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ftyilttér sora W fillér 

Hirdetések nagyság szerint jutányos droan 

szdmitatnak meg. 

Kinézerek. 
Azok a kinézerek t. i. mi vagyunk. Mi, a 

jó kőszegiek. Ha nem tetszik elhinni, hát csak 

figyeljek meg azok a sokan, sajnos nagyon so-

kan, akik nap-nap után be-beözönlünk kedves 

és szeretetreméltó szomszeflaink „fővárosába" 

Szombathelyre. Akar a vendéglőben, akár a 

kaveházban, akár balon vagy hangversenyen, 

sőt akkor is, ha be-beterünk s még inkább ha 

ki-kimegyünk egy-egy divat-, ruha- vagy ék-

szerboltból. Itt vannak a kinézerek! Itt voltak 

a kinézerek! Láttad a kinezereket! No. mit 

csinálnak Kínában ? 

Minek is mondom. Ugyebár úgyis tudjak? 

Ezért a megkülönböztetett megtiszteltetésért 

évi egy millió, sőt jó és jobb számitók szerint 

masfel millió koronát fizetünk nekik, a jó szom-

bathelyieknek. Ezzel sincsenek megelegedve. 

Többet akarnak. Egyelőre egy-egy intézményt. 

Később valószínűleg többet, sőt még bekebe-

lezésről is almodoznak. Azokat a sokat emlege-

tett kinai falakat nem is mi építettük, hanem 

ök építették nekünk. Az evtizedeken keresztül 

elénk állított akadályokból. 

,S mi mégis láncot hordunk ? 
Ide vele régi kardunk !* 

Hős Jurisits utódai! Illik-e ez hozzánk ? 

Ha széjjel nézünk, hat nem azt látjuk, hogy 

haladás nyoma fakad minden téren. Csak az 

ipar és kereskedelem terén maradnánk el, mikor 

eppen ebben rejlik minden további és gye ~abb 

fejlődés biztos alapja? — 

Ha kinézerek vagyunk, hát legyünk kiné-

zerek ! De olyanok mint azok odaát Afrikában. 

Bátrak és elszántak. Kitartók, szívósak és lele-

ményesek. Ma már a kinézer jelző csak dicső-

séget és haladást jelent. 

Az allitólagos kinai falak mögött egy ér-

demes kulturváros van itt fejlődőben. Hz bántja 

a mi nagy gyomrú irigy szomszédainat. Egy 

ideig békesség volt, mig ott is egy vaskezü 

erósakaratu ember alapvető kulturmunkat vég-

zett, aki arra tanította polgártársait, hogy s a j á t 

emberségükből éljenek. Most, hogy ilyen nin-

csen, hát újra a könnyebb oldalát fogják a 

dolognak. Elvinni a másét. Az sokkal egysze-

rűbb. Egy-egy ilyen a régi rablóvilághoz ha-

sonló kirohanásuk a múltban sikerrel járt, — 

hat újra próbálják. 

Reméljük, hogy most nem fog sikerülni. 

Elég erőnk lesz, becsülettel, tisztességgel és 

áldozattal szerzett javainkat megőrizni. Ha 

nekünk támadnak, visszaverjük őket háromszor 

is, mint egykor a törököket és kitüzzük a 

„kinai falakra" az azoktól elhódított félholdas 

lófarkot. Vigyék haza zsákmányul — a 

kulturmuzeumba. 

Boykott Szombathely ellen! Ez hangzott 

el a héten az egész társadalomban azon alta-

lanos megbontránkozást keltett ténynyel szem-

ben, hogy Szombathely elhódítani törekszik 

egyik kiváló kultúrintézményünket: az evang. 

felsőbb leányiskolát. 

Boykott Szombathely ellen! Ha ez csak 

egy odavetett frázis, — egy gomblyukba tűzött 

tulipánféle jelvény, — szalmalangként fel-

lobbanó tüz, akkor kár volt csak egy szót is 

róla beszélni. 

Nem ugy értjük mi azt, hogy egy szálig 

arra esküdjünk, miszerint Szombathelyre soha 

nem megyünk, ott sehol be nem térünk, min-

dent ami szombathelyi mellőzzünk ? Dehogy ! 

Cselekednünk kell! Meg kell teremteni 

annak a lehetőségét, hogy minden szükségle-

tünket itthon megszerezhessük. Furcsa dolog 

lenne, ha ez nem sikerülne Kőszegnek, a haj-

dan egész Dunantul ismert kiváló ipar- es 

kereskedelmi piacnak. 

Talán nyolc-tiz ipari termék az, ami Szom-

bathelyre vonzza lakosságunkat, különösen 

hölgyeinket. Olyan ipartermékek, melyeket nem 

ott gyártanak, hanem csupán nagyobb készlet-

ben beraktároznak. Nos, Kőszeg eleg tekintélyes 

fogyasztó helv, hogy az itteni szükségletekre 

a mi kereskedőink és iparosaink is berendez-

kedjenek s ha felveszik a versenyt, nemcsak a 

helybelyi közönséget, hanem a közeli vidéket is 

képesek lesznek maguknak meghódítani. Csak 

egy kis életrevalóság kell hozzá 

Ha pedig eme hiányzó főcikkekből itt is 

lesz kielegitö kínálat, az a sok. nagyon sok 

apró, de jól jövedelmező egyeb alkalmi bevá-

sárlás is elmarad, illetve ha szükség lesz rá, 

szintén itt szerzik meg. 

Vagy talán nem tudna itt megélni néhány 

j ó varrónő, — nem alkalmazhatna itteni férfiruha-

szabó szinten valamely pesti haromdobutcai u. 

n. „francia" szabászt, — nem tarthatna itteni 

kereskedő nagykészletben modern cipőket, — 

nem letezhetne itt gallér- és kézelő tisztító, — 

nem hozathatna itteni kereskedő tavasszal és 

ősszel és minden idényben egy-két heti kivá-

lasztásra több szaz darab kofekcióárut, — nem 

hozathatna az itteni női divat kereskedőnő 

nagyobb készletet, — kalaposaink vagy divat-

kereskedőink nem tarthatnának uri divatcikek-

ben is készletet stb. stb. ha egy a helyi ipart 

es kereskedelmet védő liga vagy másnevü 

szövetkezet, egyesület, ezeknek t ö b b s z á z 

c s a l á d n a k t á m o g a t á s á t b i z t o s i t h a t -

n a ? Hiszen helyben kevesebb rezsivel dolgoz-

hatnak és még olcsóbbak lehetnek. S mennyivel 

nagyobb kényelem az ilyen beszerzéseket itthon 

elintézni, nyugodtan es meggondoltan itthon 

választani, próbálni, ha még sem tetszik egy-

kettőre kicserélni vagy visszaadni. A velünk 

együtt egy városban lakó kereskedő sokkal 

gondosabban fog kiszolgálni s az ő érdekük, 

hogy a szezoncikkekben konkurráljanak, mert 

akkor a többi szükségletet is náluk fedezik. 

A védő-liga központi irodájanak meg 

az lenne a kötelessége: iparosainkat és keres-

kedőinket támogatni, a fogyasztóközönséget a 

helyi piacra figyelmeztetni és kivételes, rendkí-

vüli szükségletek esetén mintaküldeményeket 

szerezni s a meg nem tartani kívánt áruért 

jótállva azok visszaküldéséről gondoskodni. 

Különben ne fejtegessük a részleteket. Az 

a megalakítandó védő-szervezetnek lesz a fel-

adata. Csak rámutatni akartunk, hogy meg van 

a lehetőség arra, hogy egy ily nagy intelligen-

ciával bíró városban n é h á n y é v i g t a r t ó 

s z e r v e z e t t t á m o g a t ó munkával el lehessen 

érni azt, amit még boykott nélkül is megterem-

teni kötelességünk és mindnyájunk közös ér-

deke és előnye: a helybeli ipar és kereskedelem 

fellendítése. " Egy-két millió többletforgalom 

nálunk sokat jelent. Hát még mikor azt is 

elérjük vele, hogy nem az ellenségeinknek 

visszük. 

Ott Szombathelyen pedig csak mosolyog-

janak. Kínaiul ugy mondják: Wer zuletzt lacht, 

lacht am besten ! 

