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Szent István napja. 
A kegyeletes magyarság az ország meg-

ar/:y részéből elzarándokol minden esztendő-

ben a íővarosba, hogy illő kegyelettel adózzuk 

első apostoli kiralya emlekezetenek. 

Hogy ki volt es hogy mije volt a magyar 

nepnek szent István király, mi sem bizonyítja 

jobban, minthogy neve emieke évezred utan 

sem merült el a f'eledes homályaban. sőt gio-

rias alakja, dicső neve az idők folyamán egyre 

hatalmasabb, egyre nagyobb es csodasabb Kór-

vonalakban bontakozik ki előttünk. 

Erdemei onasiak voltak Elsősorban is — 

hug}* tovább ne menjünk — a nomád eletet 

loivtato magyarsag alatta illetve ő altala vette 

lel a keresztenyseget, azt a hitvallast, me v az 

e-'ész világon hirdeti a felebarati es testvéri 

szeretetet, az egyetertest, a türelmet es a beket. 

l i tván fejedelem bóles korültekintessel 

csakhamar belatta, hogy a magyarsag egy-ket-

tore szétszóródik, ha nem hagyja abba nomád 

e.etet. Eles elmeje tisztaban volt azzal, hogy 

c»ak a nyugati civilizáció, altalaban a keresz-

tény hit felvetele es meghonosítása az orszagban 

JL egyedüli udvus es celravezetó eszköz nepe-

: ek szetszoroua^anaK a meggatlasara. 

Ezért attert a kereszteny valiasra és királlyá 

•-oronaztatta magat. Ezután egesz orszagaban 

utó hadjaratot folytatott a pogányság ellen. 

Xehéz és küzdelmes munka volt ez, de kitar-

tassal es türelemmel győzedelmeskedett az 

ellenszegülőkön. Szóval alatta lett keresztennye 

i magyarsag A kereszteny Magvarorszag pedig 

ejlódott es vitagzasnak indult. 

Szent István király iskolakat letesitett, 

alföldi tudós férfiakat telepített le az orszag-

ban, akik azutan a muvelódes termekeny mag-

ait hintettek el a nep kozótt. a vallasos neve-

les szelídebbe tette az eddigi szilaj fekezhe-

Metlen magyarokat. Így több gondot fordíthat-

tak az ország inegerősitésere, naggya tételere. 

Ha most evszazadok multán tekintünk 

vissza hazank eseményében gazdag és válto-

zatos múltjára, látni fogjuk, hogy szamtalan 

ecetben veszedelmes és komolyabb baj fenye-

getett bennünket. De mindannyiszor elhárítottuk 

fejünk telől az ott leselkedj veszedelmet. Vitéz-

jsegünk, bátorságunk és Istenben való dónthe 

tetlen ragaszkodasunk volt az, mely megóvott 

bennünket szaz meg szaz veszélytől. 

A kegyeletes magyarsag tehát nem felejt-

heti el, első apostoli kiralya emieket, nem 

felejtheti azt a szent jobbot, melyet még ma-

napsag is őriznek, s amely annyi jót, annyi 

hasznosat és ertekeset teremtett. 

Zarándokoljunk el tehát e szent napon a 

szent király jobbjahoz, s kegyeletünk igaz ado-

jat rojjuk le előtte. Szent Istvánnak köszön-

hetjük. hogy ezer év után is fennáll Magyar-

orszag, szent istvannak köszönhetjük, hogy 

atkuzdottük magunkat annyi balszerencsen es 

oly sok viszályon at. 

Hany nagy nemzet tünt el, semmisült meg 

a messzi multakban, míg mi, kis nemzet, 

megküzdöttünk vesszel-viharral, nem rettegve 

soha a szamra nezve sokkal tu lnvomóbb had-

erőt Részünkön mindenkor ott volt a szívós 

kitartás, a tántoríthatatlan bátorság es a megal-

kuvást nem ismerő hit. 

Szent István napja mindenkor élénkén éljen 

emlekezetünkben, szent ereklyeként őrizzük 

szivünkben ama király emieket, kinek fennál-

lásunkat, létünket köszönhetjük. 

Iparosok nevelése. 
Csak az ujabb időben fordít -ttak nagyobb 

gondot iparosaink kikepzesere Ennek javara 

kell Deiudnunk, hogy a magyar ipar az utóbbi 

években nagyobb lendületet vett, de még min-

dig tapasztaljuk, hogy m j g mindig szorít ben-

nünket az importalt ipartermékek sokasága s 

sok tekintetben indokolatlan az iparosok feljaj-

dulasa, ha mégis a külloldi portékát vesszük 

es nem a hazait. Miért? Azért, mert nem 

egy iparcikk van, melyet a hazai iparosaink 

nem tudnak elóailitani, vagy ha tudják, az 

messze mögötte marad a külföldinek. 

S hogy az ezen a teren mutatkozó hiá-

nyokon segítsünk, országszerte m3gindult a 

mozgalom iparkiallitasokit rendezni. Az utóbbi 

időben tobb helyen is rendeztettek ilyenek. 

Ha ezen országos mozgalmakat és törek-

veseket bíráljuk, ugy tűnnek azok elő, mint 

egy nagy épület emeleteinek szüntelen és meg-

feszített erővel való tatarozasa. Folyton javít-

juk, foltozzuk az emeleteket, nagy és elisme-

resre méltó igyekezettel azon vagyunk, hogy 

epületünk emeletei legyenek szepek, csinosak, 

tartósak versenyképesek És minden igyekeze-

tünk dacara folyton azt vesszük e-zre, hogy 

nem bírjuk a külföldet teljes mertékben elérni, 

nem bírunk a nyugati művelt iparállamokkal 

lépést tartani, meg kevesbbe azokat túlszár-

nyalni. Hat hol van a hiba? Mi tevők legyünk? 

A hiba ott van, hogy rozoga alapra epitünk. 

Iparepuletünk fundamentuma inog. Ezt kell 

elsősorban megerősíteni S merjük allitani, hogy 

amig ezen nem segítünk, a mostanában for-

szírozott iparkiaílitasokkal sem fogunk célt 

elemi. 

Melyek hat iparépületeink fundamentumai? 

Feleletünk egy szo: iparostanoncaink. Ezeket 

kell nevelni. Jobban mondva ezekből kell ne-

velni olyan iparosnemzedeket, mely a művell-

seg összes attribútumaival lepjen ki az életbe, 

ismerje a külföldet es legyen széles látóköre. 

Ez az ami mai iparosainknal hiányzik. Százá-

val vannak azon iparosaink, kikben megvan a 

T á r c a . 
A talmi aranyországból. 

L . . . faluban éppen gyűlés volt Nagyban folyt 
. vita. Mikor azután u gyalesnek vege volt, Peter 
átyáuk a híres ember, kinek egy ieével több tudo-
la, iy volt a fejeoen, mint a többieknek, így szólt 
- mberekhez : 

— Atyafixk, valami okosat akarnék mondani. 
Az atyafiak nagvut barnultak í'eter bátyánk 

íavaira. Vájjon mit akar mondani v 

— No üal csak hai.juk a szot, feleli ra H jó 
kLr. .n bácsi, aki nagy hazafi hi eben allutt. 

