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Hirdetések nagysdg szerint Jutdnyos drban 

szdmifjfnak meg. 

A sajtó és hivatása. 
A sajtó maga az élő nemzet. Amilyen a 

nemzet, olyan a sajtója és megfordítva a nem-

zet kivánalmai, úgyszólván összes életnyilvá-

nulásai a sajtóban tükröződnek vissza. Egészseges 

sajtó, egészséges lelket kepes belehelni a nemzet 

testebe. Romlott sajtó, a fertőző betegségek 

egész seregét viszi magával es megmételyezi 

lelkületet, kiknek szellemi táplálékul szolgái. 

Nincs könnyebb, mint fogékony lelkeket a 

hálóba keriteni a sajtó hatalmával. 

A nemzet életet visszatükröztető sajtónak 

azonban más a hivatása. Feladata a nemzet 

vérkeringését szabalyozní, irányítani. E hatás 

sokszor rendkívüli tevékenységre is fel tudja a 

nemzetet riasztani lethargikus allapotaból 

A saitó hatása néha oriasi szokott lenni. 

Hasonlít a villamüteshez. Kapraztató tényt 

araszt, tűzbe hozza a lelkeket s felkorbácsolja 

sukszor a szenvedélyeket is. 

A hírlap a mai nap harcosa, de a jövő 

alapját készíti elő. Minden egyes nap ujabb és 

ujabb tápanyaggal kepes gyarapítani a nemzet 

vérkeringését, mely ezáltal szabalyozottabb 

mozgasba és így óntudatosabb életműködéshez 

is juthat Az 1848 as nagy idők a sajtó egy-

napi villamütéseinek köszönhetők. Ahány eszme 

csak született akkor az emberagyanak gazdag 

tarhazaban, az mind a sajtó villamszarnyán 

indult hódító útjára. 

Szabadsag! Egyenlőség! Testvériség ! Demo-

krácia. Emberi és politikai jogok! Szabad mun-

ka csak szabad hazában Mindezek a jelszavak 

es törekvések ugyan minek köszönhetik létükét, 

ha nem a sajtónak ? Ma már ott állunk, hogy 

egy nemzet nagyságát sajtójanak fejlettségéből 

is kepesek vagyunk megítélni. 

A hatalmas britt birodalom, Németország 

vagy Amerika sajtói gazdasagilag és politikailag 

mily hatalmas országok erejet rejtik magukban. 

A britt sajtó az angol nemzetállamot, a német 

a harcias szellemóriást, az amerikai munka 

apotheozisát tarja elibénk. Mindegyik egy-egy 

életcél, melynek érdekében napról-napra ujabb 

es jobb eszmékkel szolgálják nemzetüket. És 

hogyan állunk a magyar sajtóval ? örvendetesen 

kell tapasztalnunk, hogy e téren az utolsó év-

tized alatt rohamos fejlődés mutatkozott. Az 

ország fővárosában elegendő számmal vannak 

napi, heti és szaksajtóink. A vidéki sajtóval — 

néhányat leszamitva — szomorúan állunk. 

Nincsenek országos szellemű vidéki lapjaink 

és ennek okát abban kell találnunk, hogy nin-

csenek valódi középponti városaink, ahonnan 

nem vicinális, hanem országos szellem sugározná 

ki a környékre. A nemzetállamban mindenütt 

a nemzet országos szellemének kell vezetnie 

es uralkodnia, mert itt a legkisebb község is 

maga a nemzet, illetve az allam partikuláris 

viszonylatban. Habar helyiek legyenek is az 

ügyek, azoknak országos szellemtől kell at-

hatottnak lenniök. Magyarországon nincs egyetlen 

vidéki varos, még Szeged városát sem véve ki, 

ahol igazán ilyen élet uralkodnék. Inkább 

szűkkeblű vicinális, semmint országos erdek 

vezérli a polgárságot Ha egyszer-másszor 

mutatkozik is a vidéki helyeken országos moz-

galom, e körülmény még nem jele annak, hogy 

*tt másképpen fordul mar a varos szekere. A 

nemzet életének szakadatlan egymásutánban 

kell lelolynia, akar országos, akar helyi vi-

szonylataiban. Nem levén erősen kifejlett köz-

ponti városaink, nem fejlődhetik erős alapú ési 

országos szellemű vidéki sajtó orgánum se,' 

mely irányító befolyást gyakorolna a nemzeti 

verkeringesében. Pedig erős vidéki sajtóra 

számos tekintetben igen nagv szükség van, 

mert a fővárosi saitó nem láthat el minden 

vidéki ügyet. Erre csak a vidéki sajtó képes, | 

még pedig a nemzetallam követeimenye szerint | 

akként, hogy minden helyi ügyet egyszersmind 

országos oldalaról is vizsgáljon, mérlegeljen, 

mennyiben felel meg a nemzet akaratanak ? 

Tagadhatatlan azonban, hogy elismerés 

illeti ugy a fővárosi, mint a vidéki sajtó har-

cosait, kik a nemzet millió ügyének eleven 

segítői. Minden verbeli sajtó emberben a nem-

zetallam testesül meg es ideális az volna, ha 

a nemzet minden tagja a sajtó harcosa lenne s 

mint ilyen a hivatásos, vérbeli ujsagiró oldala 

mellé allana. 

A magyar iparos osztály is érzi és tudja, 

mily erő rejlik a sajtóban, mert egyik legdere-

kabb tamogatoja volna küzdelmeiben. Szó sincs 

róla, beszámol ugyan a sajtó az iparosság 

esetleges mozgalmairól, gyűléseiről, de ez mind 

nem elég ahhoz, hogy az iparossag sajtóbeli 

erdeke ki legyen elégitve. A sajtónak teljes 

ambícióval fel kell karolnia az iparügyet mely-

nek követeléseit önálló munkálkodás és tanul-

manv tárgyává kell tenni. Nem csak az iparos-

ság fogja ennek hasznát látni, hanem erős-

bódest fog nyerni viszont a sajtó is az iparos-

ságban. 

És ha a sajtó hasábjain tért nyit és állandó 

harcosáva szegődik a magyar iparososztály ugy 

a magyar iparosság jövője el nem veszett. Ha 

az iparosság kóveteleseert a sajtó részéről ke-

mény harc folynék, ugy sok kérdés már is 

dűlőre jutott volna. Csak egy követelést emii-

tünk: az önálló vámterület, mely mint kor-

mánypolitikusaink mondjak, nem is politikai, 

hanem gazdasági kérdés Nos ha az igy áll, 

ugy mi sem gátolja a különböző pártállasu 

lapokat abban, hogy e tekintetben szövetsegre 

lépjenek egymassal. Az ország legsürgetőbb 

gazdasagi erösbödest fogja ez jelenteni. Hisz 

az önálló vámterület ma már nem is egy osz-

tály, hanem az egész nemzet létérdeke. 

Nyisson tért a sajtó a magyar kisiparnak 

mely ennek fejében tudni fogja, hogy vele 

szemben mi legyen a kötelessége. 

Ez ma egy külön tábor: a kereskedelem prole-
táriosa. Még forrong, ínég most tanul, nem nőtt 
meg ereje, nem tűntek félszegései, de a jövőjét 
biztosítják azok a vágyak, azok a jogok, amelyeket 
ti megélhetés és n művelődés igényei, a szervezkedés 
céljából előírtak. 

De ma igazi proletárok ők. Jelenők nincs mert 
felemészti őket a napi 12 — 14 órás munka. Jövőjük 
sínes, mert ha kifáradtak, elöregedtek, kidobják őket 
az üzletből, melynek testüket lelküket odaadták. 

