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Hirdetések nagyság szerint jutányos drban 

szdmitatnak meg. 

A magyar nép feltámadása. 

Nem a nagyhét ünnepi hangulataban, hanem 

egy hettel azelőtt szürke hétköznapok tömkele-

geben hangzott el Prohazka Ottokarnak, a nep-

szerü es nagytudasu magyar püspöknek a be-

széde, amely minden felvilagosodottsága, minden 

liberalizmusa, minden nemessége mellett az utób-

bi idok legvallasosabb erzelmü beszede volt, 

amelyben valóban benne volt a Husvet, a Fel 

tainadas misztériumának a mai életre való kive-

titese. 

Mit mondott Prohaszka Ottokár? Röviden, 

tömören azt mondta, hogy a magyar földet 

vissza kell adni a magyar népnek, amely ina 

három fronton all es küzd egy tőidért, amely 

tulajdonkepen nem az öve. A magyar nep, amely 

ebben a haboruban legszebb bizonyságát adta 

annak, hogy minden erő, energia, jotulajdonsag 

megvan benne arra, hogy a világ egyik legelső 

nepe legyen, a magyar nép, amelyet az ország 

iparilag elnyomott helyzete, tisztán a fóldmi-

velésre es mezőgazdaságra kényszerit, es amely 

a mezögazdasagdan sem tudja a helytelen bir-

tokeloszlas folytan a maga helyet megtalalni, 

az a magyar nep a haooruban oly hősiesen, oly 

vitézül verekedett, mintha ez ország minden 

talpalatnyi földje valóban az öve volna. 

A magyar nep ősereje, energiaja, értéke 

mély sirban szunnyadt ezelőtt a haboru előtt, 

mely sírban, amelynek a neve néna zsellerség, 

luldmunkas volt, néha pedig Amerika. Ebből a 

sirbol a haboru utan a magyar nepnek fel kell 

támadnia. Máskép pedig nem tamadhat fel, csak 

akkor, ha Prohaszka Ottokár nagyszerű ideaja, 

eszméje megvalósul. 

Ottokár püspök mintaképé a katholikus 

papoknak, es na o ugy talalja, hogy ezt a nagy 

eszmét bele kell vetni a közvéleménybe, akkor 

tudja biztosan, hogy ez Istennek tetsző dolog lesz. 

Keltámadás ünnepe, feltámadas napja követ-' 

kezett el reánk. Az igazi feltamadast, a Béke 

feltámadását, sajnos, nem ünnepelhetjük, merte 

nap még nem erkezett meg, a zsoldosok, és 

őrok még körülállják a sirt, melyben a Béke 

nyugszik a feltamadás napjara várva, de addig 

is, inig ez az igazi-, ez az egyetlen, ez a nagy 

feltámadasi ünnep elerkezik, szálljunk magunk-1 

ba, gondoljuk meg, hogy itt var a feltámadásra 

a magyar nep is és emeljük le sírjáról azt a 

nagy követ, amelyet nagy birtoknak neveznek. 

Ottokár püspök szava hasson el mindenüvé, 

és reméljük, hogy Ottokár püspök szavanak 

lesz annyi ereje, hogy elűzi az őröket és elmoz-

dítja a sirt letedő nagy követ, amelyből a ma-

gyar nép teljes fényében ragyogva tamadhat uj 

életre, hogy erejevei, energiajavai megvaltsa 

hazankat. 

Feltámadás napján. 

Az alvó természet uj életre ébredt ismét. 

Tavasztakadás van. A rügybomlásnak mintha 

hangja volna, a föld leheletet mintha érezni 

lehetne. Uj élet köszönt felénk es a halálos 

álom fölszakad a föld kebléről. Ez a természet 

feltamadása. 

A vasszarnyakon repülő idő megint el-

hozott bennünket a kereszténység egyik leg-

magasztosabb ünnepéhez; »tt van a kedves 

husvet ünnepe méltóságával, komolysagaval es 

örömével. 

így volt ez mar husz századdal ezelőtt, 

az igazság feltamadása napjan a szeretet, az 

őrok életbe vetett hit diadalmas napjan. 

E napon kijut mindenkinek az örömből a 

boldogságból. Mindenki erzi az ünnep fontos-

ságát, jelentőségét. A gyermek ösztönszerűen, 

az ifjú lelkeben feltamadó hittel, reménységgel 

s szeretettel, a felnőtt az élettapasztalatok 

komolyságával, az öreg a múltra visszatekintő 

abrandozassal. 

Az emberiséget annyira szerető Isten fia 

Golgothajának utján, a kereszten kitárt karjai-

val és dicsőseges feltámadása csodájával meg-

hódította a világot és ez a gőgös, kíváncsi és 

elbizakodott emberiseg most is oly szívesen 

hódol istenségének, mint amily meggyőződéssel 

az a pogány szazados felkiáltott: „Ez valóban 

Isten fia volt!" 

Az emberi érzekek, vágyak, szenvedélyek 

mindegyikében kicsúfolva a futkosó, áldozatot 

kereső tömegtől, az emberi nem söpredékétől 

megvetve, kigúnyolva is arra gondolt, hogy 

milyen megrögzött az ember emberi vakságá-

ban, ha nem akar látni és még akkor is igy 

sóhajtott: „bocsáss meg nekik atyám, mert nem 

tudjak, mit cselekszenek". 

S midőn a legnagyobb csendben, senki 

altal nem lattatva beteljesítette az Irast és fel-

támadott, biztosan már érezte azt az örömöt, 

mely annyi évszázadon át oly földöntúli boldog-

sággal tölti el millió meg millió ember szivét, 

mikor felhangzik Isten szolgajának ajkairól : 

„Feltamadt Krisztus"e napon!" 

Halljatok meg a feltámadast hirdető harangok 

szavat, megtört szivek, amelyek szeretetteinek 

sírja fölött vereztek! Feltamadnak a halottak s 

akik szerettek egymást az örök szeretet honaban, 

Istennél egyesülnek szeretetük örökkévaló erzel-

meben. 

Halljatok meg a feltámadást hirdető harangot, 

kik eszmének eltetek, eszméért küzdöttetek, 

vereseget szenvedtetek s ez fajt szerfölött lel-

keteknek, hogy elbukott veletek az eszme is. 

Pedig eszme nem bukhatik el s akik erte hull-

nak el veres földi harcban, azok az eszme 

örökkévalóságát készítik eló. 

Halljatok meg a feltamadast hirdető harangok 

fönséges zugasat ti legszerencsetlenebbek, kik 

T á r c a . 

Béke. 
Csend a szivemben, csend a lelkemben. 

Feledtem arai csak fájt mindent: 

A békeangy.d — erre röptén, 

Szárnyával megérintett. . . 

A szivem elcsitult, megnyugodott, 

S ngy mosolygok most rajta: 

Hogy mily kicsinyes, milyen gyarló 

A gond — arai zaklatta. 

Sokáig sajgott tőle a szivein, 

Es un, egyszerre vége. 

Szállj erre, feléin, sokszor-sokszor: 

Hófehér szárnyú — béke! 

Tóthné—Munkácsy Eleonóra. 

Az utolsó csizmadia-céhmester. 
— öreg Auguszt János. — 

Tulajdonképen öreg Marton Károly csizmadia-
mester volt a legutolsó céhmester, mert mint már 
megírtam egyik tárcában, az itteni céhnél a feleke 
zet szerinti váltakozó rendszer volt gyakorlatban, — 
mégis üreg Auguszt dános volt az utolsó, mivel a 
céh öreg Marton Károly főmestersége idején stünt 
meg és ekkor a céh tagjai ugy intézkedtek, hogy a 
céhládát minden hozzátartozó ereklyéivel és okmá-
nyaival, valamint a céhvagyont, volt vagy .SCK) forint, 
öreg Auguszt János vegye át megőrz és végett, rae 
iyet büszke önérzettel és hűségesen meg is őrzött 

mindaddig, mig báró Miske Kálmán azt tőle a vas-
megyei régiségét szombathelyi kiállítása alkalmára 
el nem kTte, de ugy tudom, most is sok céhládával 
együtt a vasmegyei múzeumnak egyik érdekesség 
— itng a SUU forintot, a céhfelosztó határozat sze-
rint, elszegényedett céhtagok közt osztotta szét. — 
Haláláig folyton kérdezősködött: h it raég raost sincs 
vége annak a kiállításnak? Nyugtalanította, hogy u 
reábízott céhjelvényeket in iga előtt nem láthatta 

(Mintha annak a birtofc.ibau vélte még megérni 
„a régi jó idők" visszatérését, a csizmadiaipar új-
bóli fellendülését, sok elszegényedett csizmadia 
mester sorsának jobbrafordulását, a ra igyar nemzeti 
érzés megújhodását. 