Nincsen hazai művészetünk. 
A talentumok, kik mindig függnek a talajtól, 

amelyben teremnek és a milieu-től, amelyben mun-
kálkodnak, nem találnak nálunk kellő táplálékot, 
hogy teljességükben felvirágozhassanak és érett, édes 
gyümölcsöket hozhassanak. Az európai eszmék és 
pedig az értékesek csak ugy, mint a semmitsem érők, 
megtalálják ugyan az utat mihozzánk is, de mire 
ideérnek, már útközben testetlen és tartalmatlan 
Schlagwortokká váltak. Nincs minálunk sem szellemi 
harc, sem a művészetben, sem az irodalomban, sem 
a tudományban Utána hadarjuk mi a külföldnek 
legelnyüttebb hazugságait és önámitásait is, anélkül, 
hogy csak gondolkoznánk is. Aki ez ellen fellázad, 
azt hogy kapacitálnánk, hanem mint „különc" egysze-
rűen ignoráljuk, hacsak ez által nem áll útjába az 
uralkodó oligarchák pillanatnyi érdekeinek. De még 
akkor sem veszélyes a dolog. 

Egy kis kiabálás, egy kis veszekedés és aztán 
áttérés a napirendre. Minden csak a pillanaté. Be-
szélünk ugyan sokat a múltról és ütjük a mellünket 
annak a dicsőségeért de azt is csak a pillanat 
szolgálatában. A jövőre senki sem gondol. Azért 
nem is törödik „komoly" ember irodalmi vagy mű-
vészeti áramlatokkal. Még akkor sem, ha kellemet-
lenekké válnak. Azokat elintézik egy frázisdus 
beszéddel vagy egy rövidlátó hivatalos rendelettel. 
Mert senki sem törekszik tul a pillanaton, ínég kevésbé 
peditf önönmagán tul ; minden csak felszín. Nem va-
gyunk mi lovagias — tüzesek, hanem józanok, nem 
méltóságteljes komolyak, hanem józanok, még csak 
politikailag okosak sem vagyunk, hanem csak józa-
nok. Mi a buza országa vagyunk Buzavetéx, buza 
aratás, búzaárak: ezek a mi nagy problémáink. 

A művészet nálunk még mindig az a régi 
semmitmondó szent-háromság, „a szép, az igaz, a jő" 
mely egy fogalom nélküli szó helyéin; hármat tesz. 
Irodalom nálunk az, ami nyomatik, megfizettetik és 
a hivatalos bírálat részéről dicsértetik. A tudomány 
pedig vagy tanár vagy hivatal. 

Egy eszmének, egy remekműnek, vagy pláne 
egy könyvnek kezdeményező érteket tulajdonítani, 
ez már csak «z „idealisztikus" bolondok dolga. A 
többi józan világ a kenyér körül forog és pedig jó, 
lágy és fehér buzakenyér körül. 

Ahány kulturális intézményünk van az mind 
csak utánzása a külföldi példáknak és pedig céltu 
datosság nélknl utánoztuk derűre — borura a fran-
ciát, az angolt a németet, és bárki mást. De ezzel 
nojn törődik még a legdühösebb sovinista sem. 
Csak huzzuk rá a magyargunyát, no nézzük azt, 
vájjon megfelel-e az intézmény hazai lényegünknek 
és szokásainknak. S igy van ez a művészetben, az 
irodalomban és a tudományban is. Mindazokat, 
akik nemzeti művészetet akarnak teremteni, kik 
vissza akarnának térni a valóságos magyar népéletre 
és a magyar néphugyoinányokra, megszabadulva a 
szósablontol, azokat kinevetik és kigúnyolják .míg 
azok az irodalmi, művészeti és gazdasági fóremüvek, 
melyek csak gyenge lenyomatai az idegen példáknak, 
melyekről leri a nyomdoktaposás, a legdühösebb 
sovinista lármázók részéről osztatlan tetszéssel 
találkoznak, csak azért, mert az az itt dívó szólás-
mód szerint „európai színvonalon* állanak. 

Hát csoda e, ha ilyen körülmények kőzött 
legjobb Íróink és művészeink hátat fordítanak az 
olyan politikának, annak a közéletnek, mely szelle-
mi szegénységénél fogva csupa külsőségekben nyil-
vánul és egészen kimerül a napi eseményekben és 
azoknak pusztán személyes ügyei ? 

Legyünk kinézerek ! De olyanok, mint az 

igaziak, akik egy kardcsapással segíteni tudtak 

magukon. Eleinte talán egy kissé nehezen fog 

menni, — némely felületes, finyás, tétovázó, 

idegen fényűzésre hajló, helyi érdekekkel szem-

ben érzéketlen talán nem hajlik meg mindjárt 

szózatunk előtt. Nem baj. Ilyen mindig volt 

Fődolog, hogy a remélhetőleg t ú l n y o m ó 

lokálpatrióta megértse, mily nagy dologról van 

szó s ha megértettek győzni fog a mi Kinánk 

is: a kinézerek ipari es kereskedelmi védőligás 

„köztársasága." 

Városi közgyűlés. 
— 1012. április 10. — 

Ismét rendkívüli volt a közgyűlés, de csak 
azért, mert különben nagycsütörtökön kellett, volna 
megtartani. A múltkor az volt a rendkívüli, hogy 
kevesen voltak jelen, most pedig az, hogy számosan. 
Ez indokolttá is tette a nagyon fontos napirend. A 
közgyűlés lefolyásáról, bármilyen furcsának is lát-
szik, azt kell konstatálni, hogy szigorúan parlamen-
táris színvonalon mozgott. A legélénkebb vita is 
teljes higgadtsággal történt s a határozatokat az 
ügyek alapos és beható mérlegélése előzte meg 
azon esetekben is, mikor éles ellentétek mutatkoz-
tak a mikénti elintézés körül. A napirenden volt 
tárgyak közül különösen az evang. felsőbb leány is-



kola ügye foglalkoztatta sokat a közgyűlést. Igen 
kényes helyzetben érezte magát ebben mindenki. 
Senkisem akarja a már törvény hatóságilag jóváha-
gyott határozatot megbolygatni * mégis majd min-
dönki megváltoztatni szerette volna. Ez mutatja, 
mily elhamarkodott volt ez ügynek előkészítése s 
hogy valószínűleg még sok bajunk lesz vele. Azt a 
tanulságot vonhatjuk le belőle, hogy közügyek in-
tézésénél mennyire óvatosnak kell lenni, hogy 
magánérdek hozzá ne férhessen. 

Részletes tudósításunk a következő: 

Napirend előtt bejelentette a közgyűlést meg-
nyitó polgármesterhelyettes, hogy az uj megyéspüspök 
jövő vasárnap érkezik városunkba s hogy ünnepé-
lyes fogadtatása iránt a városi tanács megtette a 
szükséges előkészületeket. Arra kéri a képviselőtes-
tületet, hogy azon minél számosabban vegyen részt. — 
Továbbá bejelenti, hogy a vasutas árvaház ügye 
elsőfokulag jogerős lett' s hogy a törvényhatóság 
sürgős letárgyalás érdekében eljárt a főispánnál 
és alispánnál és egv rendkívüli megyegyülés össze-
hívását kérte, kik azt a legnagyobb készséggel 
megígérték. 

Következett a napirend : 

I. A hegymesteri állásra egyhangúlag Dóra 

Lajos választatott meg. 

2 A negyedmesteri állásokra ugyancsak egy-

hangulag Nóvák .József és Lepold Samu. 

3. BemutattatoU az ág. h. ev. felsőbb leányis-
kola további kifejlesztésére hozott határozat törvény-
hatósági jóváhagyása. K i n c s István ellenzi a tudo-
másvételt, hanem ajánlja a felebbezést, hogy ezzel 
a városi megyebizottsági tagoknak a város érdekében 
történt felebbezése megerősitessék s pedig oly érte-
lemben. hogy a belügyminiszter csupán a 100.000 
korona segélyre vonatkozó részt jóváhagyja. F r e y -
b e r g er Sándor küldöttséget javasol a miniszterhez, 
hogy rz kellő informálás után dönthessen. S z o v a 
Ferenc elfogadja Kines indítványát. B u d á k e r 
Károly helyreigazító észrevételeket tesz az elhangzott 
felszólalásokra. K ő s z e g i József nem ajánlja, hogy 
a közgyűlés felebbezés kimondásával ellentétbe ke-
rüljön előző határozatával s felesleges is, mert az ügy 
úgyis megfelebezés alatt áll, — legfeljebb azt tegye 
a közgyűlés, hogy felterjesztésiig fejezze ki azon 
akaratát, hogy csupán a törvényes alapon megsza-
vazott 100.00Í) kor. felajánlása legyen jóváhagyva. 
H e g e d ű s János dr az esetleges per érdekében ki 
vánjaa felebbezést annak a hangsúlyozásával, hogy a 
város a gőzmalmi laktanyát nem vette ineg, csak 
elfogadás esetén azt megszerezni vállalkozott, de 
hozzájárul ahhoz is, hogy csak felterjesztés történjék 
az általa ajánlott indokolással. A többi indítványozó 
hozzájárult ehhez s igy ez fogadtatott el egyhangúlag 

4. A vashidtól a vasútig terjedő úttestnek és 
járdának aszfaltozása határoztatott el, melynek költ-
ségeit felerészben a város, másik felében a vasút-
társaság fogja viselni. 

