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Hirdetések nagysdg szer int j u tdnyos drban 

szdmi ta tnak meg. 

Piros pünkösd hajnalán . . . 

A legszebb hónap, Mária isten asszony 

zárónapjára esik ez idén a kereszténység nagy 

ünnepe: pünkösd. Rózsák nyílnak s a határon 

mint a szelid tenger hul lámverése: búzakalász 

reng. Mámoros szép tavaszi ünnep mindenkor 

a pünkösd, hitünk szerint az égnek felvilágo-

sító malasztja a tavasz langyos levegőjével 

árasztja el a lelket. És mennyire szükségünk 

van épen ebben a zavaros, érthetetlen, ideges 

világban a pünkösd felvilágosító, értelmünket 

negerósitő isteni malaszt jára! . . . 

Az újítás vágya, a dekadencia szellemének 

hullám fodra öntötte el az iskolát. Majd a j övö 

fogja eldönteni, vájjon a félrevezetés, a jóhi-

szeműség, az ujitás ifjonti vágya, az akarnakok 

erőlködése van-e ebben az uj társadalmi moz-

galomban túlsúlyban ? De bizonyos, hogy ál-

próféták ólálkodnak az iskolák közelében, hir-

detve, hogy a vallás magánügy és azért ki vele 

az iskolából. 

Egyik nagynevű politikai vezérünk mondja , 

hogy az, aki vallásnélküli iskolát propagál, 

annak nincsenek gyermekei; ha pedig vannak, 

lelkének valamelyik rejtekében abban remény-

kedik, hogy bátran élvezheti a nagy föladat 

hirdetésenek dicsőségét, miután ugy sem lesz 

belőle semmi. 

(Jgy is van. Ebből nem lesz semmi. Hiába 

minden zajongás. Ez nem egy vallásfelekezet 

ügye. Egy csép kedvük sincs keresztényellenes-

nek minősíteni. Ez kivétel nélkül, bármi módon 

imádja valaki Istenét, minden embert érdekel. 

Minden vallás egyformán hirdeti, hogy a val-

lásra szükség van. Mig szülők lesznek, akik 

gyermekeik jövendőjével törődnek és amíg az 

ember sora olyan lesz, amilyen vi'ágfenállás 

óta az emberiség sorsa vo l t : küzdelmes és 

bizonytalan, - addig a vallás lesz az a taliz-

mán, mely elvezet az élet nehéz utjain és vilá-

gosságot gvujt , mikor elkövetkezik a halál 

perce. A halállal viaskodónak reménységet, 

bizalmat, hitet, megnyugvást a vallás fog adni. 

Az a vallás, melyet legmelegebben mond sajat-

jának élete alkonyán az, aki egész életében 

tagadta. Csak nézzünk szét nyitott szemekkel 

a vilagba és feltűnő jelenségeket látunk. Cégé-

res atheislak éltük alkonyán buzgó templom-

írókká lesznek. Az erők roskadása eszebe 

ittatja a lázadó embernek, hogy közel van az 

z ut, melyről még nem tért vissza senki — 

sorsának eme nagy fordulója előtt megtér 

lenéhez, melyet egész életeben tagadott. 

Boldog ember, ki lelkében a küzdelemnek, 

tévelygésnek ezt a kinzó harcát nem szen-

v dte végig. Boldog ember, kinek édes anyja 

<t súgta szerető szavával gyermeke fü lébe: 

'\is kacsóid összetéve szépen, imádkozzál édes 

yermekem!" — mert ez az anyai szent tani-

as megvértezte az élet porondján száguldozót 

a hitetlenség, a tévelygés, a töprengés, a semmi 

aszonnal nem járó eszmélkedés minden kese-

rüségétől és kínzásától. Boldog ember, akinek 

itében sohasem kellett megtántorodnia és a ki 

mindég azzal a biztos tudattal tekintett az eg 

"árpitja felé : hogy ott van az, ki reá gondol, 

ki utjat vezerli, aki Istene és akiben tántorít-

hatatlanul hisz. 

A jeruzsálemi alacsony házban összegyűlő 

apostolok lelke az ige hirdetésétől nem volt 

megszilárdulva. Azért kellett a mai napon a 

Szentléleknek leszállani arra a házra, hogy szi-

tord hittel küldhesse világgá a kereszténység 

első hirdetőit, akiknél eredmenyesebb munkába 

wég ember nem fogott. Váj jon megérezték-e a 

mas területeken a csatornázást, útburkolatot, 

világítást elkészíteni; az állami adókedvez-

ményeken kívül 15—20 évi pótadómentességet 

adni ; tégla s kőanyagot önköltségen felajánlani; 

s mindezt l u éven belül nemcsak uj épitkeze-

seknel, hanem a regi földszinti házaknál is, 

ha azokra emeletet építenek s természetesen 

aranyosan nagyobb kedvezményekben akkor, 

ha legalább négy a mai kor igényeinek meg-

felelő lakással építik. 

Mindezen kedvezmények oly jelentékeny 

értékkel birók, hogy a magánvállalkozó teljes 

fedezetét találja az annuitásos törlesztésnek a 

kedvezményezett időre s ez egymaga is elég 

biztosíték arra, hogy kockazattal nem jár, sőt 

erdemes, előnyös vállalkozás. 

Lehet ezt még fokozni azzal is, hogy a 

várost magasabb lakbérosztályba soroztassuk. 

A polgári lakbérosztályozásnál ez sikerült is. 

— a katonainál is keresztülvihető, mert jövőre 

jár le ötödik esztendeje az osztályozásnak és 

a revízió már most is megérett, annyira 

drágult azóta a lakbér. 

Még sok érvet hozhatnánk fel ezen állás-

pontunk mellett, hiszen eveken át szinte egyedül 

foglalkoztunk e kérdéssel és ennek felszínén 

tartásával, — még akkor is, mikor a felkaro-

lasra hivatottak a legnagyobb közönnyel visel-

tettek eziránt és a telekszerzés ideáját teljesen 

figyelmen kívül hagyták. 

Feleslegesnek tartjuk, mert már elég sokat 

irtunk erről s aki egy kissé behatóbban akar 

e kérdéssel foglalkozni, maga is 'rájön 

arra, hogy melvik mód szolgálja jobban a célt. 

Napirendre kerülvén a kérdés, talán 

már a legközelebbi közgyűlésen, j ó lesz egy 

kissé gondolkodni felette. 

Az országok kormányai az ipart, a keres-

kedelmet, a közlekedesi eszközöket is nem ugy 

mozdítják elő, hogy maguk vállalkoznak, hanem 

megfelelő szubvenciókkal mozdítják elő, könnyítik 

meg létrejöttükét. Városfejlesztésen, lakás-

hiányon, az építési s vállalkozási kedv fokozá-

!sán is igy kell tamogatolag fellépni. 

Kicsinyes eszközökkel nem lehet nagy-

szabású problemakat megoldani. 

Egy fecske nem csinál nyarat, — egy 

házikó felépítése nem jelent városfejlesztést, 

nem mozdit meg semmit, még idegent sem 

hoz ide. Legfeljebb saját lakviszonyainkban 

idéz elő egy kis eltorlódast, némi lakáscserét. 

A város képviselőtestütetehez csakis azon 

allásfoglalas, elhatározás méltó, mely a város-

fejlesztés nagyobb konceptióju alapfeltételeit 

szerzi meg e kívánatos, régóhajtott és most 

már sürgős megoldást igénylő régi eszme 

megvalósulásához. 