Mikor a közéletben nekem is jutott szerény 
szerepem, egyazon nevünk lévén, szokássá lelt őt 
„öreg Auguszt János"-nak nevezni. Nem volt neki 
kedves. Magas koráig mindig eleven, fürge, tempara-
montumos, egészséges volt és azon Istenáldottak közé 
tartozott, akiket az „örökifjú" jelző méltán megilletett. 

Mégis l'JUl ben, mikor Vadász Zsigmond füg-
getlenségire adta le szavazatát, a bizottság előtt 
először életében ő maga is feltűnően és nyomatéko-
san: „öreg Auguszt János" uak mondotta ung.it, 
mert tudta, hogy a protokoluraban a voksoloknak 
neveit jegyzik fel, hadd tudja meg hát az utókor : 
ő, az n'»reg" Auguszt János, az igazi ellenzéki, nem 
fia, ki függetlenségi párti li tere nem atalotta a kor-
mány illetve szabadelvű pártra, melyet annyira 
megvetett, leszavazni. 

Egyebekben ifjú éveiről testvérje a „Holup táut" 
beszólt egyet-mást, a többiek közt: midőn vándor-
óveiről, Budapestről a szülői házba visszatért, ezüst 
sarkantyúi helyett pakfonbol készülteket mutatott 
be édes" atyjának, a szinte csizmadiamesternek, ki 
azokat méltó haragjában az ágy alá szórta. Az igazi 
ezüst sarkantyúkat — akkori időben még a mester-
legények is sarkanytym csizmákat vitoltfk — ugy-
látszik Budapesten „versilber" olta. 

(A csizmadia ipar speciális magyar ipar lévén, 

a csizmadia legé.iyek es ik M így irországnak azon 
városaiba vándoroltak, hol a csizmadia-ip.tr virágzott. 
Külföldre a többi in isierlegóuy vándorolt, kunén 
mestersége nera volt specifikus in igyar. így egy-egy 
Freyler posztós-legény Angol, Oroszors/.agb m is, 
kiket azutau megkülönböztetésül a többi számos 
Freyler éktől, az egyiket angol Freylernek, a másikat 
orosz Freyler uek üivtak. És ezen tapasztalt, világ-
látott elődeinkre akarjak reáfogni, hogy maradi 
emberek lettek volna. Absurdum. A mi elődeink i 
mult század harmincas éveiben építettek kórtlázat. 
Városunknál n agyobb városokban csak legújabb idő-
ben. A Wolfei-fele gyümolcsfatelep már százéves 
múltra tekinthst vissza, melynek egyedül köszön-
hetjük, kogy ma nálunk s a* vidéken oly virágzó 
gyuiuolcstenyésztés van, miről egy külföldi szaklap 
mar az ötvenes években igen elismerőleg és hizel-
g >eu nyilatkozott Dunántulnak legtöbb vjrosabau 
az emberek a sártól nem járhattak az utcán, N. 
Kanizsán kis facölöpökön, nálunk az akkori kívánal-
maknak megfelelő idomított kójárda volt, melynek 
híre az egész országban elterjedt stb.) 

Hátha a „Holup tánt" szükségesnek tartotta 
testvére múltjának ezen egyetlen sötét pontjáról — 
többet nem tud>»tt — a leplet lerántani, akkor azt 
is elmesélhette vulna, hogy testvérje, — ezzel azután 
hozzátartozói előtt tekintélyét helyreállíthatta és 
öregbíthette volna — Székesfehérvárott Sunor híres 
hercegprímás édes apjánal dolgozott mint első 
csisraaúialegény, továbbá, hogy Budapesten a magyar 
csizmadiák Mekkajaban l'uczona az első magyar 
csizmadiaiuester műhelyében dolgozott, ki a grof 
Károlyi, Andrássy és egyéb magyar mágnásoknak 
készítette a gyönyörű magyar wmás csizmákat, 
(i'aczoua műhelyében hallotta, hogy a migy urak 
a tavasz küszöbén uunt inyeucfalatot a csigát ecetes 
tonnával eszik, hat ő is mester korában tavasz-
szál csigát evett, mint a nagy urak. Kár, hogy a 
m u draga világban az emberek megfeledkeznek 
e könnyen megszerezhető elelmezési cikkekről.) 



önmagatokkal hasonlottatok meg, eltemetve 

bizalmatok önmagatok, embertársaitok iránt s 

eltemetve nagy célokat, nagy igazsagokat. Miért 

estek kétségbe az emberi gyarlóság felismere-

setol, mellyel lépten-nyomon talalkoztok, mikor 

önbizalmatokat Isten bizalma válthatja fel s 

maghalván a földiekben, égi célok altal támad-

hattok fel. 

Halljatok a húsvéti harangok magasztos 

zengeset, népek, nemzetek, kiket balsors latogat, 

kiket évezredes lét után ellenség zord tamadása, 

\eres csatak s egyeb végveszély fenyeget ! Ne 

kételkedjetek honfiúi szivek a Gondviselésben, 

hiszen annak célja volt veletek, amikor nagy 

veszedelem nagy viharaból mentett ki s bizo-

nyara kijelöli célotokat megmérhetetlen jövő 

korszakokban is! 

A hatalom földarabolhat, magába olvaszt-

hat, gonósz ellen megkongathatja fejetek fölött 

a leiekharangot, de hatalmasabb a feltámadás 

harangjának kondulasa, mely feltámasztja, uj 

eletre Kelti a nemzeteket, ha élni es halni tudnak 

hazajukert. Nem örök az elmúlás, inert van 

feltámadás! Nem csüggedhet el, akihez c földi 

lét sötétjén keresztül is athalol a túlvilág fényé-1 

nek legalabb egy kis sugara. 

Húsvéti harangok, feltámadás hirdetői! 

Messze zug a ti magasztos zenétek, sok sziv 

várja, sok sziv hallja, sok millió kebelben ébred 

visszhangja. Szent István orszagaban nemsokara 

zengeni fog már a Karpátoktol az Adriáig, hogy 

Magyarország lenyes, dicső múltja feltárnád. 

Feltárnád majd nyitott sirjaból a béke is, mely 

most harcot folytat jogaiért s mely majd vissza-

adja nekünk szivünk nyugalmat s lelkünk leg-

hőbb ohajat, leghőbb vagyat. Knaute Rezső. 

Hirek a háborúró l . 
Megegyezesunk Romaniaval. Hasonló egyezményt, 

mint amilyet Románia Németországgal kotott, Romá-
niu és Magyarország ós Ausztria között is létrejött. 
A lap hangsúlyozza, hogy a kormány a megegyezés 
minden politikai jelleget tagadja. 

Nigy harcuk az olaszokkal. Trieszt felett két 
ellenséges repülő jelent meg, akik bombavetéssel a 
polgári lakosság köréből 2 egyént megöltek, ö öt 
megsebesítettek. Repölőjármuveink az ellenséges 
repülőgépeket Gradóig űzték és o't eredményesen 
bombát dobtak egy olasz lerpedónaszadra. A dober 
dói fenéik .éli szakaszán és a görzi hídfőnél tüzérségi 
harcok fejlődtek ki. Zagoráual csapataink ma reggel 
az ellenség egy támadását nagy veszteségeket okozva 
a. olaszoknak visszaverték. A tolmeini bullö késő 
éjszakáig élénk tüzérségi tüz alatt állott. A karint-
Inai és tiroli harcvonalon a tüzérségi harc változat-
lan hevességgel tovább tartott. Leghevesebb volt a 
Col dl Lanan, ahol az ellenség tüzelése estére pergő 
tűzzé fokozódott. Éjfél után az olaszok itt általaim* 
tamadásba mentek at. A tainadást visszavertük. Ké-
sőbb az ellenség a Col di Lana nyugati csúcsát tobb 

Azt is elmondhatta volna a „Ilolup-tánt", hogy 
testverje az akkor ébredező magyar szabadság moz-
galmában mint műveltebb mesterlegény a juratusok-
kal parolázott es a magyar szabadságnak uj levegő-
jétől suturáivá lS4*-ban, mely mar idehaza érte, 
Molnár Ferenc gombkötő-mesterrel, utóbb komájá-
val, felcsapott 4 éves verbuukosnak. Sot maga is be 
állván a nemzetőrök kozé, mint nemzetőr hűen 
vedte hazáját a határszélen, l'orgolinben, nehogy 
az ellenseg betörhessen édes magyar búzánkba. 

Mindezekről a kedves „Uolup-tant" nem beszélt, 
de azért mégis megtudtam sok egyébbel, mi az oreg 
Auguszt Jánost varosunknak egyik érdemes polgá-
rává tette. 