A felébredt kereskedelmi alkalmazottak követe-
lései között van az esti záróra rendezése, amit már 
félig-meddig nyélbe is ütöttek, a munkaidő csök-
kentése, a felmondási idő rendezése, mert a keres-
kedelmi törvény mai intézkedése mellett akkor dobja 
ki a főnök alkalmazottját, araikor akarja. 

A vasárnapi munkaszünetet évekig tartó kuz-
delera után már elérték, küzdenek azonban a jövőért 
is: a kereskedelmi alkalmazottak nyugdíj biztosítá-
sáért, aggkor, illetve rokkantság esetére s ez a leg-
fontosabb, de legnehezebben megoldható követeiésok, 
inert az állam intézkedésén kívül hatalmas alapot 
kell hozzá teremteni. 

De majd jobban összefogóznak s kitódulnak a 
boltok homályos zugából a napfényre a szürke eddig 
csak ügyes, lurge udvariassággal hajlongó alakok 
és követelni fogjuk minden emberi jogukat. 

S ha majd egyszer megakad az üzlet szöve-
vényes gépezete, ha a busás napi haszon elmara-
dásán megütődve visszahőkölnek az üzletek rab-
szclgatartói, akkor kezdődik majd csak az ő igazi 
ébredésök. 

Üzleti rabszolgák. 

A munkásemberek sok tekintetben jobb hely-
zetben vannak mint azok a kikent kifent, bajuszu 
kifogástalan elegánciáju urak. kik a pult mőgott 
állva, vagy az üzletben lótva futva naphosszat, ki-
szolgálják a szeszélyes vevőközőnséget Jobb a dol-
guk. mert háboríthatatlanul végezhetik dolgukat és 
rendesen csak egy ur parancsol nekik, mig a keres-
kedősegédnek napközben alig van egy percig nyugta 
és száz, sőt ezer — előtte nagyrészt ismeretlen — 
ember kivánsagai szerint kell igazodni. 

De jobb a helyzete a munkásnak azért is, mert 
a munkások mai szervezettsége mellett könnyebben 
léphet fel követeléseivel, s igy könnyebben javíthat 
sorsán is. Egészen más a kereskedősegéd helyzete. 

A kereskedelem organizmusából a tőke uralma 
kiváltotta azokat, akik az üzleti élet sivárságában, a 
jövő reménye nélkül tengődnek; egy uj szervet al-
kott, mely a szervezkedésben keresi erejét és erköl-
csi tartalmát. 

A szervező zseni valami összefoglaló, egyúttal 
különválasztó és az oeztálytömeget kifejező repre-
zentáló elnevezést keresett: igy született a keres-
kedelmi alkalmazott. 

A mütörténelmi kiállítás anyagáról. 
Főuraink kastélyaiban, templomok rejtett oltár-

szekrényeiben, magánosok családi otthonában a mű-
történelemnek gazdag kincsei hevernek többnyire 
névtelenül, c«ak a kegyelet felbecsülhetetlen érté-
kével, anélkül, hogy legtöbbször csak tudomást is 
vehetne róluk a műértők és mütörténelmi kutatok 
tábora. Egyik-másik mütörténelmi hírességről csak 
akkor veszünk tudomást, amikor valami külföldi 
muzeutn. amerikai milliárdos gyűjteményében jelenik 
meg a meglepő szenzáció, hogy ez-amaz magyar 
földről került idegenbe. Megismerni, számba venni 
mütörténelmi kincseinket, értékeinket, ezt a feladatot 
tűzte ki maga elé, hacsak szük körben is, de az 
egész országot, sőt a világ összes műértőit érdeklő 
fényes eredménnyel a Szombathelyen szeptember 
hó 22-ikén megnyíló mütörténelmi kiállítás. Sok 
munka, fáradtságos utánjárás, buzdítás és biztatás 
után ma immár együtt van a kiállítás anyaga és 
meglepetés meglepetés után fogja érni azokat, akiket 
régi, művészi értékű műtárgyak iránt való érdek-
lődésük és szeretetük a szombathelyi mütörténelmi 
kiállításra összehoz. 

A magyar műtörténelemnek valóságos kincses-
háza bukkant elő vasmegyei főurak évszázados kas-
télyaiból, a történelmi hírű néinetujvári vár valóság-
gal ontotta a mütörténelmi szenzációkat, a Batthy-
ányak, Erdődyek és a többi főúri meg régi nemesi 
családok az ötvösművészet, a festészet, szobrászat, 
szövőművészet, fegyverkészités annyi remekét 
adták össze, amely a jóleső meglepetés érzésével 
töltötte el még azokat is, akik Vasvármegye gazdag 
műkincseit amúgy homályosan számontartották és e 
számításaikkal vállalkoztak a kiállítás rendezésére. 

A festőművészet értékes ritkaságait például 
egy Lucas Cranach, egy Brueghal kép képviseli, 
azután ott van közöttük egy 15. századbeli magyar 
oltárkép, Mária a rokkával, meg szent Katalin el-
jegyzése, Batthyány István gróf tulajdonai, amely 
utóbbiak a millenáris kiállításon voltak csak kiál-
lítva, de azóta Beer mester kezétől restauráitan 
egész művészi szépségükben jelennek meg a szom-
bathelyi mütörténelmi kiállításon 

Az ikervári kastély a hollandusok közül olyan 
mütörténelmi emlékeket produkál, mint például egy 
Molenár, Brekelenkam, Kuysdael festmény. A kör-
mendi hercegi kastélyból a magyar Kopeczky híres 
képe, Savoyai Jenő herceg arcképe, több Mányoki 
festmény és Barabás, meg Markó kép kerül kiállí-
tásra. Az olasz festőket egy Canaletto, egy Tiepoló, 
a franciákat Yalteaux, egy Boucher képviseli. Olyan 
gazdag anyag, amely műértő körökben méltán kelt 
majd szenzációt. 

3\ szénsavas ásványvizek királya Borszéki gyógy- és üditőviz. 
Raktáron a Jíegyforrás-szikvizggárnál Jíőszegen. 



Hirdetmeny. 

Városi közgyűlés. 
— 1912. szept. 5. — 

1. Az erdőmesteri állás ideiglenes illetve helyet-
tesi minőségben való betöltésére Hárs István nyugal-
mazott Krdődy-uradalmi erdőmester választatott meg 
évi 2600 kor."fizetés, tíOO kor. lakbér és 150 korona 
failletményváltság javadalommal, egyben pedig meg 
kerestetik* az alispán, hogy az állás végleges betöl-
tése iránt intézkedjen. 

2. A városi erdőknek állami kezelésbevétele 
tárgyában érkezett belügyminiszteri leirat szerint a 
városnak öCRiO koronát meghaladó összegű átalányt 
kellene íizetnie, hogy egy gondnokot idehelyezzen, 
aki az erdőfelügyelőség ellenőrzése mellett végezné 
az erdőtiszti teendőket. A képviselőtestület az állás 
betöltése iránt már intézkedvén a leirat mint tárgy-
talanná lett, tudomásul vétetett. 

3. A villamos telep 1911. évi zárszámadása a 
kifogásolt elszámolás daeára jóváhagyólag elfogad-
tatott azon pótinditvánnyal, hogy ez a jövő elszámo-
lásnál precedensül nem szolgálhat. 

4. A közvilágítás javítására alkalmazni szán-
dékozott fémszálas égőtesteket a város meg nem 
rendeli, mert 1500 korona évi többletkiadást okoz, 
ami jelenlegi nagy pótadó mellett nagyon terhes 
lenne, de azért is, mert a város a telepnek üzem-
átvételét tovább is szorgalmazza s az átalakítást ez 
időre tartja fenn. 