5. A Magyar Aszfalt Társaság végleszámolása 
a szakértő előzetes felülvizsgálása után elfogadtatott. 
Ennek kapcsán bejelenti a polgármester a még hát-
ralevő munkálatokat, melyre fedezet van s azokat, 
melyeket csakis megfelelő fedezet biztosítása után 
lesznek végrehajtandók. 

P». A városnak küldött 1K000 korona államse-
gélyből a rendeletnek megfelelően K400 kor. a tiszt-
viselőknek, 'JtiOÜ kor pedig a városszabályozási tervre 
marad Polgármester bejelenti, hogy ezen célra szük-
séges költség biztosítva lévén, ilyennek elkészítése 
érdekében még ez évben fog intézkedni. 

7. Polgármester azon előterjesztése, hogy az 
immár végleg megállapított évi 18000 kor állam-
segélyből a tisztviselőkarnak a rendelet szerint meg 
járó kiegészítő illetmények megfelelő szabályren-
deletmódositással a rendes fizetésbe beszámittassék, 
hogy ezen összeg után is a nyugdíjalapot megillető 
járulék kivethető legyen, egyhangúlag elfogadtatott, 
szintúgy a rendeletnek azon intézkedése, mely sze-
rint a 15 évnél tovább szolgáló tisztviselők a követ-
kező fizetési osztály legkisebb fokozatába helyez-
tessenek. 

8. A rendőrők, crdőőrök és egyéb városi alkalma 
zottakn <k az államsegély terhére ugyanannyi (2400 
kor.) fizetéskiegészités állapíttatott meg oívképen, 
hogy a megfelelő rész ugyancsak a nyugdíjba be-
számit tátik. 

íí. A bemutatott 1011. évi gyámpénztári szám-
adás jóváhagyó felterjesztésre elfogadtatott. 

10 Szintúgy az elhagyott gyermekek segély 
alapjának számadása is. 

I I . A magyar városok 'országos kongresszusá-
nak tagjai sorába való belépés elhatároztatott. 

12. Számvevőség azon indítványára, hogy egyes 
alapok készpénzkészletéért magyar koronajáradék 
vásároltassék, elfogadtatott. 

13. A szent Dömés rend tanító képzőjének 
segélyezése iránt kötött szerződés jóváhagyatott. 
ü '414. Sissovics dr. volt polgármester terhére 
előirt vámhátralék töröltetni határoztatott. 

15. A csordakihajtásra vonatkozó határozatot a 
törvényhatóság a felebbezésben kívánt útvonal 
irányában állapitván meg, a városi tanács az ere-
deti közgyűlési határozat fentartása érdekében ujabhi 
felebbezést javasolt, a kozyyülés azonban a megyei 
határozat tudomás vételétinondta ki. 

lti. Illias Géza a város kötelékébe felvétetett. 
— Dobrősi Lajos ós Tomsits Mihály illrtős9ge meg-
tagadtatott « az utóbbi években itt letelepedett 
szolgák, napszámosok stb. itteni illetőségszerzése 
ellen kifogás emeltetett. 

Ezzel a közgyűlés 5 órakor befejeztetett. 

V á r o s i ü gyek-
iooo «I2 Hirdetmeny 

Utalással a 687/912. sz. a. kiadott felhívásomra, 
Vasvármegve alispánjának 5311 912 . számú rendelete 
alapján pótlólag felhívom a gazdaközöuseg figyel-
mét az idén különös nagy számban jelentkező csere-
bogarak és darazsak irtására, miért is elrendelem, 
hogy az irtást saját érdekükben fokozott mertekben 
foganatosítsák. , 

Kőszeg, 1912. március hó 26. 
Anqntzt Jánoa, polgármester h. 

Helyi hirek. 
Az uj megyéspüspök, zabolai Mi kos T.inos gróf, 

ma reggel érkezik városunkba s hétfőn fogja a bér-
málás szentségét kb. 600 hívének kiosztani. Ünne-
pélyes fogadtatásáról a városi tanács és a kathol. 
hitközség gondoskodott melynek sorrendje a követ-
kező: délelőtt 1 .;8 kor ünnepélyes fogadtatás a 
város határánál. * Polgármester helyettes üdvözlő 
beszéde. 3

 t K-kor bevonulás a diszkapuvá á'alakitott 
vashídon át a fellobogózott városba a Jézus szt szive 
templomig. 8-kor mise és áldozás. 'j10-kor öméltó-
ságát a városi plébániára kisérik. 10 kor küldöttsé-
gek fogadtatása a városi plébánia házában. 11-kor 
látogatások. 12-kor díszközgyűlése a róin. kat. hit 
községnek és kath. egyesületek tisztelgése. Délután 
1-kor Ebéd az apátplébánosnál. 3 kor az árvaház 
megtekintése. 4 kor a szt Dömés rend székházának 
megtekintése és ugyanott iskolai ünnepély. Holnap 
hétfőn délelőtt 8-kor őméltósága fogidtatási a Jézus j 
szt sz. temploma előtt. 8 k<>r mise után bérmálás, j 
11 órakor öméltóságát a plébánialakra kisérik 11-kor 
látogatások. Délután 1-kor ebéd az apátpléb ínosuál. 

A panonhalmi foapat nevünnepe vau in i Ez al-
kalommal a szt B-medekrend helybeli székháza is 
megünnepli Hajdú Tibor dr. főapátot. Tegnap este a 
székhnzban díszvacsora volt, melyen a helybeli 
hatóságok fejei és a társadalom számos vezető tagja 
volt hivatalos. Az első felköszöntöt a főapát ur G 
méltóságára Bárdos Rémig dr. házfőnök és főgimná-
ziámi igazgató mondotta, kinek a főapátot méltató 
szavait lelkes éljenzéssel kisérték, — azután még 
Kincs István apátplébános és Auguszt János h pol-
gármester mondottak fel köszöntöket. 

Jubiláris bancesek A pmnonhalmi szent Bene-
dek-rend tagjai közül az idén a következők érnek 
el jubiláris évfordulót: Sash 'gyi Damascén, a ba-j 
konybéli konvert perjele, augusztus 7 én mutatja bei 
gyémántmiséjét ; Bita Dezső dr. apát. ny. egyetemi 
tanár és volt rektor, Freli Alfons kőszegi ny. tanár 
és Fleischinanu Jenő ny. zalavári perjel, áldozópap-
ságukink 55. évfordulóját ünneplik augusztus 31-én; 
Francsics Norbert bakonybéli és Hóllosi Rupert 
döinolki apátok junius 28-án felszentelésük 40. év-
fordulóját ünneplik; Császár Kilián füssi jószágkor-
kormányzó, Laszlófi Kamii bakonvpeterdi lelkész, 
Palatin Gergely pannonhalmi főiskolai tanár és 
Schedl Arnulf aszóiői lelkész a rend szolgálatában 
eltöltött 35. évüket ülik meg Harmincéves áldozó-
papságukat érik el julius l l-én: Zoltav Irén dr 
pannonhalmi főiskolai igazgató és Gyürkis Anaklét 
nagyradai lelkész. Ezüstmisét mutatnak be julius 
6-án: Bódiss Jusztin dr pannonhalmi főiskolai ta-
nár, Stengl Polikárp Győrszcnimártou és a főapátsá-
gi székesegyház lelkésze és Serédi Dénes esztergomi 
tanár. 