Mint becsületes magyar mesterember mélyen 
fájlalta hazájának lenyugozését Szivet szomorúság 
szorongatta, midőn legkedvesebb testvérje, István, 
egyik éjjel Debrecenből mint ineuekult lopva haza-
tért és a hatalom már következő nap üldözte a 
menekültet, a .Kossuth kutyát*. Kp annyi ideje 
maradt, hogy a Kossuth bankokat elégesse. 

A szabadsagharc után csaladot alapított. S 
miután a közönség tudta, hogy csizmadia mester-
ségére hosszú vándoréveiben jól elkészült, varosunk 
nak tekintélyes polgárai, sőt a kerületi táblanak 
bir.u es az ügyvédek közül számosan nkuncsaft" jaivá 
váltak. Kuncsaftköre mindig volt, mert mint céh-
béli mester tudta, mivel tartozik azokkal szemben. 
Meg a szomszéd községbeliek is szívesen dolgoztat-
tak a nyílt ós őszinte szívű, egészséges e->zu, magyar 
csizmadiamesterrel, kit annál szivesebben kerestek 
fel, sokszor tanácsért is, mert meg voltak győződve 
arról, hogy nem szokott kertelni, hímezni hámozni, 
hanem megmondja a való igazságot — meg „a nagy 
uraknak" is. 

Munkaja mellett resztveit városunk mindazon 
mozgalmaiban, melyek akkor polgárságunknak lel-
két mozgásba hoztak. Eg}ike azon agilis városi irá-
nyító fértiaknak volt, aki amellett agitált, hogy 
városunk az akkori 76. honvédzáa/.lóaljnak uj ka-
szárnyát építsen. (A város eleinte nem akart a hon 
védelmi miniszter kivinalmáuak eleget teuui, azért 

ponton fölrobbantotta és a teljesen szétrombolt had 
állásba bevonult. A harc ott még folyik. A Sugana 
völgyében, ahol az olaszok az utóbbi időben előőr-
seinket isinételt támadásokkal zavarták, az elleusé-
get ellentámadásunk előretolt állásaiból visszavetette. 
Itt 14 gépfegyvert zsákmányoltunk. 

Nagy nemet győzelem. A Maas mindkét oldalán 
levő harcteruleten igen heves tüzérségi harcok zaj-
lottak le. A folyótól jobbra eső szász csapatok ro-
hammal foglalták el a franciák állásait a Hardou-
auuiont majortól 700 méternyire fekvő kőbánya mel-
lett és a Thouauinont majortol északnyugatra levő 
hegygerincen. Sebesületlen foglyokban 42 tiszt, 
koztiik 3 törzstiszt és 1Ó4Ö főnyi legénység, továbbá 
60 sebesült katona jutott kezű ikre. Mindezek neveit 
éppúgy nyiivanossagra fogják hozni a Gazette des 
Ordenes, mint ahogy kőzze fog tetetni a háborúban 
eifogott összes franciák, így a Maas területén folyt 
harcokban február 21 ota eifogott 711 tiszt és 38.155 
főnyi legénység neve is. Erre a megjegyzésünkre az 
a félhivatalos francia kísérlet szolgáltatott okot, 
hogy adatainkat kótségbevonják. 

Goroyurszag dontes előtt. E hét végén a k i r á l y 
elnöklésével korouatanacs volt, amelyen a minisz-
terek, a torvényhozás ket házának elnökei táborno 
kok, törzstisztek vettek részt. Állítólag a koronatanács 
meghozta a végső döntést Görögország sorsa felől. 
Vein/eloszt és pártját nem hívtak meg a korona-
tanácsra. 

Franc iaor szagban behívtak a s zabad^ágo l takat .A francia 

lapok jelentik, hogy a kormány az összes szabadsá-
golt hadköteleseket behivta. 

Az antant offenzivaja. A „Tanin- athéni tudósí-
tója értesulese szerint egy angol újságíró, aki érint-
kezett az angol és a francia vezérkarral, kijelentette, 
hogy az antant offenzívája a központi hatalmak ellen 
juiiius elejére varható. Eddigre befejezik az előkészü-
leteket, megerkezik a rengeteg muníció és gyógyszer, 
amiben most igen nagy a hiány. 

Tr iesztet bombaszta olasz repűlőraj és sok 
emberéletben is kárt tett. 

Orosz c sapatok Marsei l lesbe partra szállíttattak 
a verduni harcokhoz való felvonulásra. 

Amer i k a Nemetorszagga l megszakította a diplo-
máciai érintkezést a buv irhajók miatt. 

Városi ügyek. 
twi 9iö Hirdetmény 

az 1808. évbeliek bevonulása tárgyábm. 

A in. kir. honvédelmi miniszter 119043 Illj. sz. 
rendelete alapján közhírre teszem, hogy a f. évi 
április hó 14.-én alkalmasnak talált 1808. évbeli 
n epfolkelők a nekik adott utalási lapon megjelölt 
kiegészítő paranesnoksagnal, minden mas bevonulási 
hirdetmény bevárasa nelkul feltétlenül f o l y ó é v i 
m a j us 29 én l.'gkesobb délelőtt 10 oraig kötelesek 
bevonulni. 

Az alkalmasnak talált osztrák állampolgárok 
mar f o l y ó év i m á j u s h ó II.-én kötelesek be-
vonulni. 

Kőszeg, 1010. évi április hó 18.-án. 

Koszeyi József rendőrkapitány. 

a miniszter, megunva a várossal folyó meddő tár-
gyalást, a houvédzaszlóaljat Sárvárra helyezte át. A 
város Kaik Miksa képviselője reven a honvédelmi 
miniszterrel a honvedzaszloaljnak áthelyezését elreu-
delo leiratot visszaszivatta és így jutott a varos 
ahando honvédhelyőrséghaz. Városunk Ealk Miksát 
e sikeres közbenjárásáért hálából díszpolgárának 
választotta ugyan, de a következő ciklusra — varo-
sunk érdekeltiek nagy hátrányara — képviselőnek 
toobé nem jelölte.) Polgártársaival mindig eontactus-
bau állott, tla elooo nem, hat vasarnap biztosan 
találnozott veiuk, hol Kaiuershofer-, hol Uierbauer-
nal. Utóbbi helyre azért is szeretett minden számot-
tevő polgár jarui, kiknek latható kulsu jele volt a 
polgári jolet es elókelőseg elmaradhatatlan szimbola-
ként: az arany ora, arany lánc es ezüst fogautyus 
vastag uadoot, mivel a gazdag liieróauer Mihály 
maga is jókepa, puritán, varosa és polgársága iránt 
melegen érző szivu polgárember volt. Mégis válasz-
totta* utóbb polgármesternek, Biurbauer Mihály volt 
az uiolso „mestere" a polgároknak. Az utam követ 
kezok inkább hivatalnokok voltak, amint a polgár-
mesterség tényleg már nem tisztség, hanem hivatal. 

Üreg Auguszt Janosuak lÖÜl-beu Magyar 
ország kibékitésenek első kiseilete idején inar olyan 
positioja volt varosunkban, kivel a hatalomnak sza-
luoluia kellett. Ugyanis a hatalom ekkor a varosnak 
befolyásos polgarait összeírván, bizalmasan közö-
lendő névsor-jegyzet rovalaoau megjegyezte róla: 
„ultraliberalis, puritán |ellem, megvesztegethetetleu". 
(Ugyanakkor J. ügyvédről azt jegyezte* fel, „ultrali-
oeralis, de pénzért megkapható.") A hatalom ultrali-
beralisokuak nevezte mindazokat, kik a magyar 
nemzeti eszméknek hódoltak, tehát ultraliberalis 
inkább politikai értelemben vehető. Jó hírnevének, 
tísítességéuek, bessuletessegenek köszönhette, hogy 
a Kelez AdeltTy árvaháznak praefektusa Menyhárt 
nak elhunytával tobb relleklaiis kozul az árvaházi 
csizmadia munkát ő kapta meg es hogy 18GG b.ni a 
csizmadiacéh a katonasag szamara szállítandó csiz-
máknak kijárása vegeit öt küldette ki liudapestre 
Miután azonban az oszliákok a győzelmesen előre 

Helyi hirek. 
Maro thy Gyozo honvedo rnagyo t a kanizsai 20. 

honvédzászlóalj pótkeret parancsnokának nevezték ki. 

Kitüntetes Freyberger Ferenc önkéntes honvéd-
huszár zaszlósnak mellére nagy ünnepség közepette 
tegnapelőtt tözte zászlóaljparancsnoka az ezüst vitéz-
ségi érmet, melyot magának az orosz fronton kiváló 
bátorsággal kitűnően teljesített szolgálataiért kiérde-
melt. A rendkívül buzgó ós törekvő ifjúnak ezen 
kitüntetése altalános örömöt keltett. 