Városi ügyek. 
141* i»u Hirdetmeny 

Az 1807 éri X X X I I I . t e 10. $-a alapján 
közzéteszem, hogy az esküdtképes egyéneknek alap 
lajstromát junius hó l-től kezdődőlel? 15 napon át a 
polgármesteri hivatal helyiségében bárki megtekint 
heti, továbbá, hogy akár alkalmas egyének kihagyá-1, 
akár nem alkalmasnak bejegyzése miatt a 15 nap 
alatt bárki felszólalhat és hogy e felszólalásokra, 
melyek a hivatalos helyiségben közszemlére lesznek 
kitéve, 8 nap alatt bárki észrevételeket tehet. 

Kőszeg, 1U14. május hó 26-án. 

JamhriU IMJM, polgármester h. 

1826 »H Hirdetmeny 

A koroncói kuruc emlék létesítésére adományo-
kat elfoga<l és továbbit a polgármesteri hivatal. 

K^szi-g, 1914. május hó 2(1-án. 

I J ' " * b r i t * I ^x jos , polgármester h . 

Városi házak építése. 
A városházán most azzal foglalkoznak, 

hogy városi házakat akarnak építeni a lakás-

hiány megszüntetésére, az idegenforgalom fel-

lendítésére. 

Egy ház nem szüntet meg lakáshiányt, — 

egy haz nem emeli az idegenforgalmat. 

Egy háznak megépítése a város fejlesztési 

polit ikájában annyi, mint egy csepp a tenger-

vizében. 

Ha arra számítanak, hogy néhány lakás 

gyors benépesítése, vagy egy ilyen városi haz-

nak gyors eladása, a vagyonosabb vagy vállal-

kozó szellemű polgárokat hason vállalkozasra 

fogja serkenteni, nagy csalódás fogja érni 

azokat, akik ily naiv reményekkel vannak 

eltelve. 

Először is nincse a magánvál la lkozónak 

ugy mint a városnak 1 ..-os fekvő pénze és 

nincsen városi gazdáik isa. A magánvál la lkozó, 

ha van fekvő penze, .. .kor is legalább 5"„-ot 

ér neki s ha nincsen. 7" 0-on alul sem kap. 

Háztatarozás meg jo rbantartás penzbe, sőt 

sok pénzbe kerül és : n lehet sundambundam 

felszámítani, mint eg; városi gazdálkodásnál, 

melynél olcsóbb ninc mert egy milliós zár-

számadás tömkelege bújik el s melynél 

drágább nincsen, ha rt esen kiszámítják. Arról 

ne is beszéljünk, hog városi, de egyaltalaban 

köz és társas tulajdo i képező házakban mibe 

kerül a protekcióból t inendő beruházás, ami 

mindig attól függ, ki a lakó, vagy ki jarja 

ki neki a kívánságát. \z ilyen házak felügye-

letéről se beszéljünk, n t az egyaltalaban nincs. 

Olyan közös lóféle a. 

Igazi városfejleszt politika, olyan melyj 

valójában eredménnyel kecsegtet, más irányt 

igényel. Egy városnak em az a feladata, hogy 

bérházakat építsen, ha em, hogy terjedelmének, 

férőhelyeinek k i b ő v í t i re, különösen akkor, 

mikor erre égető szükseg mutatkozik, azokat 

az alapfeltételeket igyekezzék megszerezni es 

és nyújtani, melyek azt feltétlen előmozdítják 

és a kizsaroló spekulációt kizárják. 

Ilyenek pé ldáu l : telkek megszerzése s 

önköltségen való e l a d á s ; parcellázásra alkal-l 

Gallileai egyszerű halászok, h<-gy őket a sors 

arra predesztinálta, hogy Jézus telebarati szere-

tettől ékes tanítását az egész világon és az 

egész emberisegnek átadjak, örökké, ameddig a 

világ áll. Mert büszkén kiáltjuk a ^zabad gon-

dolkodók oktalan, dicstelen és sikertelen harci 

erőlködése idején: hogy a keresztény tanitás 

mindaddig, mig ember él. fónségéből, nagysá-

gából , múlhatatlan szükségéből veszteni nem 

fog Ma sokkal többen fogjak enekelni a Jöjj 

el Szentlelek Úristent, mint egy ezredévvel 

előtt es nincs a világnak olyan zuga, ahol ez 

az ének a hit érzésével szárnyalóan ne szálljon 

az ég felé. 

Jövel Szentlélek Úristen, szállj ala azokra, 

akik bár erős hittel, de könnyenhivőségük miatt 

felrevezettetettek, akik régen átérzik a „mea 

culpa" szükségességét, de csak restelik nyíltan 

beismerni, akik tévelygésükben letértek a j ó 

útról, a tisztességről, a felebaráti szeretet ma-

gasztos gyakorlásáról s vezesd okét azon hivők 

seregébe, ahol ismerik az elet nehéz jarasat, 

de azt is, hogy kell benne férfiasan, őszintén, 

önzetlenül, becsületesen, a közjó, a társadalom 

s a csalad jóvoltára megállani helyünket, be-

tölteni hivatásunkat es lelkükben a hitnek 

erős érzésével — hisznek és bizva biznak. 

Boldog pünkösdi ünnepeket olvasóinknak ! 



Helyi hírek. 
Lapunk mai szamahoz „ A z O t t h o n " ál landó 

műmellékletünk pünkösdi számút csatoltuk. Műmel-
lóklctunk gyönyörűen sikerult aktuális képeket s 
elsőrangú irók tollából származó eredeti cikkeket 
közöl. Ez újításunkkal is csak előfizetőinknek aka-
runk kedveskedni s egyben igazolni, hogy költséget 
k fáradtságot nem kiméivé, mindenkor olvasóink 
érdekeit kívánjuk szolgálni. 

Bemutatkozó l a toga tas ra volt itt <> héten Hof-
bauer .József ezredes, a K3. gyalogezred uj parancs 
noka. Megismerkedett az itteni zászlóalj tisztikarával, 
mely tiszteletére a laktanya kaszinójában ebédet ren 
dezett, azután látogatásokat tett a katonai és polgári 
hatóságok fejeinél. 

Athelyezes az allamvasutnai. Az á l l amvasutak 

igazgatósába Stínglv Kálmán főellenőrt, kőszegi 
lakost, az üzletvezetőségtöl a szombathelyi máv. 
képviselőséghez, llanny János hivatalnokot Kőszeg 
állomásról az üzletvezetőség forgalmi osztályába 
helyezte át. 

S ikerü l t v izsga Stampf Paula. Stampf Károly 
helybeli polgártársunk leánya, május hó 15 én jó 
sikerrel tette le a posta vizsgát Pozsonyban. 

A szentgotthárd i R koczi ünnep mult kedden 
fényesen sikerült. Ott közreműködött helybeli mű-
kedvelőinket: Holler Konrád tanár (aki a rendezés 
munkájában is serényen részt vett), Budaker Oszkár, 
Stúr Iván, Palfív Pál lelkes ünneplésben részesültek 
Jórészt ugyanazon zenemüveket adták elő mint 
Kőszegen. 

A szombathely i sa j tób izot t ság — mint már irtuk, 
jövő szombaton rendezi nagy hangversenyét a Kul-
túrházban. E hangverseny rendezésében meghívásra 
részt vesz Holler Konrád tanár is, aki többek között 
az itt is ol\ nagy tetszést aratott Mozart: Madárdal-
szimfoniáját ottani műkedvelők közreműködésével 
fogja bemutatni. Kzen hangversenyestélyen Kőszegről 
is számosan vesznek részt, viszonzásul a Szombat-
helyről itt ismételten megjelent látogatóknak. 

