sok időt nem vesz igénybe, amellett 
pedig nemes szórakozást nynjt. 

Elviszik a felsőbb leányiskolát. 
Állítólag a főispán mondta. 

A „ Vas vármegye" tegnapelőtti számában a 
következő itt általános feltűnést keltő hir jelent meg : 

„Leánygimnázium Szombathelyen A szom-
bathelyi leánygimnázium ügyében ma délben 
(íreisinger Ottóné, Müller Edéné, Feldman Hó-1 

dogné és Mayer Benőné küldöttségileg tiszte-
legtek dr. Békássy István főispánnál és fel-
kérték a/ ügynek hathatós támogatására. A tő-
ispán rendkívül szívélyesen fogadta a küldött-
séget és megígérte, hogy a leánygimnázium 
érdekében tőle telhetőleg mindent elkövet. 
M á r i s a n n y i t k i j e l e n t h e t , h o g y a 
k u l t u s z m i n i s z t e r n e k h a t á r o z o 11 
s z á n d é k a az, h o g y a k ő s z e g i Ie 1 ső b b 
I e á ny i s k o I á t S zo m b a t h e 1 y re he lye-
z i k , m e r t o t t n e m é l e t k é p e s . A leány-
gimnázium az első ót évre szubvenciót fog kapni 
s azután államosítani fogják- A leánygimnázium-
ban az évi dij JIUÜ koronánál kevesebb nem 
lehet, ha azonban az iskolába egy szülőnek 
két gyermeke jár, ugy az egyik részére keve-
sebbet vognak fizetni. A küldöttség felkérte 
Békássy Istvánnét is ária, hogy támogassa a 
leánygimnáziumi akciót, amit a főispán neje 
nagyon kedvesen megígért. A leány gimnázium-
ba való felvételre junius hó 1 ig már most 
lehet jelentkezni Kiskos István h. polgárines 
térnél." 

Bármennyire is köztudott, hogy e lap a főispán 
k'>r£ből jól minimált, még sem akarjuk elhinni, hogy 
a főispán így nyilatkozott volna. 

Megmondjuk miért nem 

A kőszegi felsőbb leányiskola felett nem a 
kultuszminiszter rendelkezik. Ez a tanintézet a dunán-
túli evangélikus egyházkerület tulajdon.i, az a fen-
tartója s igy ennek ügyében sajat hatáskörében 
intézkedik. 

A dunántúli evang. egyházkerülettől fel sem 
tételezhető, hogy ha alapos megfontolás után itt 
létesítette tanintézetét s azért Kőszeg városa. Kőszeg 
társ'dalma, a kőszegi ev. gyülekezet anyagi áldoza-
tot hozott, azt egyáltalában máshová helyezné. 

Határozottan téves azon állitás, hogy a tanintézet 
itt „nem életképes". Tizenegy év óta az ellenkezőt 
tapasztaljuk. 

A vármegye főispánja előtt is ismeretes, hogy 
Kőszeg városa mily nagy áldozatokat hozott e tan-
intézetért. — az is. hogy kulturális intézményeinek 
érdekében tette azt a sok százezer korona egyéb 
városszépítő s rendező beruházást. 

Kzen intézetet illetőleg csak egy nehézség léte-
zik : fejleszteni akarják, leánygimnáziummá akarják 
átalakítani s e célnak meg nem felel a jelenlegi 
épület, amit — sajnos — annak idején, mikor 
tervezték, nem akartak elismerni azok, akiknek 
döntő befolyásuk volt, amiért is uj tanintézetnek 
az építése, a jelenleginek pedig más célra való fel-
használása képezi az egyházkerület nehéz gondját. 
Kz azonban pénzkérdés. Ezt is sietett Kőszeg 
városa azzal megkönnyíteni, hogy a fejlesztés cél-
jaira ujabbi 1(10 000 koronát szavazott meg. 

Lehetetlennek tartjuk, hogy a kultuszminiszter, 
ha minderről felvilágosítják, a maga segélynyújtását 
attól tenné függővé, hogy az egyházkerület helyezze 
át intézetet Szombathelyre. 

Lehetetlennek tartjuk, hogy azért, mert egy 
másik városban szükségét érzik egy nónevelőiutézet 
nek. azt egy másik, épen tanintézetek, kultúrintéz-
mények elhelyezésére különösen alkalmas várostol el 
akarnak venni. 

Lehetetlennek tartjuk, hogy a kormány a váro-
sok fej lesztésését ugy értené, hogy ha egy város 
százezreket költö't kizárólag kultur-város fejlesz-
tésre, akkor éppen ilyen intézményektől akarná 
megfosztani. 

Az igenis érthető lenne, ha nagyon nyomos 
érvek miatt nőnevelóintézetet Szombathellyel szemben 
inkább Kőszegen akarnának csinálni. — -

Elsők voltunk, akik két évvel ezelőtt leleplez-
tük Szombathely varos nyílt és titkos „jóakaróit" 
— Kőszeg város rovására Akkor a mi Jiarangfélre-
verésünkre" mozdult meg minden illetékes tényező. 
Sajnos, nem döntő, csak fékező eredményt értek el. 

Mi most is megtesszük kötelességünket. Ismét 
vészjelt adunk ! A többi nem a mi dolgunk ! 

alapján közhírré téteti, hogy az 1914. évi tőke kamat 
és járadék adókivetés; lajstrom 1914. évi május 
14—'JJ ig H napi közszemlére ki van téve, hol az a 
hivatalos órák alatt a városi adóhivatalban bete-
kinthető. 