Országgyűlési kepviselöni Sch <rrthos Béla gróf 
ma és holnap városunkban akart időzni, azonban 
családjában előfordult súlyos betegség miatt kény-
telen volt a püspöki fogadtatáson való részvételről 
lemondani. 

Esküvő. Bilisits Ferenc helybeli kertész leányát, 
Paulát, kedden vezette oltárhoz Halik Ágoston mar-
czaltői huszár számvivő-őrmester. Mint tanuk szere-
peltek Halik Miksa dr. pozsonyi ügyvéd és Horváth 
József horvátzsidányi vendéglős. 

Hdalozas Váratlan mély gyász élte az evang. 
felsőbb leányiskola népszerű igazgatóját, Budaker 
Károlyt. Anyósa, özvegy Höllig Károly né, a felső-
lövői volt hírneves paedagogusnak, legutóbb az ottani 
főgimnázium igazgatójának özvegye jött el e héten 
hozzá látogatóba s csütörtökön hajnalban szivszél-
ütés folytán hirtelen elhunyt. Holttestét még aznap 
elszállították Felsőlövőre, hogy nemrégiben elhunyt 
férje mellé elhelyezzék örök pihenésre. Városunk 
közönsége őszinte részvétét fejezte ki a gyászba-
borult családnak. 

Halalozas A szent Dömés rendnek ismét gyásza 
van. Tegnapelőtt hunyt el Ilauer Mária tanitókép-
zőintézoti tanítónő 32 éves korában, tüdőgümökórban. 
Temetése ma délután 4 órakor lesz. 

Április ll-en, a torvénybe iktatott nemzeti ün-
nepnapon istentisztelet volt a r. kath. templomban, 
melyen a hatóságok és az iskolák ifjúsága is jelen 
volt, — a tanintézetekben, járási- és állami hivata-
lokban munkaszünet volt és a postán még a leg-
sürgősebb esetekben sem lehetett táviratozni, telefo-
nálni vagy leveleket feladni 

A szmhaz |övó heti műsora oly gazdag lesz 
érdekes újdonságokban, mint aminővel csak kevés 
városnak van része Minden napra egv premiére 
esik. Még pedig csupa olyan darabokból, melyek a 
bécsi és budapesti színházakban óriási sikert arattak. 
Vas á r nap este „Eszemadta" operette (Vielliebehen) 
kerül színre (délután a Czirkusz kincse operette). 
Hé t f ő n a mindenütt nagy tetszést aratott legújabb 
magyar operette „Rablólovag" melyre különösen 
azért figyelmeztetünk, mert ebben T h u r y Elemér 
igazgató játsza a főszerepet és minta soproni lapok-
ban olvastuk, e kiváló s nagyhatású szerepében még 

ott nem tapasztalt sikert ért el. K e d d e n „Kis doh « 
eimen a Bécsben több száz előadást ért „Heimlj? 
Liebe" kerül sorra, melyben a hires Girardi szer• 
Földes játsza, a kinek erre való rátermettségét m'1 

több szerepében tapasztaltuk S z e r d á u LJk 
bohózatot, Berkovits és társát adják. (Délután if 
sági előadás lesz, a nagyon kedves „Kis |()rd- 0

JU" 
rettel). C s ü t ö r t ö k ö n a Vígszínház nagyszí^ 
slágere a „Csitri", melynek címszerepében elög/" 
lesz alkalmunk a bájos kis vicedirinét, dr Kustir"' 
Deák Flórát nagyobb s különösen nekivalú hál" 
szerepben megismerni. P é n t e k e n újra egy r,Lif 
kivül mulattató bohózat: „Kis kávéház" kerül szít 
és s z o m b a t o n a berlini színház idei nagy ujdon" 
sága „Lengyel : menyecske" (Polnische VVirUehafti 
operette, melyet e társulat Budapestet is rnogelö2J 
ad elő. Jövő vasárnap délután a mindig kedveli 
Rip-Rip operette megy leszállított helyárakkal és 
este már ismét egy újdonság: a „Vén bohém" ope-
rette, melyet . Künstlerblut" címen a bécsi Kari' 
theaterben adtak hosszú időn át. Ilyen heti műsur 
bizony arra fogja késztetni közönségünket, hogy , 
mindennapi szinházbajárás fáradságát szívesen elv, 
selje, hiszen a bohózat és operette-irodalom vilá»|. 
ismert remekeit kapja s mint most már biztosai 
tudjuk, a lehető legjobb előadásban és oly kitun, 
zenekarral, hogy azok megismerésének elmulasztásai 
szinte lehetetlennek fcirtjuk. 

Szerzödtatesek. Thury Elemér sziniigazgut 
szeptember elsejétől szerződtette Bókross Rózsi éne-
kesnőt, a Vigopera fiatal tagját ós Hatvani Mariska 
drámai szendét. 

Sdntarsulatunk szemelyzete Igazgató és drámai 
főrendező: Thury Elemér. Administrativ igazgat 
és drámai rendező: Kustár Géza dr. Titkár: Cathrv 
v erene. Által ános rendező : Földes Dezső. Karnagy 
Korner Jenő. Zenekarigazgató és rnásodk inn-ster 
Bermel Miklós. Pénztáros Werb József. Színházi 
gazda: Csige Lajos. Főkönyvtáros: Farkas Ferenc 
ügyelő: Markovits Henrik. Művésznők: állandó 
vendég: T. Csige Böske szalonhősnő, V. Zöldy 
Vilina drámai hősnő, U. Dinnyési Juliska drámai 
szende, K. Deák Flóra naiv, Bányai Irén énekes 
navia, Peterdy Etus prímádon a, Sztojka Annus 
opera operetténekesnő, Bercik Margit E oloratur-éne 
kesnő A. Kovács Bella anyaszinésznő, Nádassy 
•lózsefnó operett-komika, Tarnay Leona énekesnő és 
komika. Segédszinósznők: Huszti Rózsi, K Szabó 
Juliska, Galitzky Irén, Gálitzky Erzsi, Holló Irén, 
Tósaky Etta, Markovies Henrikné, Kovács Margit 
Kranczlyné, Bera Rózsi, Kádár Mariska. Művészek: 
Thury Elemér drámai hős, Földes Dezső jelleinszi-
nész komikus, Nagy De/ső kedélyes apa jellem. 
C/.ukor Kálmán operabasszus, Ujj Kálmán jellem, 
buffó, Szigeti -'enő jellem naturbus-komikus, liékéssy 
József operett-tenor, Dobos László énekes b >nvivant 
szerelmes szinész, Vajna Károly szalonko;nikus, 
Domokos Ferenc s. tenor. Segédszinészek : Markovies 
Henrik, Dobos Oszkár, Miskolcy Péter, Foldváry 
Jakab, Saly Károly, Farkas Ferenc, Gárdonyi Géza 
Juhay József, Heltai Miklós. Ki zenész. Szabii Viktor 
főruhatáros egy segéddel. 4 kellékes. Fehér József, 
fődiszletmester két segéddel. 

Hazvetel. Schaar József kitűnő fűszer és deli-
katesz-kereskedőnk megvette Popper Ign ictol dJUÜU 
korona vételárért azon körúti emeletes luz.it, nüly-
ben kiválóságáról elismert üzlete már év *k óta léte-
zik. Jövő évre lényeges átalakításokat szándékozik 
azon végeztetni. 