Percze l M i k s a testőr halala. Bonyhádi l'urczel 
Mikoa, a darabont testőrség fő-őrmestere, es. es kir. 
őrnagy, meghalt. A feltűnő daliás férfiú a (J0 es 
évek elején mint honvédhadnagy hosszabb ideig 
helyőrségünknek igen népszerű tisztje volt. 

H i l a l o z a s Czingráber András, városunkban le-
telepedett nyug. körjegyző és volt 48 as honvédnak 
leánya, Czingráber Mária, 117 éves korában nagy-
csütörtökön hunyt el hosszú betegeskedés után. 

Hala iozas. Wienben elhunyt leánya családja 
korében Dolhuann Jánosné Schranz Katalin, volt 
kőszegi adóellenőr özvegye, 7ö éves korában es kí-
vánságára tetőmét ideszalhttoták, hogy a helybeli 
temetőben nyugvó férje mellett helyeztessék el örök 
nyugalomra, aun kedden a gyászolók és sok ismerőse 
jelenlétében megtörtént. 

A tur i s ta es szépítő egyesület inult vasárnapon 
délelőtt a fogyinnazium tauari tanácstermében tartotta 
ez évi közgyűlését Ilrabovszky L IJOS nyug. máv. fő-
felügyelő, egyesületi elnök vezetése alatt, melyen 
azonban sajnos csak kevesen jelentek meg, de ör-
vendetes, üogy olt voltak a tarsadaloui mindazon 
vezető férfi.ti, akik ugy a turista egylet körül, mint 
a kozeletben általában mindenkor kiveszik részükét 
azon munkából, mely a varos kulturális fejlődését 
célozza. A közgyűlés teljes megelégedéssel vette 
tudomásul az egyesület tevekenyseget es eredményét 
magaban foglaio részletes uvi jelentest, azt is, hogy 
a tagok szama szaporodott, hogy .Szombathelyen is 
sok jóakaratú tamogatoja az egyesületnek taggyuj-
tessei foglalkozik, hogy a tanintézetek ifjusaga is 
gyűjtéssel szerepel az egyesületet tamogatók között, 
hogy a Vasutas Árvaház es néhai Dr. Waisbecker 
Antal 100—1U0 koronás adomauyukkal az alapító 
tagok soraba iktattatott es a takarékpónztarak is ado-
mányokat juttattak a turistaegylet céljaira. Szint-
úgy tudomásul vétetett a pénztári jelentés is, moly 
szerint a bevétel 10Jö'J2, a kiadas 204'77 korona, vala-
mint a juvo évi költségvetés es munkaprogramul is. 
Vegul egy megüresedett valasztmanyi tagsági helyre 
Jambrits Eajos polgármester valasziatott meg, mely 
után a kozgyuies az elnök lelkes eltetesevel veget ért. 

Terzene. A cs. és kir. á l lomásparancsnokság 

engedélyével a 12. vadászok zenekara húsvétvasárnap 
délelőtt fel 11 órakor terzenct tart es húsvéthétfőn 
délután hangversenyt a sörkertben. 

A f o t e n uj par*, jobban mondva az Általános 
Takarékpénztár előtti terűlet belasitasa cs három disz-
virágaggyal való szépítése igen sikerültnek mondható. 
Ezen elnanyagolt főtéri területnek ez egyszerű modon 
való kihasznáiasa, díszítésé igen kellemes benyomást 
tesz a szeinlelóre s ketsegtelenul nagyon elónyösen 
emeli. Sajnaljuk ugyan, hogy e szép letesitményt nem 
előzte meg a terület vizteleiuteset oiztosito íelszine-
lese, de ez utóbb is megtörténhetik es meg is lesz, 

vonuló poroszokkal, kikkel többen városunkban 
rokonszenvezlek s magukat mar „uj poroszoknak" 
nevezték, békét kOtóltek, missiója tárgytalanná vált. 
Nemsokara azutati megválasztottak céüinesternek, 
mellyel azután eiérte ambíciójának tetőpontját. 

Ekkor volt talán oreg Auguszt János a leg-
megelegedetlebb, legboldogabo, mert ez időtájban 
mindig víg, jókedvű volt. Semmi gond nem nyomta 
keblét, semmi keserűség nem bántotta lelkét. Ez 
idolajl hogy szeretett a kedvelt Bwaselbua"-okkal 
incselkedni, tréfálni, ha a dactor eléu hozták a 
munkát, ti »gy ou'.ditotta a tanulasra, a jó m tga-
viseletre! Ereztek a ,\vaselbua"-k, hogy mennyire 
szereli okét a beszedes c.izmadiamesier. Nemis 
nevezték máskép csak nbacsi"-uak. Meg késóboeu is, 
midőn mar kilépték a világba, meleg kíváncsisággal 
érdeklődtek az Auguszt baesi iránt, ki azonkívül 
nekik még sokat meselt sajat deák múltjából, 1848-
bol, Simor hercegprímásnak szüleiről, sajat liarol, a 
Gallusrol, ki majd tanítani fogja. Különösen beuces 
ha, a Gallusról szeretett beszélni azoknak is, kikről 
tudta, nogy irauyában jó akarattal vaunak. Urult, 
mivel Strommeruek a kőszegieknek kedves volt direc-
tornak utónevet orokolie, de főleg azért, mert bencés 
habán egy jövendő nagy urat látott, ki életének 
alkonyát be fogja aranyozni. Nagyon jól tudla 
Draskoviis János, mivel hangolja baraiját jo kedvre 1 
Soha el nem mulasztotta volna, ha mar befejezték 
barátsagos beszélgetésüket, tőle megkerdezui: mit ir 
üad, a Gallus V Ilyenkor a magyar csizmadiaiuester-
nek boldogság,i teljes volt. 

S e boldogságot nagy veszély fenyegette. Már 
közelgett a veszély, de az érdemes mester ekkor 
meg nem sejtette, keszületlen, hirtelen lepte meg, 
mint az embereket a nyári borzalmas égi háború, 
mely a tőidet megremegteti és évszázados fákat 
tép ki gyökerestül Az Istennek kulouos kegyelmé-
ből azonban oreg Auguszt Jánosnak oly eros aka-
rata, oly szilárd jelleme s lelke volt, hogy a vihar, 
mely egesz beiuején keresztül száguldott, megtépázta, 
de loldhoz nem sujihatu. De egész lénye ez időtől 
fogva megváltozott. Lulkeuok megváltozását elóideztu 



ha nagyobb esőzések után az ott keletkezett pocso-
lyákat tapasztalni fogják. Most már csak az a kíván-
ság marad még fenn, — ismételjük egyszer már meg-
írt javaslatunkat — hogy a villamelosztó-vasoszlop 
körül zenepavillont helyezzenek oda. Ha szépen meg-
tervezett odaillő fából konstruált könnyű tetőszer-
kezettel fedett emelvényt létesítenek, ez jelentékenyen 
emelni fogja az összbenyomást, de egyúttal alkalmat 
nyújt majd arra, hogy gyakrabban legyen térzeneben 
részünk. A 12. vadászzászlóalj pótkeretparancsnoka 
már is felajánlotta a vadaszzenekart minden vasár-
us ünnepnapra. De játszhatnék ott néha a cigányzene-
kar is. Utóbb - beke idejen — a városi zenekar, 
ügy e lőkelő fürdőhöz hasonló kepet nyújtana a zenés-1 
korzó, mely lehetne néha este is. Körülötte vannak' 
a kávéházak és vendéglök, hol a korzózó közönség 
ülőhelyeket és frissítőket talál. E kívánatos terv kivi-
telet talán biztosítani fogja a pótkeretparancsnok azon 
ajánlata, hogy a munkaerőt rendelkezésre bocsátja es 
igy csakis a fára lenne szükség, amit a város saját 
termeléséből adhat s igy rendkívül előnyösen juthat a 
szép alkotás megvalósításához. A polgármester már 
magáévá is tette az eszmét s igy feltehető, hogy 
nemsokára meg is lesz. 