Kőszeg, 1914 május hó 14-én. 

.1 ssáinvev")*';/. 

1729 914 Hirdetmeny 

Kőszeg város számvevősége a szombathelyi m. 
kir. Pénzügyigazgatóság l lööö II 914 sz. rendelete 
alapján kozliirré téteti, hogv az 1914. évi IV. oszt 
ker. adó kivetési lajstrom 1914. évi május 14—22-
ig közszemlére ki van téve, hol az a hivatalos órák 
alatt a városi adóhivatalban betekinthető 

Kőszeg, 1914. május hó 14. 

.1 tízánivt'i'vst'a. 

H l * >»!•» Hirdetmeny. 
Közhírré teszem, hog.v az esküdtképes egyének 

nek összeírása f. hó án d e. 10 órakor a polgár-
mesteri hivatalban történik. 

Az 1897. évi 3N t. c. 4.J; a alapján esküdtképes 
minden egyén, kire az ö ;; és tj fj-ban elősorolt ki 
záró okok nem vonatkoznak. • 

Az esküdtképes egyén a lajtsrotnba felvétetik 
még az esetben is. ha a felvételre nem is jelentkezik. 

Kőszeg, 1914. május 14 
.4U<jll$2t János polgármester h. 

Helyi hírek. 

Újból megvá'asztatott: Karrier Frigyes elnöknek, 
Hammer Gyula alelnöknek, Balikó Lajos, Németh Fe-
renc jegyzőknek. Kirchknopf .lános pénztárosnak, 
Zipser Hubert számvevőnek, Steiner A. könyvtáros-
nak. Elméleti előadást tartott Puminer Ernő: 
„Milyen legyen a jövő iskolája." Uauuner Gyula 
észrevételeit nyilvánította a statisztikai tá házatok-
ról, Luiherskeck Tófor az Országos Szövetség tételeit 
ismertette. A pénztáros és számvevő jelen'ősei 
tudomásul vétettek Kőszegről résztvettek: Beyer 
Teotil alesperes, Bi l ikó Lajos lelkész, Karner Frigyes, 
Hatnmer Gyula, Marton Károly és Bácz Kálmán 
tanítók. 

A zenepartolo egyesület, mely tudvalevőleg csak 
abból áll, hogy a városi zenekart igyekszik fentar-
tani, Freyberger Sándor éveken át mint elnöktitkár-
pénztár isválaszmány működött vezető helyébe, ennek 
ajánlatára, dr. Marton Jenő ügyvédet választotta, 
aki a tisztséget el is fogadta a mult vasárnap tar-
tott közgyűlésén, melyen főleg csak a banda tagjai 
voltak jelen. Freybergcrnek köszönetet mondtak 
eddigi buzgó fáradozásaiért. Most a szenvedélyes 
muzsikális uj elnökön a sor, hogy a városi zenekar 
iránt nagyobb érdeklődést keltsen s annak műkö-
dését támogassa. 

A leyu óbbi városi közgyűlés tudósításában uni.i-
tettnk, hogy az elnöklő polgármester egyik felszóla-
lásában ..egy pénzbeszedésre kiküldött tisztviselő 
szabálytalanságáról beszélt, de nem értette senki, 
hogy kiről s miről van szó'. Felkérettüuk annak a 
közlésére, hogy nem „szabálytalanságról" beszélt, 
hanem csak arról, hogy „egy tisztviselőt kiküldött 
pénzbeszedésre." Szívesen adunk helyet e helyre-
igazításnak azon megjegyzéssel, hogy ezek után sem 
értjük, hogy kiről s miről beszélt s il'.v valószínűleg 
a helyreigazítást sem fogják megérteni. 

A becsi postagalamb, mely mult héten iderepült 
és a rendőrhatóság által őrizetbe vétetett, vissza-
került Bécsbe az V. kerületi postagalamb egyesület-
hez Pfanndl Nándor helybeli villatulajdonost, az 
egyesület pártoló tagját kertek lel a közvetítésre, 
kinek neje tegnap vitte el magával az idetévedt 
galambot. Hartbergből kellett volna Bécsbe vissza-
repülnie s a kis állatt irányt tévesztve varosunkat 
nézte Ausztria fővárosának. Ennél szebb bókol még 
nem mondtak városunknak. Egy galambban csak 
nincsen — malicia V 

Vallástudományi elóadasok megtartására kért 
engedélyt az itt letelepedni szándékozó Kadke Vil-
mos potsdami (porosz) missionárius, aki ilyeneket 
Pozsonyban és legutóbb Sopronban is tartott e 
célra felépített óriási sátorban, beléptidíj nélkül. Tagja 
a világmissziónak, mely ilyen előadásokat a világ 
minden részében rendez. A rendőrhatóság mindazon 
állal megtagadta az engedélyt. Azzal indokolja, hogy 
az itt létező felekezeteknek úgyis van vallást tanító 
s hirdető lelkipásztoruk s hogy másirányu tanok 
hirdetése csak békétrontó helyzetekre vezetne ugy a 
családokban, mint a társadalomban. 