A kőszegi ay hitv. evang. faisobb leányiskolái! 
fejlesztesenek kerdesehez. A „ Vasvárm 'gye c. lap 
f 1912. évi április hó 5 én megjelent száma részle-
tesen foglalkozik a kőszegi ág. hitv. evanu' leány-
iskolának esetleg Szombathely városába leendő :»t 
helyezésének kérdésével. Nem óhajtunk ezen k riles 
ben Szombathely városával polémiába bocsátkozni? 
mindenkinek jó Ízlésére bízzuk azt, mikép vélekedő 
Szombathely városának ezen velünk szemben tanú 
sitott „ n e m e s " törekvésével szemben. Azl azonban 
semmikép sem engedhetjük, hogy szeretetreinéit' 
szomszédaink a közvéleményt v a l ó t l a n állításokkal* 
maguk részére kedvezően befolyásolhassák. Valótlan 
s csak „hangulatkeltést" célzó a „ V a s v á rmogy 
fentemiitett cikkének azon kitétele, hogy a dunántul: 
ág hitv. ev. egyházkerület elnöksége Szombathely 
városához intézett átiratában hangsúlyozta volna azt. 
hogy .az egyházkerületnek leghőbb vágya teljesed 
nék, ha felsőleányiskolájának Szombathelyen való 
elhelyezésére nyílnék ifr-g alkalom." A beszerzel! 
információk szerint az egyházkerületi elnökség Szóm 
hathely városahoz intézett átiratában az udvariasság 
szabályainak megfelcloan megköszönte a vár.'s altai 
felajánlott segélyt s azt is megemlítette. h"gy l«g* 
h ő I) b v á g y a t e l j e s e d n é k, h a le á n y i s k" 
I á j á t e g y a l t a l á n f e j l e s z t h e t né , 
azonban, hogy ezen fejlesztést Szombathelyen t'1' 
vezué, az átirat szóval sem tesz emlilést. A kér-
désnek helyes megvilágításba leendő helyez'se eél-
jaöól megeuilitjük még azt, hogy amióta Kőszeg 
sz kir nagylelkű ajánlata folytán a f e l s ő b b leány 
nevelő intézetünknek fejlesztése itt Kőszegen is len" 
tővé vált, — ugy a püspök ur, mint a kerületi le'; 
ügyelő ur ismételten kijelentették, hogy az intéze-
áthelyezésének kérdését tárgytalannak tartják s ameny 
nyiben anyagi szempontból a fejlesztés lehetőségének 
időpontja beáll, intézetünket csakis Kőszeg *n kivált-
ják fejleszteni. Mindezt, a kedélyek megn\ugtatu^ 
céljából, de egyúttal az igazság érdekében kivánt"* 
megjegyezni ! , 

A lakarekepület palyazata azon eredménnyé 
járt, hogy négy terv érkezett be. Egv Szombathely* 
ről, egy' Győrből, egy BudapestrŐl'és egy lu'lyWJ 
Mindegyik terv igen érdemes munka s különösen 



budapestinek homlokzata csodálatosan impozáns, a 
helyiségek beosztásában pedig nagyon szerencsés 
„„.goldást foglal magában. De nem marad mögötte 
' szombathelyi nemes egyszerűséggel megalkotott 

a kőszegi tervezetnek is nagyon s/épek 
s beosztásban többféle megoldást tesz 

lehetővé A kőszegi általános takarépénztár egyik 
jövő heti ülésében fog a tervek ügyében határozni. 

A Netter fele vendeglöház. ez a legalább JOO esz-
tendős elkorhadt, düledező viskó, végre megszűnik a 
főteret díszteleniteni. A vendéglőüzem már április 
elsején szűnt meg és ekkor bontották le a ház előtti 
u. n. verandát, maga az épület lebontása pedig akkor 
fog bekövetkezni, ha az általános takarékpénztár uj 
építkezését illetve főtéri házának diszes kibővítését 
elhatározzák. 

Postánkról folytatjuk az érdekes esetek közlé-
sét s igéretünkhöz képest, más hivatalok eljárásának 
szembeállításával. Egyik egyesületünk számára után-
vételes csomag érkezett. Kézbesíteni akarták az 
elnöknek, tudták is, hogy az kicsoda, de csak egy 
feltétel alatt: szerezzen be előbb az egyesület által 
kiállított felhatalmazást a csomag átvételére. Az 
eln >k nem volt hajlandó e miatt rendes vagy rend-
kívüli közgyűlést, de még választmányi ülést sem 
i.sszehivni s különben is olyan kemény legény lévén, 
ki nem egykönnyen enged a 48-ból, megtagadta 
azt azzal, miszerint a posta kézbesítési kísérlete 
iga.olja, hogy jogsoult az átvételre. Hiába volt, 
a paragrafus nem engedte meg, hogy ezt hiva-
talosan elismerjék. Egy kissé kellemetlen is volt a 
csökönyös elnök azon kijelentése, hogy a másnapi egy-
leti ünnepélyen az ünnepi közönség előtt ismertetni 
fogja, hogy mi akad dyozta a csomagban foglaltak-
nak kiosztását. Ez egy kissé fura dolog talál lenni. 
Hopp, megvan! A posta diadalmaskodott. Az egyik 
paragrafussal agyonütötte a másikat, bármilyen 
nehezére is esett a kedves jó paragrafusok egyikével 
ily kíméletlennek lenni. Hivatalos uton intézkedett, 
hogy a feladó a csomag címzését megváltoztassa az • 
elnök becses nevére és a haza megvolt mentve. 
Rövid 48 óra alatt mégis sikerül a kézbesítés a 
paragrafus holt betűinek nem csekély büszkeségére. 
L'gy kipödörték a felettük büszkén álló paragrafus 
mindkét végét, mintha egész nap csak olyat látná-
nak. Nos és most állítsunk szembeegy v a s ú t i ese-
tet. Esti vonattal egy kocsirakomány áru érkezik. 
Ezt másnap tarifálni, avizálni és a cirazetnek a dél-
előtt folyamán kézbesíteni kell. A fönök azonban 
vagy telefonon vagy személyesen, vagy megbízható 
üzenettel még este éitesitette címzettet, ezáltal ez 
még akkor intézkedhetett a másnapi korai fuvarozás 
iránt, miáltal azt egy nap alatt elvégezvén, nem kellett 
kétnapi vaggoubért fizetnie, a vasút pedig, szükiben 
lévén a vaggonoknak, még az éjjel visszakaphatta azt. 
Tetszik látni, mennyi előny egy kis jóakaratú, 
figyelmesség folytán, a mi paragrafusokkal és hiva-
talos szőrszálhasogatással sohasem érhető el. .fövő 
héten majd más esetet mondunk el. Még cifrábbat. 
Van elég. 

Erdei tüz. A Szabóhegy szomszédságában csü-
törtökön erdei tüz volt, mely körülbelül félholdnyi 
városi területen kárt okozott. A tűzveszélyt Puhr 
Józsefné lukácsházi asszony okozta, ki az ott elé-
getni szándékozott gazt és hulladékot oly szerencsét 
lenül helyezte el, hogy az erős szélvihar a tüzet az 
erdőjelé sodorta s meggyújtotta a fiatal ültetvényeket. 
A városban a rendőrség vette észre a veszélyt és 
azonnal értesítette a tüzőrséget, de ott egy lélek sem 
volt s igy kénytelen volt Heidenreich Lajos „tisz-
teletbeli" kürtöst megkérni a tűzjelzésre. Néhány tűz-
oltó és rendőr kisietett a veszély színhelyére és ott 
rövid idő alatt elfojtván a tüzet, annak továbbterje-
dését meggátolta. A kár megállapítása után a gon-
datlan kártokozó ellen megindítják az eljárást. 

Kí mi szeretne lenni ? Ezt a kéreést adta fel 
apró olvasóinak nemrégen Sebők Zsigmond és 
Henedek Elek képes gyermeklapja, a „dó Pajtás" a 
gyermekek kedves, érdekes, sokszor meglepően okos 
válaszait most kezdi közölni tanulságsl és mulatsá-
gul egyaránt. A lap legújabb, április 13-iki száma 
különben rendkívül gazdag érdekes közleményekben. 
A Jó Pajtás t a Franklin társulat adja k i ; előfizetési 
ára negyedévre 2 korona 60 fillér. Előfizetéseket 
elfogad és mutatványszámokat küld a „Jó Pajtás" 
kiadóhivatala Budapest IV., Egyetem-utca 4. 

A Nestle fele gyermeidiszt egy finom kétszer-
sült por, meU'uek főalkotórészét a legjobb, csíramen-
tes alpesi tej képezi és mely, csak vizzel felforralva 
egy nagyon könnyen emészthető és erősítő tápszert 
nyújt csecsemők és gyermekek részéJe az clválasz-
las után, valamint felnőtt gyomorbajos egyéneknél 
|s. Ezen tápszer 50 év óta az egész világon el van 
terjeeve és az orvosok mint gyerinektáplékót, neve-
zetesen szoptatott gyermekeknél mini melléktáplá 
lék, az elválasztás előtt és után mint átmeneti táp-
lálékot a legmelegebben ajánlják. A Nestlé-féle 
gyermekliszt minden gyógyszertárban ós droguóriá 
ban a megállapított Kr. 1.80 filléres árban kapható 
Próbadobozt, prospektust, szívesen küld a francia-
svájci Henri Nestlé cég fióküzlete, Wien, 1 Biber 
s t r l l . Magyar levelezés. 