E x h u m á l á s Martinovics Krnő pécsi százados 
hasonnevű mult évben itt a katonai alreáliskolában 
vörheny ben elhunyt fiának holttestét a helybeli sir 
kertből' elszállíttatta Bácsalmásra, a családi sírbolt-
ban való elhelyezés végett. Az exhumálás csütörtökön 
történt hatósági ellenőrzés mellett, melyek után 
egyházilag újra beszenteltetvén a vasútra szállít-
tatott. 

Tuzolto-ma jalis A kőszegi önkéntes tűzoltó-
testület pünkösdhétfőn, f évi június hó 1-én a Klau-
zen-erdőben majálist rendez, melyre városunk n. é. 
közönségét tisztelettel meghívja. Belépő dij itt) 
fillér, mely táncra is jogosii Kelülfizetéseket köszö-
nettel fogad es uyiitftáz a parancsnokság. Kiindulás 
zenekisérettel délután 2 órakor. Kedvezőtlen időjárás 
esetén a maj ális f. évi junius ho 11 én tartatik meg. 

I s ko lamaja l i s Az evang. iskolák ifjúságának 
nagy örömnapja les/, június 2 an Tanítói majálist 
rendeznek számukra a Klausen-erdőben, melyhez sok 
jó barát ja az ifjúságnak szép összeget adományozott, 
hogy a gyermekeket e napon megvendégelhessék és 
megajándékozhassak. Zeneszóval vonulnak ki kedden 
délután 1 órakor s ha a felnőttek, szülök s gyermek-
barátok is kirándulnak oda, azoknak is részük 
lehet az őrömben s vigasságban Arról majd a ren-
dezőség gondoskodik, hogy a megelőző nap majálisa 
után is teljes tisztaságot és rendet találjon a fiatal-
ság és a közönség. 

Szinhaz. Dr. Patek győri színtársulatát hiába 
várjuk. Kaposvárott olyan jó sora van, hogy nem 
kívánja egyhamar Kőszeggel felcserélni s ha ígéreté-
nek betartására szorítanák, legfeljebb augusztusba 
jöhetne hozzánk, — akkor amikor ö maga sem megy 
szívesen színházba, de a kőszegi nyaralás jól esnék 
a színészeknek Ezt megtudva a Sopronban elbukott 
színtársulat, mely most Nyíregyházán játszik, Kőszegre 
szándékozik jönni akár azonnal, mert junius—augusz-
tusban úgyis Keszthelyen lesz s ezen időt itt akarja 
bevárni. Az itt járt titkárnak a szinpártolóegyesület-
nek egyenként felkeresett választmányi tagjai meg-
alltak hozzájárulásukat, de a végleges megállapodás 
még nem j• • 11 létre. Egy másik nehézsége is van 
azonnali idejövetelüknek. A Mulató termében működő 
mozis több hétre szóló filmszerződést kötött és ez 
időre magának biztosította a termet. A soproni szín-
társulat nem all azon a nívón, mint a győri, de 
kétségtelenül a jobbak közül való. 

A honveü-onkenfesek, kik hadbeli kiképzésük 
céljából itt tartózkodtak, tegnap elhagyták a várost. 
Visszahelyeztettek csapattesteikhez. E százhat intel 
ligons úriember ittartózkodá*i szembetűnően élénkí-
tette a varos társadalmi életét s örömmel tapasztal-
tuk, hogy ők is jól érezték magukat itt s hogy 
kellemes emlékben tartván városunkat, 100 hirdető-
vel t"bb lészen városunk fejlődésének, szépségének. 
Tiszteletükre tegnapelőtt este a honvédtiszti kaszi-
nóban bucsuestély volt, mely alkalommal az önkén-
tesek rögtönzött kabaréval mulattatták a jelenvoltakat. 

Va«uti közgyűlés A kőszeg—szombathelyi vasút 
r t. igazgatósága tegnap délután Czeke (iusztáv 
elnöklete alatt igazgatósági ülést tartott, melyen folvó 
ügyeket és az el/nult év zárószámadását tárgyalták. 
Az igazgatósig az előterjesztésekhez egyhangúlag 
hozzájárult és az évi közgyűlést junius hó25 . napjára 
tűzte ki A részletes adatok közlése előtt egyelőre 
megjegyezzük, hogy az 1913. évi tisztanyereség 35.188 
korona, a bruttó bevétel pedig 5030 koronával 
több a megelőző évnél. 

Spor t Sportegyletünk első footballesapata mult 
vasárnap szép győzelmet aratott ismét. A szombat-
helyi Kerékpár Egylet csapatát győzte le .1:1 (félidő 

2 :1) arányban, ami azért is figyelemreméltó, merte 
csapat már két ízben gv zte le. Ez tehát haladást 
jelent. El kell ismerni, hogv a mi csatársorunk ez-
úttal feltűnően jobb összjátékot mutatott be s külö-
nösen I'óth Ödön tiiut ki bátor és ügyes játékával. 
Két gól az ő érdeme, a harmadikat Eeigl lőtte, aki 
kitűnő szélsőnek bizonyul Közönség csak igen 
kevés volt 

Az o r s z á g o s v á s á r hétfőn, a kedvező idő dacára 
is, nagyon gyenge forgalmú volt, sőt még azon 
körülmény sem vált javára, hogy közvetlen az ünnepek 
elé esett, s hogy a szarvasmarha külföldi kivitele 
ismét szabad lett l'gylátszik nagv az elfoglaltsága 
a gazdaközönségnek, vagy az általános pénzhiány 
okozta A vásározók általában igen elégedetlenek 
voltak. A marhavásár felhajtása >e volt igen élénk 
s nagybani vevők hiánván csak kevés állat cserélt 
gazdát. Felhajtott 940 szarvasmarhából 413, 012 lóból 
70, 500 sertésből 345 kelt el. Mintegy 150 darab 
szarvasmarhát vittek ki külföldre 

A h i t tudományi sa tor -e loadasok nem engedélye-
zése miatt a bejelentő Kadke Vilmos ,vallástudo-
mányi előadó" felebbezett az alispánhoz. Számos 
melléklettel igazolja, hogy mit tartalmaznak elő-
adásai s hogy ilyeneket hónapokon át Pozsonyban 
és Sopronban is tartott. 

V á r o s i közgyű lés le-/ jövő csütörtökön, melynek 
napirendjén, a mozgófénykép színházról alkotott 
szabályrendelet, a járvány kórház építési ugye, az 
önkormányzati szabályrendelet módosítása szerepel-
nek mint fontosabb tárgyak 

A va lasztok nevjegyzekenek o s szeá l l i t a sa ra szük-
séges előmunkálatokat már megindította a központi 
választmány. Az összeíró küldöttség megválasztása 
az első feladat, mely szavazó körönkint fog működ-
ni Kőszeg városban az összeíró küldötség dr. Stúr 
Lajos elnöklete alatt Freyler Lajos, Freyberger Sán-
dor és Szova Ferenc tagokból áll. 

Va la sz to* v izsga ja Az országgyűlési képviselő 
választói jogosultsághoz szükséges írni-olvasni tudás-
ról mult vasárnap újból tartott vizsganapot az 
állandó bizottság. Ez alkalommal 99-en jelentkeztek, 
kik közül kettő visszalépett, kettő pedig el lett uta-
sítva, mert sem írni. sem olvasni nem tudtak. — 
Figyelmeztetjük a polgárságot, hogy a választók 
névjegyzékének összeírásakor, mi valószínűleg már 
júniusban megtörténik, szintén lehet vizsgázni s 
hogy jövőben minden év február havában lesznek 
vizsganapok. 