A vasutas arvahaz ugye képezte a Szövetségnek 
legu'óbb Budapesten tartott országos választmányi 
ülésén. Sokan támadták a központi vezetőséget az 
árvaház építési ügye miatt. Laas József óvadékának 
felhasználása más célra és az általa perrel fenyegetett 
követelése korul igen szenvedélyes vita folyt le, nv.dy 
aligh meni a május 24 ki közgyűlésen megismétlődni 
fog. Dr. Lengyel Zoltán azt igyekezett kimutatni, 
hogy a szövetség a pert nyugodtan állhatja. — A 
szövetségi uj elnök Zelovicíi Kornél egyetemi t már, 
az uj ügyvezető igazgató Lorber József eddigi 
titkár lesz, de ellene újra jelölik Faludy Józsefet is. 

A sportegyletnek mult vasárnap a jó májusi 
eső megzavarta a hirdetett érdekes mérkőzését a 
helyben állomásozó önkéntesek önkéntes csapatj tval. 
A májusi esőnek mindkét fél feletti győzelme bizo-
nyára a sportolókat is kielégítette. A szívesen foga-
dott mérkőzéshez ma sem lesz alkalmunk, mert a 
sportegyesület azt hird"ti, hogy ma a szombath lyi 
„HAK< >AH"-val lesz versenye délután 4 órakor, — 
ezt megelőzőleg órakor a spo-iegylet második 
csapatával bemutatkozik az ujonaii alakult kereske-
delmi . kor footballesapatja. 

Érdekes képkiállítás láthitó napok óta Kóth 
Jenő könyvkereskedéséb n Somló Jenő főgimnáziumi 
rajztanár festményei láthatók ott s a közönség nagy 
figyelemmel és élénk érdeklődéssel nézi a kedves 
tájképeket, melyek mindegyike előttünk ismert 
helybeli, rőtfalvi és rendeki részletek elismert ter-
mészeti szépségekben bővelkedő városunkról s vidé-
kéről. Somló e setje igen kedvesen rögzíti meg ezeket 
és képeit oly potomárért bocsátja áruba, mintha csak 
azért testene, hogy embertársai minél könnyebben 
juthassanak művészi értékű festményekhez. Mindjáit 
első nap nyolc kép kelt el s a többi kiállított képekre 
is jelentkeztek vevők. 10—40 korona közt váltakoz-
nak az arak kerettel együtt. Még színnyomatokat 
sem lehet olcsóbban kapni. Sokáig legyen kedve a 
festőművészet nek ennyi ami ieióval hódolni. Ezt nem 
minden önzés nélkül mondjuk. Olcsón szer ett mű-
vészi képekkel díszíthetjük otthonunkat. 

U| rendőrök. Egy üresedésbe kerult és ujabban 
rendszeresített rendőri állást e héten töltött be a 
városi tanács. A rendőrhatóság előterj sztése alapján 
Garai József volt csendőr és Pintér József volt élel-
mezési szakaszvezető választatott meg hét pályázó 
közül. 

Országos vá«ar lesz jövő hétfőn városunkban. 
Állat s kirakodó vásár lesz, mely a pünkösdi ünne-
pek elé esvén, feltehető, hogy élénk forgalmú lesz. 

A „Hmgya" országos élelmezési- és áru szövet-
kezet versenyreakar kelni a mi kereskedőinkkel. I)e nem 
kockáztatja meg az üzletnyitást, hanem előbb a na-
gyobb szükségletet igénylő testületekhez fordul. Ezeket 

V á r o s i ü g y e k . 
t«7< idi4 Hirdetmeny 

A kohóvölgyi templom részére adományokat 
elfogad és továbbit a polgármesteri hivatal.1 

AlH/ntit János, polgármester h. 

47J U14 Hirdetmeny 
Egy negyed mesteri állás üresedett meg 
Kérvények beadhatók május hó .'K)-ig. 
Kőszeg, 1914. május hó 5 én. 

ÁuyHAlt Jáno*% polgármester h 

1702 h u Hirdetmeny 
Kőszeg város számvevősége a szombathelyi ni. 

kir. 1'énr.ügv igazgatóság 2K342 II. 914 sz. rendelete 

Tanari oklevelet szerzett e héten a budapesti 
tudományegyetemen Tainas Vazul, a helybeli főgim-
názium tanára. Az uj tanárt ez alkalomból kollégái 
és a polgárság részéről számosan üdvözölték. 

Halalozas A XVaisbecker családnak ismét gyá-
sza lett. Kedden hunyt el évek óta tartó beteges-
kedés után Németh Imi éné született Waisbecker 
Anna, takarékpénztári pénztáros neje, a nemrégiben 
elhunyt Waisbecker Ede nővére, i'ő évi házasság 
után 44 éves korában. (Jt g\ermek siratja a szerető 
édesanyát és nagyszámú gyászoló rokonságot ujabb 
gyász érte. Temetésén a város közönségének mély 
részvéte nyilvánult meg 

Miniszteri biztosok a kőszegi tanitonőkepesitö'^nel. 
A kőszegi r. kath. felső nép- és polgári iskolai 
tanítónőképző intézetben a foly<> tanév végén tartandó 
osztály- és befejező képesítő vizsgálatokhoz bizottsági 
elnökké Koch Ferenc dr. egyetemi tanárt; miniszteri 
biztosokul dr Bárdos Kernig kőszegi főgimnáziumi 
igazgató nyelv- és történet-tudományi csoportra. 
Nagy Balázs kőszegi főgimnáziumi tanár a mennyi-
ség- és természettud. csoportra. — Vizsgáló bizott-
sági tagokul pedig a miniszter a következő képző 
intézeti tanítónőket küldte ki: Kollmann M. Bene-
dikta németre, Ferenez M. Dominika pedagógiára, 
Szabó M. Alberta magyar nyelv és irodalomra, Szei-
bert M Margit természetrajzra, Doma M Angéla 
polgári számtanra és fizikára, Galambos M. Hieronyma 
mennyiség és vegytanra. Molnár M. Hildegard lóid-
ra jzra és történelemre. Itt említjük meg. hogy az 
elemi isk. tanitónőképzőben az osztály- és befejező 
képesítő vizsgálatokon dr Szuts István, min. osztály-
tanácsos U-s/, a miniszteri biztos; elnök pedig dr 
Boda János egyhm. fótanfelügyelő, aki a polgári 
képesítésnél is bizottsági társelnök. 