Kiugrott a robogo vonatbol Hajmeresztő dolog-
ban volt részük tegnapelőtt délu'án a budapest— 
gráci vonat utasainak Csörötnok és Szentgotthárt 
állomások köz>>tt, ahol Gaál Jánosué 71 éves alsó-
szölnoki lakos bátyustól leugrott a teljes sebeseggel 
robogó személyvonatról. A vele egz kocsiban utazók 
észrevévén a szerencsétlenséget, nyomban vészjél-
zést adtak, amire a vonat a nyílt pályán megállt. 
Ámde az oreg asszony, akinek Csörötneken kellett 
volna kiszállania és aki abbeli félelmében tette meg 
a halálugrást, hogy az mánfizetés kötelezettsége 
alól szabaduljon, erre már talpra ált s — futásnak 
iramodott. 

A ludadi megállóhely. A kőszegi vasúti vonalon 
(iyöngyösapáti és Ludag községek évek óta verseng-
tek vasúti megállóhelyért. A versengés most Ludad 
győzelmével végződött. A kereskedelmi miniszter 
ügyen enyiket sem nevezi meg tegnap érkezett le 
iratában, hanem azt közli, hogy a nagygencsi állo-
mástól 3tiU0 méternyire, a lukácsházai állomástól 
l'7LKJ méternyire engedélyezi a megállóhely létesíté-
sét, Ez a határkijelölés azonban annyit jelent, hogy 
a ludadi határban lesz a vasúti megállóhely. 

Uj vonatosul akozas Zalaegerszeg es Zalaszent-
ivan uózt Mult év végén a zalaegerszegi Kereske-
delmi Kor mozgalmat indított a Déli vasútnak Nagy-
kanizsa felől Zalaszentivánra hajnalban érkező 3U2. 
számú gyorsvonathoz való uj csatlakozás létesítése 
érdekében A kereskedelmi miniszter a varmegye 
főispánja és a soproni kamara által hathatósan tá-
mogatott törekvést indokoltnak találta és ezért el 
rendelte, hogv a kért vonatpár a folyó évi nyári 
menetrendbe egyelőre kisérletkepen fölvétessék. 

Ipari ösztöndíj es ipari munkasok jutaimi dijai 
tárgyában a soproni kereskedelmi és iparkamara 
legutóbb kétrendöeli pályázati fölhívást bocsátott ki. 
E fölhívás értelmében 000-koronás külföldi tanul-
mányuti ösztöndíjat nyerhet tiatal iparosmester, vagy 
idősebb segéd, kinek külföldi gyárban vagy műhely-
ben volt alkalmaztatása, esetleg valamely külföldi 
szakiskolába való fölvétele előre biztosítva van. 
Csak olyanok lölyainoohatnak, akik katonai kötele-
zettségeiknek már megfeleltek. A pályázat benyúj-
tási határideje május lö ike. A kamara kerületét 
alkotó négy vármegye és Sopron város érdemes ipa-
ros munkásai közül, akik egy helyen töltött hosszú 

Mi ezúttal is csak igaz őszinte örömünknek 
adunk kifejezést, hogy évtizedek ripacsvilága után 
végre elértük ré^ohajiott célunkat (és e tekintetben 
mindig szembeszalltunk minden ripacspártolóval) hogv 
városunk müveit nagy k r >nsége oly színtársulatot 
biztosithatott maganak aminő a Nádassy ó volt s 
ebbeli törekvéseinket, óhajtásainkat még felülmúlja 
a Thury Elemér társulata, melynek itteni vendég-
szereplése eseményszámba menő oly jelentő s vívmány, 
aminővel nem sok hasonnagyságu, de még nagyobb 
város is alig dicsekedhetik. 

Thury Elemér színtársulata, talán a pozsonyi 
színházat kivéve, a Duuántul legjobb vidéki szín-
háza. Nem mi állítjuk ezt, hanem olyanok, akik a 
győri és pécsi színtársulatokat is jól ismerik. Egy 
heti vendégszereplése után mi a magunk részéről 
azt konstatálhatjuk, hogy jobbat, tökéletesebbet itt 
még nem nyújtottak. Repertoár, művészek, énekkar, 
zenekar, összjáték, rendezés minden tekintetbon első-
rendű. A mi méii hiánynak mondható, a mi még 
kívánni való fennmarad, ami a színjáték tejesen 
hatásos érvényesülését gátolja, annak sajnos mi 
magunk vagyunk az okai. Nincs elég tágas, elég 
mély színpadunk és hiányzik a színművekhez ineg-
felőlő díszlet. Pedig a legszobben megfestott kép 
is csak akkor érvényesül, ha megfelelő keretbe 
illesztik. E hiányon csak mi magunk segíthetünk. 
Bebizonyítottuk, hogy a soproni ós szombathelyi szín-
házi szezonhoz kombinálva 4—0 héten át mi 
is képesek vagyunk ily előkelő vidéki színtársulatot 
támogatni. Most mar csak a keretről, az ily kiváló 
színtársulatot megillető hajlékról kell gondoskodnunk. 
Mult évben is megpendítettük, most még jobban át-
érezzük ennek szükségét. Ezzel tartozunk önmagunk 
nak, de a színtársulatnak is és ez lesz méltó azon 
kulturfejlesztő munkához, mely ujabban városunk 
közönségét szemlátomást előbbre viszi. 

Az e heti műsorból mint kiválóan jól sikerült 
előadásokat feljegyezzük a „Vándorlegény" operettét, 
a „Becstelen" színművet, „Bánkbán" drámát és 
„Leányvásár" operettét. Ezekben volt alkalmunk 
a társulat legjobb erőit megismerni s azt tapasztal-

!tuk, hogy valójában megfelelnek azon jó hirnek, 
1 mely idejövetelüket megelőzte. 

A régiek közül őszinte rokonszenvvel köszön-
töttük a minden izében előkelő, zseniális és sokol-

szolgálattal bírnak, ez évben is hat részesül állami j 
jutaimi díjban, mely 1J0 koronából és oklevélből áll. 
Fő fel tó tel: legalabb 15-évi folytonos működés az 
ipari munka körében. Előnyben részesülnek az ipari 
szakképzettséggel biró munkások. (Kapus, kocsis, 
irodaszolga és hasonlók javaslatba nem hozhatók.) 
Javaslat tevésre a munkaadó hivatott, a munkás te-
hát közvetlenül nem folyamodhatik. Ajánlatok be-
nyújtási határideje május hó 31-ike. Részletes föl 
világositás mindkét ügyben a soproni kereskedelmi 
és iparkamaránál nyerhető. 

^eti krónika. 
A kepviselohaz 12-én újra megkezdte üléseit 

és újra is csak zajos, izgalmas jeleneteknek színhe-
lye. A Justb párt minden hézagát a házszabalyok-
n.ik teljes sikerrel használja ki a véderő javaslat 
tárgyalásának megakakasztasára s igy a napilapok 
közlései szerint a legrövidebb idő alatt a parlament 
feloszlatása várható, sót nem tartják lehetetlennok, 
hogy az obstrukeió megtörését erőszakos eszközök-
kel fogják megkísérelni. A miniszterelnök azonban 
még ujabb kísérletet szándékozik tenni, a válságos 
helyzet békés megoldás érdekében. 

Komaromi uj képviselő a munkapárti Sárkány 
Kerenc rendőrkapitány lett, a Justhpárti Balla Aladár-
ral szemben 20 szótöbbséggel. 

Országos haziipari kiállítást nyitottak meg e 

héten Miskolcon. 
A necű egyetem 212 hdlgatoja e héten Buda-

pestre érkezett a magyar főváros tudományos és 
művészi közintézményeinek tanulmányozására. 

A gépfegyverek tókeletesitese. Á gépfegyverek 
tüzelő gyorsaságát percenkénti négyszáz lövésről 
hatszáz lövésre fogják felemelni. E terv kivitelére a 
gépfegyver záratánwk csak egy egészen jelentékte-
len átalakítása lesz szükséges, ami előreláthatólag 
az összes gépfegyvereknél keresztül lesz vihető. 