— Hat ma csak megmondom Hallgassatok ide: 
— Tegnap levelet kaptam Amerikából. 
— Amerikából? — lön nagy a csudai kozás. 
— Igen, igen. E» az van a levelben írva, hogy 

• ,-gy Amerikába nagy -n gazdag ember lesz 
Ar- va .14 terem a fan, a folyókoan arany haiak 

Í'ntnak, az utcán sült disznók szaiadgalaak, a falum 
'I' • m . Aki éhe? az rag egy szeletet a disznó 

ég levesz a fáról egy cip »t Senki se kén 
faáuui: ,e. Aztán az aranyat rneg ingyen osztogatják 

1: reg Márton erre megcsóválta a fejét. 
— Ma én azt nem hibetGm Pet >r! 
— La se — mondja egy ma*ik ember, aki 

^ a Márton bácsinak. 
— Ma pedig eibiheUt k nekem, ha mondom, 

*>en u levél nem hazudik. 
A jó Marton bácsi megint megcsóválta a fejét. 
— Má pedig akarhugy van, en nem hiszűk 

mnhL i levélnek 
-'-rre mar a falu esze, a bíró uram is beleszólta 

Hg..: 

— Hát olvassa kend föl! — Majd meglátjuk, 
hogy mi az igaz benne 

Péter bátyámnak e sz >ra büszkébben dob .gott 
a szive Méris okos embernek tartjak 6t . . . 

Elő is vette a nagy levelet é? elkezdé olvasni. 
Az emberek csodálkozva hallgattak és mikor 

vége volt a leveiuek. Péter bátya így sz >lt hozzájuk : 
— No ugy-e, hogy mégis igaz v 

— Mar ugy k <11 lenni, — mondja ru Papp 
Józsi a kisbíró, meg a levélbordó. 

— Nohát ki gyüu el velem Am^rikaba f 
— En is mügy >k, mondja egy másik. 
Es még t bben i? szóltak volna, de Márton 

bácsi vette at a szot 
Atyahak! Ne menjetek Amerikába, ne higy-

jetek a levélnek, m-lyet bizonyara gonosz ember 
kuld >tt, b így ámítson benneteket. 

Hat m g aztán tudjatok-e, hogy az a haza 
ellen bun es lázadás Isten ellen r Aki itt nem tud 
magélni, nem tud az ott sem. Ne higyjétek, hogy a 
pénzt ott ingyen osztogatjak Móg k öli azért dol-
g izm a banyaban. 

De az k bizony nem hittek neki; hallgattak 
az áruló szóra, eladlak mindenüket es bacsut vettek 
a faluul, a szép hazájuktól, hogy elvitorlázzanak 
Amerikába, a dollár..k hazájába. 

Mikor elbúcsúztak a falubeliektől a jó Marton 
bácsi intól';g szólott bozzajuk : 

— Meglássátok csak. hogy Marton bácsinak 
igaza volt . . Visszaj >tt >k ti még onnét, de mng-
laijatok, hogy nem ilyen áuapotban . . . 

• » 

Három esztendő mult el azóta, hogy a fonti 
esemény L . . . . faluban lejátszódott A kézségben 
azóta nagyot fordult a világ kereke. — Azok, akik 

Jotthju maradtak, boldog. megelégedeU emberek let-

tek, akik nem kívánkoztak Amerikába, kik nem tud-
tak. nem akartak itt hagyni édes hazájukat. 

Éppen karacsony este volt. A béke és szeretet 
ünnepe. Remény szilit a szivekbe, a remenynek édes 
szikraja, mely felmelegítette a sziveket. A minden-
napi életet ünnepi >r >m vallotta fel. 

A jó Marion bácsi házánál a család az asztal 
mellett ült, kezükben éaekes kónyv. Mennyi áhítat-
tal szállt fel ajkukról a k<iracsouyi ének : 

Midőn a pásztorok Betlehembe 
Nyájat őriznek éjjel a mezőbe . . . 

Es amint igy szállt az ének a hivfik ajakáról, 
azalatt az ajtón kopognak és belep egy béna, falábú 
ember 

— Dicsértessek az Ur Jézu4 Krisztus neve ! 
— Mindórokké, ámen! — feleiének azok. 
A koldus, amint szemeit kórulh írd i/.z* a szo-

bán, könnybe la:jadt Egy darabig s/ótlauul nézte 
a boldog csal ili k > t, a m 'g jlé^ed Ht, az öröinot, 
miközben keoHb«n lajlalmasin föl-föltünnek ámul t 
lefolyt e.-niekei. H >j ! de fájdalmas visszaemlékezés 
volt is ez , . . 

A j» Mari m bácsi és családja szán ikozva néz-
ték a béna k .idusi, k, végre a keblében duló tajdil-
mas emlékektől gyöt írvn, lórod«zett hangon inog 
szolalt: " 

— Marion bácsi, édes jó Márton b á c s i ! Hát 
riom ismer engemv Hat olyan nagyon megváltoztam 
én v Hja, a faláb, a szenvedés, a bánat megtört 
engem . . 

Marton bácsi tágranyitott szemekkel bámult a 
koldusra, majd hirtelen felderult u/. arc i é- n íglep ;tvu 
kiáltott : 

— Jézusom, hisz ez a Madár Péter ! 
Odarohant a koldushoz, meg ilelte, megcsókolta 

és a nagy felindulástól csak egy sz >t bírt kiejteni: 

J l szénsavas ásványvizek királya. Bo r s z ék i gyógy- és iiditöviz, 
Raktáron a 3íegaforras-sz;l£vi2gaárnál ^tószegen. 



szorgalom és igyekezet, de alacsony művelt-
s í i k n é l fogva "nem birnak érvényesülni. A 
száz közül csak egy példát. 

Állítólag hires a szegedi halbicska. Hát 

híresnek hires, de meddig terjed a hire ? Ne 

kutassuk. Messze állunk mi még Scheffieldtől 

és Szolingentol. Álljunk szóba a magyar késes 

mesterrel és váltsunk szót egy angol iparos-

tarsavai és nyomban látni fogjuk a nagykü-

lömbséget Az angol tanult, művelt világlátott 

nagy összeköttetésekkel biró iparos, ami alap-

képzettségének tulajdonitható. A mieinknek 

látóköre pedig az iparostársulaíokon tul nem 

terjed. 

Iparosainkat tehát művelnünk kell előbb. 

Knelkül nem erünk célt, még ha százával 

rendezzük is az iparkiállitásokat. Önnál ló fel -

fogásra és kompozitióra a tanulatlan elme nem 

kepes soha. Évek hosszú során át sürgették az 

1884. évi XVI I I . t. c.-nek revízióját és lassan 

már kezd derengeni a láthatáron. 

A törvény iparoktatási részétől lügg igen 

sok, mert hiszen közel I O O . O O O tanonc van az 

országban. A törvény revíziójával véget kell 

vetni annak az abszurd állapotnak, mely ina 

uralkodik, mert hiszen ma segéddé avatható az 

analfabéta tanonc is. Ilyen legyen hivatott arra 

hogy mint mester megállja a helyét? Soha! 

" Van pedig belőlük elég sok. És ez a fő-

baja a mi iparunknak. Nem lehet célunk e 

helyütt az iparos nevelés vezérelveit előadni, 

csak arra kívántunk rámutatni, hogy iparunk 

felvirágoztatását nem fogjuk elérni mindaddig 

mig népünk lelkében meg nem gyökeredzik az 

a meggyőződés, hogy egy iparosnak, aki ma 

boldogulni akar, többet kell tudnia az irás-

olvasasnal 

A vasmegyei mutortenelmi kiállítás elokeszitese, 
Élénk érdeklődéssel kisért ülést tartott tegnap 

délután a Vasvármegyei Műtörténelmi Kiállítás 
igazgató-választmány a a vármegyeház nagytermében. 
Az ülésen, melyen Békássy Itván dr. fiiispán elnö-
költ, megbeszélték az előkészítés legsürgősebb mun-
kálatait. 