Katonajarás. Ma a IV. pozsonyi honvédkerület 
mintegy 2ó törzs- és főtisztje érkezik Kőszegre, köz-
tük maga a kerületi parancsnok, Wieber Adorján 

! altábornagy is és másnap fogatokon tereptanuhnányo-
jzásra Borostyánkő felé folytatják utjukat. — Jövő 
[vasárnap pedig Budapestről érkezik ugyanily nagy 
csoport Keichardt vezérkari alezredes vezetése alatt 
és két napi tartózkodás után szintén a vidékre kiter-

jjedőleg folytatják a tereptanulmányozást. Mindez 
j természetesen kapcsolatban van a környékünkön le 
folyó nagy őszi hadgyakorlatokra való készülődéssel. 

Az esküdtek sorab»,a szombathelyi törvényszék 
| legközelebbi eskűdtszeki tárgyalásaihoz, a sorhúzás 
i ezúttal a kőszegi esküdtképesek közül csakis egy 
I tagot eredményezett: Freyler Lajost. A bekötött 
I szemű „Justieia" vaktában is jól eltalálta, lóvén a 
kisorsolt polgár egyúttal jogképzett is. 

Eljpgyzes Aki mindig csak mások fejét törek-
szik bekötni, most .maga esik bele". Weisz Gizi 

| kalapdivatárusnőt eljegyezte Lengyel Dezső keres-
kedő Szombathelyről. 

Hangversenyt rendez Szombathelyen a katho-
likus sajtóbizottság és ennek vezetésére Holler Konrád 
tanárt kérték fel. Viszonzásul a szombathelyiek itteni 

'közreműködéséért tobb helybeli műkedvelő is részt 
I vesz e legközelebb a Kultúrházban megtartandó 
| hangversenyen. 

Onkentesek tancestelye. Táncmulatságot rendez-
őiek f. hó l'1 én a jelenleg itt kiképzés céljából állo-
|másozó IV kerület önkéntesei. A mulatság teljesen 
zártkörű lesz; szép idő esetén társas kirándulás a 

I hegyekbe fogja megelőzni a kabaréval egybekötött 
j esi élv t, melyen szombathelyi cigányzenekar fog 
játszani A mulatság színhelyét még csak ma fogják 
megállapítani. Csakis az önkéntesek által meghívott 
vendégek jelenhetnek meg. 

Ev. tanítok közgyűlésé. A vasi felső ág liitv. 
evang. egyházmegyei tanítótestület ez évi rendes 
közgyűlését május 14-én Nagyszentmihályon tar-
totta. A közgyűlést megelőzte Schmidt József lelkész 
által elmondott imája. Karner Frigyes egyleti elnök 
szép beszéddel nyitotta meg a közgyűlést. A tárgv-
soro/.at alapján kiküldettek a jegyzőkönyvhitelesitők 
Honigsehuabel József és Kehiing Samu egyleti tagok. 
Az elnök évi jelentése tudomásul vétetett, melyek után 
a tisztújítás következett, miután a mandátum lejárt. 



egyik kollegája, hogy a mentők törött lábbal szállí-
tották a kórházba Polgár István asztalossegéd 
néhány társával a Vásártéren footballozott. A játék 
hevében egy rugas érte és pedig oly erősen, hogy a 
legény kínjában feljajdulva esett össze. Nem is tudott 
többé lábra állani, a mentők vitték be a kórházba. 
A szerencsétlenül járt legénynek az alsó lábszár 
csontj i törött el. Az ügyben még a rendőrség is 
megindította a nyomozást, hogy :i szerencsétlenségért 
nem terhel-e valakit felelősség. 

Halalraitelt vasmegyei gyermekgyilkos asszony. 
Leobenből jelentik: A napokban fejezték be Beek 
Jozefa pinkafői származású 82 éves cseledleány 
bünpörét, aki vizbefojtotta kéthónapos gyermekét. 
Az esküdtek tizenegy igennel feleltek a gyermek-
gyilkosság kérdésére és ennek alapján Beck .Jozefát 
kötél általi halálra Ítélték. 

Mikor a bérkocsis vigyazatlan Horváth Gyula 
szombathelyi bérkocsis csütörtökön este Kőszegről 
hajtott hazaf' ló. A kőszegi országút végén a sport-
telep előtti hidat javítják s ezert az utat keresztbe 
tett állványukkal zárták el A kocsis azonban a 
sötétben nem vette őket észre és nekik hajtott. 
Természetesen valamennyi összetörött és ezért a 
kocsist jelentették fel, kötelezvén a kár megtérítésére. 

Sirolin 
" R o c h e " 

orvosilag ajánlva a légzőszervek 
mindennemű megbetegedése ellen, 

tüdőbetegségek, 
gégehu r u t , 

s z a m á r h u r u t , 
gyermekek görvélykórja ellen. 