Repülogepek es léghajók az oszi nagggyakorh-
ton. Az őszi uagygyakorlatokou, amelyek ez évben 
tudvalevően Erdély területén fognak lefolyni, a lo-
vasság nem lesz nagyobb számban képviselve. Annál 
nagyobb mértékben fogják azonban alkalmazni fel-
derítő szolgálatokra az acroplánokat és a léghajókat. 
Minthogy a hadgyakorlatokat hegyes vidéken fog-
ják megtartani, bő alkalom fog kínálkozni a repülő-
gépek és léghajók használható képességének tanul-
mányozására. 

A Paris Pekingi repüloverseny. A Matin e heti 
számában közli a páris pekingi repülőverseny szabá 
lyait és felhívását az aviatikusokhoz. Legkésőbb 

'augusztusban kell elindulniuk az aeroplánoknak és 
a szibériai vasút vonalát kell útiránynak venni. 

, Visszafelé Pekingből az egyes állomások : Karbin 
Irkuck, Tomstk, Moszkva, Varsó, Bécs, Trieszt 

; Velence, Genua, Marseile, Lyon és Páris. Elsődij 
100.000 frank, második JÖ 000, a három harmadik 
10—10.000 frank. 

jdalu l ' j j Kálmánt és bajos nejét, Dinnyési Juliskát, 
a kitűnő drámai hősnőt, — Pederdi Etus primadon-
nát, a közönség kedves emlékében maradt tempera-
mentumos és minden szerepében kitűnő énekesnőt. 
— Békéssi Józsefet, ki uj szerepeiben nagy hala-
dásról tesz tanúságot, — Szigeti Jenőt, ki minden 
alakításával teljes sikert ér el, — Nádasynét, a kö-
znség dédelgetett kedvenc művésznőjét, kiket első 
fellépésük alkalmával a közönség a viszontlátás feletti 
igaz öröm jeleivel halmozott el. 

Az uj tagok közül ellső helyen áll maga az 
igazgató, Thury Elemér, az ország egyik legjobb 
drámai színművésze, aki különösen a „Becstelen" és 
„Bánkbán" drámákban gyönyörködtetett meg ben-
nünket erős drámai erejéről és hatalmas alakító ké-
pességéről, — a nők közül V. Zoldy Vilma, ki ugyan-
ezen színművekben mint kiváló tehetséggel megál-
dott művésznő első csapásra megnyerto a közönség 
osztatlan elismerését, — Banyai Irén, a nagyon kedves 
naivát, ki még kisebb szerepeit is teljes ambícióval 
juttatja érvényre, — Bérezik Margit koloraturénekesnő, 
aki már eddigi fellépésével is kiváló zenei tudásról 
és kellemes éuekelóadásról győzött meg bennukket, 

— Sztojka Annus fiátal énekesnő, ki szépcsengésü 
hangjával egy nagyon sokat igérő pályafutas előtt áll, 
— Nagy Dezső, a rutinirt jeles színész és jó hatást 
keltő jellemkomikus, — Dobos László, a fiatal gárda 
legjobb tehetségű tagja és végül Földes Dezső, akit 
első helyen is felemlíthettünk volna, de azért hagy-
tuk ide avégére, hogy többet írhassunk rola, mert őt 
nemcsak mint igazi vérbeli művészt ünnepelte a kö-
zönség, hanem mint gondos, nagytehetségű rendezőt 
is. Alakításairól megemlékezünk Clül-Babában a Mujkó 
cigány szerepét és az ez estén gyönyörűen előadott 
„Daru madár útnak indul . . ." daláról, még jobban 
a Vándorlegény-ben Slraubiuger kiváló művészi ala-
kításáról, sőt még Pe-urbánja a Bánkban is óriási 
sikert aratott. 

Az uj tagok közül még felemlitendők Vaj na 
Károly, Markovics Henrik, Tarnay Leona (Becstelen-
ben nagyszerű sikere volt), Aranyossyné, Kovács 
Bella, Markovicsné, Kernemé. 

A zenekarról a legjobbat mondhatjuk. Zeneértő 
közönségünk majd minden este zajos tapsokkal kö-
szönti práciz. élvezetes játékát és ez elismerés 
oroszlánrészét természétesen vz országosan előnyösen 
ismert zeneszerzőt s karnagyot, Korner ,Jenőt illeti 
meg, ki biztos kézzel és művészi felfogással dirigálja 

jól fegyelmezett zenészeit. 
* * 

Most már csak még a szinházbajáró közönsé-
günket kérjük, hogy legyen kitartó az amúgy is 
csak rövid ideig tartó sziniévadban es serkentse 

! azokat is a színházlátogatásra akiket eddig, még 
nem láttunk. Elég sokan van ilyenek Ez mindnyá-
junk erkölcsi kötelessége. Csak is igy biztosíthatjuk 
magunknak oly előkelő nívón álló színtársulatot a 
jövőben is. Ezzel jó szolgálatot teszünk városunk 
jó hirnevé.iek is. Ez igazolja lakosságunk intelligen-
ciáját és előkelőségét. Nincs ennek hathatósb ter-
jesztője, mint az ország minden tájékára kerülő 
színművész. Ők viszik el egy egy város kultúrájá-
nak, lakossága művészi érzékének és magyar voltá-
nak jó hírét a szélrózsa minden irányába s nekünk 
szükségünk van ily hivatott hírvivőkre, hiszen tud-
juk, hogy még mindig „minden rosszat ránk fognak 
az emberek." 

Vidéki hirek. 
Pranger diszpolgársaga. Itohone község a napok-

ban polstán küldi el most megválasztott díszpolgá-
rának, rohonci Pranger Józsefnek, az osztrák-magyar 
bank vezértitkárának a díszpolgári oklevelet, melyet 
eredetileg küldöttség akart átadni. Erről a tervről 
azért tettek le, mert értesültek róla, hogy Panger 
félesége beteg és a vezértitkár igy nem láthatná 
vendégeiül szülővárosa küldötteit, amint ezt szerette 
volna. 

Színház. 
Már a mult évi szinióvad idején is kijelentettűk, 

hogy vidéki b o t i lapban nincs helye és értelme a 
színműveknek irodalmi és a színművészeknek mű-
vészi szempontból való részletes ós beható olbirálása. 



3 8 0 m a g y a r h o l d b i r t o k , 

Xalamegyc legjobb rcszéhen, a muraszinet közvetlen közeliiben, 
mely áll: 

314 hold elsőrendű sík fekvesu szántóból 

66 hold kitiinö botermö rétből 

cs megfelelő szilárd majorsagi épületekkel 7 km. a vasúti lillo-

irastól, kivált an előnyös muokasvsaon/okkal és sz.nnos ncpes 

k-zse ekkel k.vu'.vcve kedvező fizetési feltételek mellett 
e l a d ó . KrJtkl'* Jöknok kocsi az al lciasr. i b;i ni kor rendelke-

ző sre áll Kclvila^'-itast nyuit Blockner J. h i rdető i rodá ja 
Budupest , IV. Semmelweis-utca 4. 

Császárfiirdő B u d a p e s t e n . Nyári es teli 
gyógyhely, a magyar Irgalmasrend 

tulajdona. Elsőrangú kenes hevvi/i i gyogyfurdo; mó-
déin berendezésű gőzfürdő, kényelmes iszapfürdők iszaq-
burogatasok. uszodák, külön hölgyek és urak részéiv. 
Török-, ko- es marvanyfürdok; holeg- szénsavas es-
vlllamosviz furdok. A tiirdók kitünrt eredménnyel lia-z-
náltatnak lolrií csúzos bantalmáknal és idegbajok ellen 
Ivó-kura h iégzfazervek hurutos teteiben s n l i e s t i pan-
gásoknál. 2»>o kényelmes lakószoba. Szolid kezelés 
jutányos árak. Gyógy- és zenedij uiucs Prospektust 
iugyan és bériueuive kiild .1 hjivujntósiui 

Szombathelyi Takarékpénztár Részvénytársaság. 

Hirdetmény. 
A Szombathelyi Takarékpénztár Részvény-

társaság u j részvényről szóló j es J:t ideig-

lenes elismervények és részvényjegyek az inté-

zet pénztáránál a hivatalos órák alatt f. hó 

4.-től kezdve végleges részvényekre kicserél-

hetők. 

Minden három-harmad ideiglenes elismer-

vény és részvényjegy ellenében egy uj részvény 

fog kiadatni. 

Az 1 9 1 1 . évi február hó 5.-i közgyűlés 

határozata értelmében az egyesítés és kicserélés 

legkésőbb folyó evi december hó 31 -éig esz-

közlendő. 
A z i g a z g a t ó s á g . 