A honvedek gyakorlata A kőszegi honvéd-

zászlóalj kedden háromnapos gyakorlatra indult 
Borostyánkő vidékére, l'gyanekkor a honvédönkén-
tesek is kivonultak és mint ellenfél szerepeltek a 
háromnapos gyakorlaton, mely Szénégető és Boros-
tyánkő vidékén folyt le. A zászlóalj csütörtö'.ön este 
tért vissza Kőszegre. Különösen dicsérőleg emlékez-
tek meg az önkéntesek a városszalonakiákról, akik 
élükön Bihácsy jegyzővel igazi uri fogadtatásban és 
magyaros vendégszeretetben részesítették őket azon 
alkalomból, hogy utolsó háromnapos hadgyakorlatuk 
alatt Szalónakon laktáboroztak Ki is fejezték hálá-
jukat s egyben azt mondták, hogy soha sem fogjak 
elfelejteni a község előzékenységét. Ez által Szalo-
nak eddigi jó Inre csak öregbedett és dicséretére 
válik polgárainak ! 

Az ado ta rgya l a soka t tegnap befejezték. Majd 
négy heti torturat szenvedett el a nem irigylendő 
bizottság, mely bizonyára meggyőződhetett arról, 
milyen nehéz dolog — igazságot szolgáltatni. Az 
adózó közönség általában nagy elismeréssel nyilat-
kozik a bizottság humánus s előzékeny tárgyalá-
sáról, nemkülönben a pénzügyi hatóság képviselője 
uek jóindulatú és helyesbítésre készséges eljárásáról, 
sőt ugy mondják, hogy ilyen simán és nyugodtan 
még sohasem tárgyaltak itt. Hát még akkor, ha 
egyik melléje rendelt volt tisztviselő a helyi viszonyokat 
ismerte volna. Akkor nem kerult volna annyi lehe-
tetlen adat az e őadó javaslatába s könnyebb hely-
zete lett volna a bizottságnak is. Jövőre ajánlatos 
lesz a polgirmesternek jobban meggondolni, hogy az 
ilyen adójavaslat ikhoz való segédkezésre kit jelöl ki 
— Sok humoros jelenet játszódott le a bizottság 
előtt. Az adóterhen enyhíteni törekvő polgártárs 
ilyenkor leleményes, szellemes és ötletes. Volt olyan, 
aki már Imsz esztendeje kevesebb adót fizet, mint 
amennyit kellene s mert csak most jöttek rá és 20 
koronával emelték — inkább lemondott üzletéről. — 
Volt olyan aki azért kért adóleszállitást mert — 
zsidó. Azt mondja sok vevő ezért mellőzi. — Volt 
olyan aki adóleszállitást kivá'it, de mikor megtudta, 
hoiry duplájára akarjak emelni, rögtön megnyugodott 
a régi kivetésben. — Volt olyan is, akiönként ajánlott 
többet, inert belátja, hogy az európai fegyverkezés 
nekünk is sok milliárdos beruházást tesz szükségessé 
s önkéntesen vállalt — e g y koronával több adót. 

V a s u t a s mulatsag lesz jövő vasárnap a helybeli 
sörkertben. A vasúti pályamunkások rendezik s a tiszta 
jövedelem egy részét a vasutas árvaháznak szánják. 

Terzene. Ma vasárnap délelőtt 11 órakor a fő-
téren térzene lesz. 

• Ker tmegny i ta s lesz ma délután a helybeli sör-
csarnokban, mely alkalommal a zenét Kovács Ferenc 
teljes zenekara szolgáltatja. Kezdete d. u. 5 órakor. 
Beléptidij nincs. Számos látogatást kér Baldauf 
Károly vendéglős. 

Lejelentette az iparát. Schwarcz Márton kőszegi 
vegyes-kereskedő f. évi augusztus hó l-ével lejelen-
tette az iparát. 

Nyugdijat mindenki biztosithat magának ha nem 

sajnálja azt a heti néhány fillért a .Magyarországi 
Munkasok Rokkant- és Nyugdijegycsiileté'-nek be 
fizetni, melynek már közel 200000 tagja és mintegy 
500 fiókpénztára van az országban, törzsvagyona 

[pedig közel 12 millió. Ezen egylet már 1893. év óta 
all fen és állami segélyben is részesül, hogy nemes 
hivatását betölthesse. Ez idő szerint 2500 rokkant-
nak és 004 árvának 3 milliót meghaladó segélyt 
fizet évenkint. Városunkban is vannak tagjai ezen 

i intézménynek s ezeknek propagandája folytán ujab 
ban vagy 100 tag jelentkezett, minek folytán a 
központ külön fióknak a megalakulását határozta el. E 
célból junius elsejére alakuló gyűlést tartanak, melyen 
Czétényi Zzigmond kiküldött fogja az egylet előnyös 
szabályait ismertetni A kőszegi fiókpénztár az 
.">34-ik lesz az országban s mint halljuk ennek veze-
tésében Somogyi István rendőrbiztos, Pajthy Ödön 
irodatiszt, Molnár Lajos, Kálmán Lajos, Szuklic» 
András. Pollák Miksa, Orbán János, Varga Imre és 
Noll Gáspár fognak résztvenni a melléjük választandó 
bizalmi férfiakból álló bizottsággal. Főleg iparosoknak 
és munkásoknak ajánlatos a belépés, hogy munkakép-
telenség esetére csekély 20, 24 vagy 30 fillér heti 
befizetéssel maguknak 10—40 évi befizetés után S—17 
korona heti nyugdijsegélyt biztosithassanak, - de 
beléphetnek más foglalkozásúak is. 40 évnél tovább 
senki sem tartozik befizetni. 

Kőszeg t iszta va ros , más városokhoz viszo-
nyítva, de lehetne sokkal tisztább, ha tisztántartá-
sáról rendszeresebben gondoskodnának. Különösen a 
varos körútja és a mellette fekvő mellékutcák min-
dig tele vannak papiifoszlányokkal, szeméttel. Tudjuk, 
hogy a forgó széláramlat forgatja azt a várkor körül 
s a szemét is szégyelvén ilyen vergődő pályafutását, 
be be szokik egyik-másik sikátor utcába, de hogy 
itt sem örvendenek neki, mutatja az egyik utca 
lakójának kedden észlelt azon ötlete, hogy nagy 
betűkkel krétával irta meg panaszát az aszfaltjárdára. 
Most az a fogas kérdés: lehet e írója ellen a járda 
bepiszkitása iniatt eljárni, midőn azt éppen a köz-
tisztaság érdekében tette, tehát közérdekből. — Egy 
másik ilyen megfigyelés is emlitésreméltó. Az utca-
seprők visszaélése a széllel. Több utcaseprőkerületi 
lévén felosztva a város, a papirfoszlányokat s széna 
szalma hulladékokat egymásnak küldik — illetékes 
elintézés végett, a körforgó szél közvetítésével. Kör-
útja lévén a városnak, a szemét bizonyos idő multán 
visszakerül az elsőhöz. — Vau még egy érdekes 
tapasztalatunk. Hol a várkörön egy egy házkiszögelés 
van, a körutazó szemetet néha ez tartóztatja fel. De 
ne adj Isten, ha napokon át is odaszorul, hogy el-
sepertetné a ház vagy üzlettulajdonos. Még az sem. 
aki fel- s lerakodás folytán maga is hozzájárul a 
Varkor elszemeteléséhez Mindnyájan a várostól 
várják és követelik a köztisztaság fenta.'tását, de a 
lakosság maga nem mozdítja elő azzal, hogy papír 
és gyümölcshulladékkal el ne szemetelje. A rendőrség 
sokat tehetne a város v a l ó s á g o s tisztántartása 
érdekében, ha első sorban azokat büntetné súlyosan, 
akik maguk is okozván az elszemetelést, közönyösen 
nézik a házuk, bo tjuk előtti szemétlerakodást, t'sak 
ott van igazi köztisztaság, hol a lakosság minden 
tagja átérezvén ennek fontosságát, maga is közre-
működik s jó példával jár elöl. 