Békássy István í'r. főispán üdvözölte a nagy-
számban megjelent választmányi tagoka', majd 
Geiringer Zsigmond dr. ügyvéd, a kiállítás titkára 
terjesztette elő jelentését az előkészítő bizottság ed-
digi működéséről. Jelentette, hogy a gyiijtőiveket 
mar beszerezték s ennek aredméuyeképpen közölte a 
választmánnyal, hogy 04 kiállító lelentkezett, akik-
nek kiállítandó tárgyaik kétmillió korona értéket 
képviselnek. Az igazgatóság egyik legfontosabb 
teendője a kiállítandó tárgyak biztosítása volt, ami 
nagy gomlot adott a bizottságnak, mert kétséges 
volt, hogy sikerül-e egyáltalában biztosító társasággal 
tisztességes feltételek mellett, megállapodásra jutni. 
Az utolsó pillanatban akadt egy kartellen kivül 
álló biztosító társaság, a Hungária, amely vállalko-

zott a* üzlet megkötésére, kikötvén o biztosított 
összegből 1.25 százalékot (pro raill.) díjtételt, vagyis 
minden ezer korona után 1 korom -> fillért. 

Tekintve, hogy óriási összeg biztosításáról van 
szó, a biztosítási dij jelentékenyen megterhelne a 
kiállítás büdzséjét. Elénk vita indult m -g a kerdós 
körül, ki fizesse a biztositisi dijakat. 

Az elnöklő főispán alkalmas propozinot talált 
arra, hogy a kiállítás pénztára túlságosan meg ne 
terheltessék. Kgyes kiállítók már jó előre ''laján-
lották azt, hogv a reájuk eső biztositasi dijakat OK 
maguk viselik Ezt kellene lehetőleg általánosítani. 
\ választmány természetesen nem oktrojalh itja ra 
egv kiállítóra sem, hogy a tárgyak biztosítását 
magára vállalja, ilven irányú kérelemmel azonban 
hozzájuk fordulhat. A kiállított targyakat - es 
pedig üz és betörés ellen — a bizottság egy 
összegocn fogja biztosítani > a választmány fölha-
talmazta az elnökséget arra, hogy felhívást bocsás-
son ki a kiállítókhoz, kérve őket, hogy a nagy költ-
ségekre valő tekintettel, amely azonban az egyes 
kiállítót csak kis mértékben terheli, ki-ki viselje 
saját kiállított tárgyainak a biztosítását 

A kiállított tárgyakat féltő gon Idal fogja őrizni 
a bizottság. 'A rendőrség állandó embert tog oda-
állítani, állandó tüzőrség vigyáz a kultúrházban, 
melyet Minimax tüzoltókésziilékkel szerelnek fel, 
detektívek ügyelnek a kiállított műtörténelmi emle 
kek testi épségére, s valószínűleg katonaságot is 
vezénveinek ki őrségre. A jövő hét folyamán való-
színűleg hétfőn a tűzoltóság kiküldöttjei in jelen-
nek a kultúrházban s akkor az esetleg szükséges 
óvóintézkedéseket foganatosítják. 

A vasutak igazgatós agához kérvényt lobnak 
intézni, hogy a kiállítás tartama alatt menetdijked-
•ezményeket adjanak. Nagy gulyt helyes a bi/.ott-
ság a reklamirozásra, melyet Budapestre és a kül-
földre is ki fog terjeszteni. 

Vasmegyében a jelentősebb pontokon fölkér-
nek egy-egy lelkes és tekintélyes férfiút, aki a 
vidéket szervezni fogja. 

A pénztári jelentés szerint a kiállítás eddigi 
bevétele 1430 korona, kiadási 1042 korona tW tiliér. 
vagyona 3387 korona 31 fillér. Kz az összeg előre-
láthatóan kevés lesz a folyó kiadások fedezésére s 
ezért felhatalmazta a választmány az elnökséget 
arra, hogy a kultúregyesület közgyűlését hívja össze 
amelyen azután a költségekre előleget kell kiutalni 
az egyesület pénzéből. 

Kiállítandó tárgyakat egészen augusztus 20-ig 
lehet bejelenti. 

Itt jegyezzük meg azt is, hogy a kiállítás ren-
dezése miatt a kulturterem a kiállítás megnyílásáig 
zárva marad. 

Amiért is figyelmeztetek ezen idők pontos h 
tartására, viszont az itt fel nem soroltak iparuké 
e g é s z n a p o n át szüneteltetni kötelesek. 

Kőszeg, 1912. augusztus 16-án. 
KÓSZegi Józstj rendőrkapitány 

uwsi t>i2 Hirdetmeny. 

Kőszeg szab. kir. város számvevőség,; i 
közhírré tétetik, hogy a fulyó évi hadmentességj j: 
kivetési lajstrom folyó évi augusztus hó 17-tűi "-'4 í 
8 napi közszemlére ki van téve. " 

Kőszeg 1ÍH2. augusztus 10-án. 
A számvevőm'y. 

Helyi hírek. 

Városi ügyek. 

— Barátom!. . . 
A koldus nem birt szólani. Lerogyott a székre 

és eleinte halkan, majd hangosabban zokogott. A 
család meghatva nézte a jelenetet. I)e Márton bá-
tyánk hamar magához jött és vigasztalókig szólt a 
béna emberhez: 

— Soh'se busulj Péter, későn van már. Hifibb 
kellett volna meggondolni a dolgot, l'gy e, hogy 
mondtam, hogy maradjatok, no menjetek. De ti ki-
nevettetek engem. De mond esak mi történt veled? 

Felrobbant a bánya és az egyik lábamat elvitte. 
Aztán pedig elküldtek a bányából. Azt mondották, 
hogy m »t már mehetek, nyomorékra nincs szük-
ségük 

Marton bácsinak elborult a homloka, szomorúan 
kérdé : 

Hat a többiekkel mi történt? Élnek e? Mi van 
velők ? 

A koldus könnyezve fájdalmas hangon felelte: 
Azok ott maradtak a bányában örökre. 

({öresos zokogás váltotta fel beszédét. A jó 
Márton bácsi és a többiek, is sirva fakadtak és sirtak, 
sírtak sokáig. 

A béna ember végre megszólalt: 
Megérdemeltük e csapást nagyon. Megbán-

tottuk a hazát, a/, édes hazánkat. Hűtlenül itthagytuk 
a falunkat. Kincseket kersetünk és én lábammal, a 
többiek pedig életükkel fizették meg azt. Így jár az, 
ki sorsával nincs megelégedve. 

Azzal megszorította a jó Márton bácsi kezét 
és könnyezve rebegte 

De most már jól van minden, ott vagyok, 
ahová vágvtarn,é'les hazámban, szép Magyarországban. 

S*. li. 

2831 912 Hirdetmeny 

Beszterce-Naszód varmegye naszódi járásánál 
jégkárosultjai javára adományokat elfogad a polgár 
mesteri hivatal. 

Kőszeg, ltH2. évi augusztus hó 10. 
Aligtutzt János, polgármester h. 

2731 912 Hirdetmeny. 

Kőszeg szab. kir. város gyümölcstermése f. hó 
20-án délután 2 órakor nyilvános árverés utján 
eladatik. 

Az árverés megkezdődik az alsó vámnál. 
Kőszeg 1912. augusztus hó ll>. 

Auyusrt János, polgármester h 

Hirdetmeny. 