/Itpftm'o mtnden fyOf/itfr/érbsr 
Cyy iivtg ara * kororm 

^ j L e t í i k r ó n i k a . 

Az orusz car Parisban. Miklós cár októberben 
Párisba jön. A cár a francia köztársaság elnökének 
vendége lesz. 

273 méter magas felhokarcolo. A newyorki 
építészek ujabb óriási tervet dolgo itak ki, ara ilynek 
megvalósitasa már ez év végén küszöbön lesz. 
Olyan felhőkarcolóról van szó, mely 273 méter 
magasságú lesz és Európa legmagasabb épüli tét az 
Kittel tornyot 27 méter különbözettel felülmúlja. Az 
uj óriási épület 52 emeletes lesz. 

Agyonlott zaszioalj Uisztováeban a szerb kato-
nai hatóság agyonlövetett gépfegyverrel egy egész 
zászlóalj bolgár nemzetiségű újoncot, mert nem 
akartak felesküdni a szerb zászlóra. Az esküt meg-
tagadó újoncok Istip vidékéről kerültek ki, amely-
nek lakossága tiszta bolgár. 

Az orosz fegyverkezés. A duma titkos ülésen 
elfogadta a 2 milliárdos flott iprogramra első részle-
tére vonatkozó javaslatot, valamint 15 uj hegyiüteg 
felállítását határozta el. Ugyancsak ezen az ülésen 

(határozták el az ujonckontingensnek 100.000 ember-
rel való felemelését. 

$ A V O V - S / V l I O I I A 
B U D A P E S T , V I I I , J ó z s e l - k ö r u t 16. sz 

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

R E N D E S S Z I D O R t u l a j d o n o s s z e m é l y e s v e z e t é s e alatt. 

EGYÁGYAS szobák 3 koronától, KÉTÁGYAS szobák 5 koronától 
fűtés, világítás és kiszolgálással. A szobák feltétlen tiszták. 

Hosszabb tartózkodásnál engedmény. 

Újonnan bevezetett P e n s i ó - r e n d s z e r , napi e l l á t á s 4 koronáért 

Napi háromszori étkezés. 

H A V I SZOBÁK 80 KORONÁÉRT. 

I pályázat érkezett he és pedig dr. Horváth Pál mura-
szombati tb. főbíróé, akinek a megválasztása ilyen-
formán egyhangú lesz. Az előlépése folvtán megiire 
sedőszolgabírói állásra (ialba Vince felsőőri, Hertelendv 
Kálmán kőszegi, Mezihradszkv Lajos eelldörnöki és 

j Hupprecht Imre sárvári tb. szolgabirák pályáznak 
iraig a/, aliegyzői állást dr. Horváth Kálmán joggva 
kornok, Hertelendy Kálmán kőszegi és Mezihradszky 
Lajos celldömölki tb. szolgabirák pályázzák meg. 

i Az aljegyzői állásra a legnagyobb kilátásai dr! 
i Horváth Kálmánnak vannak, ;iki a központi szolgá-
latba hosszas gvakornokoskodása alatt ugy belegva-
korolta már magát, hogy jelenleg egyik'legjobban 
használható tagja a vármegyei központi tisztikarnak. 
Tudtunkkal megválasztása elé semmi akadályt sem 

j fognak gördíteni — Az üresedésben levő vármegyei 
állásokat a f hó 18-án tartandó megyegyűlésen 

: fogják betölteni. 

Templom ubileum Kupfalvan. A kupfalvai p ebá 
jnia alapításának 125 éves jubileuma alkalmából 
j Kupfalván f. hó 9 tői 17-ig P. Bakacs Lőrinc (). P. 
I szombathelyi perjel s P. Janesch Bruno O. P. gráci 
szt. Domonkos rendi szerzetesek missiót tartanak. 
Könczöl Antal kupfalvai plébános processió élén 

' mozsárdurrogás és harangzugás mellett fogadta s 
j vezette a templomba a vendégeket, ahol szentségi' 
jáldás után a missiót vezető P. Bakács Lőtinc kihir-. 
[dette a napirendet. A plébánia jubileum alkalmából 
Mikes János gróf megyéspüspök meleghangú leirat-
ban felhatalmazta a helyi lelkipásztort, hogy buzgó 
híveinek ez alkalommal a plébánia alapítástól a mai 
napig tanúsított áldozatkészségük és buzgó hithüsé-
gukért főpásztori elismerését és atyai áldását tolraá 
csolja s ezek közt is különösen Heissenberger 
György létéri templomatyának, példás élete és a 
templom J50 évi gondozása s a mindenkori lelkipász-
toroknak tett érdemes szolgálataiért szintén főpász 
tori köszönetét, elismerését nyilvánítsa és áldását 
közölje. Itt emiitjük meg, hogy a jubileumi évb n 
a hivek a kupfalvai temetőben nyugvó első kupfal 
vai papnak P. Jager Rajmundnak, <). P. szép sír-
emléket állítottak. 

A magyarnyelvi bizottság körútja A magyar-
nyelvi bizottság a főszolgabirák által még ezután 
megállapítandó sorrendben május hó 22, 23. 28, 29, 
30 án és junius hó 2, 3. 4, 5 és ti ik napjain a 
következő iskolákat látogatja meg: Salamonfalva, 
Lantosfalva, Felsőszénégetö, Ködöny, Alhó, Öribük-
kosd, Szalónakujtelep, Tarcsa, Nagyszentmihály, 
Felsőlövő, Borostyánkő. Megtörténhetik azonban, 
hogy távolság és idő miatt a végleges beosztásnál 
l—2 községet kihagynak 

Uj vasút,isezred. A hadvezetőség elhatározta a 
második vasuti-ezred felállítását. Az uj ezredet a 
Dunántulon, valószínűleg Sopronban létesitik. 