Tejrazziat tartott a hatóság szerdán a magyar-
óvári vegykisérleti állomás megkeresésére, melyre a 
hivatalt vezető dr. Doby egyetemi tanár-vegyész sze-
mélyesén jött el. Azért tette, mert az utolsó hetekben 
a hatóság által beküldött tejminták közül feltűnő sok 
szemérmetlenül elkövetett tejhamisitást észlelt. 84 
kannát vizsgált meg a rendörbiztos közreműködése 
mellett es kellemesen meglepte azon örvendetes ered-
meny, hogy ezek közül csak 5 gyanús esetet eszlelt, 
melyeknek mintáit vegyvizsgálat céljából elküldte az 
állomás laboratóriumába. Mikor ? hatóságtól meg-
tudta, hogy az utolsó hetekben előfordult tejhamisitá-
sok után mintegy 1000 korona pénzbírság rovatott ki, 
természetesen tőinek tulajdonította az aznap észlelt 
javulást. A vizsgálat alá vett tejfel-mintákat kifogás-
talannak, sőt igen jó minőségűnek találta. Ezután meg 
a piacon teljesített vizsgálatot és az ott kirakott gya-
nús paprikából vett hatósági mintát, — az üzletekben 
is eljárt és a tejelárusitóknál is. Megnyugtatta a ható-
ságot, hogy az élelmicikkek hamisítását kötelesség-
szerűen ellenőrző közegek eljárását a közönség másutt 
is kellemetlenül kritizálja. A gyomrok telhetetlensége 
okozza ezt. Még a jelenlegi kevesebbet termelő idő-
szakban is eleg tej jutna mindenkinek, ha arányosan 
felosztanák és ha a közönség is mérsekelné igényéit. 
Arra buzdította a hatóságot, hogy erélyes tevékeny-
ségét különösen a gyermektáplálkozás érdekében foly-
tassa. A jelenleg fizetett árakért a termelő kifogástalan 
tejet adhat. Akik vizezett tejet akarnak forgalomba 
hozni, irják rá a kannára, vagy az üzletajtóra, de ter-
mészetesen feltűnő módon: .vizezett tej" s akkor 
ne:n lesznek üldözhetök tejhamisitásért. Majd meglátják 
azután, hogy akik mostanában a vizezett tej elleni 
eljárást kritizálják, vesznek-e az ilyetén jelzett tejből 
és adnak-e érte 40 fillért?! — 

Rende le t az uj n y á r i i d o b e o s z t a s r o l . A hivatalos 
lap közli: A jelenleg használatos egységes közép-
európai időszámítás 191 ti. évi május hó 1. napjától 
kezdve 191 ti. évi szeptember hó 30. napjáig bezárólag 
akként modosul, hogy az uj időszámítás az eddig 
általánosan használt egységes középeurópai időszá-
mításhoz képest egy órával iti) perccel) előbbre lesz. 
— Az előbbi bekezdésben foglalt rendelkezéshez 
képest az 191ti. évi május hó 1. napja már az 191ö. 

évi április hó 30. napján — az egységes középeurópai 
időszámításban kifejezve — délután (éjjel) 11 órakor 
kezdődik, az 191Ö. évi szeptember hó 30. napia pedig 
— az uj idősíámitásban kifejezve - egy órával éjfél 
után ér csak véget. (A Jézus szt. Szive toronyórája 
ezen rendelet ellen tiltakozik. Nem engedi magát 
megrendszabályozni. Ugy jár ezután is, ahogyan maga 
akarja.) 

Az uj b a r a k k o r h a z r a nézve már megtörtént a 
hadügyi kormány rendelkezése. Kizárólag csak a 
sajat hadseregbeli katonák korháza les/.. 

Az ebza r l a t dacára még sok kutyát látunk az 
utcán csavarogni. Persze nincs rendőrségi őrszemélyzet, 
mely a rendelet végrehajtását ellenori/.ze s ugy lat 
szik, ezzel a helyzetlel történik a vétkes gondatlan-
ság. A hatóság most ugy intézkedett, hogy gyep-
mester fogja a kóborló ebeket összefogdosni és 
kiirtani. 

A l o a v a t a s pünkösd utáni kedden lesz a város-
majorban. Figyelmeztetjük a lótulajdonosokat, hogy 
a szemle megtartásához pont 8 órakor vezetessék 
elé lovaikat, mert a szemlét azért tartják ily korán, 
hogy mindenki még aznapi munkára vezethesse 
állatjait. Arra is, hogy akik legkésőbb 9 óráig elő 
nem vezettetik, azok lovaikat inas járásban tartandó 
utószemlén kénytelenek bemutatni. 

U| s o r o z á s es a l k a tma t l anok / e l u l v i z sga l a t a 1860 

év január l-től 1897 évi december 31 ig kozt született 
népfekelésre kotelezetteke, akiket a/, eddigi szemléken 
alkalmatlanoknak találtak, összeírják és pótszemlére 
rendelik. Az 1897-78 közt születtek május 10—junius 
24 kozt tartoznak pótszemlén megjelenni, ahol alkal-
massagukhoz képest osztályozni fogjak őket. Az 
1877—00 kozt születtek később kerülnek sorozásra. 
Akik mar beváltak, de később szabadságoltattak, 
katonai okmányaikat tartoznak bemutatni. Az alkal-
masnak osztályozott, de felmentett népfelkelők az 
illetékes elöljáróság előtt igazolni tartoznik, hogy 
azok a viszonyok amelyek miatt felmentettek most 
is fennallanak. 

Az u j r a s o r o z o t t a k beh i v a s a . A Budapesti Tudó-
sító illetékes helyről értesül'., hogy az 1800 -1897 
évi s/.uletésu népfelkelésre kötelezettek bemutató pót 
szemléjén alkamasnak talált egyéneket előrelátható-
an csak az aratási munkák befejezése után hívjak 
be szolgalatra. A népfelkelés második osztályába 
tartozó egyéneket az eddig követott eljáráshoz képest 
egyelőre csak az ország belsejében és a hadtapkor 
letben jelenleg szolgálatot teljesítő fiatalok és arc-
vonalbeli szolgálatra alkalmas egyének felváltására 
fogják alkalmazni. 

Az o r o s z h a d i f o g l y o k húsvét ja . A hadvezetőség 
rendelkozese folytán a görögkeleti vallású orosz ha-
difoglyok április 21-én délután és 23 au egész nap 
munkaba nem vonhatók, minthogy eboeu az időben 
húsvéti unnepjeik vannak. 

V e t o m a g b u r g o n y a érkezett a városhoz. Keddtől kezd-
ve a varosmajorban fogjak a megrendelőknek kiadni, 
de egyelőre az előjegyzett mennyiségnek csak egy 
harmadrészét Métermazsaja 14 korona. 

E l tűn t g y e r m e k . Huttlesz Mátyás délivasuti 
vonatvezetönek 10 eves Pali ha csütörtökön délben 
eltűnt szüleinek a vasút melletti lakásából és azóta 
nyoma veszett. Sokan indultak keresésére, a rend-
őrseg is bejárta a határt, a Gyöngyös mentén is 
nyomoztak utána, de mindez eredményre nem 
vezetett, amiért is a hatóság korozvéuyben értesi-

a céheknek eltörlése és ennek következményekép a 
teljes iparszabadságnak törvénybe iktatása, mely őt 
annyiban izgatta, mert mint az ipari viszonyokban 
jártas és lap sztalt mester, nagyon jól tudta, hogy 
az iparszabadság szemfedője lesz a városi polgárság 
exiszteuliajának. Mindazonaltal leifogasa tompult 
volna, ha egy másik, az elsőnél fájdalmasabb inci-
dens nem következett volna be. Kilépett a bencés 
rendből Ciallus fia Az idő óla minden indulata a 
kormány ellen concentrálódott, melynek soha nem 
tudta megbocsátani a céheknek eltörlését. A kor-
mánynak elkeseredettebb ellenfele városunkban nálá-
nál nem volt. Mindennap uzsonna után, midőn meg-
itta porció borát, ráadásul egy-egy minisztert falt 
fel. Ilyenkor kérdezte volna „Holup-tánt" hogy hova 
fordította az ezüst sarkantyúkat? Oh nem! Jól 
tudta, hogy nem vo'ua jó testvérével ilyenkor ki-
kezdeni. 

Noha erős deákpárti volt, de azért előadott 
oknál fogva, nem lépett be az ujonnau megalakult 
kormánypártba, a szabadelvű partba, ellenkezőleg, 
elősegítette a conservativ-pártnak a megalakítását, 
hová különben erős katholikus érzése is vonzotta. 
A conservativ-párt külön társadalmi kört is alapított 
a „Fehér ló" első emeletén. Első elnöke Vidos 
Lajos nyug. táblabíró volt. l'gyláiszik e clubnak 
alakítása az ellentáborban nagy megdöbbenést kel-
tett, mert egymásután jelentek inog a bécsi „Wan 
derer" ben, mely magyar vonatkozású politikai kér-
déseket targyalt, csípős és elmés támadások. Soká 
nem tudták, ki írja a cikkeket. Végre azonban 
mégis csak megtudták azok szerzőjét. Még é! 
köztünk. 