A szt. István napi munkaszünet tárgyában. 
Felmerült panasz és feljelentés folytán újból 

kihirdetem, hogy szt. István napján az ipari munkát 
csakis a következők végezhetik: 

1.) e g é s z n a p : Baromhizlaldáknál az összes 
munkalatok, cukrász és mézeskalácsos iparnál, élő 
állatok felhajtása,-szallitasa, fényképész ipar, furdö-
intézeteknél szükséges munkák, hírlapok elárusitása 
és széthordása, jégnek gyártása-árusítású szállítású, 
kenyér péksütemény, tej és gyümölcs elárusitása és 
házhoz szállítása, nyomdaiparnál halasztast nem tűrő 
nyomtatványok előállítása és széthordása, szálloda, 
vendéglő és kávéházakban bármi ital kiszolgáltatása, 
szódavíz gyártása, elárusitása és házhoz szállítása 
és végre természetes virágok árusítású. 

2) d é l i 12 ó r á i g : Borbély és fodrászipar az 
üzleti helyiségben, azontúl csak magánlakásban, 
gépiparnál halaszthatatlan javítások, gyorsáruk fuva-
rozása, kisiparnál sürgős javítási munkák, sütőhöz 
sütés céljából vitt tésztanemuek és húsféléknek 
mészáros és hentes iparnál, elkészítés, elárusitás és 
szállítás. 

3.) d é l e l ő t t i 10 ó r á i g : Minden a napi 
élelmezéshez tartozó cikkek u. in.: zöldségfélék, só, 
liszt, cukor, kávé, fűszer, bor, thea, rum, csemegék, 
főzelékek, húsneműtk stb. elárusitása, nemkülönben 
u szatócs üzletekben is az elárusitás és házhoz szál-
lítás. Pékipari munkalatok, ideértve a pékinühelyek-
ből történő elárusitást és szállítást. 

4.) d é l e l ő t t i ó r á i g : Az iparszerüen űzött 
ablaktisztítás és szóbapadló fényezés. 

István király napja lesz e hő 20 an. azaz ke , len 
megünnepelve s ez alkalomból az üzlethelyiségek 
szokás szerint egész napon át zárva tartatnak. 

A sorozásuk sorrendje városunkban a kővetkező-
augusztus 2<i án Nemesesó, Nagyesömöte, Küszé"-
szerdahely, l'7 én Kohonc nagyközség, Városhodász 
Csajta, Bandoly, 28-án Léka, Alsószénégeiö, l\)r' 
gölény, Borostyánkő, én Kőszeg város. 

Az uj vasúti állomáson Ludad—Pösén csütör-
tökön állottak meg először a vonatok. Kz alkalom-
mal jóformán az egész község lakossága ott állott 
az őrháznál s büszkén nézte a nálut megálló vona-
tot. Most elkezdik építeni a Gyöngyösapati melletti 
feltételes megállóhelyet s októberben még ott i* 
meg fognak állani a vonatok. Ideje volna azonban 
hogy ne annyira az állomásokat szaporítsák, mint 
inkább a menetsebességei fokozzák, inert ezek a mi 
monstrum hegymászó mozdonyaink igazán boszan-
tóan másznak. 

A Nyugatmagyarorszagi Foldmivehk Gazdasagi 
Egyesülete a f. ev oktober ho 27. 28 29 en tartja 
meg ez évi országos tenyészbaroinfivásárját Sopron-
ban a régi városi lovardában teljesen zárt és fedett 
helyen. Az egyesület a felhívásokat a bejelentendő 
és eladó tenyészbaromfiakra most küldötte meg a 
baromfitenyésztőknek. Bejelentéseket a vásár rendező-
sége a f. év szép ember hó 3U ig fogad el. A beje 
leütések a Nyugat magyarországi Földmivelök gazda-
sági Egyesülete Szombathely, címére küldendők meg 
a fennti határnapig. Alapos kilátás van arra, hogy 
a baromfitenyésztők által felküldött teny ész baromfiak 
nagy része ismét mágus áron kel el, mert u földmivelés-
ügyi kormány tenyészburomfiszükségletének egy 
részét ismét Sopronban fogja beszerezni. Az egyesület 
vezetősége pedig mindent elkövet, hogy a külföldi 
baromfitenyésztők a soproni tenyészbaroinfi vásárt 
ismét felkeressék és szükségletüket ott szerezzék be. 

Azon bortermelok, kik amerikai szőlővenyigé-
ket vagy oltványokat jutányos áron m grendelni 
óhajtanak, jelentsék be igényüket a bortermelők 
szövetkezeti elnökénél legkésőbben folyó évi szep-
tember hó ló éig. 

Táncmulatság Kosenkranz Márton agilis tánc-
tanárunk ezidei tánctanfolyamának befejezése alkui-
mából e hó 24 én a Mulató nagytermében táncmu-
latsággal egybekötött zaró ünnepélyt rendez, melyre 
a meghívók e hét folyamán küldettek szét. A fényes-
nek ígérkező ünnepség sikerét tetézni fogja azon 
körülmény, hogy tzen estén lesz megünnepelve 
Kosenkranz Márton ittműködéséuek 20 éves jubile-
uma, melynek tiszteletére a szünetek alatt tiuál Mici 
és (íoldsand Margit úrhölgyek valamint Üonuth Jenő 
ur egy kis meglepetéssel fogják a n é. közönséget 
szórakoztatni, szunóra után pedig cotilloiitáuc lesz. 
Előreláthatólag a Mulató termei zsúfolásig telve 
lesznek mulatni vágyó ifjúsággal és ünneplő k<»/ n-
séggel, mert bizonyara nem fogják elmulasztani 
Kosenkranz Márton legöregebb tanítványai sem, 
hogy ha csak lehetséges az ünnepély keretében föl 
ne keressék és jubileuma alkalm iból üdvözöljék. Két 
évtized generációját vezette be a jubiláns tanetaiiár 
Terpsichore művészetébe, tehát csak elvárható, hogy 
megmutassák ezen uenerációk itt I vö tagjai, hogy 
mennyire ment képességük a táncművészet ezen 
múzsáját magukévá tenni Az ünnepély este nyolc 
órakor veszi kezdetét. — Beléptidíj s z e m •lyenkiut 
1 korona. 

A mariacelli búcsúsok szerdán külön vonaton 
utaztak a kiváló kegyhelyre. Kőszegről 11H) en vettek 
részt és a sörgyári állomásnál szálltak fel a vasútra, 
mely azután a rőtfalvi állomáson a felsővid król 
még mintegy 41(0 résztvevőt, összesen tehát majdnem 
GUO at szállított. Ily óriási számban még sohasem 
vettek részt, de ily olcsó — fejenkint oda vissza 
15 korona és kényelmes gyors utazásra sem nyúj-
tatott eddig alkalom. Az időjárás igen kedvezett 
búcsúsok pénteken este körmenetben vonultak l>o a 
városba és a lézus szent szive templomába. 

A szt. István napi munkaszünet nem törvény-
szerinti betartásáról tettek panaszt és fel jelentést 

rendőrhatóságunk ellen. E z okból a nemzeti |unnep-

nck törvényes intézkedéseit hivatalos h i rdetmény-

ben újra hirdeti ki a mai számunkban. E szer int a 
j divat-játék,- rövidáru,- bútor,- ruha-, köuyv-, ékszer-, 
óra-, vas s hasonló, nem élelmi vagy más néUúlo/.-

Jhetetlen cikkeket elárusítók e napon üzleteiket eg.v-
1 általában nem gyakorolhatják, — a f ű s z e r e s e k szat"-

J e h é r $ é l a 
Szombathely, 3<irálij-utca 5. sz. 

Z telefon szám 367. 