Rokahajsza Porgolenyben. Pék János pórg déni 
gazda hétfőn az igazak álmát aludva, az udvarán 
levő tyúkólból éktelen kodkodácsolás s baromfi lár-
mára ébredt fel. Gyanút fogva, felkoltvén élete pár 
ját, óvatosan kimentek az udvarra, meggyőződtek, 
hogy a tyúkólban a szokatlan időben valaki, vagy 
valami látogató vau Pék uram tüstént a szomszéd 
korcsmába szaladt segítségért, hol vagy 10—15 
ember még akkor borozgatott. De nem mulasztotta 
el az átellenben lakó uradalmi erdővédeket is segít-
ségül hívni, akik puskára kapva csakhamar a hely-
színén termettek. Itt arra már a szomszédokból 
összeverődött népség: asszony, siheder, öregek, ki 
villával, ki bottal, ki ineszelőnyelekkel várták a tor-
ténendőket. Az ilyetén összecsődült sereg haditaná-
csot tartott, majd az erdővedek stratégiailag a tyúk-
ól ajtaja előtt helyezkedtek el jól fedett .lesállasba" 
A gazduram pedig egv fustéllyal s lámpással a kezé-
ben, hősi elhatározással bebujt a tyukhazba, hol az 
éjjeli látogató képében egy hatalmas rókát látott a 
sarokban pislogni, körülötte néhány megfojtott tyúk-
kal. Pék uram nem sokat teketóriázott, hanem 
mint Toldi Miklós annak idején a nádi farkasokkal 
— birokra kelt puszta kézzel, de pórul járt, mert 
amint a koma lompos farkát elkapta, a másik pilla-
natban a ravasz vörösbundás hatalmasan belehara-
pot a kezefejébe. Pék uram ordítani kezdett fajdal-
mában. A kívül álló gyengébb idegzetuek azt hívén, 
hogy bent emberhalál lészen, szétfutottak, a két 
erdővéd pedig bátran a ketrecbe nyomult, hol a 
gazda kínjában a tangót járta. Ezalatt a ravasz 
koma felkapván az egvik megfojtott kendermagost, 
a tyúkólon vájt lyukon kiugorva, a másik percben 
már a rét széléről intett csendes jóéjszakát lompos 
farkával a szájtátva mari.lt pörgölénieknek. 

Szerencsetlenseg football közben A football-
játék rnult vasárnap ismét egy áldozatot k -vetelt 
magának Szombathelyen. Egy asztalossegédet a 
játék közben oly szerencsétlenül találta megrúgni 

Vidéki hirek. 
Tisztújítás a vármegyeben. A vármegye tiszti-

karában Pósfay Pongrác muraszombati főszolgabíró 
nyugalomba vonulásával és dr. Fodor Antal vtn. 
aljegyzőnek szombathelyi rendőrkapitánnyá történt 
kinevezésével megüresedett állásokra a napokban járt 

" pályázati határidő. A főbírói állásra csak egy 

akarja magának megnyerni, mindenekelőtt a katona-
ságot, hogy a biztosított áruforgalom alapján koc-
kázat nélkül alapithassa meg itteni fióküzletét, aminG 
már számos van az országban s melyeknek versenye 
a l a t t erősen szenved a többi kis és nagykereskedő. 
Most Kőszegen igyekszik teret hódítani s a katonai 
parancsnokságoknál keres támogatást, ami termé 
szetesen nagy megütközést keltett az itteni iparosuk 
és kereskedők körében. A polgármester kérésükre el-
járt ez ügyben s figyelmébe ajánlotta a parancsnok 
ságoknak hogy a város azért áldozott s adózik annyit 
kaTonai célokra, hogy a forgalomból származó előny ne 
idegen s z ö v e t k e z e t - r é s z v é n y e s e k n e k , hanem a helybeli-
eknek jusson. Ugy halljuk, hogy az itteni katonai 
parancsnokságok teljes mértékben méltányolják ezt 

Az ev egyházi epület atjarojanak Gyöngyös-
utcai kapujának bejárójánál minden eső után napo-
kon át tartó tócsa kelletkezik. A járdáról befolyt 
vizet a beton kapuszin nem tudván felszívni, ott 
marad mig elpárolog, megszárad. Ebbe a pocsolyába 
lén bele a háznak minden lakója, a tempómba 
és az iskolába járók, az átjárón átvonulok nagy-
száma talán hatóság is, rendőrség is s ugylátszik 
„„v megszokták, hogy odavalónak is tartják. Mi 
nem vagyunk e véleményen s azt hisszük, hogy 
ezen lehet is, meg kell is segíteni s nagyon csekély 
fáradságba és költségbe kerül ezen állapotnak 