Épites i ügyek. Az építési bizottság e héten tizen-
egy építési ügyet intézett el, de valamennyi csak 
csekélvebb természetű. Szomor I iájos járdát épit, 
Itrtth Sándor fa kamrát, Korner Lajosné konyhát, 
Dorner Ferenc vendégszobát, Schwarz Adolf ház-
tatarozást és uj tetőzetet, a hercegi vár egyik laká-
sához uj feljárat, Stipkovits István lisztraktárt és 
kocsiszínt, Eisner testvérek nemezgyára fényező- s 
száritóhelyiséget. Uj ház építését csak Randweg 
János tervez a külső körúton, Csanits Sándor pedig 
egy lakásos villát a „(jüuscr'-heu Koller Mátyás a 
Stúr-féle házzal szemközti telkén tervezett emeletes 
házára ujabb irányvonalvázlatot mutatott be, do a 
bizottság csakis a királyuti arcvonalra tudott meg-
állapodni, míg a Rohonciutcai irányvonalra nézve 
az egész utcára kiterjedő vázlattal való pótlásra 
hívta fel, mivel itt az utca egyenletes szabályozása 
és lehető szélesítése kívánatos. 

Cirkusz telepedett le városunkban. Donnert 
vállalata, ki Pécset, Nagykanizsán, Körmenden volt 
és Felsőmagyarország felé való útjában itt is néhány 
előadást tart a vásártéren. Sátora óriási nagy és 
varietészemélyzete elsőrendű, különösen egv légtor-
nász nő és egy japán akrobata csoport. Tizenegy 
lova közül is van néhány igen jól idomított, külö-
nösen három szép ponny. Idomított kutyái csodá-
latos mutatványokkal mulattatják a közönséget. Az 
eddigi előadásokon résztvettek igen elismerőleg 
nyilatkoznak azokról. A pünkösdi ünnepnapokon dél-
után külön előadást tart. 

A mozi mult héten is kitűnő filmet adott: 
„Éva" drámát, mely igen tetszett. A két ünnep 
napon is jó műsort mutat be s egy Asta Nielsei 
darabot is. Jövő hétre a „Sárga csikó" híres nép 
színmüve' rendelte, melyet magyar művészek játsz i 
nuk. — a következőre pedig a régen várt híres „K» 
egér'. Végre tehát olyan műsor, amilyet rég-
kívántunk és ajánlottunk. 

A sorozasrol mi is, más lapok is, helyben 
másutt is azt közölték, hogy a felső vidék' bár. 
körjegyzőségének hadköteleseit s hivatalos személy 
e hó 15 érc idézték meg — tévesen, mert aznai 
sorozás nem is volt kituzve. Bizonyára kellemetI-
volt a szolga bíróságnak ez a hiba, amilyen tai 
még soha sehol elő nem fordult, de végre is: téve 
emberi dolog. Nem is foglalkoztunk vele val 
komolyan. Csuk feljegyeztük, különben szándé -
elhallgatással gyanúsítottak volna. — Most eg 
helyi lap azt közli, hogy nem a szolgabiróság t< 
dett, hanem a sorozó bizottság nem tudta inunk ' 
Vasvárott befejezni s távirati sürgetés dacára 
tudott 15-én itt megjelenni. Vagy felültették e/.t ' 
lapot, vagy nem képes megérteni, hogy ez sui * 



vakba. A fönt titulált füstös família vasárnap dél-
előtt, mikor a hivők a templomba mentek, összeve-
szett vilarni fölött s akkora lármát és v rekodést 
csaptak, hogy ugy kellett őket szétválogatni egym.i.-
olelő karjaiból. A csendőr >k feljelentették ők"' 
botrány kozás miatt. 

vád a sorozó bizottság ellen, melynél a késedelem 
egyszerűen lehetetlen. Az itt eljárt sorozó bizottság-
nak e hó 15 ike :i kiadott működési tervezetben 
u t a z á s i napnak volt feltüntetve és e napon egyáltalá-
ban nem sorozott. Munkabeosztása pedig olyan, 
hogy bárhol és bármely napnak kitűzött sorozó 
miiikáját délig befejezni képes. Nem kellett tehát 

.táviratilag megsürgetni, sőt nem is leint. De minek 
is ilyen találékony megvédése a tévedésnek? Ha el-
mulasztották a tévesen megidézetteket a jegyzők 
utján megelőző nap autón, kerékpáron vagy sürgöny 
utján értesíteni,— pedig ezt könnyebb megtenni, mint 
hivatalos beosztás szerint mozgó sorozóbizottságokat 
megsürgetni, — akkor jobb a dolog felett napirendre 
térni, mint ilyen rosszul kieszelt füllentésekkel, meg 
előző saját híradásának dezauválásával, a közönséget 
felültetni. 

Sport. A soproni S IKMTK football-csapata ér-
kezik ma Kőszegre és a mi első csapatunkkal veszi 
fel a mérkőzést. Ezt megelőzőleg két helybeli csapat, 
a KSK. II. és a KKA játszik. A versenytéren a 
helybeli zenekar is közreműködik. 

A rohonc i l ő g y a k o r l a t o k ez évben elmaradnak. 
A rohonci vár ura oly feltételeket szabott, melvet 
a katonai kincstár teljesíteni képtelen Ennek folytán 

;l 83-as ezred Esztergomban f. é. júliusban tartja 
iney ez évi harcászati céllövészeti gyakorlatait. Az 
itteni zászlóalj jiniius 80-án kel útra. 

A városi hivatalszolgák, kiknek lakbére 200 K 
han van megállapítva, kérvényt adtak be a képviselő-
testülethez, hogy lakbérük épp n ugy mint a rend-
őröké évi 240 koronában legyen megállapítva. 

A kolera behurcolásatol ugylátszik még most is 
irtanak, mert a hatóság szigorú utasítást kapott a 

.ozegészségügyi állapot gondos ellenőrzésére és köz-
tereken, intézetekben, nyilvános helyiségekben, 
udvarokon s kutak körül a legszigorúbb tisztántar-
tásra való állandó őrködésre és a fertőtlenítés végre-
hajtásának szigorú elrendelésére. E tekintetben a 
városi tiszli, főorvos és a rendőrbiztos fognak min-
denütt eljárni, mert a felsőbb hatóság ezen intézkedé-
sek foganatosítását kiküldöttekkel is ellenőrizni fogja. 

A r v e r e s . Németh Sándor zálogintézetében ju 
nius hó 2-án d. u. 2 órakor tartandó nyilvános ár-
verésen a következő tárgyak adatnak el: lő darab 
óra, 20 darab ékszer, 3 fegyver, 3 kerékpár, ti ruha, 
1 hegedű és 1 varrógép. 

Egy koronát találtak csütörtökön a főtéren, 
liongyos bugyelárisban volt. A szegény károsult 
átveheti a rendőrségnél. 

Balatotimelléki borok: szentgyörgyhegyi 

ó-bor literje 1 K, szigligeti 1913-as 80 fillér. 

Kőszegi udvari és barna ma lá tasör . K a p h a t ó : 

ittuitz József belvárosi füszerkereskedésében. 