5. Tudomásul vétetett, hogy a belügyminiszter 
az 1911. évi gyámpénztári elszámolást jóváhagyta. j 

(>.,A szőlőszeti felügyelő indokolt előterjesztése 
visszavonásig évi 1000 korona segély szavaztatott; 
meg a szegénysorsu szőlőbirtokosok segélyezésére 
azon célra, hogy a filloxera által megtámadott szőlő-
ket amerikai venyigékkel felújítsák. 

7. Az Eszterházy féle egyik villatelek raegvé-1 
tele iránt tett indítvány névszerinti szavazással 
végleg elfogadtatott. 

8. A közvágóhíd melletti hidterületnél feles-
legessé vált néhány káposztásföld árverés utján 
eladatván, a vevőkkel kötött szerződés névszerinti 
szavazással jóváhagyatott, ami az uj törvény alkal-
mazasával 15 nap alatt jogerőre emelkedik, ha ellene 
felebbezést be nem adnak. 

9. Az aszfalttársasággal kötött szerződés értel-
mében az átvétel alkalmával tévesen bejegyzett ked-
vezményes területmennyiség helyreigazittatott. 

10. A vasmegyei Kultur-egyesület műtörténeti 
kiállításának költségeire 1000 korona segélyt kér. A 
városi tanács javaslata szerint ilyan nagy összegre 
fedezet nem lévén, a kérvényt elutasitandónak tartja. 
A többség így határozott. 

11 Bruckner Ferenc és Rozonits József a város 
kötelékébe felvétettek. 

Ezek után a közgyűlés bezáratott. 
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Városi ügyek. 
Hirdetmeny. 

Imádd Anyámat ! 
Láttam egy nőt, ki karja közt 
Egy pompás gyermeket ölelt, 
Hozzá siettem s kérdezém, 
De ő csak nézett, nem felelt. 

Az égre néztem ; gondolám, 
Segít az Isten a mostohán 
S egy nagy robajra reccsenés — 
Megjelent Ü s az égbe vés. 

E látvány engem földre vert, 
Kulcsolt kezemre olvasót tekert; 
Hosszú imámra keresztvetés 
S leszól a Mester — a munka kész. 

Krre egy óriás erő 
Fölsegít s mondja — állj elő ! 
Tekints az égre, ott a mű, 
Elő szobor, szent, gyönyörű? 

Egy pillanat s szemem kinyílt, 
Ujjongó lelkem égbe vitt, 
Szivem tombolt s az Ur kiált: 
Ifjú ! A nő — Anyám — Imádd ! 

Ki'tösi. 

Helyi hirek. 
Mindkét zászlóaljunk, a közös és honvédség e 

héten csütörtökön érkezett vissza a zala- s vesz 
préinmegyei hadgyakorlatokból. 

A vasutas-szövetseg jövő évben az árvaház fel-
avatásának ünnepélyét országos közgyiiléssel szándé-
kozik egybekötni s így több száz vasutas vendég 
jelenlétében lógják megtartani ezen országos jelentő-
ségű ünnepet, melyen a kormány, az államvasutak, 
a rr.agánvasutak, mind küldöttségileg képviseltetik 
magukat s minthogy a szövetségnek az a kívánsága, 
hogy a vasutas árvaház az uralkodóház egyik nép-
szerű nötagjának nevét viselje és őfelsége hozzá-
járulásával annak protektorátusát kieszközölje, kétség-
telen, hogy az uralkodóház tagjai közül is többen 
eljönnek a magyar vasutasok ezen első humánus s 
szociális alkotásuk méltó megünneplésére. 

A vasutas-árvaház növendékeinek vasárnapi ide-
érkezésénél kíséretében voltak Lányi Lajos szövetségi 
pénztáros, Korsinek Gyula árvaügyi előadó és Déry 
Károly számvevő, akik nagy örömmel konstatálták, 
hogy az ideiglenes internátus berendezésének elő-
készületei minden irányban megtörténtek ós meg-
köszönték Kőszegi .József rendőrkapitánynak önzetlen 
fáradozását. Az árvák kíséretében voltak még anyák, 
testvérek, rokonok, gyámok, akik elragadtatással 
beszéltek városunk szépségéről s sokkal jobbnak s 
gondosabbnak találták az itteni elhelyezést, mint az 
eddigi nagyszebeni intemátusban s ami a fő, a szegény 
árvagyerekek is na«y szeretettel foglalták el uj 
helyüket, hol szerintük minden ellátásuk sokkal jobb, 
az iskolák is szebbek s az emberek is sokkal barát-
ságosabbak. A vendégek a rendőrkapitány kalauzolása 
mellett megtekintették az uj árvaházat is s mikor az 
első emeleti állványokról nézték a várost és az azt 
körülövező hegycsoportot, erdőt, szőlőt, völgyet, 

mindnyájan elismeréssel beszéltek a vasutas-szöv • 
helyes intézkedéséről és megígérték, hogy min/ ' 
e szép város kiválóságát és nagy fejlettségi r ,u,t 

terjeszteni, mely messze felülmúlja minden kt 
tiiket, különösen azon sok támadás után, amit 
ellen éppen a vasutas árvaház ügye alkalmáv i| \'r'JS 

tek. A vasutas-árvaházi növendékek közül !t .''1f;' 
gimnáziumba, G a polgári és 10 az elemi isk'Y 
íratott be. Attól nem kell tartanunk, hogy ha m J 
az árvaház megnyitásakor 120 növendék ker ii i" 
ez a létszám talán túlságosan elfoglalná líx J 
tanintézeteket, mert felerészben leányok is ie8z 
és igy az egész létszám az összes itteni tanintézetek 
felosztva, nem fogja azokat különleges intézkedési t 
késztetni. Kre 

Az őszi vásár elmúlt hétfőn gyengébb fWiltr 
volt, mint e vásár különben lenni szokott s ni[ .

u 

hogy az időjárás elég kedvező volt, érthetett, 
hogy mi okozta e lanyhaságot. Hogy a marhavás-''' 
is gyengébb volt, annak megvan a maga oka. S^/ 
tészárlat miatt ilyen állatokban nem is volt felhajt'/ 
a lóvásár pedig azért volt gyengébb, inert a kül" 
földre való szállítás van korlátozva. Szarvasmarh 
felhajtás elég élénk volt, de a magas árak niiiitt 
tulajdonképpen csak délfelé indult meg az a<lás-vevW 
ami erősen befolyásolta az őszi vásáron megszokott 
nagyobb forgalmat. Felhajtottak 1741 darabot", 
ebből elkelt GS1 darab, legnagyobbrészt belföldi 
kereskedőknek. Lovakból 402 darabot hajtottak tV 
és csak 121 darab cserélt gazdát. Valószínűleg [ 
másnapi szombathelyi országos vásár, volt nu>v 

hátrányos befolyással e vásárra és azt hissz ik, hô 'v 
gondoskodni kellene arról, miszerint a Szombathelv-
lyel összeeső vásárok idejét meg kellene változtat:. 