megszüntetése. 
Hadkötelesek víg be- s szomorú elvonulása. Pén-

teken hosszú kocsisorban büszkén vonultak be a 
borostyánkői, pörgöléni és lékai hadkötelesek, a 
bírák, esküdtek, bizalmi férfiak, szülők, testvérek és 
szeretők kíséretében. A hadkötelesek már megfelelő 
hangulatban, felpántlikázva, kurjantva, egyik-másik 
csoport faluvégi cigánybandával az élén, féktelen lel 
kescdéssel, énekszóval, aszfalthasitó toporzékolással, 
szóval ugy, amint az a sorozásoknál szokásos, — de 
egyszerre csak siri csend lett közöttük, szájtátva 
nézték egymást, félretolták süvegjüket, vakarták a 
fülük tövét, de hang már nem jött ki belőlük mikor 
meghallották, hogy — nincs sorozás. Hát nem kell 
katona „a császárnak ?u Örök békét kötöttek a világ 
sorsát intéző hatalmak ? Dehogy. A szolgabiróságnál 
eltévesztették a dátumot. Péntekre nem is volt soro-
zás kitűzve. Iráshiba az egész. Mikor ámultságukból 
magukhoz tértek, lett erre ricsaj, zenebona. Hiába 
juttek, hiába fuvaroztak, hiába ittaK, hiába kurjan-
tottak? Eszükbejutott, hogy ezért kártérítés illeti 
őket. Egyik másik keményen szónokolta: követelni 
fogjuk! De közbeszólt a pörgöléni biró: Nem lehet, 
hiszen a vámnál figyelmeztetett egy kiküldött legény, 
hogy visszafordulhatunk. Erre csend lett. „Véget 
vetik a zenének s hazamennek a legények". 
Szegények ! — 

Baleset történt kedden a Deák-utcában. A 
postakocsi lovait patkolták Fábiánits kovácsmester 
iiáza előtt Naisz Ferenc és Hermán József. Fruhstuk 
Ferenc alsórámoci fuvaros vigyázatlanságból neki 
ment a postakocsinak, amitől ennek lovai annyira 
megriadtak, hogy futásnak eredtek, de hiába kapasz-
kodtak a kocsirúdba a patkolást végző alkalmazottak, 
leestek, a lovak tovavonszolták őket, minek folytán 
olyan súlyos sérüléseket szenvedtek, hogv kórházba 
kellett őket szállítani. A vizsgálat folyamatba van. 

A kőszegi valasztókerüiet uj beosztisa Az uj 
választási törvény szerint sokkal tobb választó lesz 
mint eddig. A kőszegi kerületben közel 0000 lesz, 
tekintve hogy 18 községgel megszaporították — Szom-
bathelynek önálló kerületté alakithatása érdekében. 
Ennek folytán a választás színhelye nem városunk 
lesz. mint eddig volt, hanem több szavazókörre 
oszlik meg. A szavazóköröket a holnapi vármegyei 
gyűlés fogja végleg meállapitani, mely szerint a 
hat szavazókör a következőképen lesz beosztva* 
1- K ő s z e g i szavazókor. Székhelye: Kőszeg 
Kőszeg szab. kir. r. t. város. 2. B o r o s t y á n k ő j i 
szavazókör. Székhelye: Borostyánkő. Borostyánkő, 
Edeháza, Háromsátor, Menesér. L'j vörös vágás, Alsó-
szénégető, Felsőszénégető, GyöngyösfŐ, Szalonakhuta, 
VigoJ. 3. L é k a i szavazókör. Székhelye: Léka. 
Hámor tó, Hosszuszeg, Hosszuszeghuta, Léka, Hen-
dek, Kőt falva, Köpatak, Kupfalva. Lantosfalva, 
Létér, Németgyirót, Porgölény, Salamonfalva. 4 

a g y g e n cs i szavazókor. Székhelye: Nagygencs. 
(;.vöngyöSHpáti, Kisasszony falva. Nagyasszonyfalva, 
'"^gygencs, Sönté, Kiscsümöte, Kispöse. Ludad, 
Lukácsháza, Nagycsömöte, Nagypöse, Perenye, 
Seregélyháza, Kőszegpaty, Nemesesó, Pusztacsó, 
Tómörd, Bucsu, Dozmat, Ólad, Ondód, Sé, Torony. 
<>• l ' s a j t a i szavazókör. Székhelye: Csajta. Osajta, 
Inczéd, Alsócsatár, LVm, Felsőcsatár, Kisnarda, 
Magyarkeresztes, Nagynania, Német keresztes, Báli-
dul, Barátmajor, Füsthegysirokány., Hármasfalu, 
Kulcsárfalu, Polányfalva, Kumpold, Ohodász, Sza-
már, Városhodász. (> H o h o n c i szavazókör. Szék 
helye; Rohone. Iiohonc, Bozsok, Czák, Kőszegdo-
roszló, Kőszegszerdahely, Velem. 

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

sorkereskedésében. (Ladakban i s ; egy láda 

tartalma 25 palack; gyári ár.) 
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Arveresi hirdetmenyi kivonat 
Pollák Sándor s a csatlakozott vé^rehajtat^knak 

Bognár Istvánná szül h'eiehárt Karulina vétfieh»j-
tast szenvedfi ellni indított végrehajtá>i ügyében a 
tkvi hatóság utóárlatra a* ujabb árverést l 'HKI K 
tőkekövetelés es járulékai behajtana védett a k<>*zet*i 
kir. járásbíróság területén levrt Borostyánk(> kOzsóg 
ben ffkvó s a borostyánkői 1 ^ 3 . SZ. tj vben t 1 
sor, K6 h m . 102 házsz alatt foglalt ingatlnnl»»i 
Bognár Istvánné szül. Keiehárt Karolin nevén álló 
' , rés/.re '_'">(H) K kikiáltási árban elrendelte. 