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

orvosilag ajánlva a légzőszervek 
mindennemű megbetegedése ellen. 

tüdőbetegségek, 
gégehu ru t , 

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

fi»BT'o mmdan gyOfyUtrtértMn 
Cqy uvmg éra 1 korona 

Vidéki hirek. 
Pranger József ünneplese Rohoncon Lélekemelő 

ép ünucpeltetéshcn részesítette Kohonc község 
zónsége községének kiváló szülöttjét: Pranger 
/.selet, az Osztrák-Magyar Bank nyugalmazott 

vezértitkárát abból az alkalomból, hogy véglegesen 
visszatért líohoncra és ott letelepedett A délelőtt 
l'ilyainán a község képviselőtestületének küldöttsége, 
az egyesületek vtzetői tisztelegtek Prangernél, hogy 
mélységes tiszteletüknek és szeretetüknek adjanak 
kifejezést. A küldöttség szónoka, Ilonthy Béla 
rohonci plébános gyönyörű beszédben domborította 
ki azt a fényes ut it, amelyen az elindulástól a vissza-
térésig olyan kiválóan megtett Pranger, Kohonc köz-
ség szülöttje. Pummer Adolf evang. lelkész intézett 
ezután könnyekig megható, gazdagon koronázott 
beszédet az ünnepelthez, mire Pranger meghatottan 
mondott köszönetet a nem várt tiszteletért és azért 
a rajongó szeretetért, amelyben községe minden 
alkalommal részesítette. Délben a Hollendonner-fóle 
nagyvendéglőben Pranger tiszteletére bankett volt. 

Tanitogyüles. A szombathely-egyházmegyei róm. 
kath. lanitó-egyesület rohonci köre tavaszi rendes 
körgyülését folyó évi junius 8-án délelőtt 10 órakor 
Rohoncon tartja meg, melyre a kör pártoló és rendes 
tagjait, úgyszintén a tanügy lelkes barátait tiszte-
lettel meghívja az elnökség. 

Százezer koronás hagyaték. E héten halt meg 
Szombathelyen Vajda Krisztina magánzónő. Néhány 
évvel ezelőtt még ketten lakták a szép virágos kert 
közepén álló kis házat, de az egyik nővér, Vajda 
Uerta halála után Krisztina egyedül maradt Néhány 
napi szenvedés után ő is elköltözött az élők sorá-
ból és ekkor kenik nyilvánosságra a végrendeletük, 
amelyet most hirdettek ki s mely szerint a két 
maganzónő százezer koron an is felül menő vagyo-
nukat a Magvar kir. Tud. Akadémiának hagyo-
mányozták. 

Az ondAdi birtok ismét máse Dőri József nagy-
kanizsai ügyvéd ozelőtt mintegy két esztendővel 
megvásárolta Hutter Mélától az Ondód község hatá-
rában fekvő egykori Nigszn félt -J75 magyar hold 
terjedelmű birtokot. Most az. uj gazda is túladott 
már a birtokán, amennyiben a napokban 140.000 
koronáért megvette tőlo két zalamegyei kisebb gaz-
daember Az ondódi birtok ti/ év alatt most ötöd-
ször cserélt tulajdonost. 

A csávái „Egyetértés" ferfidalegyesület f. évi 
junius hó 1-én, (pünkösdhétfői! a kaboldi dalegye-
sület szíves közreműködésév 1 a vasúti állomás mel-
lett levő erdőrészletben dalok előadasaval és szava 
latokkal egybekötött táncmulatságot rendez. 

..Martineum" név alatt Szombathelyen könyv-
kereskedelmi részvénytársaság alakult, amely a 
Berzsenyi-utcában, a volt líranitz-féle könyvkeres-
kedés helyén nyitotta meg üzletét. \z uj társaság a 
Szent István Társulat védelme alatt áll és főképen 
a katolikus irodalom termékeinek terjesztését tüz.te 
ki főfeladatául. 

Csöd egy nyomda ellen A -zombathel.vi kir. 
törvényszék a napokban csődöt nyitott a szombat-
helyi Schlesinger féle (tíeist Martin utóda) nyomda 
ellen. 

A vasárnapi munkaszünet Az ipari munkának 
vasár- és ünnepnapi sziinetelésér I szóló törvényter-
vezet megvitatása céljából a Szombathelyi Kereske 
dők Társulata e héten látogatott ankétet tartott, 
melyre az Országos Magyar Kereskedelmi Egyesü-
letet és Magyar Gyáriparosok Országns Szövetséget 
is meghívta. Az ankéton magas színvonalú viták 
folytak, melyek leszűrt anyagát a Szombathelyi 
Kereskedők Társulata a soproni kerületi kereskedelmi 
és iparkamarához, az OMI iE . és gyáriparos Szövet-
sége pedig budapesti központjukhoz fogják fel-
terjeszteni. 

Tej razz ia S z o m b a t h e l y e n . Szerdán tejvizsgálat 
volt a szombathelyi piacon, melyet a magyaróvári 
vegyvizsgáló állomás elküldött vegyésze teljesített. 
Negyvennégy kocsiban 12.1 HK.) liter tejet vizsgáltak 
meg és három gyanús mintát találtak, melyet vogy-
vizsgálatra küldöttek. 

E g y kis p á s z t o r l e á n y trayediaja Hétfőn délután 
liozsok község határában végzetes szerencsétlenség 
történt. Morsy József bozsoki lakos tehenét kivitte 
a rétre legeltetni. Közben valami dolga akadt és a 
tehenet a közelben játszadozó tiz éves Mariska 
lányára bízta. A kis leány tovább akarta folytatni a 
játékot és hogy a tehénre is vigyázzon, gyerekes 
eszével ugy oldotta meg a dolgot, hogy a tehén 
nyakán csüngő hosszú kötelet átkötötte a derekán, 
nehogy elkerüljön közeléből. A tehén valamitől meg-
ijedt, majd gyors futásnak eredve, a kis pásztor-
leány t magával vonszolta a köves, göröngyös réteken, 
ugy, hogy mire az arra járó mezei munkások elfogtak 
a megvadult állatot, a tiz éves Horsy Mária irtózatos 
sebeibe belehalt. A vizsgálat megejtése végett még 
aznap délután a helyszínén kiszáltak dr. Lauringer 
J . járásorvos, s Guáry Károly szolgabiuj. A tragikus 
véget ért kisleányt szerdán délután temették el a 
bozsoki sírkertben. 

Elfogták a nagygencsi betörőt. Megírtuk mult 
vasárnap, hogy Nagygencs községben Siftár Márton 
boltjába 20 án éjjel ismeretlen tettes betört s a kézi 
pénztárból néhány korona áru rézpénzt elvitt. A 
betörő még el se költhette a rablott pénzt, a csend-
őrség máris nyakon csípte. A kőszegi esendői őrs 
akadt rá a nagjesőmötei korcsmaban, hol javában 
borozgatott. Á csendőr k megjelenésére gyanúsan 
kezdett viselkedni, mire igazolásra szólították fel. 
Schwartz (labor lóalkusznak mondotta magit. A 
csendőrök azonban mégis megmotoztak és sok apró 
pénzt, két arany órát, i > b gyűrűt és láncot, azon 
kivul egy jófajta browningot találtak nála, melyek 
eredetéről nem tudott beszámolni. A sok faggatásra 
végre is bevallotta, hogy <> volt a nagygencsi betörő. 
Ugyanöt gyanúsítják egyébként a Kaidon elkövetett 
betöréssel is. Átkísérték szombathelyi kir ügyész 
ség fogházába. 