Az Angyal 1000 koronáját a másodfokú me^ 
változtató ítélet alapján a kőszegi általános takarék-
pénztár ugyan lefizette a városnál, de az ítélet elleti 
felebbezést adott be s igy még nagyon kérdéses 
miként fog befejeződni. A másodfokú ítélet a városra 
nézve azért lett kedvező, mert a törvényszék liinii 
abban állapodtak meg, hogy szakértői' vélemény 
alapján fognak ítélkezni. A szakértők azt mondták , 
hogy a takarékpénztár a hibás, mert folyószámláknál 
az a szokás, hogy a feleket minden egyes tételről 
értesitik s mert ez nem történt, a város nem gyakorol-
hatott ellenőrzést. A felebbező takarékpénztár ezzel 
szemben azt állítja, hogy értesítés esetén is csak 
a sikkasztás megtörténte után tudta volna meg az 
ellenőrző s mivel a sikkasztót a város perelte s azzal 
a város egyeszkedett ezzel elismerte, hogyő a károsult. 
Mindenesetre érdekes lesz a tábla döntése, az eddigi 
két eltérő ítélettel szemben. 

Miniszteri elismerés. A magy. kir. vallás-és köz-
oktatásügyi miniszter 102998/1912. sz. rendeletével 
Marton Károly ev. tanítónak közgazdasági- szociá-
lis terén szerzett érdemeiért dicsérő elismerését fejezte 
ki és felhívta, hogy ebbeli törekvésében tuvább is 
haladjon. 

A vasutas árvaház felügyelete ügyében a „Cr. A." 
tegnap azt írja, hogy azzal a rendőrkapitányt bízták 
meg, de majdan az épülő árvaháznak felügye-
letével egy helybeli vasutas nyugalmas főtisztet 
fognak megbízni, aminek vasutasok körében „igen 
örvendenek." Felhatalmaztattunk annak a közlésére, 
hogy maga a rendőrkapitány volt az, aki a központ-
nak egyik helybeli vasutas nyugalmas vagy aktív-
tisztnek a megbízását hozta javaslatba, és ha a jelen-
legi ideiglenes internátus felügyeletére, a melynek 
tervezetét is ő dolgozta ki, mégis őt kérték fel, azt 
azért fogadta el, mert a Vasutas Szövetség vezetői-
hez való szíves viszonyánál fogva azt magától el 
nem háríthatta, mert egyébként is készséggel áll 
szolgálatában minden humánus és a közérdeket szol-
gáló ügynek és tette azt azon határozott kikötés 
mellett, hogy e tisztséget csakis tiszteletbelinek 
tekinti, melyért még köszönetet sem igényel. Hogy 
nincs is benne köszönet igazolja az érintett köz-
lemény tendenciája, melynek olyanok a sugalmazói, 
akik azt hiszik, hogy ez valamely jövedelemmel jár. 
A központban megtudhatják, hogy még az elhárít-
hatatlan eddigi kisebb kiadásokat is a magáéból 
előlegezte, hogy minden megrendelést a központ 
intéz és a központ maga fizet ki s ugyanott vállal-
kozhatnak még most is az ok nélkül irigykedők, 
mert a jelenleg megbízott az elég terhes tisztségtől 
bármely pillanatban kész megválni. Akik pedig 
szövetség árvaházának tervezetét ismerik, azt is tud 
ják, hogy a jövőben egy pedagógus-igazgatónak az 
alkalmazása van tervbe véve. 

Kőszeg város költsegvetese a következő 1913 

évre elkészült a szombathelyi nyomdában. Kiállítása 
minden tekintetben kifogástalan. Az ára meg olyan 
olcsó, hogy ennél olcsóbban már csakis az csinál-
hatná meg, aki betűt, festéket és papirt lop vagy 
rabokkal dolgoztat. A szombathelyi nyomda termé-
szetesen ráfizet erre a munkára. Hogy miért teszi, 
azt egyelőre nem tudjuk. Lapunk nyomdatulajdonosa 
kérve kéri a képviselőtestület kereskedő vagy iparos 
tagjait — hiszen ők vannak hivatva az i l y e n sérelmet 
megvizsgálni — tegyék meg neki azt a szivességi'j 
és a költségvetés egy példányának bemutat isavul 
kérdezősködjenek bárhol e világon, lehet-e^nyomda-
iparosnak ezt a munkát annyiért elkészíteni, aineiiy-

J e h é r í B é l a 
S z o m b a t h e l y , J í i r á l y - u t c a 5 . s z , 
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Rendkívüli nagy óra- és ékszer-raktár. 
Óra- és ékszer jav i tó műhe ly saját szakképzett felügyeletem alatt. 

S A legkényesebb ízlésnek megfelelő dús választék S 

= óra- és ékszer-árukban. • * 
Vidéki megrendelések és javitások gyorsan és lelkiismeretesen eszközöltetnek. o 

o 

közzéteszem, hogy a borital kedvezmény iránti 
igénynek bejelentése f. évi szeptember hó 1-től szep-
tember hó lö-ig a fogyasztási adókezelőnél a hiva-
tali órák alatt történhetik. 

Későbbi bejelentés el nem fogadtatik. 
Kőszeg 1912. augusztus hó 20. 

AllffHSrt János, polgármester h. 

I»M912 Hirdetmény 

a honvéd szemle tárgyában. 
Felsőbb rendelkezés alapján közhírré teszem, 

hogy m-mtényleges honvédlegénység részére ez évben 
az ellenőrzési szemle elinirad. 

Tartalékos tiszteknek, tiszt-és hadapród jelöl-
teknek a bemutatása az edigi módon folyó évben is 
megtartat ik. 

Kőszeg 1912-dik évi szeptember 6-án. 

h'Vteyi JoZSfJ rendőrkapitány 

A plasztika is meglepően gazdag anyaggal 
szerepel a kiállításon. 15. és 10. századbeli művészi 
fafamgvánvok szerepelnek ez osztályban ós nagy 
feltűnést fog kelteni két híres olasz szobor, mely 
állítólag Leone Leoni-nak, V. Károly császár udvari 
szobrászának világhíres műve. A szobrok egyike 
Károly császárt ábrázolja. 

Az ötv ösművészet sok roppant érdekessége és 
értékessége közül kimagasló a hires Batthyány serle-
gek közül a kath., ref. és zsidó egyházaknak van-
nak igen értékes régiségei a kiállításon. A fegyver-
gyűjtemények között nevezetes a szentgotthárdi 
csatatéren összegyűjtött török fegyverek gyűjteménye, 
amely külön török sátorban lesz kiállítva. Rengeteg 
m ti vészi ékitményü fegyvert állit ki a Bathyány, Er-
dődv és Széchenyi család. Művészi porcellán, ón és 
majolika tárgyak, bútorok, szövetek, hímzések teszik 
látványossá és tanulságossá a kiállítást, amelynek 
korszerű művészi rendezésén Végh Endre és báró 
Miske Kálmán munkálkodnak nap-nap után műértő 
munkatársaikkal, ugy hogy nemcsak értékes tarlal-. 
mában lesz vonzó ez a kiállítás, hanem külsőségei-
ben is igazán látványos és művészien élvezetes. 

1637;* 912 

A vármegvei gyámpénztár 1911. évi mérlege 
az árvaszék teljes ' ülésében felülvizsgáltatván a 
vármegyei székházban levő törvényhatósági kiadó 
hivatalban a f. évi szeptember hó lü-án tartandó 
törvényhatósági bizottsági közgyűlést megelőzőleg lo 
napi közszemlére kitétetett. 

A számadási mérleg ellen netán felmerülő 
észrevételek a közgyűlést megelőzőleg adandók be 
az állandó választmányhoz. 

Szombathely, 1912. augusztus 2b. 
Alispán helyett Jr. K<uLÓ főjegyző. 

Augtiazt JUHOS, polgármester h 

"yai? Körözvény. 