A megalakult ellenzéki conservativ-párt a leg 
közelebbi képviselőválasztás alkalmával már meg-
mérkőzött a szabadelvüpárttal, melynek jelöltje ellen 
gróf Apponyi Albertet léptette fel. Ezen és az utána 
következő választási mozgalmakban öreg Auguszt 
János mindig tevékeny részt vett. Leghevesebb agi-
tatiot azonban ezen választás alkalmával fejtett ki. 
Gróf Apponyi Albert, mivel soha semmifele ajáu-

tette a hatoságokat a környékbeli községeket, 
iyenge testalkatú, kissé tompaelméjii fiu, kinek fel-

találóját vagy a nyomravezetőt a család megjutal-
mazza. Elismerés: • méltó készséggel a vadászzászló-
iljparancsnok egy szakasz vadászt küldött ki a fiu 
keresésére és a Gyöngy is medrének vizsgálására, 
miben maga a pótkeretparancsnok személyesen is 
részt vett tisztjeivel. Ez eredményre is vezetett. A 
iullner malom gátjánál találták meg fiu holttestét. 

Z a l a b a n s z a b a d a k u k o r i c a v a s a r i a s A f ö l d m i v e -
ésügyi miniszter megengedte, hogy Zala, Heves és 
iihar vármegyék területen nemcsak a Haditermény 
R. T., hanem saját gazdasága részére takarmányozási 
íizlalási és háztartási célokra kizárólag és közvetlenül 
a termelőtől, ennek szabad rendelkezése alatt álló 
cészleteből más is vásárolhat Most végre talán tneg-
capja a város is a polgármester által már hónapokkal 
ezelőtt ott megrendelt 3 waggont. 

A c i g á n y a s s z o n y jós la ta . Csan i ts An ta l né is 

egyike azon sok bölcs és gondos háziasszonyoknak, 
akik, ha hazulról távoznak, a szekrénykulcsot a szek-
rény tetejebe, a lakáskulcsot pedig az ajtó küszöbé-
nek sarkaba teszik, mivel erre a nagyszerű trükkre 
nem egykönnyen jön rá valaki. Mégis egyik nap ugy 
találta lakását, hogy mindkét kulcs a zárban volt, 
mindkét ajtó nyitva volt, de nein volt a szekrényben 
pledoboza, melyben 40 darab egykoronását tartotta. 
Mig a rendörseg a nyomozással foglalkozott, ő a 
nepnek nepszerüöb nyomozási eljárásához folyamodott : 
kártyát vettetett egy cigányasszonnyal és ez azt olvasta 
ki a piszkos 32 leveles bibliából, hogy „válámi esme-
rés jóbárátné kévette el*. A rendörseg is ez alapon 
járt el és mikor a cigányasszony jóslatát megtudta, ót 
is kihallgatta, ebből pedig kitudódott, hogy nem volt 
neki nehéz a jóslata, mivel hogy erre következtetett 
volna bárki is, de ö meg azért is tudta, — mert 
látta. A jó szomszéd, Memnardt Antalne személyében 
jelöltetvén meg, ez tettet töredelmesen be is ismerte 
s igy most már a kir. járásbíróságnál kell felelni, 
mint mondja, anyagi megszorultságában elkövetett 
hibájáért. Huszonöt korona a pénzből még nála talál-
tatott, a pledobozt azonban a Gyöngyösbe dobta. 
Ezt az esetet pedig azért irtuk meg főleg, hogy szok-
janak le arról a mi asszonyaink, hogy szekreny- és 
lakáskulcsaiknak ilyetén való elhelyezessel kockáztat-
ják értékjeiket, mert nem akad mindig olyan jósnő, 
aki egyúttal — tanú is lehet. 

Az amer i ka i l u z t e t o betó ro t , Sinta Ferenc pék-
ségedét, aki itt Rusznyák pékmesternél a padláson 
tört be és lopott es nu-g előbb ugyanilyen cselek-
ményt Szombathelyen is elkövetett, mint annak idejen 
irtuk, sikerült itt elfogni. Az ügyészségnek adatván át, 
már e heten le is tárgyalta bűnügyet a szombathelyi 
kir. törvényszék, mely egy évi börtönre ítélte. 

Kávéházbó l a Ounaba. E hó elsején Győrött a 
Dunába ölte magát Kelemen István 21 eves kős/.egi 
cipészlegény, aki mint hadimunkás, a győri postán 
volt kisegítő táviratkézbesitö. A könnyelmű élet 
sodorta bele a végzetes bűnbe. |A mull hó 31 ón 
utoljára is a kavéhazban mulatott és már akkor em-

; litette hogy öngyilkos lesz. A tettét az átmulatott 
éjszaka után végre is hajtotta. Holttestét csak 11 
eu fogtak ki a Dunából. 

A moz inak mai műsora: Háborús felvételek. 
„Forradalmi nász." (Dráma 3 részbon.) A kimenő 
napja. (Vígjáték.) — Holnapi műsora: Háborús fel-
vételek. „A reggeli ujsag szenzációja." (Tragédia 3 
felvonasban.) Az aranyos legenyélet. (Vígjáték.) 

dékot szolgálataiért el nem fogadott, fáradozását 
személyesen jott megköszönni. Midőn gróf Apponv-
Albertnek hírneve az orszagban növekedett, büsz-
kélkedve mutatott a divannak azon helyére, hol a 
nemes gróf ult, ha hozza latogató jött. 

Ekkor mar az ÖO-iü eletévét meghaladta. Érezte, 
hogy az elot neki mar sok örömet nem fog nyújtani. 
Minden máskép történt életének e szakában, 
mint remélte. A szabadelvű kormánypárt pedig oly 
erős positiót foglalt el, hogy ostromlása meddő 
kísérletnek bizonyult. De azért továbbra opponált, 
még a torvenyeknek is. A szabadelvű párt nem fog 
neki törvényeket csinálni! mondotta mérgesen. S 
midőn az ipartorvény intézkedéseinek nem akart 
megfelelni es emialt a polgármester legszigorúbban 
megbírságolta, felszabadította inasát ós soha többé 
inast nem lariolt, csakhogy ne kelljen lejei hajlani 
az ipuriorveny előtt. 

„Mas idők járnak most" sóhajtozott a kel jó-
barát, ha összekerültek. Hová lettek a régi jó idők, 
melybeo a cehbeli mesteremberek voltak az urak. 
A mesterember nem jou latba, egy céhbeli meg 
éppen hátterbe szorul a kétforintos majsterek mel 
lett. No ilyen a cehek idejében nem fordult volna 
elo, mondja öreg Auguszt János barátjának. Azt 
írja neki Voróss Zsigmond árvaházi praefectus, 
hogy egy német varga az arvahazi munkákra nézve 
olcsóbb ajánlatot adoti be. 0 azonban az ajánlatot 
nemcsak el nem fogadta, hanem az eddigi munka 
béreket, hogy elejut vegye a további fondorkodásnak, 
ínég fel is emeli. Hogy ki volt az a kétforintos 
majster, ki az oreg Auguszt Jánosi kitúrni akarta, 
azt senki nem ludla meg, de azt megtudlák a kősze 
giek, milyen nobilisán jart el a kőszegieknek nép-
szerű „Zsiga bácsija", a derék praefektus, ki a 
magyar csizmadiamestert igy megbecsülte. 

Vóross Zsigmondnak levele, melyben, mint az 
árvaházi növoudéüek, szinte kedves bácsinak titu-
lálta, volt az egyeilen öröme uz időben. Vele rokon-
lelku barátai egymásután dűltek ki mellette. Meg-
ritkultak a vorüeli régi mostarek. S miután a két-

forintos majsterek kel semmiféle közösséget nem tartott 
fenn, nem ment el temetésen re sem haloitvivőnek, 
sőt meg a baldachinl sem vitte többé nagy 
isteni tiszteletek alkalinaval. Mindinkább érezte el-
uagyatoits.ig.il és tiogy uj időszak tünt fel, melybe 
ő bele nem illeszkedhslik. Meg a kedves árvaházi 
mvendekek is csalódasl okozlak neki. Azt kívánták, 
hogy csináljon szamukra — cipót. Ilyet egy igazi 
csizmadiamesiortől ? I Hallatlan! Nem is teljesítette 
ezenki vaiisagukat. Ü, a mag var csizmadiamester, 
oregsegere legyen német varga? Nem, százszor nem, 
inkább abbahagyta a csi/.madiamesterséget, mint 
sem cipőt csináljon. Még az arvahazi növendékek-
nek sem! Ue nem ám ! 

Az idő óla a hajdan temparaineutumos mester 
igen elcsendesedett. Eljárt, amit különben egés/. ele-
tén át meglett, a templomba, azuláu babkarókért a 
konyhakertnek. Más hasznosabb munkát már nem 
vegezhetett. Azért neinis kívánt már élni. Azt 
szokta volt mendaui: munka nélkül nincs értéke az 
életűek. De ugylatszik, az Istennek különös kegyé-
ben allhalott, inert malhusalemi élelkort ért el. Még 
megél le azon örömet, azon időt, melyoen megbukni 
latta a szabadelvű kormányt, melyet olvan szenve-
délyesen gyűlölt és ő akkor — utolszór — voksol-
hatott az egyesűit ollonzeki jelöltre. Az is kiengesz-
telte, hogy ez esetben vele együtt szavazott ha is. 
Meg életben volt, midőn meghallotta azt is, hogy 
„Franc;" fia mily magas állásba jutott, nagy ur lelt 
es nagyra becsült l'erfiu. 