Rendkívüli nagy óra- és ékszer-raktár. 
Ó r a - és ékszer jav i tó műhely saját szakképzett felügyeletem alatt. ^ y 0 
S A legkényesebb Ízlésnek megfelelő dús választék ^ $ # 

= = = = = ó r a - é s é k s z e r - á r u k b a n . 
Yideki megrendelések es Javitasok ggorsan és lelkiismeretesen eszközöltetnek. o o 



k hentesek csak 10 óráig, szikvizgyárak; borbé-
' V \2 óráig, cukrászok, pékek egész nap, amint 

különben a hirdetmény részletesen feltünteti, 

l[v körülményre az érdekelteket ezennel azért 
jVelmfztetjük, mert a hatóság a mulasztók ellen a 
'hitető eljárás megindítására van kötelezve. 

Felebbezes. A közös laktanya mellé épi-

V!1(]ó k: tonai korház építését két Egymást követő 
,rviilés többsége újból is Laas József építési 

vtllalkózónak juttatta. Az olcsóbb ajánlattevő Müller 
, Weisz szombathelyi vállalkozó cég pedig szintén 

',jl,ól megfelebbezte a határozatot, mert szerintük a 
iniszter maga is megállapította, hogy Laas József 

lém felelvén meg az előirt feltételeknek, nem lett 
,l,Kl pályázatra bocsátandó. A felebbezésnek aligha 

'.jz foganatja, mert időközben Laas József pótolta 
i hiányt és a vállalati összegben nem nagy az eltérés. 

Kirándulás. A helybeli fiatalság István király 
,j,ján kirándulást rendez, amelyen vendégeket is 

. iVt-> n látnak. Gyülekezés a Főtéren, indulás ti 

r;lkor. Az útirány Herinannforrás, Vadászlak, Léka. 

Öngyilkosság es gyilkossági kiserlet Egy nagy 

irosi családi tragédia játszódott le egyébként egy-
hangú csendes városunkban múlt kedden délután. 
Weiiíl Gusztáv 39 éves helybeli szőlőmunkás kísér-
tet tett felesége Kohlenbrenner Teréz ellen, hogy 

at megölje s mikor ez a veszedelem elől sebesülve 
menekült, a merénylő férj önmaga ellen fordította 
-QZU-'.I, rozsdás, kilenc miliinéteres forgópisztolyát, 
>ziven lőtte magát s azonnal meghalt. A szeren 
•sétlen ember vagy két évvel ezelőtt hat gyermek-
ül lett özveggyé. Nemsokára uj asszonyt hozott a 
:i;i/.lioz Vörösvágásról, fiatalt, ki ugylátszik nehezen 
t r lőtt bele a reá nézve terhes családi helyzetbe, 
mii sokszor összezördülésekre vezetett és az ilye-
neknek az volt a vége, hogy a fiatal asszony el-
hagyta férjét és a rea bizott árvákat. Weigl több-
kor is rávette feleségét a visszatérésre s így történt 
i kedden is. De újra kitört közöttük a harc s 

iiiik^r az asszony a szekrényhez ment, hogy újra 
sszeszedje holmiját, Weigl fegyverrel lépett eléje s 

Kijelentette, hogy többé nem fogja elhagyni a há-
zat. Fejére célzott s a golyó arcát és orrcsontját 
-ebesitette meg. Nyomban másodszor is lőtt, de nem 
•ulalt. Ekkor az asszony megfogadta, hogy in '̂g-
aiaiad a házban, de a következő pillanatban segé-
lyért kiáltva futott ki a kapun és ugyanakkor újra 
elhangzott egy lövés : Weigl szivén lőtte magát a 
konyhában, hol néhány pillanatnyi vonaglás után 
meghalt. A helyszínen megjelent hatóság ezt álla 
pitotta és az öngyilkost a temető hullaházába szál-
líttatta. A ;sulyosan de nem életveszélyesen meg-
sebesült asszony, az első segély után elhagyta a 
.lázat és atyjához Vörosvágasra utazott. A gyámi 
iatóság gondoskodott a csekély vagyon leltározása-
it és a gyermekekről is. Weigl értolmes, szorgal-

mas szőlőműves volt, akit első felesége korai elhunyta 
s szerencsétlen második házassága juttatta ily 
szomorú sorsra. Sokat beszélnek arról is, hogy 
második feleségének sajátos életviszonyai keserítet-
lek el s nem is mutatott szeretetet az ettől nemré-
giben született gyermek iránt, de ez már nem tar-
ozik a nyilvánosság elé, ezt a nyomozó hatóságok-
nak hivatása kideríteni,, mennyiben felel meg u való-
ságnak. 

Sportegyletünk labdarugó markózese mult vasár-
napon a szombathelyi Kereskedelmi Kör első csapa-
tával nedves, sáros talajon nem járt kedvező ered-
ménnyel. A vendégcsapat 7 góllal 1 ellenében győ-
utt nagy fölénnyel azért, inert csapatában több el-

sőrendű 'oly játékos vett részt, kik az előző mérkő-
zésnél nem voltak még tagjai, míg a mi csapatunk-
nak J— 3 jobb játékosa hiányzott s ezek csak jóval 
gyengébbekkel voltak helyettesíthetők. A bírói tisz-
t i Schónbauer Frigyes nagy szakavatottsággal 
1 itta el, de talán mégis egy kissé túlságos figyel-
mességgel a vendégcsapat iránt. Az első góllövés 
kétségtelenül a szombathelyiek kapujába esett volna 
i.i egy kétes „obsit" miatt lenem fütyüli a játékot. 
Az eredményt különben a szombathelyiek tulvehe-
mens játéka is eredményezte, mely ellen a mi játé-
kosaink hiába küzdenek, ha nem viszonozzák ugyan-
ban erőszakossággal. Freyberger bátran és ügyesen 
játszott, Simon mint kapus is jól megállotta a he-
lyét. Preisz és Keller kitűnően bekkeztek, Czike lőtte 
íz egyetlen gólt. Lőhetett volna Steininger többet 
\ de a kapu előtt mindig elveszti higgadtságát. — 
Ha vasárnap délután \,5 órakor újra mérkőzés lesz. 
l-mttál a szombathelyi kerékpáros egyesület csapata 
'•s/.i fel a küzdelmet a mi első csapatunkkal. Ke-
lélhetőleg ezt is oly nagyszámú közönség fogja 
végignézni, mint mull vasárnap. 

Epitesí kihágás. A inost épülő Hacker-féle ház 
•gyében épitészrendészeti kihágási elj;irás van folya 
latban, mert nem tartották be azon méretet, inely-
'•'i magállapodás tortónt és végleges építési engo-
% nélkül épített. A hatóság ugyan nem tett az 
e»len kifogást, hogy a kezdő munkálatokba foghas-
sak , de felhívta a tervezet beadására, amit tenni 
^mulasztott. Ez aligha fog segíteni a bajon, hogy 
,,lt a sikátor keskenysége megváltozzék. Az lett 
yolna a helyes álláspont, e házat kisajátítani ésutca-
"yitasra felhasználni. A mögötte levő inisik ház e 

igen olcsón volt m e g s z e r e z h e t ő . Most a város 

pgy szazadon át várhat. Csak lett volna varos 
szabályozási terv, akkor sem történhetett volna ilye-
l,,n módon az építés. Ha a túllépett 10-15 centime-
|Hrl le is hasítják az épületből, a ronda „póstagászír 
Jvábbra is az marad. 

V i d é k i h i r e k . 
Felsoorött az újonnan épült kórházi kápolnát 

mult vasarnap szentelte fel gróf Mikes János me-
gyéspüspök. 

A s.ombathelyi szini szezon első része mai na-
pon bezárul. Thury Elemér nálunk is ismert szín-
társulata bucsut vesz Szombathelytől, — szeptember 
l-ig szünet lesz, — akkor pedig bemutatkozik Thury-
nak teljesen újonnan szervezett társulata. 