Folyó évi szeptember hó 2-án Kőszeg városá-
ban megtartott országos vásár alkalmával Szekér 
József 29 éves, nőtlen sárvári lakos, lókereskedő egy 
ismeretlen nevű 26 év körüli közép magas termetű 
gömbölyű barna arcú kóborcigánynővel közösülés 
végett a vásártér melleit levő kertbe ment, mely-
alkalommal a cigánynő kabátja belső zsebéből egy 
darab barna bőrből készült pénzes erszényét 10 drb. 
10 koronás 100 korona és 3 darab saját nevére kiál-
lított ló levéllel kilopta és a lopás után ismeretlen 
irányban megszökött. — A cigánynő Lakatos Mihály 
győri lakos kóborcigány bandájával érkezett a 
vásárra. — 

Fenti ügyben a nyomozást és eredmény esetén 
fenti rendőrhatóságot értesíteni kérem. 

Kőszeg, 1912. évi szeptember hó 3-án. 

KuSZtgi József rendőrkapitány. 



uviért jfleo esetben azt a városnak szállítják és 
,,v,'./.r»(ljenek meg arról, ki vétett az ipari tisztesség 
i-flen, mi helybeli nyomdászok, avagy az a szombat-
helyi aki ezt az érthetetlen verseny-trükköt csinálta. 

Az uj kéményseprői szabályrendeletet a polgár-

mester szintén Szombathelyen nyomatta ki. Ezúttal 

meg sem kérdezte és ajánlattételre som hívta fel a 

a helybeli nyomdákat. Hát annyira megszerette egy-
szerré a szombathelyieket? Vagy csak a nyomdá-
szokatv. Vagy csak azért, hogy bennünket —'nyom-
jon Es a helybeli ipar érdekeit szolgáló vezető 
férfiak s képviselőtestületi tagok ezt szó nélkül 
eltűrik ? — 

Kisiklott a kőszeg—soproni vasút amikor éppen 
berobogott Sopronba. A bejárati váltónál ugyanis az 
í,t első kocsi melyben utasok voltak, átjárt a váltón 
a három utolsó kocsi azonban kisiklott, sőt az egyik 
fel is borult. Szerencsére ezen felborult kocsiban 
nem volt utas. A kisiklás következtében 2 utas 
k nnnyebben megsérült. 

Az allatkinzó tőmőrdi korcsmárost Matafán 

Kálmánt, kiről annak idején megírtuk, hogy a rőti 
uton hogyan kínozta agyon lovait, amelyeket nem-
esik véresre vert, hanem égő szalmát rakott a 
szegény párák hátára, — a kőszegi szolgabiróság 10 
napi elzárásra és 150 korona pénzbüntetésre ítélte. 
Csak helyeselhetjük ezt az ítéletet, mely szigorával 
bizonyosan el fogja venni lelketlen emberek kedvét 
állataik kínzásától. 

A soproni vasút palyatesten haladtak át helybeli 
fuvarosok olyan helyen ahol az tilos s kárt is okoz 
lak Az illetők ellen az osztály mérnökség megtette 
a feljelentést, amiért is a rendőrhatóság a kihágási 
eljárást ellenük megindította. 

Vasutas arva szökeveny. Al ig telepedtek le, már 
szökevény is akadt közöttük. Mikor ezt a rendőr-
kapitánynak jelentették, azonnal intézkedett s igen 
bántotta az eset, minthogy ő az árvák felügyeletét 
vállalva, azokkal annyit foglalkozik s róluk oly 
mindenre kiterjedőleg gondoskodik, nem tudta tehát 
mire vélni, hogy a megelégedettek között mégis 
akadt egy elégedetlen. A nyomozás nem járt ered-
ménnyel, de a szökevény fiu megkerült pár óra múl-
va; ónként jött haza. Mikor kérdőre vonta eltűné-
séért, azt felelte : olyan szép az a Kálvária, hogy 
nem tudta bevárni mig az odaígért sétát megteszik 
és azért maga ment el s a szép kilátásba annyira 
elgyönyörködött, hogy a templom előtti lépcsőkön 
elaíudt. Tehát nem szökevény, csak szenvedélyes 
turista lett. Ezt meg is becsátotta neki. 

Katonák garazdalkodtak csütörtökön éjjel külön-
böző nyilvános helyiségekben, kikkel a rendőrségnek 
sok baja akadt mig őket lefegyverezte és a katonai 
őrs gnek átadhatta. Örömmámorban uszó obsitosok 
vol tak , akik a katonaságtól való elbocsátást igy 
akarták megünnepelni, de volt köztük állománvbeli 
is, akik azt akarták kimutatni, hogy a fáradságos 
fegyvergyakorlatok nem fogyasztották el minden 
erejüket és virtusokat. A katonai hatóság gondja 
lesz ezek után arról gondoskodni, hogy mégis egy 
kis — pihenőhöz juthassanak. 

Öngyilkosság A bécsi rendőrség táviratban 
értesítette rendőrségünket, hogy ott Horváth János 
kős/.egfalvi lakós felakasztotta magát. Horváth'János 
egy vágódi cigánycsalád Kőszegfalvára települt tagja 
volt, ki sokféle mesterséget próbált, de egyikből 
sem tudván megélni, most legutóbb vásári virsli 
árusítására adta a fejét. De ez sem biztosított neki 
megélhetést, elment Bécsbe munkát keresni, nem 
talált megfelelő megélhetési íornist, — megírta 
hátrahagyott levelében, hogy nagy nyomora elkese-
rítette, lopni nem akar, [inkább meghal — és fel-
akasztotta magát. 

Gyilkosság es öngyilkosság Wohlmuth, János, 
kőszegi származású szobafestő, ki 5—6 évvel ezelőtt 
hosszabb ideig itt is tartózkodott, Eelsőőrben egy 
uugv {konyhakéssel szivén szúrta háziasszonyát: 
Ringbauer Józsefnét, kivel közös háztartásban élt, 
majd mikor emiatt üldözőbe vették s látta, hogy mái-
nem menekülhet, éppen mikor elakarták fogni ugya-
nazon késsel, mellyel háziasszonyát megölte, szivén 
szúrta magát és meghalt. Véres tettét azért követte 
el, mert háziasszonya nem akart neki pálinkára 
pénzt adni. Wohlmuth büntetett élőéletii ember volt. 
Már 7 évig börtönben volt, mert egy i < 1111 II 1 l í l 
nek. megtetszett, megölte a vőlegényét. 

Cigányok telepedtek le mult szombaton a kőszegi 
határban s lovaikkal lelegeltették néhány birtokosnak 
földjét. Mikor a rendőrség neszét vette, nagy óvatos-
sagod s felfegyverkezve indultak elfogatásukra, ami 
csuki- igy sikerült. Az egész karavánt hétfőn estig 
tartották a városházán, amikor az okozott károk 
megtérítése s 20 korona pénzbírság lefizetése után 
a város határáig kikísérték. 

Ciganymenyecsken akadt meg a szeme a hétfői 
országos vásáron Szekér József sárvári iókupecnek 
s nyomban ott adtak egymásnak randevút egy közeli 
kertben. A bemászásnál észrevette a fürge cigány-
menyecske, hogy a szerelmes gavallér zsebéből ki-
csúszott ennek bugyellárisa s mert ugylátszik erre 
jobban hajlott mint a szerelmére, nem is ment utána, 
haneui felkapva a nem várt zsákmányt, melyben 
100 korona papírpénz volt, ugy elillant mint a kám-
for? dehogy mint a lócsiszár szerelme, midőn pén-
znek hiányát észlelé. Feljelentést tett, de a cigány-
menyecskét már nem sikerült elcsípni, mert már 
talán a hetedik vármegyében kacsint egy másik lóvá 
tehető szerelmes lókupecrc. 