Az árverést 1914 evi junin9 ho 13 napjan d e. 
10 órakor Borostyánkő községházánál fogjak ineg-1 
tartani. 

Az árverés alá kerülő ingatlana kikiáltási árnál 

alacsonyabb áron nem adható el. 
Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül 

a kikiáltási ár 10'o-at készpénzben, vag.v az 1H81 
L X . t.-e. 42 S ában meghatározott árfolyammal 
zsámitott óvadék képes értékpapirosban a kiküldött 
nek letenni, vagy a bánatpénznek előleges birói le-
tétbe helyezéséről kiállitott letéti elismervényt a ki-
küldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni. 

Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál maga 
sabb Ígéretet tett, ha többet igérni senki sem akar, 
köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint 
megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyan 
annyi százalékaig kiegészíteni 

Kir. járásbíróság mint tkvi hatóság, Kőszeg. 
1914. május hó 2-án. — Szerdahelyi s. k kir. jbiro 
A kiadmány hiteléül: Márkus kir. tkvvezetö. 

K H I L - L A K K 
„K e i 1-L a k ku-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 „ K e i l L a k k " legyen! 
Ajtó mosdó, ablakpárkány 
Oly fehér lesz minta márvány, 

Ha f e h é r K e i 1-Lak k'-ot veszünk, 
S vele mindent jól befestünk. 
Konyhabútor, asztal, szék. 
Itt van „Ke i 1-L a kk* azúrkék, 
Kertibutort fessük zöldre, 
Gyermekeknek örömére. 
„K e i 1-L a k ku-ból van minden szín, 
Kék, piros, zöld-rozmarin 
Szóval: ház vagy nyárilak, 
Mindig legyen ott . K e i l L a k k !" 

Mindenkor kapha tók : 

l ' l E g r * * ! * J Ó X i X i l ' C C ^ K - n e l 

K Ö M X ^ C I I . 

S z o m b a t h e l y e n : U a i s e r X... 

Horgony-thymol-kenöcs. 

r
üouny«b>> cérttltMknél, nyitutt é* igitl 

(ebeknél. A.IH« kot. —.80. 

Kergöiiif-Liflirat. ssü 
a Horgony• Pain-£xpeller pótlékai )ilalumui«ul«( bo.lflrtiM Î linUiekuél, rbturaArAI, 

koasvéuynfl »tb. 
OTURJÍ: kor. - 80. 1 40. 2.—. Horgony-vas-albumínat-festvény. 

V*r»*ei{Anj«íi1iél ét • ftpkórakl. 

K itpható • legt. ibb §,i'rt*rb«n vagy köt»«t-
lenül l)t»i»reibptó 

V. Ilcttír ,M aracjr imiláihl" emitt. |j»|j 
^ t.'irliftlil. ff3|> I, ElliHilHlrim i. 

Magyar 4%-os 

koronajáradék-

tulajdonosok figyelmébe! 
A Magyar 4 «-os Koronajáradék-kötvény f évi 

j ú n i u s 1-én lejáró szelvényeit má r t. h ó 20.-

dtól kezdve díj- és költségmentesen bevá l t juk . 

Szombathelyi Takarékpénztár 

kőszegi fiókja a Király-úton. 

A P E R E G R I N U S zarandoklat rendezo-bizottsag 
1914. évi augusztus hó 29-én 

Dr. KÖVÉR VIKTOR vesetése alatt 

zarándok-különvonatot 

indit Lourdes-ba 
Svájez és Szavoján át, Kinsiedeln, Luzern, Genf, 

l'iir.iy le Monial érintésével, 14 napi utazási 

tartammal. — Arak teljes ellátással: I. os/.t. 

ö40 K, II oszt. 420 K, I I I oszt. 255 K 

Részletes programmot küld a „Peregrinus" 

kiadóhivatala Budapest, I , Kelenhegyi ut 47. 

íakarokliclolokét 

nettó 5 0 o kamat mellett, a kamatadót az intézet fizeti. 

Visszafizetések: 

10.000 koronáig, minden időben, azonna l , nagyobb összegeknél 1 - 2 napi fe lmondás 

elegendő. — Felmondás i díj nem számít tat ik . 

STOCK-

COCrUAC 

MEDICINAL 

h ivata lo s o lomzar ra l ellátott 

pa l ackokban mindenütt kapható 

CAMIS<3STOCK 
£ÖsÚ33iai i gy&r&bói 

BABCOLA. 

Nyomatott Rónai Frigyes könyvnyomdájában kőszegen 

Köszönetny i l ván í tá s . 

Mindazoknak, kik családunk gyászá-

ban résztvevő szivvel oszto/.tuk. ez uton 

is hálás köszönetet mond 

Németh Imre 
és családja. 

Néptakarékpénztár 
Részvénytársaság 

l ^ s i g ^ r i k i a i i r L i z s s i . 
Teljesen befizetett részvénytőke: 1.300 0 0 0 korona. — Tarta léktőke : 1 36 . 000 korona. 

Váltóleszámítolás, amortizáció és bekebelezési kölcsönök, továbbá 

lombard kölcsönök a legelőnyösebb feltételek mellett engedélyeztetnek. 

Az intézet a budapesti Magyar Országos Központi Takarékpénztár 

affiliált vállalata. 

Saját alaptőke 40 mi l l ió korona, mely összeg lehetővé teszi a Néptakarék-

penztárnak. hogy ügyfeleinek a legmesszebbmenő előnyt es biztosítékot nyújtsa. 
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