A 18 ik honvedgyalogezred 70 tiszttel s 1500 
főnyi legénységgel szerdán Szombathelyre érkezett, 
hol egy napos gyakorlat után csütörtökön pihentek 
s pénteken tovább mentek a dandárgyakorlatokra. 

Nagygencsen ina nagyszabású ünnepélv kere 
tében szentelik fel a tüzoltóegyesület zászlóját A 
zászlóanyai tisztséget Széchenyi Rozs iné grófné 
vallalta el, az ünnepi beszédet Sinkovich Elek fő-
szolgabíró fogja mondani. 

Rosszul sikerült a vasvári bucsu Csütörtökön volt 
\ asváron a bucsu, mely évtizedeken keresztül 15—20 
ezer embert szokott V asvárra összegyűjteni. Az idén 
máskép történt. Most is megvolt a különvonat, mely 
Szombathelytől kezdve minden kis állomáson megállt, 
de a nagy lömegek helyett csak J—4 ember J szállt 
fel egy-egy állomáson. A bucsun össze-vissza 3—4000 
ember vett részt. 

Halalos szerencsetlenseg történt kedden reggel 
a szombathelyi vasúti állomáson. Sas György kocsi 
mester egy teherkocsi magasan levő fékjéről leesett 
a sínek közé s a mozgásban levő vonat mindkét 
lál>át levágta A szerencsétlenül járt kocsim-stert 
a nagy vérveszteség folytán nem lehetett megmen-
teni s kedden délben meghalt. 

Polgári leanyiskola nyílik meg szeptember 1 én 
Sárvárott. 

Körmenden e héten tartotta évi rendes közgyű-
lését az őrségi református egyházmegye Chernel 
Antal gondnok és Szűcs László esperes elnöklete 
mellett. 

Az eyesz zaszioalj honvedsaget befizette a Kör-
menden levő cirkuszba Batthyány Srattman Ödön 
herceg, a körmendi vár ura, hogy mielőtt elmennek 
a nagy gyakorta'ra, egy kis szórakozást szerezzen 
nekik. 

Gyöngyösön a minapi zivatar alkalmával az ég-
boltozat nyugati részén, amerre a zivatar főtömege 
elvonult, riika természeti tünemény volt észlelhető. 
Fél kilenc óra tájban ugyanis gyönyörű, hatalmas 
tűzgolyó szállt alá a felhőből es szemmel szépen 
kisérhető pályáján szikrázva haladt tova. A tűzgolyó 
a villámoknak egyik faja, melyet gömbvillám néven 
ismer a tudomány. 11a a földre jut, ha'almas ugrá-
sokat tesz és lángbmgerbe borit mindent, ami útjába 
akad. Az épületben össze-vissza szaladgál és gyújt, 
inig végre is bomba módjára széjjelrobban. A gyön-
gyösi gömbvillám nem tett kárt semmiben, termé-
szeti tüneménynek azonban nagyszerű volt. 

Az első sorozás hétfőn volt vármegyénkben és 
pedig Celldömölkön. 214 leyény került a sorozás 
alá, tauglich lett S0, tehát J70/o, ami az eddigi so-
rozási eredményekhez képest nagy emelkedést mu 
tat, ami a fölemelt létszámban leli magyarázatát. 
Eddig rendszerint L'U 2ö°/o vált be 

Több yaltohamisitas fordult elő körülbelül egy 
év óta az őrségben, de miután ezen bűnügyek meg 
a kezdet stádiumában lettek elintézve, a hamisítók 
nem kerültek komolyabb konfliktusba a hatósággal. 
A gazdákra nézve erős nyári muukaszezon követ-
keztében ezen ügyek azonban teljesen megszűntek, 
míg most ujabban ismét előfordult egy váltóhamisí-
tás, melyet csupán a puszta véletlen kerített nap-
fényre. rethő József viszáki gazda egy 280 koronás 
váltót állított ki és alairta mint elfogadó, kibocsátó 
és forgató, e két utóbbit azonban Pethő János és 
Avas Kálmán jómódú gazdák nevében, benyújtotta a 
Vármegyei Központi takarékpénztár őriszentpéteri 
fizető helyére, hol a váltót tekintettel a kibocsátó és 
forgató boni'ásara leszámítolták. Azonban a pénzt 
véletlenül Pethő Jánosnak küldték, ki nem keveset 
csodálkozott azon, hogy neki pénzt küldenek mikor 
nem kért és érdeklődni kezdett a takarékpénztárnál 
nem különben a takarékpénztár is érdeklődött a do-
log iránt. Kiderült, hogy Pethő János és Avas Kai 
mán aláírását Pethő József hamisította, miután a 
két aláíró nem ismerte el aláírását; Pethő János az 
összeget a takarékpénztárnak hiánytalanul vissza 
szolgáltatta, miért is valószínű, hogy a takarékpénz-
tár nem tesz följelentést s ezen ugy büntetlenül 
marad. 

Az első magyar pilotanö Steinschneider Lili, 
budapesti aviatikus csütörtökön fényes sikerrel tette 
le a pilótavizsgát Bécsújhelyen. 

K e t i k r ó n i k a . 
Lukács László miniszterelnök csütörtökön tar-

totta beszámolóját Nagyenyeden, hova 116 munka 
párti képviselő kíséretében érkezett. A miniszterel-
nököt lelkes ünneplésben részesítették. Beszámoló-
jában részletesen foglalkozott a többségnek és kisebb-
ségnek a közelmúltban lefolyt harcával, a véderő-
javaslatnak megszavazásával s a törvényhozási mun-
ka lehetőségének fenntartása érdekébon tett intéz-
kedésekkel; jelezte a legközelebbi munkaprogrammot 
melynek a tisztviselői nyugdíj törvény, a jövő évi 
költségvetés s a válásztójogi reform főpontjai. 

A nagy hadgyakorlaton repülőgépek is fognak 
részt venni. Hadügyi kormányzatunk ugyanis a 
hadsereg céljaira három kilencven lóerős Ftrik-féle 
monoplánt rendelt, melyeket hétfőn vettek át s ame-
lyek a szeptember elején tartandó nagy hadgyakor-
laton már szerepelni fognak. Ez lesz nálunk az első 
hadgyakorlat, melyen repülő gép is teljesít katonai 
szolgálatot. 

Az uj választói jog A kormány félhivatalos 
lapja a Magyar Nemzet vasárnapi számában nyil-
vánosságra hozza a készülő választójogi törvény-
javaslat főbb alapelveit. Eszerint a választójog az 
értelmi cenzus alapján fog fölépülni s a választói 
jogosultságot a javaslat az elemi iskola elvégzéséhez 
fogja kötni. Nem küszöböli ki a javaslat teljesen a 
vagyoni cenzust sem, ennek érvényesítésére azonban 
a kormány egy lépéssel sem megy tovább, mint a 
mennyi azt a föltétlen szükség és a célszerűség 
igazolja. A választó-jogosultság korhatárát a terve-
zet 24 és 30. évek között állapítja meg. A lakhely 
kérdésében a tervezet azt a megoldást választja, 
helyesebben ahhoz a föltételhez köti a választói jo-
gosultságot, hogy a szavazó ugyanabban á község-
ben legalább euy esztendeig lakjék. A választási 
aktusra vonatkozóan a tervezet a szavazás decentra-
lizációját hozza javaslatba olyanképpen, hogy a sza-
vazás nagyközségenkint, körjegyzőségen kint, a vá-
rosokban pedig szavazókörönkint történjék. A ter-
vezet minden választási költséget eltilt és egyéb 
rendszabályokat is alkalmaz a választási eljárás 
tisztaságának megóvása érdekében. A kormány külön 
törvényjavaslatot terjeszt elő a kerületek uj beosz-
tásáról. 