Tanari.kepzobe jaro leány ellátásért tanítaná 
'zr uri család gyermekeit. Bővebbet a kiadóhivatal 
oan. 

Vidéki hirek. 
A szombathelyi kath felsőbb leányiskolába mind-

össze lí? tanuló jelentko ;ett beiratásra és pedig az 
első osztályba 3, a másodikba <J és az ötödikbe 7 
tanuló. Ennélfogva gróf Mikes János megyéspüspök 
átiratban értesítette Tóth József dr. apát kanonokot, 
hogy a leányiskolát nem nyitja meg. 

A szombathelyi polgári leányiskolában oly sokan 
jelentkeztek felvételre, hogy az intézetnek meg kel-
lett nyitni az I c.osztályt. Érdekes, hogy ugyanekkor 
a kath. felsőbb leányiskolába összesen* tizenhármán 
iratkoztak be. 

A paprikát hamisította Grekscha István paprika-
árus Szombathelyen. Festékkel és olajjal igyekezett 
a paprikát szép sötét színűvé és igy drágább minő-
ségűvé tenni, de rajtaveszett mert a keddi heti-
vásáron rajtacsípték és megindították ellene az eljá-
rást élelmiszerhamisitás miatt. 

Nepkonyvgyüjtemenyt megfelelő felszereléssel 
adományozott a földmivelésügyi miniszter a bozsoki 
kath. népkör részére. 

A felsőőri sorozás ritka eredményt mutatott 
fel szerdán. Az aznap sorozásra megjelent 110 legénv 
közül 67 vállott be, vagy 61 százalék. Azt mondják, 
hogy már régen állott a sorozó bizottság előtt oly sok 
daliás, széji növésű legény, mint szerdán Felsőőrött. 

A sárvári postamesteri allasra százharmincan 
pályáztak. Ez tudniillik egyike a legjövedelmezőbb 
postamesteri állásoknak az országban. Az állást 
Förster Miki ós, volt szolgabíró nyerte el. 

Leánygimnázium nyílt meg szeptember elsején 
a soproni szt < >rsolva rendi nővérek intézetében. 

Bozsokon állatdijazást rendezett e héten a 
Vasmegyei Gazdasági egyesület, mely igen jól 
sikerült. 60 tehén és 4K üsző került kiállításra s a 
YVeörös István elnökségével működő bíráló-bizottság 
számos dijat osztott ki a legszebb állatok tulajdono-
sai között. 

Nigy tüz pusztított kedden éjjel Jánosházán. 
6 lakóház, 20 pajta, rengeteg sok szalmakazal, takar 
mány és gabona lett a lángok martaléka. A kár 
meghaladja a 60000 koronát, melynek legnagyobb 
része azonban biztosítás révén megtérül. 

Körmendet sztrájkba léptek a szabómunkások 
és 15" 0 béremelést követelnek. Mig ezt meg nem 
kapják, nem állanak munkába. 

Sopronban meghalt Ámon Vilmos, a Soproni 
Napló és a Kultura volt szerkesztője. 

Nemescsöban elloptak 2N kéve zabot Weöres 
István nagybirtokos mezejéről. A csendőrség ki-
nyomozta, hogy a zabot a földbirtokos kanásza 
Omasics Imre lopta el, kit feljelentettek a kőszegi 
járásbíróságnál. 

A gozqepkezelök és kazánfűtők legközelebbi 
képesítő vizsgái Soproban október hó 6-ik napján 
délelőtt 0 órakor a Sopron városi villanytelepen 
fognak megtartatni A kellően felszerelt vizsgálati 
kérvények a m. kir. ker. iparfelügyelőséghez külden-
dők Deák-tér S. 

A Dunantuli Vicinális Vasúttársaságok 12 millió 

korona alaptőkével egy egységos részvény tár-
sasággá szervezkednek. Amint értesülünk, ezen uj 
mozgalomban a drezdai bank is mint részvényes fog 
szerepelni. 

Heti krónika. 
Remes leghajoszerencsétlenseg történt az örkéuyi 

táborban. Egy felszállásra előkészített léghajót a j 
nagy szél elragadott és a léghajó köteleit tartó j 
katonák közül hármat magával vitt néhány száz; 
méter magasságra. A szerencsétlen katonák egy 
darabig függtek a magasban, kétségbeesetten kapasz-1 
kodva a kötelekbe, melyeken alácsüngtek de erejük 
elhagyta őket s lezuhanva halálra zúzták magukat. 
A léghajó kosarában volt tüzértőhadnagy, ki a 
katonák tragikus sorsáról mit sem vett észre, szeren-
csésen megmenekült mert sikerült neki a léghajóval 
leereszkednie. 

Az első Dreadnought a „Víribus Unitis" szep-
tember 15 én lép tényleges szolgálatba. 

Szenzációs öngyilkosság történt Pápán. Neumann 
Olga ottani tizenkilenc éves uríleány szüleinek laká-
sán felakasztotta magát, mert vőlegénye visszakül-
dötte neki jegygyűrűjét azzal, hogy nem veheti el, 
mert kevés a hozománya 

Megtalalták a holttestét csütörtökön Kovalik 
Dénesnek, aki a mult héten oly vakmerő módon a 
a Ferenez .József híd legmagasabb pontjáról a Duná-
ba ugrott. A holttestet a Csepel sziget mellett fog-
úik ki. 

Az elhunyt kölni ersek végrendelete nagy meg-

lepetést keltett. Fischer érsek megírta végrendele-
tében, hogy nagy vagyonát még 8 évvel ezelőtt 
jótékonyáéira adományozta s most nincs semmije, 
mint könyvei, melyeket utódjának és bútorai, melye-
ket szegény rokonainak hagy. 

A becsi eucharisztikus kongreszus nagyszerűnek 

Ígérkezik. A részvételre jelentkezettek szama inog 
haladja eddig a hatvanezeret. A résztvevők közt 
képviselve van a világ valamennyi nemzete. A kong-
resszusra érkező pápai követ Van Rossum bíboros a 
király vendége lesz. A kongresszuson a magyar 
kormány képviselői is megjelennek. A kabinetéi 
Lukács'László miniszterelnök és Zichy János gról 
kulturminiszter képviseli. 

Egész Franciaországot átrepülte egy nap alatt 
Bathiat francia aviatikus. Bathiat hajnalban indull 

el Calaisbol és Versailles érintésével Poitiersen meg 
Bordauxen keresztül Biaritz felé repült és este 7 
órakor Saint Julienen Bornban fejezte be útját. 
Összesen 7H0 kilométert tett meg. 

Skarlatjárvány tört ki veszedelmes mértékben 
Kassán. Az összes iskolák további intézkedésig 
zárva maradnak és szigorú óvóintézkedések történtek. 

Megszökött a Venedig in Wien igazgatója, 
Steiner Gábor. Rengeteg adósságot hagyott hátra 
és sok büntető feljelentést adtak be ellene. Alkal-
mazottai a legnagyobb nyomorba jutottak, — s 
ezért Steiner Gáber fia, Steiner Miksa, a Honacher 
igazgatója megadja az alkalmazottak fizetésének 
40" 0-át addig, mig uj állást nem kapnak. 

Embertelen iteletrol adnak hirt a lapok. Rad-
kersburgban egy automobil elgázolt egy kutyát s 
ezért az autó vezetőjét, Mester Jószefot 2 napi elzá-
rásra ítélték. Ha kártérítésre ítélték volna, ez érthe-
tő dolog, de egy tiszteséges embert fogházba zárni 
egy kutyamiatt, ez tulszigoru büntetés. Elvégre a 
kutyára első sorban a gazdája tartozik vigyázni s egy 
kutya szeleskedéséért egy embert becsukni nem 
szabad. 