Tulok József szombathelyi kanonok, ki mint 
volt arvaházi noveiiden edes apámat közelebbről 
ismerte es edes apáin iráuti emlékből s jóindulatból 
minden uuokajauak oda itólt ogT-egy Uenök-
fele ösztöndíjat, mondotta nekem: „blos apja ritka 
becsületes, derek magyar iparos és példár i érdemes 
valósátfos antik római jellem". 

Kiváló polgári ereuyei mindig példakép lebeg 
lek elöltem es én ugy tekintettem reá, mint a varos 
hajdani díszes polgári gardának utolsó tigjára. 

- »Í ~ 
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Magyar Hubertus jelvenv, A honvédelmi minisz-
térium Hádsetfólyezö Hivatala megalapította a magyar-
Hubertus vadászjelvényt, amo ly a maga művészi 
formájában pompás emléke marad a világtörténet 
nagy idejének »•* a magyar vadászok nemes áldozat-
készségének; j-védelmével pedig az elesett hősök 
özvegyei és árvái alapját fogja gazdagítani. A magyar 
vadászok bizonyara kivétel nélkül megveszik és 
másokkal is megszereztelik ezt az ő dicsőséges 
emblémájukat. A Hubertus-jelvény egyszerűbb kiállí-
tásában 2 koronaba kerül, a diszesebbje 5 koronába 
és a jövedelem az utolsó tiilérig a nemzet vértanúi-
nak hátramaradottjait illeti Megrendelhető a Had-
segélyező Hivatal jelvényosztályánál, Budapest V., 
Akadémia-utca 17. 

3<adbavonulásoni alkalmával búcsúzom J<öszeg város 

n. é. közönségétől es egyúttal köszönetemet fejezem ki 

jóindulatu támogatásáért. 

JYtolnár £ajos 
ciptszmtsfir. 

H e t i k rón ika . 
A király hadikölcsonjegyzese Ű felsége elren 

delni méltóztatott, hogy ü felsége magán és családi 
alapja részére a negyedik magyar hadi kölcsönre tiz 
millió korona jegyeztessék. 

Repüloomnibnsz Bícs es Budapest között Az 
aszódi javítóintézet telepén levő rep' lőgépgyár igaz-
gatója kijelentette, hoií.v a Hudapest—Bécs közt ter-
vezett létri közlekedés megvalósul, a gépeket már 
építik is, de természetesen a járatokat csak a hábo-
rú befejezése után kezdik meg Kgy ut dija Buda-
pesttől Becsig vagy vissza, 11M> korona lesz. 

A burgonyaszal l i tashoz nem kell miniszter i en-
gedely. A földmivelésügyi miniszter elrendelte, hogy 
a kisebb mennyiségű burgonya elszállításának enge-
délyezéséért nem kell u miniszterhez fordulni, hanem 
maga a hatóság közvetlenül intézkedhetik, mégis 
azzal a megszorítással, li"gy ;i/ elszállításra engedé 
lyezett burgonya az 5 métermázsát meg nem 
haladhatja. 

N»«yamer<i*a b»T»lt a b»r ureu ktUdfik»Al M AlMiibM aliitn 1 

kinél alai ;«ooM 

fájdalomcsillapító bedörzgöléi 
m»*httl*a, rbeama, kAatvíuv, inflnmia, torok , tuaU- éa kttffcjk. 

alb. <>aw"il'»n 
ü r Rlcbtar-ftl* 

Horgony-Lin;ment. zx 
H o r p u n - l * a i n - ü x p e l l e r pótléka. 

Üvegjr K -"« ) , 1.40, » - . 

Kapható foögygzArtárakban v\fy koivadentll aa „Araay 
• roaa l iabo i címzett IIr Rlrbt . r t yó imaor t i xbaa . 

PrkKa 1, Klianhothatr. » 
I^Mttotl iitttMd 

jR negyedik magyar hadikölcsön. 
Tobb mint húsz hónapja annak, hogy meg-

semmisítésünkre törö ellenségeink reánk zúdították 
minden idők legnagyobb háborúját. Azóta diadalmas 
fegyvereink súlyos csapásokat mértek roppant számú 
ellenségeinkre és szövetségeseinkkel együtt aratott 
döntő győzelmeink nyomán immár nincs kétség a 
végső siker iránt. 

A hosszan elhúzódó háború nagy pénzügyi 
követelményeket támasztván az államkincstárral 
szemben, a hadiszukségletek zavartalan ellátása cél-
jából uj hadikolcson kibocsátása vált szukségessé. 
A hadviselés költségeinek fedezésére a pénzügy-
miniszter ezúttal — ugv mint az előző hadikölcsö-
nöknél, azonban a zárolás mellőzésével — üuo kai 
kamatozó járadék kölcsön kötvényeket és ezzel egy-
idejűleg 5 ,

t°u kai kamatozó állami pénztárjegyeket 
bocsát nyilvános aláírásra. A pénzügyminiszter tehát 
ez alkalommal is koavetlenül fordul a közönséghez, 
mint ez a legutóbb a német birodalomban is tortént 
és a kibocsátás összege a nyilvános aláírás ered-
ménye alapján fog megállapítást nyerni. 

JRz aláirás tartama és az aláírási helyek. 
Az alairas időtartama l'Jlü április l'J tői május 

2.'t-ig bezárólag terjed. Aláírási helyekűl fognak 
szerepelni az összes állami pénztárak és adóhivatalok, 
a postatakarékpénztár és közvetítő helyei s az összes 
számottevő hazai pénzintézetek. 

JR címletek nagysága. 
A bemutatóra szóló (i" „ os járadék kölcsönköt-

vények 50, 1U0, I00U, ÓOUO és 1U.U00 koronás, a be-
mutatóra szóló 6 , j0„-os állami pénztárjegyek pedig 
JUUU. ŐÜOO, 1U.UU0 és ÖO.UOU Koronás címletekben 
fognak ki.dlitatni. lehat a negyedik hadikölcsonnél 

a o os járadék kölcsönre jegyezhető legkisebb 
összeg ÖO koronában van megállapítva, hogy íg.v a 
kolctun jegyzése a legszelesebb néprétegek részére 
is lehetővé tetessék. 

jRz aláírási ár. 
A kibocsátásra kerülő címletek aláírási ára 

a szerint, amint az aláirt összegek ellenértékének 
befizetése a kétrészre osztott aláírási időtartam első 
vagy második felében történik, avagy az alább is-
mertetendő kedvezményes (részletekben történő) 
fizetési módozat vétetik igénybe, az időközi kama 
tokra vak) tekintettel különböző összegekben a követ 
kezőképp van megállapítva 

1. a kibocsátásra kerülő és tiu„-kal kamatozó 
járadék kölesönkötvény aláírási ára minden 100 
korona névértékért: 

1. ha az aláíráskor az alairt összeg egész ellen-
értéké betiiz üttetik: 

a) az 1916. évi április 19-től május 5 ig be-1 
zárolug történő aláírás esetén: 97 K JO fillérben; 

b) az 1916. évi május ö-dikét követő időben 
1916. évi május 23 áig bezarólag történő aláirás 
esetén 97 K 5U fillérben; 

2. ha pedig a kedvezményes (részletekben tor-! 
ténő) fizetési módozat vetetik igénybe, az aláírási! 
határidő egész tartamára szólólag 9b koronában; 
11 Az « ' ,%zkal kamatozó állami pénztárjegy1 

aláírási ara minden 1(X) korona n< vértekért: 
1. ha az alairáskor az aláirt összeg egész ellen-

értéke befizettetik : 
a) az 1916. évi április 19 tői május ó ig be-

zarólag történő nláiras eseten 91 K 90 fillérben; 
b) az 1916 évi május 5-iket követő időben 

1916. avi május 23-ig bezárólag történő alairás esetén 
92 K 20 fillérben; 

2. ha pedig a kedvezményes (részletekben tor 
ténő) fizetési módozat vétetik igénybe, az aláírási 
hatandó egész tartamára szololag 95 l\ 6ö f ben. 
A fenti árakon felül az aláíróval szemben sem folyó 
kamat, sem jutalék felszámításának helye nincs. 