Rablomerenylet az országúton. Sopronból irják 
Uáder József vámosdei kei lakos kocsijával haza 
felé tartott. Háncsom s Lók községek között az 
országúton ket ember in gtámadta és addig ütötte, 
mig eszméletlenül bul t le a kocsijáról. Pénzét 
elvették tőle, aztán u j u teltették a kocsira Amikor 
a lovak az eszméletlen íberrel haza tértek, olyan 
súlyos volt az állap i. hogy beszállították a kór-
házba. A csendőrség n nditotta a nyomozást 

Betöró cigányok szegi országos vásár m volt 
nagy cigány csapat vo a Szombathely felé vivő 
országúton. Ezek közű ttőt, Kolomp ár Oyulát és 
Palit vádolják azzal, gy többrendbeli betörést 
követtek el. A betörő,; nunkájukat Nagyesmnötén 
Spilmann Jakab keresi, inéi kezdték, ahol éjjel 12 
és 1 óra közt az ablak benyomva az üzletije hatol-
tak, de mielőtt valamit vihettek volna, az éjjeli őr 
megzavarta őket. Inne . Imentek ugyancsak Nagy 
csömótén özv. Konrá* lózsefné korcsmaudvarába. 
Itt vásárosok pihentek ekereiken s egy zalaszent-
lövői Varga István n i fuvaros is, akinek a feje 
alól a pénztárcát akart elvenni és mikor felébredt 
egy lőccsel ugy ütött- fejbe, hogy sebe 14 napon 
belül gyógyul. Onnét aidadra mentek, ahol egy 
is tál óból egy nadrág' ós ogy vasvillát vittek el, 
azonkívül Ostor LászT iscsömotei vendéglőstől egy 
fejszét. Alapos gyanú írui a két Kolompár fiúra, 
de eddig a csendőrség i> in tudta őket megtalálni. 

Ciganyhaboruiag nagyesömötei faluvégen 

laknak a Holdosi névre hallgató muzsikus cigányok, 
akik nyári időben a vá igvetés jövedelmező mostci*-
ségét űzik, csak a téli lágban fogják a száraz fát 
a markukba s mennek i cincogni a szomszédos fal-

Heti krónika. 
Karo l y i M ihá ly g r o f a fugget lenseg i part elnöke. 

A függetlenségi párt csütörtökön ülést tartott, melyen 
Justh (íyula meghatottan parentálta el Kosuthot és 
egyúttal bejelentette, hogy lemond elnöki tisztségéről. 
Kérte a pártot, hogy fogadjak el lemondását, mert 
helyesebbnek tartja, ha a párt egységes vezetés alá 
kerül s ajánlotta gróf Károlyi Mihályt elnöknek. 
Apponyi gróf hozzájáruló szavai után egyhangúlag 
megválasztották. 

Nep lazadas A lban iaban. A nemzetközi ellenőrző 
bizottság tagjai, akik a lázadók vezéreivel tárgyaltak, 
jelentették a kormánynak, hogy Albánia belsejében 
is a zendülőkhöz csatlakozott a lakosság. A felbuj-
togatott nép elkergette a fejedelem hivatalnokait s 
uj hivatalnokokat állított helyökbe. A zendülök azt 
követelik, hogy Albániát csatolják Törökországhoz, 
vagy nyiivánitsak nemzetközi jellegűvé és fenyege-
tőznek, hogy Durazzó ellen fognak vonulni, ha 
katholikus fegyveres csapatok mennek ellenük. A 
fejedelem ott hibázta el a dolgot, hogy nem küldött 
ágyukat a zendülők ellen, hanem Durazzóban tartotta 
a rendelkezésre lévő ágyukat, mert ott nagyobb 
szükségét látta azoknak, így azután a fölkelők ellen 
küldött kis fegyveres csapat ágyuk nélkül semmire 

j sem tudott menni. A helyzet vátozatlanul nagyon 
komoly. A lázadók három kilométernyire vannak a 
várostól, fegyveresen megszállva tartják a várost, 
domináló magaslatokat és minden mozdulatukat 
szabadszemmel is látni a városból. Megbízható 
kémek jelentik, hogy szakadatlanul ujabb csoportok 
csatlakoznak. — Durazzó a felkelőkkel szemben, ha 
azok támadásra határozzák magukat, védhetetlen. 
Ez a támadás pedig kétségtelenül be fog következni, 
ha a nemzetközi bizottság elutasítja a fölkelők 
követeléseit. 

Az Á l l a tker t c soda ja Világszerte nagy feltűnést 
kelteti az a hír, hogy a budapesti Állatkertben két 
kis cápa embrió kelt ki a tojásokból. Ez valóságos 
esemény a tudományos világban, mert a cápa csak 
a tengerben marad meg. A két jövevény szépen 
gyarapodik és a német, francia, angol, holland, orosz 
és más nemzetek természettudósai ogy miisután kere-
sik fel az Allatkertet, hogy erről a természettudo-
mányi csodáról személyesen is meggyőződjenek. 

Az onkentes i szo lga la t . A kétesztendős önkéntesi 
! szolgálat eszméjét, mint katonai körökből értesülünk, 
j nem vetetté* el s a dolog végső kifejléséig átmeneti 
' stádiumokat létesítenek Először fakultatív les>. a 
kétéves önkéntesség, még pedig olyképpen, hogy 
azokat az önkénteseket, akik két esztendőt akarnak 
szolgálni, ennek fejében >s/.es gyakorlatuktól t i 
mentik. A szolgálatot már mint tisztek hagyj I. el 
s egy esetleges mozgósítás utan a főhadnagyi tai. 
got is elérhetik. Ebben a stádiumban az önkén' s-
ség névbeli jellege is valószínűbb lesz, mint t . ng 
volt. A teljes és általános kétéves i>nkéntességlie;. a 
második év szolgálatara azokat az önkénteseket t >g-
jak kötelezni, akiket az iskolaparanesnok karácsony-
kor a századhoz kihelyez Ezek kél esztendő mán 
sem lesznek tisztek, de az altiszti fokozatban az 
őrmesteri rangot érhetik el. Ezáltal sok intelligens 

| altisztet nyer a hadsereg. A két< ves önkéntest szol 
gálát teljes terve nemsokára egészen elkészül és 
igen hamar törvény lesz belőle. 

Monarchiank katonasaganak letszama Monarchi-

ánk HM 7. után a véderőtorvény teljes végrehajtása 
után a következő védcrővel fog rendelkezni . A 
közös hadseregnél 1,600.000 teljesen kiképzett k a t o n a 
és 300.000 póttartalékos, az osztrák Landwehrnél 
340 000 teljesen kiképzett katona és 70.000 p ó t t a r -
talékos, a magyar honvédségnél 300.000 t e l j e sen 
kiképzett katona és ÓOOOO póttartalékos, a b o s z n i a i 



és hercegovirmi csapatoknál 70 000 teljesen kikép 
zett katona és •_>() IHH)póttartalékos, összesen 2,810.000 
teljesen kiképzett katona, körülbelül 44P-000 póttar 
tartalékos é> ezeken kívül még a népfelkelés Ilyen 
formán a kiképzett katonák száma jelentékenyen 
meghaladja a felemelt békeletszámot. Ezeknek a 
felesszámu tartalékosoknak elhelyezésére merült fel 
az a terv, hogy számukra külön tartalékos hadtes 
tekét szerveznek. Természetet, hogy ezek a formá-
ciók tényleg csak a háborúban fognak teljesen kia 
lakulni, békében ezeknek csupán a kerete lesz meg 
a jelenleg minden hadkiegészítő parancsnokságnál 
mukodö pótzászlóalj-keretekhez hasonlóan. 