Lopás az oltár előtt Budapesten a Karmeliták 
templomában egy miséző pap, mise olvasás közben 
már többizben ellopta az arannyal bevont ezüst 
kelyhet s lakásán azt darabokra* törve, eg.v ék-
szerésznek mint régi töredékeket eladta. Kitudódott, 
hogy a pap nem is karmelita s hogy a házban, 
melyben lakott, már többször betört. 

Kereskedelmi szaktanfolyam. A Kereskedelmi 
Alkalmazottak Országos Egyesülete kultuszminisz-
teriuini engedély alapján a fővárosban, Andrássy ut 
67 (bejárat Vörösmarty utca) 6 havi kereskedelmi 
szaktanfolyamot nyit, melyre ugy férfiak, mint nők 
felvétetnek. Előképzettségül legalább is a 2 -ik polg. 
osztály elvégzését kívánják meg. A tanítás nappal 9-1 
vagy d. u. 2-6 ig folyik. Vidéki tanulók elhelyezésé-
séről az igazgatóság gondoskodik. Felvilágosításért, 
tájékoztatóért ugyancsak az igazgatósához kell for-
dulni, Andrássy ut 67. A be iratások most folynak. 
.Jelentkezni levélben is iehot. 

A ..Vasárnapi U|ság" szeptember H-iki számának 
szenzációt keltő képei között a legfeltűnőbb a sáros-
megyei nemesi kastélyok képeinek pompás sorozata 
(Dobay István cikkével), a többi képtárgyakat a ba-
lácai római leletek, a honvéd hidászok gyakorlatai, 
az állatkerti gyermek-mulatságok, a ró?i pesti uszo-
dai élet egy érdekes képe, az Etna legújabb kitöré-
se adják. Szende-Dárdav Olga és Barrie regén ve, Ady 
Endre, Bodor Aladár és Peterdi Andor versei, Hegedűs 
Sándor novellája, < )láh < iyula visszaemlékezései a sza-
badságharcból bőséges és érdekes olvasnivalót nyúj-
tanak. Egyéb közlemények : cikk az amerikai kenyér-
kereső lányok férjhezmenésről, gróf Károlyi Sándor 
mellszobraeVaszarv Lászlótól s a rendes heti rovatok: 
Irodalom és művészet, sakkjáték stb. — A „Vasárnapi 
Újság" előfizetési ára negyedévre öt korona, a „Vi-
lágkrónikáival együtt hat korona. Megrendelhető a 
A .Vasárnapi Újság" kiadóhivatalában (Budapest, IV., 
Egyetem-utca 4. szám.) Ugyanitt megrendelhető a 
„Képes Néplap", a legolcsóbb újság a magyar nép 
számára, félévre két korona 40 fillér. 

a „valódi: a kávédarálóval", 

melyeta Franck Henrik Fiai 

kassai gyárából származó 

minden ládika és csomag 

ismertetőjel gyanánt visel s amely egyúttal 

a kiváló minőség biztositéka. 

Igy korholta a jártas háziasszony a sza-

ru kácsnöt és az utánzatot visszaküldte. — ji H f* 

R e k f t l d e t e t l . * ) 

Ma két hete ugyanezon helyen megjelent 
„Beadvány"-ómat — miután téves információból és 
félreértésből eredt — egész teljességében visszavonom. 
Decker Miklós urna!: őszinte sajnálkozásomat fejezem 
ki az eset felett és felkérem, azt meg nem történt-
nek tekinteni. 

Haller Jenő 
*E rovat alatt kiizlrtttekért nem vállal felelősséKCt a szerkesztőség. 

Kitűnő uradalmi tej 
kisebb nagyobb mennyiségben házhoz szál l í tva 

literje 22 fillér. 

Megrendelhető az „Elité" kávéházban. 

N a , ha l l j a 
Szakácsnő, miért nem vigyáz jobban, ez nem 



Köszönetnyilvánítás. 
Mindazok, kik drága halottunk 

Scheck János 
elhunyta felett érzett mélységes fájdal-
munkat bármi módon enyhíteni iparkod-
tak. különösen a helybeli ifjúság, aki a 
temetésen megjelenni és koszorút küldeni 
szíves volt, fogadják hálás köszönetünket. 

Kőszeg, 1912. szeptember hó 5-én. 

a gyászoló szülők 

Gráczi Reiningshausi 
palacksör!! 

Egész láda vételnél gyári á r ! ! 

Az ő kitűnő minősege miatt általában na-

gyon kedvelt reiningshausi Bajor- és Márciusi sör 

állandóan raktáron Schaar József fűszer- és 

csemege-kereskedőnél. 

Schwarcz József és Társa 
B u d a p e s t , V á c z i k ö r ú t 5 3 -

Alapítási ev 1883 

szabadalmazott Ventzki Göztakarmány-füllesztó 
tió. 100, UK), 300 és Ü20 liter űrtartalom. 

Fúlleszt 40 60 perc alatt. 
Hordozható pálinka főző üstök 

100-400 űrtartalom 

az uj szeszadó törvény előírása szerint. 

Angol marha- és lonyiró gépek és ollók. 

Burgonyaszedőgép 

„Wer 
Roder 

" l É O l S X 

Modell 1912 

nélkülözhetetlen 
minden bur-
gonyatermelő 
gdzJunak ! 

Szolid, egyszerű 

elpusztíthatatlan 

szerkezet. 

Minden Ulaj részére. Szabályozható melység <•» lerakótavolsaggal 

Könnyen vontatható! Gyorsan, tisztán és könnyen dolgozik, 

amit számos elismerőlevél bizonyít 

}<«]« teljesen inűa«n a „^tf-^oder 483a sz. árjífluiektt. 

PH. MAYFARTH & Co. 
gazdasági és ipari gépgyár 

W i e n , II., T a b o r s t r a s s e Nr . 71. 
7 0 0 első d i j , a r a n y é r m e k sfb. — 1 5 0 0 m u n k d s és h i v a t a l n o k . 

V iszonfe ld rus i tók és képviselők kerestetnek. 

keresztény házból felvétetik. 

Tanonc Wolf Ferenc Nezsider Moson 
'áskereskedö 

megye. 

Császárfürdő 

A SZÉNSAVAS ÁSVÁNYVIZEK 

MJRÁIYA ! 
Főraktár Jánosa Gyulánál, Telefon 7. 

Budapesten. Nyári es tel ' 
gyógyhely, a magyar Irgalmasrend 

tulajdont Elsőrangú kenes hevvi/.ü gyogyfürdo; mo-

dern berendezésű gőzfürdő, kényelmes iszapfürdők, 
iszap borogatasok. uszodák, külön hölgyek és urak 
részére Török-, ko- es marvanyfurdok ; holeg-, szén-
savas es villamosvizfurdok. A fürdők kitűnő ered-

ménnyel használtatnak, főleg csúzos bantalmáknál és 
idegbajok ellen. Ko-kura a légzőszervek hurutos ese-
teiben s altesti pangásoknal. 200 kényelmes lakószoba. 
Szolid kezelés, jutányos arak. tfyógy-és zenedij nincs. 
Prospektust ingyen és bérmentve küld 

n z i g a z g a t Ó H Ú g . 