A m<k*t<»rria la tok • . • . 
Cipőm szép és tökéletes, 

Benne járni élvezetes, 

Mert ha cipőt szegzek, varrok, 

Rajt* van 

M O T O R O K 
ÉS LOKOMOBILOK 

NYERSOLAJ 
SZIVÓGÁZ 

DIESEL 
BENZIN 

GYORS 

SZÁLLÍTÁS 

KEDVEZŐ 

FIZETÉSI 

FELTÉTELEK 

MESSZEMENŐ 

JÓTÁLLÁS 

DREZDAI MOTORGYÁR RÉSZV. TÁRS. 
Hémetcrsziig legrégibb, legnjgyebb motorg\;dru 

VEZÉRKÉPVISELŐ: 

GELLÉRT IGNÁC és TÁRSA 
BUDAPEST, V., KOHÁRY-UTCA 4. 

(ALKOTMÁNY-UTCA SAROK.) 

Szép kereset kínálkozik 
oly uraknak, vagy hölgynek, aki elsőrangú élet-
és gyermek biztosító intézet részére működni óhajt. 

Hövid sikeres próbamüködés után 

f i x f i z e t é s 
esetlek' jól javadalmazott kerületi föugynftkség. 
Szakismeret nem szükséges, mert kezdők alapos 
beokti.'ásban és támogatásban részesülnek. Nyug-
díjas állás. Kimerítő írásbeli megkeresések Buda-
pest, IV., Váczi-utea 1:2. II. em. 2. alá intézendök. 

Kiváló szép és gazdag gyökérzetü szok 
vanyminosegü fasoltvanyok a legjobb bor-
és legszebb csemegefajokból, közöttük 
„Kreaca" (Bánáti Rizling!, a legjobb és 
rendkívül bőtermő borfaj. és „Muscat Csaba-
gyöngye". a legfinomabb és legkorabban ero 
csemegefaj Ezenkívül amerikai és európai 
sima és gyökeres szőlővesszők a legjuta-
:: :: nyosabb arak mellett eladok. :: :: 

Arjegyzek ingyen es bermentve 

Erzsébet s z ő l ő o l t v á n y te lep 
Tulajdonos : S C H M I D T M Á T Y Á S 

B o g á r o s (Toron tál megye). 

Svarcz József és Társa 
Budapest, Vaezi körút 53-

Alapítási ev 1883 

szabadalmazott Ventzki Göztakarmány füllesztö 
Gö, 100, 100, .'100 és 620 liter űrtartalom. 

Fulleszt 4 0 60 perc alatt. 

Hordozható pálinka főző üstök 
100 -400 űrtartalom 

az uj szeszadó törvény előírása szerint. 

Angol marha és lónyiró gépek és ollók. 

V e d j e g y : „ H o r g o n y " . - ^ Q 

STOCK-
C0G2TAC 

M E D I C I N A L 
hivatalos óomzarr.il (Hatott 

palackaklian mindenütt k pható 

C A M I S S T O C K 

gözüssmü gyáriból 

B A H C O L A . 

K E H , L A K K 
,K e i 1-L a k ktt-nál jobb máz nincsen 
Asszony mondja: ez a kincsem! 
A padló úgy fénylik tőle 
Nem is kell sok máz belőle ; 
Kevés munka, semmi kin, 
Barna, vagy porszürke szin, 
Figyelmet csak arra tegyen. 
Hogy az mindig „K e í 1-L a k k" logy.-u' 
Ajtó, mosdó, ablakpárkány 
Oly fehér lesz mint a márvány, 
Ha „ f e h é r Ke i l -Lakk "-o t veszünk. 
S vele mindent jól befestünk. 
Konyhabútor, asztal, szék, 
Itt van „ K e i l - L a k k " azúrkék, 
Kertiburort fessük zöldre, 
Gyermekeknek örömére. 
„K e i 1-L a k k"-ból van minden szin, 
Kék, piros, zöld-rozmarin. 
Szóval: ház vagy nyárilak, 
Mindig legyen ott „K e i 1-L a k k" ! 

Mindenkor kapha tók : 

B n s s e r J ó x N c f c ^ - n ^ i 

K o s z i é n . 

Szomba t h e l y : Ka i s e r La jos 
i mi m tmm •—iTr-rTrnnrn^n i n OMBBanM^^^ 

B Ú T O R O K 
Hálók, ebédlők, uriszobák, szalonok teljes szallo la, 

kávéház, vendéglő és kastélyberendezések, vas- es rez-

butorok, szőnyegek, függönyök, csillárok és zongorák 

. : : : : : : : : szállíttatnak bárhova : : : : : : : : 

l í é w z p é n z é r t , > a g . v r e n d k í v ü l 
e l ő n y i g t i z e t é s i f e l t é t e l e l c U e l . 

Díszes nagy butoralbum 1 korona. Teljes berendezésnél 

utazó mintákkal díjmentesen küldetik birhovu. 

M o d e r n l a k b e r e n d e z é s i v á l l a l a t 
BUDAPEST, 117., GERLÓCZY-UTCfl 7. SZ. 

(Központi városháza mellett). 

A sza lonban és a gyermekszobában mindenüt t ott Jegyen 
mert kicsinyt és nagyot , f iata l t és öreRet, szegényt vaijv 
gazdago t egyaránt mesésen szórakozta t . Mindenütt kapható 

A R A I K O R O N A . 
Gyártja: a .Cserépgyár" R.-T., Kismányán. 

Minden nagyobb városban ál landó bizományi raktárt óhajt án fenn 
tartani ; e célra óvadékképe* és agilis képviselőket keresünk. 

A budapesti raktár telefonszáma 170-68. 

<£> Ó R Á K .ÉKSZEREK 
GRft f lOrONOK " l i M t Z F K 

Rf5ZltTFÍZETÍ5Rtl5f 
10 ev . j o t i J l M m e l l e t t e 

Magyarorkagon legolcsóbban kaphatók 

TÓTH 10ZSEF 
CHRONOnt ÍIR t i nuöRAS GYÁRI NAGYRAK \URÁBA* 

SZCGCO. Dugonics tér H / R . 
Sfamtába rkwiolevd Oia^tésok 5<w tfáltawfcC 

K E P E S Á R J E G Y Z É K I N G Y E N ÉS B É R M E N T V E 

ÍW I r t IWftJk Vv.«•«4« ^ , 

A L niment Capsici comp., 
a Horgony-Pain-Expeller 
egy ré^ónak bizonyait hár.iszer, mely már »ok í v ót* leg-

jobb b.>dörzsolésnek bizonyalt köménynél, otuznál es 
MMMIIIMIMHIHIIHMtIHIIIII npghule«eknel. IMIIMHIIHIIHHIIIIIIIIIIIIIII 

l l f f T r lme i t r t é * . Silány hamisítványok miatt bevásár-

láctkor óvatosak legyünk ós i*ak olyan eredeti üveget 
fogadjunk el. mely a „Horgony" védjegygyel ée a Riohter 
OÓpngytÓMel ellátott dobozba van otoniagolva. Ara üve-
gekben K —.80, K 1.40 es K 2.— ée uuvatólrán minden 

gyógyszertárban kapható 

Kfiraktár: T ó r ö k J ó t t é f gyógyszerééinél, B u d a p e i t 

D: Rickler lyégyszertlra az „Arany orosztanhaz", 
l ' r á g a h a n , Klisabethstraww ^ neu. 

H a „ F O R H I N " - n a l p e r m e t e z , 
- s z ö r 

Kevesebb 
a gond, 

-szor 
Kevesebb 

a munka, 
-szor 
Kevesebb, 
amunkabér? 

mert a „ F O R H I N " a 
sokszorta megjavított 

B O R D Ó I K E V E H E H 

kesz állapotban! 
Nagyon erősen tapad a nedves levelre is! 

Hdrmily harmatnál permetezhet vele! 
Semmi üledéke nincs. Számtalan olismerő 

nyilatkozat! 

Kérjen ingyen és bérmentve leírást a 

F O R H I N " Bun:'c,vJ.« 
üw'.itju'-. ii/.ildi(tdr. Aschenbranit s/a'.adnim k- p 7*'rt 

R é z k é n p o r t Os B o i d ó i p o r t is. 

Nyomatott Rónai Fiígyc? k.ai> vuyomdájában Kőszegen. 
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