Meytalaltak Kecskemétit, azaz, hogy csak a 
csontvázát Csurgón, Csordás Mihály gazda házánál. 
A nyomozás még folyik ezen ügyben, de erős gya-
nuokok arra engednek következtetni, hogy Csordás 
a nála rejtőzködő Kecskemétit eltette láb alól, pén-
sét elrabolta, — s mikor már azt hitte, hogy a 
gyanú ellene fel nem támadhat, 1902-ben az addig 
teljesen vagyontalan Csordás házakat és földeket 
vett s megmagyarázhatatlan módon a környék leg-
vagyonosabb gazdáj i lett. Hirtelen meggazdagodá-
sáról nem tudott megnyugtató felvilágosítást adni. 

Tömeges hitvesgyilkossag ügyében fog ítélkezni 
a szabadkai októberi esküdtszék. 2 gyilkosság, 1 
gyilkosság kísérlete, 2 szándékos emberölés és 2 
halált okozó súlyos testi sértés kerül az esküdtbíró-
ság elé és ezek mind a hitvestársak ellen lettek 
elkövetve. A szabadkai törvényszék elnöke kérte az 
igazságügy minisztert, hogy a két hetes esküdtszéki 
ciklust 8 nappal hosszabbítsa meg. 

Krokodilust talaltak az Alföldön a hajdumegyei 
Józsa községben. Valószínűleg a debreceni állat-
sereglettől szökött el. A lakosság puskákkal, botok-
kal űzte, míg végre vasúti munkások agyonütötték. 

Ket koldus boszuból, mert ne.n kaptak alamizs-
nát, fel akarta gyújtani a Pécs melletti Mosztány 
községet. 8 helyen ütött ki a tűz a községijén. A 
gyújtogató koldusokat elfogtak. 

Halaira iteltek Jukicsot, ki Cuvaj horvát bán 
ellen merényletet követett el, de golyója célt tévesz-
tett s a ban mellett ülő Horvoics báni tanácsos 
mellébe fúródott, ki meg is halt. lukics cinkostár-
sait 5—0 évi súlyos börtönbüntetéssel sújtották. 

A valódi 

NESTLÉ 
O Y E R M E K U S Z T J E 
csecsemők Jabbadozók 
gyomorbajosok részére. 

A L E G J O B B A L P E S I T E J E T T A R T A I M A T M 
Egy doboz ara I Kor 80 fill. Kapható minden gyögysierfarban 

ís drogenában.ugyanoll ismerteid iratok ingyen. 

: F r a n c k : 
kávé-pótlék 

ismertetőjel képen ezt a 

: kávé-darálót: 

viseli. 

Óvatosság a bevásárlásnál 
az előforduló utánzatok miatt! 

Gyár Kassán, 



Minek olvas Ön más budapesti napilapot, inint ( 

Az Est et, hiszen a mai újságírás szenzációj a Az Est.i 
mely páratlanul áll az egész monarchiában és a magyar 
ujsftgirásnak teljesen új korszakát jelzi. Alig két esz-• 
tendfí előtt indult meg Az Est Es attól a pillanattól 
kezdve ez i\7. ujsiignév egyszerre az események, az 
érdeklődés, a kíváncsiság ós általános orsz i j jos izgalom 
köSpoiMja krtt Nem akarunk az elmnlt két eactoődőfre, 
Az Est sikereire hivatkozni, mert tények mind ma 
tfiik beszélnek és Az Est minden egyes száma ujabb 
dokumentuma rövid, példátlanul népszerű múltjának 
Ez érthető is. Nem meglepő az, ha akkora szeretette! 
és oly sok áldozattal, oly rengeteg becsülettel és tehet-
séggel készult munkának, mint Az Est sikere van. 
Nincs az az áldozat, amit Az Est meg ne hozna azért, 
hogy a lehetőség legszélsőbb hatarig. minden esemény, 
benne legyen Az Est-ben, még pedig hűen, színezés, I 
túlzás és ferdités nélkül, magáért azért határtalan, 
oromért, hogy sok százezer embernek újdonságokat! 
mondhasson.' Ezért van az, hogy szerte Európában 

de mondhatjuk, hogy szerte a világon — mindenütt 
ott vannak Az Est munkatársai, a kik távirati uton, 
telefon vagy expressz;levelekben számolnak be az 
érdekes eseményekről. És emellett Az Est a legolcsóbb 
napilap, amely egyes számomkint véve is csak 0 fillérbe 
kerül. Leghelyesebb ha olvasóink mutatványszámot 
kérnek Az Est kiadóhivatalától (Budapest VII , Er-
zsébet-korút 1Í0. szám), amely reánk való hivatkozás 
esetén szívesen kuld mutatványszámot. 

Ai epitesi váltó Hogy az Osztrák-magyar bank 
menyire üldözi az épitési váltókat, arra nézve a kö- | 
vetkező jellemző adatokat közlik. Nagyváradon a 
tavasszal az építkezés nagy erővel indult meg és Osz-
trák magyar bank ottani fiókjánál a váltótárca a ' 
sok épitési váltó következtében 48 millió koronára 
emelkedett. Bécsben szemet szúrt a dolog és a köz-
pont utasította a nagyvárdi fiókot, hogy az épitési 
váltókat utasítsa vissza, a mi meg is történt. ( 
Lassankint mintegy 10 millió korona épitési váltót 
utasítottak vissza, ugy hogy a nagyváradi fiók váltó-1 
t á rcá j á t millióra csökkent. Hasonlóan jártak el egyes 
galíciai bankfiókoknál is. ahol az épitési váltók szintén 
nagyon megduzzasztották a váltótárca állományát 

Tízezer berlö egy hazban. Newyorkból írják 
nekünk: Az uj Woolworthépületen Amerika leg 
nagyobb építkezésén most 1500 ember dolgozik éjjel-
nappal, mert újévre el kell készülnie. Az alapkövet 
1910 november 15-én rakták le, az építkezés tehát, 
alig vett igénybe két évnél többet. Az összes épitke-1 
zési kiadás 00 millió korona, 890 000 négjrszogláb 
padlófelülete lesz és nem kevesebb mind tízezer 
lakásbérlőnek nyújt hajlékot. Szóval onönmagában 
eiíész város lesz ez az épület, Amerika legnagyobb 
felhőkarcolója, melyben jóformán minden kapható j 
lesz, ami mindennapi élethez kell. 

Dollárok Olaszorsza^ban. Az olasz pénzi'gymi-t 
niszter közlése szerint az utolsó három esztendőben 1 

az Amerikábn vándorolt olaszok 220 millió dollárt 
<1100 millió liráti küldtek haza. Az 1910 iki észten-1 
dőben egymagában közel 100 millió dollárt (félmilliárd! 
lírai küldtek a kivándorolt olaszok hazájukba,mint meg-
takarított pénzt. Az olaszországi egész kivitel össze-
gének felét túlhaladja ez a summa és a kivitelből 
eredő haszon duplájának felel meg. Általában a kiván-
dorlás komoly bajt szokott jelenteni az illető országra 
nézve < )laszországban azonban, a hol sok a fölösleges 
munkaerő és kevés a kereset (körülbelül ugy van mint 
nálunk)a kivándorlás nem csapás és az olasz kormány 
nem is gátolja ennélfogva a kivándorlást, annyira 
nem, hogy volt már esztendő, amelyben félmillió ember 
vándorolt át Amerikába. Olaszország pénzügyi fellen-
dülését. melyet az utolsó évtizedben elért, főként a 
kivándorlásnak és az idegenforgalomnak köszönheti. 