J{amat (szelvény)-esedékesseg. 
A negyedik hadikolcson 6 százalékos jaradék-

kötvényei 1916. május 1-től kezdődőleg és minden 
év május l én és november l ón lejáró félévi utó-
lagos részletekben evi 6 százalékkal, az .V , száza-
lékos allami pénztárjegyek pedig 1916. junius 1-től 
kezdődőleg évi ő'/j százalékkal minden év junius 
1-én ó* dec mber 1-én lejáró félévi utólagos rész-
lekben kamatoznak, tehál a 6 százalékos jaradék-
kolc*önnél az első szelvenv 1916. novemb.T 1 ón 

az ő' 2 százalékos állami p>'iu tárjegy kölcsönnél pedig 
1916 deczeinber 1 én esedékes. 

L'gy a járadék-, mint az állami pénztár-
jegy kölcsönre az aláirt összeg k ellenértéke az alá-
irasi helynél fizetendő be. 

Részletfizetési kedvezmény. 
Az esetben, ha a 6 százalékos járadékkölcsönre 

aláirt összeg 100 K-t meg nem halad, az aláiras al-
salmaval az aláirt összeg egész ellenértéke befizetendő. 
A 6 százalékos j iradékkólcsonre történő és 100 K-t 
uiegh iladó, valamint általában az ő'/a százalékos 
állaim pénztárjegykölcsonre eszközölt aláírásoknál 
azonban a befi/.etés részletekben is eszközölhető. 

A jegyzett összeg ellenértékének 25 százaléka 
|legkésőbb 1916 junius 9-ig, 2ö százaléka legkésőbb 
1916 junius 17 ig, 2ö százaléka legkésőbb 1916 junius 

ig, 20 százaléka legkésőbb 1916 julius H-ig. Az 
utolsó befizetés alkalmával az aláírási hely a letett 
biztosítékot elszamolja, illetőleg visszaadja. 

jR jegyzési nyomtatványok. 
A jegyzés céljaira szolgáló nyomtatvány űrlapok 

az összes alairási helyesnél díjtalanul kaphatók. Ily 
nyomtatványok hiányában az aláirás levéhleg is esz-
közölhető. 

JR kölcsön felmondása. 
A m. kir pénzügyminisztérium fenntartja 

mag inak azt a jogot, hogy előre közzéteendő három 
havi előzetes felmondás mellett, ugy a 6 százalékos 
járadekkolcsönt, mint az ö1 százalékos állami pénz-
tarjegykölcsont egészben vagy részben, névértékben 
visszafizethesse, azonban az esetleges felmondás a 
6 szazalékkal kamatozo láradékkotvényekre nézve 
1921. november 1 ét megelőző időre, az ö'/aszázalék-
kal kamatozó allami pénztárjegyekre nézve pedig 
1911. december 1 ét megelőző időre nem fog esz-
közöltetni. 

JRz 5 2
Ü o-os állami pénztárjegykölcsön 

visszafizetése. 
Az ö'/a szazaiékos állami pénztárjegyekben 

megjelölt tőkekövetelést a m. kir. államkincstár a 
beváltóhelyeknél a bemutatónak, az állami pénztár-
jegy bfvonasa ellenében, minden levonás nélkül, 
adó- es illetékmentesen 1926. junius 1-én visszafizeti. 

^Betétek felhasználása a jegyzés céljára. 
A betéti üzlettel toglalkozo intézeteknél s más 

ily cégeknél 1914. evi augusztus hó 1. előtt betéti 
könyvre elhelyezett egyébként a moratoriuin-feloldó 
rendeletben foglalt korlátozások alá eső betétek a 
kibocsátásra kerülő kölcsönökre történő befizetések 
céljaira — onériiiatoleg a kikötött felmondási idők 
épségben tartasa mellett — teljes összegükben igény-
bevehetök. 

Azok, akik a befizetésekre ilyen betétjüket kí-
vánjak igénybevjnni, annál az intézetnél, vagy cég-
nél, illetve annak az intézetnek vagy cégnek köz-
vetítésével tartoznak jegyezni, amelynél a betét el 
van helyezve. 

kölcsönnyújtás kedvezményes kamatláb mellett 
a kibocsátandó kötvényekre és állampénztári 

jegyekre, valamint a kölcsönjegyzés céljaira. 
A kibocsátandó járadék kötvények re és allam-

pénztárjegyekre az Osztrák-magyar bank és a m. 
kir. lladikolesonpéuztar,ejaradekkötvén\ekue.v illetve 
pénztárjegyeknek kézizálogul való lekötése mellett, 
a névértek 75 százalékúig, a mindenkori hivatalos 
váltóleszámitolasi kamatlábon, tehát jelenleg 5 száza-
lékos kamat mellett nyújtanak kölcsönt. Ezek a 
kedvezmények 1917. évi december 31-ig maradnak 
érvényben. 

A nevezett két intézet ugyancsak a mindenkori 
hivatalos váltoleszámitolási kaniatlabon nyújt a náluk 
zálogul elfogadható értékpapírokra kölcsönt, ha a 
felveendő összeg igazoltan a jelen felhívás alapján 
alant összegek befizetésére szolgál. A meghosszabitott 
ily kölcsönök a mérsékelt kamatláb kedvezményében 
1917 december 31 eig szintén részesülnek. A fenti 
befizetési határidők alatt a jegyzett összegre oszkoz-
lendó befizetés céljaira folyósított kölcsönök után a 
fél kiváusagára, a mindenkori hivatalos váltóleszámi-
tolasi kamatláb helyett, 1917. évi december 31 éig, 
évi ö százalékos állaudó kamatláb biztosíttatik. 

A IV, hadikölcsönre előnyös fel-
tételek mellett a 

Szombathelyi Takarékp. 
kőszeg i f i ó k j a 

jegyzéseket (a pénztári órák alatt) 
elfogad. 

Gyakornokot 
felvesz Róth J enő könyvkereskedése 

Kőszegen. 

X V X I f m a g vai- k i r á I y i 

jótékonycélu állaaisorsjáték 
Emii p.''n/-itor*ját.;k tvaiéllietü linita jovod-Iiiio kü/.lianriiu «'•» 

jótékony célokra fog fordíttatni. 

Ezi'ii "ornjiiirkimk o **H*en 14 833 nyerempnye v.«n, m "Iveknek 

4 érték.- 475 303 koronára rug keszpenzben. 

Fonyeremeny Ü O O . O O O korona készpenzben. 
Továbi A: 

I fűn*«.rrn,rny — :<0.0oo kor. ké.ip '.'« nyer. a 200 K i.rua K kc.cp 
I . — lo.OOO . . W . , 151 , t.umi . . 
I . — 10.001 . . IO> . . loo . lV.ooo „ „ 
I . - i.OOO . . -00 „ „ 0 „ l O 000 „ „ 
5 njrr. » 1000 K 5.0WI . . „ H t« „ 0 ooo „ „ 
!> . . SW . í . i 0 , „ j| I? 00 ., „ 10 „ 120.00.1 ,, 

L , . tso . I aoo . . 148*1 nyer, összesen 4Í;>I«»I K kes/|< 

Huzas v i s szavonhatat lanu l 1916 evi junius ho 15-en. 

Egy sorsjegy ára 4 korona 
Sorxjt'cyok ii?. ötiue^ elöz»!to< l>okaid>H« mellett n magyar kir. 
loltójoTt'ilriki in»rgKtó«ágtól IInditpost0,1 (Vhiiipalota) portomén-
teHun küldőinek, ozonkivül kaphatok ralaioenuyi po»ta-, adó-, 
vétn- úr aóhÍTutalnál, a. ö««xe« vaxuri álloniánokon h a Icgtiilili 
dohánytSzidéb«>n váltó-Qxletbon. Játéktervet ingyen ón ti«r-

meaitre küid 

A magy. kir. Lottójovedéki igazgatóság. 

V i l J i ' i l i 

katonuinkat a 25 év óta kitűnően bevált 

Millió ember hasz-
nálja saját javára 

Kaiser=félé 
MB|I= 

KaramelláK 

KÖHÖGÉS , 
rekedtség, elnyál-
kásodus, görcsös 
es szainarkóhöfces, 
hurut, légcsőhurut 
ellen, valamint hűté-
sek megakailályozi-
sara, enelfogva min-
den katona szíve-
sen fogadja! 

6100 h Wionyitváay oryo*októl és m.t; > 
WIWV nos,Ilitől a lô obban iguoljtk hat.tiuk.it 

«'s kúzkeJvcItscgiiket. 
Csomagja 20 fillérért, szelence 60 f.-ért kapható 

SCHAAR J Ó Z S E F fúszerkereskedéseben, valamint 

LENDVAY LAJOS és KÜTTEL DEZS i 

í̂crcszcknci Kőszegen cs .u im i i (jr̂ orMMtárakbta. 

a ,3 fenyővel". 

N'ywnatutt itóuai Krigyo* yuyouKiajttluu Káaiotj 
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