A 

Jt ú imt i V/ , 
iil/nf.Kfh'.-, iuijt 

evuiféy ^ 

V a r á z s f u v o l a " 
Bárki eg y óra alatt megtanulhat rajta 

játszani.A . V a r á s z f u v o l a - rendkívül 

kellemes '20 acel trombitahanggal és 

4 erős bőgővel van ellatva. Diszes ki-

vitelben, kottafüzettel, dalokkal, tokkal 

ajandékkal együtt 
e s a \i I U o i* <> i i i i . 
Csakis W a g n e r . H a n g s z e r Ki-

r á l y " országszerte elismert legolcsóbb 

hangszeraruházban kapható B u d a -

p e s t J ó z s e f - k ö r u t 15. — Gyors-

javító műhely — Kt'-rjen fényképes 

hangszerárjegyzéket 

K E I L L A K K 
„K e i 1-L a k k"-nál jobb máz nincsen 
Asszony mondja: ez a kincsein! 
A padló úgy fénylik tőle 
Nem is kell sok máz belőle ; 
Kevés munka, semmi kin, 
Harna, vagy porszürke szin, 
Figyelmet csak arra tegyen, 
Hogy az mindig „ K e i l L a k k " legyen! 
Ajtó, mosdó, ablakpárkány 
Oly fehér lesz mint a márvány, 
Ha „ f e h é r Ke i l-Lakk"-ot 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 kaphatók : 

l i í j f i T J ó z K o f o < * « - i i « M 

K ő s z e s e n . 

Szombathely: Ka i ser Lajos. 

Értékpapírokat ^ 

cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxo 
Szombathelyi Jakarékpcn^tár x 

J^észvénytársaság Q 

kőszegi fiókja, * 
K ö M x c g . K i r á l y - ú t 6 . h-a. X 

Stpuoz szálloda mellett j|j 
Elfogad : l é t e k e t jelenleg n e t t ó 4 0

 0-OS kama- W 
— — — tozással betéti könyvecskére és folyo- • 

fzámlara A kamatozas a betetet követó napon kezdődik; Q 
betét kifizetéseket felmondás nelkul eszközöl. ) K 

Leszámítol: alairasos üzleti és inaganval- )K 
• tókat mindenkor a legelőnyösebben W 

Folyósít L rendes és törlesztéses jelzálogkölcsönöket 
— — — — — földbirtokokra c-s városi hazakra ; m a g a -

s a b b k a m a t ú k ö l c s ö n ö k e t a l a c s o n y a b b k a m a t ú 
- - k ö l c s ö n ö k k é v á l t o z t a t ( c o n v e r t á l ) . 

5 Értékpapírokat: n.aPi «rfoiy«'™n vesz c< eiad 
/•S — tőzsdei megbízatásokat ellogad 

Szelvényeket : Költségmentesen bevált, szelveny-
)t\ ivek«t a szelvényutalvány (talon) 
* " alapjan díjmentesen beszerez 

Átutalásokat, l e t teseket eszközöl a világ bár-
— m e l y piacan teljesen díjmentesen. 

w Értékpapírokra: áUan,i- 4s n,a»an wírok™ 
—— előleget ad. 

C Sorsolás alá esö crtckp»pirokat w-foiyamvcsz-

tesseg ellen biztosit 

ertékeket órzesre és keze-

Egy okos fej 
minden alkalommal 

Dr. O E T K E R sütőporát használja á 121 . 
Teljesen higiftiku orrosok iltil ajánlott iliutőpátló, 

Használata altal minden tészta nagyobb, lazubb és kony-

nyebben emészthetővé lesz. 

Dr. Oetker-féle Vanilincukor á 12 f. 
a legnemesebb fűszere minden tésztanak, kakaó és tea, 

csokoládé és krém, kuglupf, torta, pudding és tejszín, to-

vábbá finom vagy porcukorral vegyítve mindennemű süte-

mény behintésére Pótol 2—II cső vaníliát Ha fél csomag 

Dr. ÖBTKSR VANILINCÜKSOr 1 kgr. cukorral keverünk 

és ebből 1 vagy 2 teáskanálnyit 1 csésze teára ontunk, 

ury egy kitűnő arómaju, teljes italt kapunk 

Dr. CETKZE sllt ipora es van i l incukra minden fusztrke-

reskedésben stb. kapható. Kimerítő használati uta-itás min-

den csomag mellett van Receptgyűjtemény ingyen! 

Kapható Kőszegen: Gombás Bálint. Maitz József, 
Schaar lózsef, Unger lózsef és Weotzl Edenel 

lésre átvesz. 

Tekintettel, hogy hazank legnagyobb pénzintézetével a 
l'esti Ilaz.ii Első Takarekpénztar K^yesülettel szoros össze-

kottetesben all, mindenfele takarékpénztári es banküzleti 

megbizxst a legelőnyösebben bír lebonyolítani. 

Mint a z Klső Magyar Általános biztosito társaság ügynök-

sége mindenféle biztosítást elfogad és felvilagositassal kész-

séggel szolgál. 

K ö z p o n t : szombathelyi (regi) Takarékpénztár 
Szombathely Alakult : 1857-ben. 

A l a p t ö k e 1,600.000 k o r . T a r t a l é k o k : 400 .000 k o r . 

T a k a r é k b e t é t e k 15 m i l l i ó k o r o n á n f e l ü l . 

S a j á t t ö k é i 2 ,250 .000 k o r o n a . 

STOCK-
COGUAC 

MEDICIN AL 
hivatalos ólómzárral ellátott 
palackokban mindenütt kapható 

CAMISfaSTQCK 
g ö i ü a e m ű gjiiibél 

B A R C 0 L A . 

Schöll Gusztáv utóda, Sopron 
Alapíttatott 1317. Várkerület 109. szám. Telefon 299. 

Szalon-szőnyegek 
Axminster-szőnyegek 
Pamlag-szőnyegek 
Futó-szőnyegek 
Fali szőnyegek 
Pinkafői szőnyegek 
Coeos-szőnyogek 

Ajánlja dúsan felszerelt raktárát, úgymint : 
Ágyteritők 
Asztaltoritők 
Zongorateritők 
Bútorszövetek C 
Angoraszőrmék 
Chinai kecskeszőrmék 
Ágyelőszőnyegek 

Szövetfüggönyök Flanelltakarók 
VáasonfOggOnyök Tevesxőrtakarók 
Csipkefüggönyök 
Stores és vitrágok 
Kongresszövetek 
Japángyékények 
Coeoslábtörlük 

Ú J D O N S Á G ! 

Mindennemű paplanok 
Angol utitakarók 
Angol kocsitakarók 
Angol plaidck 
Pinkafői pokrócok 

Matráecsinvat 
Kolettacsinvat 
I'onyvaszövftek 

Függöny tártuk 
Pamlagpárnák 
Divánpárnák 
Lambrequinek 

Férfi ingek, gallérok, kézelők és nyakkendők. 

Legnagyobb raktár 2 Ü E S S S Í S S £ Legjutányosabb árak! 
Az elaö emeleten külön aaalonok nagy szőnyegek s z á m á r a . 

Nyomatott liónai Frigyes könyvnyomdájában Kőszegen 

A. n i ( k M t c r d a l i i o k • . • • 

Cipőm szép és tökéletes, 

Benne járni élvezetes, 

Mert ha cipőt szegzek, varrok, 

Rajt' van 

m é h é s z e k ! 

Akik megbízható helyről, tiszta méhviaszból 
kés/ult mülépet óhajtanak beszerezni, fordul-
janak bizalommal szatmári Szabó latvan méhé-
szetéhez Pankóta (Arad m ) mely méhészet 
amerikai hengernréssel készített bármely mére-
tű műlépnek kilóját csomagolva 5 K 60 ért 
szállítja utánvéttel, amíg viaszkészlete ki nem 

fogy 
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