Uricsaládnál 
középiskolai tanulók teívétetnek. Cini a 

hivatalban. 

kiadó 

Császárfürdő B u d a p e s t e n . Nyári es teli 

gyógyhely, a magyar Irgalmasrend 

tulajdoni. Elsőrangú kenés havvi/u yyogyf.irdo; ino 
dern berendezésű gőzfürdő, kényelmes iszapfürdőn 
iszap borogatasok. uszodák, külön h-lgyek es urak 
részére. Torok , ko- es marvanyfurdok : holeg-, szén-
savas- es villamosvizfürdok. A fürdők kitűnő ered 
ménnyel használtatnak, főleg csúzos bantalmaknal es 
idegbajok elír,,. Bo-kura i légzős ervek hurutos ©se 
teiben a altesti pangáaokn U 200 kényelmes lakószoba. 
Szolid kezelés, jutányos árak. Gyógy-és zenedíj nincs. ( 
Prospektust ingyen és bérmentve kuld 

a z i « í n z g a t Ó H i i g ( 

Szombathelyi Takarekpenztar Részvénytársaság. 
U i r d e t m e n y . 

A Szombathelyi Takarékpénztar Részvény-

társaság uj részvényről szóló ' j es (
3 ideig-

lenes elismervények és roszvényjegyek az inté-

zet pénztáránál a hivatalos órák alatt végleges 

részvényekre kicserélhetők. 

Minden három-harmad ideiglenes elismer-

vény és részvényjegy clleneben egy uj részvény 

fog kiadatni. 

Az 1911. évi február hó 5 -ik közgyűlési 

határozata értelmében az egyesítés és kicserélés 

legkésőbb folyó évi december hó 31.-éig esz-

közlendő. 
Az igazga tóság . 

Burgonyaszedőgép 

„Welt"-
Roder 

Modell 1912 
nélkülözhetetlen 

minden bur-

gonyatermelő 

gazdának! 

Szolid, egyszerű 

elpusztíthatatlan 

szerkezet. 

Két vadászkutya 
kitűnően idomítva, szépségre kifogástalan, egy 

szetter és egy vizsla (nagy vadra is) azonnal 

eladó. Bővebbet az „Elité" kávéházban. 

Egy elsőrendű mosó- és vasalónő 
kerestetik a győri püspöki várba, teljes ellátás 

és 50 kor. havi-fizetés mellett. 

Bővebbet a kiadóhivatalban. 

Gráczi Reiningshausi 

palacksör! ! 
Egész láda vételnél g y á r i á r ! ! 

Az ő kitűnő minősége miatt általában na-

gyon kedvelt reiningshausi Bajor- es Márciusi sör 

állandóan raktáron Schaar József fűszer- és 

csemege-kereskedőnél. 

Népbiztositasi szövetkezetünk részérc 

keresünk 
az ország minden helyisége részére képviselőket. 

Szakismeret nem szükséges, mint mellékfoglal-

kozás is űzhető. Könnyű és becsületes mellék-

kereset! Ajanlatok az 

Eszéki Kölcsönös Segélyző Szövet-

kezet Igazgatóságához, Eszék 
intézendők. 

Minden talaj részére. Szabályozható mélység «'s lerakotávolfággal 

Könnyen vontatható! Gyorsan, tisztán és könnyen dolgozik, 

amit számos elismerőlevul bizonyít. 

{̂érje teljesen ingyen a „y/elt"-!Roder 483a sz. árjegyzéket. 

PH. MAYFARTH & Co. 
gazdasági és ipari gépgyár 

Wien, II., Taborstiasse Nr. 71. 
700 első díj, aram; érmek stb. — 1300 munkás és hivatalnok. 

Viszenteldrusitók és képviselők kerestetnek. 

'7táqiiii 4! 
/*/ ' /</ UítÁU ÍU4U 

„ V a r á z s f u v o l a " 
B.irkl eg y óra alatt megtanulhat ra|ta 

itszani A . V a r á s z f u v o l a " rendkívül 

kellemes 2(1 acél trorabitahanggal ós 

1 erős bőgővel van ellátva Díszes ki* 

vitelben, kottafüzettel, dalokkal, tokkal 

ajándékkal együtt 
0 s a U | U O p <> u n . 
1 sakis Wagner .Hangszer K i-
rály" országszerte elismert legolcsóbb 
hangszeráruh.izban kapható H u d a-
p e s t József-körut 15. — Gyors-

avito műhely. — Kt-rjen fényképes 
hangszerarjegy zeket 

N é l i é s x o k ! 
Akik megbízható h-Ívről, tiszta méhviaszból 
kés/iilt raűlépet óhajtanak boszereznf, fordul-
janak biziilornrn.il szatmári Szabó htvan méhé-
szetéhez Pankota (Arad ni I mely méhészet 
amerikai hengernréssel készített bármely mérn-
tű műlépnek kilóját csomagolva 5 K 00-ért 
szállítja utánvéttel, nruitf viaszkészlete ki nem 

fogy. 

S c h w a r c z J ó z s e f é s T á r s a 
B u d a p e s t , V á e z i k ö p j t 5 3 . 

Alapítási ev 1883 

szabadalmazott Ventzki Göztakar.pány füllesztö 

(Jő, 100, 100, 300 és 020 liter üj-tartalorn. 

Fulleszt 4 0 60 perc alaftt 
Hordozhato pálinka-fözö üstök 

100 —400 űrtartalom » 

az uj szeszadó törvény előirás;>. szerint. 

Angol marha- és lónyiró gépek és ollók 

" - a . .-u, (i »«.«, iîm nmii ii,«r B im j a am . , ) . ^ ^ _ 

m STOCK-

C O G U A C 
M E D I C I U A L 

hivatalos ólomzárral ellátott 
palackokban mindenütt kapható 

M ^ j C A M I S i . S T O C K 
k w l gösü29.nü gy á r á b ó l 

B A R C 0 L A . 
i í « i J .M . 

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

kávéház, vendéglő és kastélyberendezések, vas- és réz-

butorok, szőnyegek, függönyök, csillárok és zongorák 

: : : : : : : : : : szállíttatnak bárhova : : : : : : 

U é s / . p é n z é r t , v a « ; y i m m k I k i v i i l 
r l o n y ö s I i z »> t é s i tVl tét<»U*kk«»l . 

Oiszes n jgy butorulbum t korona. Teljes berendezésnél 

utazó mintákkal dijmjntiisen küldetik bárhova. 

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, IV., SERLÓCZY-UTCfl 7. SZ . 

(Központi v.iroshaz.t mellett). 

HIK ' t t l t ' I M l a l l l O k . 
Cipőm szép és tökeletcs, 

Benne járni élvezetes, 

Mert ha cipőt szegzek, varrok, 

Rajt' van 

• • 

k a u c s u k ^ a r o k 

O k x í i r á ^ v á i ^ ! 
Óvakodjunk a 
hamisításoktól 

Óvakodjunk :i 
hamisításoktól 1 

Valódi c\t> védjegyű. 

T h o m a s s a l a k Ü 3 S Í S Í 5 & Í 
Csak akkor 
valódi, ha 
ilyen 
zsaklian 

van és ere-
ded ólom 

zar van 
rajta 

Hamisítástól _ £ I Minden zs.k 
szigorúan THomasscnlsckiJ tarialomjel-
ovakodjunk zessel van 

ellatva. 

K a l m á r V i lmos iSSTÜSÍS!^-
Budapest, VI., Andrássy-ut 49. 

Különösen a jelenlegi rendkívüli olcsó árakra figyelmeztetjük 

a vásárlókat! 

K< viselet és raktar : 

Melich és P i n t ó r S z o m b a t h e l y 

Nyomatott Hónai ktny vnyomdájábau Kőszegen-
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