Az anqo l h u s s e r t e s e k Különösen Prága részére 

igen sok hússertést lehetne exportálnunk és ennek 
ára néhány fillérrel kilónként drágább is, mint a 
mangolica sertéseké. Hazánkban tehát a hússerté-
seké a jövő, azonban a mangolica sertés tenyészté-
sével, legalább az Alföldön nem szabad felhagyni 
Mert szükségünk van egy olyan sertésre, amely nagy-
mennyiségű zsirtermclésre képes. Igaz ugyan, hogy 
a mangalica sertés szaporasága nagyon rossz, mert 
mig évente csak egyszer malacozik s akkor is rend-
szerint csak ötöt, addig a hússertések kétszer mala 
coznak s rendszerint minden alkalommal 8 —12-őt s 
inig a mangalica egy éves korban csak 40—50 kg-
ot nyom darabonként, addig a hússertések 1(X) —140 
kg ot nyomnak. Ha tehát ki is mondatott az, hogy 
a nagy Alföldön meg kell tartani a mangolica 
tenyésztését, nagyon sokan rámutattak arra is. hogy 
a mangolica sertést meg is kell javítani, szaporábbá, 
gyorsabban fejlődővé tenni. Ezt a célt tenyészkivá-
lasztas utján elérni nem lehet, 30 éves tapasztalatom 
bizonyítják ezt. Ellenben ugyanezt a célt rövidesen 
ellehet érni, ha a mangolica kocákat, lincolnschirei | 

kanokkal bugatjuk be, amelyek szintén Angliábó' 
származnak hozzánk, de nem annyira lms-, mint 
inkább zsirtermelő sertések. Azok a vágási próbák, 
amelyeket az Orsz. Magyar Gazdasági Egyesület 
végeztetett, bebizonyították, hogy a kihizlalt loncoln-
schirol, vagy a lincolnschireivel keresztezett mango-
lica sertésben épen olyan sok zsir és háj van, mint 
a mangalicában s emellett azonban egy éves korában 
100—12t» kg, amikor már tenyésztésre használható 
és kocái könnyen malacoznak évente kétszer 8 12 
darabot, könnyen honosul - miként azt pl. Ková-
csy Béla up. I >orog. sátorkői, — Blascsek < lyula s 
mások tenyészete bizonyítja, ugyan olyan göndör 
szőrzetu mint a mangolica, jol legel s emellett olyan 
gyorsan fejlődik, hogy 6—8 hónapos korukban 00 
100 kg élősúllyal, mint a legkitűnőbb sonkát szol-
gáltató hússertés, — 12—10 hónapos korukban, mint 
kihizott 200—300 kg. os zsirsertés rengeteg mennyi 
ségü zsírt és még mindig sokkalta jobb, fehérebb, 
puhább husi szolgáltat mint a mangolica. Ennek a 
kitűnő sertésnek akár tiszta vérbeni tenyésztése, 
akár mangolicávali keresztezését minden gazda nagy 
haszonnal karolhatja fel. 

Magyar 4Vos 
koronajáradék-

tulajdonosok figyelmébe! 
A Magyar 4 V o s Koron.tjanidék-kötvény I évi 

j ún ius l-en lejáró s / j K c ;vo t mar I. hó 20-

atól kezdve díj és knlt cementesen beváltjuk. 

Szombathelyi Takarékpénztár 
kőszegi fiókja a Király-úton. 

Ha szüksége van 
körlevelekre, számlákra, cégnyomásos 

levélpapírra, borítékokra vagy levelező-

lapra, továbbá meghívókra, műsorokra, 

belépőjegyekre, falragaszokra, azután 

étlapokra, címkékre, n é v j e g y e k r e , 

gyászjelentésekre, táblázatokra, árjegy-

zésekre vagy bármely a könyvnyomda 

szat szakmájába vágó munkára , akkor 

forduljon a legnagyobb bizalommal csak 

Rónai Frigyes 
könyvnyomdájához 

Kőszeg, Várkör 39 . (Roth l e n ó - f e l e h á z ) . 

hol minden felsorolt és fel nem sorolt 

nyomtatványt a mai kor igényeinek 

megfelelően csínos, modern es ízléses 

kivitelben a legolcsóbb árak mellett 

:: :: :: szerezhet be. :: :: :: 

Közigazgatási nyomtatványok nagy raktara. 
,,J{oszegvidéki J{épesnaptár", „ S ü n -

ser Sez i rkska lender " és „3<Grvatski 

J{alendar S v . Jlntona ^ a d u a n s k o g a " 

kiadóhivatala. 

I I A I t I t ¥ Leather Polith 
A z ú r i v i l á g cipótisztitÖBzerc! 
kapható »M) filléres és 1 koronás dobozokban Kősze-
gen heutsch Dávid börkereskedfinél, Kálmán Lajos 
cipftkereskedftnél és Kováes Viktor hörkereskedftnél. 

Nagybani szétkiildési telep: 
H o t t i ' i * «'••>» T ú r H a lSiiclii|><»«t, V I I . 

A PEREGR INUS 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'aray le Monial érintésével, 14 napi utazási 

tartammal. — Árak teljes ellátással: 1 oszt. 

540 K, II oszt. 4JU K. Hl oszt. 255 K. 

Részletes programmot küld a „Peregrinus" 

kiadóhivatala Budapest, I . Kelenhegyi ut 47. 

S T O C K -

C O G X T A C 

M E D I C I N A L 

hivatalos olomzarral ellátott 

palackokban mindenütt kapható 

C A M I S é s S T O C K 

gfoüzeaü gyárából 

B A R C O L A . 

Horgony-thymol-kenöcs, 
Könnyelib «t<rül><(&knél, nyitott t>» égéil 

•t>i>cknM. A<lng kot. —.80 

H o r f l ü i i y - L i n i í i i e n t . ő s s . 
á Horgony - Pain - Expeller p̂ stl̂ kal 

Kúp) alommeutet beilflrtiilllAi hiil^tvkuél. rbcumAcA!, 
kö»<T»>nynél sth 

Üvegje: kor. —.80 1 *0. 2.—. 

Horgony-vas-albuminat-festvény. 
Ví»r«fi'i{t>iiy«0(rn^l Ai •ApkArnát. 

I'vi>g ip : kor. 1 40. 

Kapható • legt<>t.b (yógyatertirban vagy kftívat-
lenül bu*z«reihetfi 

lr llcfetar J l iriüj irtuláilu", cíilltt. ItMT 
nirl>r»ÉI, friji I. Eimmmritn > 

K K I L L A K K 
„Ke i l Lakk"-ná l 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, 
Ki gyeimet <-sak arra tegyen, 
Hogy az mindig . .Ke i l-Lakk" legyen! 
Ajtó mosdó, ablakpárkány 
Oly iehér 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 „ K e i l - L a k k " azúrkék, 
Kertihutort fessük zöldre, 
(i.vermekeknek örömére. 
-K e i l-La k ku-ból van minden szín, 
Kék, piros, zőld-rozmarin. 
Szóval: ház vagy nyárilak. 
Mindig legyen ott „ K e i l L a k k ! " 

Mindenkor kaphatók: 

I l i i k o r J Ó K K O C e ^ s s ' - n é l 

K o m x ^ o i i . 

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

L a u r i n y e r E l e k . K ő s z e g 

S \ V O V - S % A 1 , 0 l > V 
B U D A P E S T , VI I I . , J ó z se l-köpu t 16. sz 

Modern zalloJa ú j onnan berendezve , l ég fű tés . h ide j j és me leg víz minden s z ob áb an , lift é j j e l-nappa l . 

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 vezetése alatt. 

EGYÁGYAS szobák 3 koronától, KÉTÁGYAS szobák 5 koronától 
fűtés , v i l á g i t á s és k i s zo lgá l á ssa l . A szobák feltét len t i s z t ák , 

h o s s z a b b tartózkodásnál engedmény. 

Ú j o n n a n bevezetett P e n s i ó - r e n d s z e r , nap i e l l á tá s 4 k o r o n á é r t 

Napi háromszor i étkezés. 

HAVI SZOBÁK 80 KORONÁÉRT. 

Nyomatott Hónai Frigyes kci>> vnyomdajában Kőszegen 
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