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ítyilffér sora W fillér 
Hirdetések nagysdg szerint jutányos drban 

szdmitatnak meg. 

ságat, s ezzel nagyot üssön a jelenleg élőkön, 

ezt ineg csak azért, mivel mostanában Kősze-

gen véli íeltalalni a nagyobb élelmességet. 

Szerintünk ez is teves következtetes, ez is 

helytelen beállítása a inult és jelen erőkifej-

tésének. 

Szombathely rövid időn belül, alig három 

evtized alatt, oriasi haladast tett. Szinte párat-

lanul all a magyar varosok életében. Kőszeg 

ellenben mint a főforgalomtól felreesett, ehhez 

nagyon közel fekvő varos, amannak eros tüle-

kedese mellett nem érvényesülhetett. Minden-

ben a rövidet húzta. Magatói értetődik, hogy 

Szombathelyen végre bekövetkezett egy bizo-

nyos tenneszetes pihenést parancsoló stagnació, 

ami „talán*nem is az, hanem inkább a tenne-

szetes fejlődés most mar normális precesszusa, 

— inig Kőszeg észrevevén az elmaradottságnak 

következményeit, testvérvárosán okulva, a mind-

jobban szembeötlóbbé lett ellentétek lehető meg-

szüntetése, vagy legalább enyhítése erdekeben, 

a szokottnál nagyobb tevékenységet fejtett ki 

regi városi jellegének biztosítására. 

Rákosi cikkét olyannak tekintjük, mint 

Jurisics kőszegi hősi védelmének a dicsőítését. 

Arról se tudjuk bizonyosan, dicsőség volt-e, 

vagy véletlen kialakulasa az akkori helyzetnek, 

de mert a közszájon maradt monda alapján 

történt levéltári feljegyzés nyomán, a tórtenet-

irok igy órokitették meg, hat évszázadok óta 

minden itt elhangzó szónoklat, toaszt, minden 

Kőszegnek bókolni akaró akarnok mézes 

i madzagként Jurisics hősi tettét dicsőíti s ez igy 

lesz még századokon át, talán örökkön-örökké, 

s ha másért nem volt jó a török elvonulás, 

azért mindenesetre, hogy örök időkön at halas 

témául szolgáljon. 

A vármegye és püspöki székhely meg-

szerezhetésének meséje is igy fog tovább élni. 

Hasztalan minden védekezes. Eltemetni azt nem 

sikerül soha. A föld alul is kikaparjak ha — 

halas témára van szükség. Hogv a törteneti 

igazsag rovására történik? Csekélység A mai 

újságírás csak pillanatnyi hatásokra van ala-

pítva. K. 

Iskolaszentelés Kőszegfalván. 
Nagy napja volt e hó *21-én Kőszegfalvának. 

Uj iskoláját szentelték fel ós ugyanakkor tartotta 
kórgyülését az tilemi iskolai tanítók kőszegi köre. 

Kijött az ünnepségre Kuliszéky Ernó kir. tan-
felügyelő is. Ott voltak a város kiküldiittjei: .lamb-
rits Lajos főjegyző, .lagits Imre adóügyi tanácsos, 
dr. Kovács István tiszti orvos. A hitközség részéről 
Kincs István apátplébános, dr. Bárdos Rémig, to-
vábbá Wallner József esperesplébános, Busa Béla 
főszolgabíró, Freyberger Sándor, Daas .József, Tangl 
Adolf képviselőtestületi tagok és többen a környék-
beli papságból. 

Az ünnepség reggel órakor istentisztelettel 
vette k«'zdeté'», melyet Kincs István végzett, magyar 
énekkiséret mellett. A szentmise után Wallner Joxsef 
esperesplébános szentelte fel az uj iskola épületet s 
szép beszéd kíséretében vette át az iskolát, mit a 
város képviseleteién dr. Kováts István tiszti orvos 
adott át rendeltetésének Majd a kir. tanfelügyelő 
záró szavai után a felavató aktus véget ért. 

Az uj iskola épületet I.nas JózRef kőszegi épí-
tési vállalkozó építette. Az épület első pillantásra 
leköti a szemlélőt. Díszes homlokzatával és elő-
kertjével ugy hat, mintegy urasági szép lakóház. Két 
nagy tantermi- van. A tanulók befogadására ezidő-
szerint elégséges még az egyik A tanítónak három-
szobás. tágas lakás áll rendelkezésre. Szóval az épü-
let díszére válnék a városnak is és Kőszegfalva 
büszke lehet, hogy különb iskolája van, mint építtető 
vámsának. 

Az iskolai ünnepély után, a teljes számban 
jelen volt kartárs.ik k«>rgyülésüket tartották meg 

í Mernyei Mihály elnöklete alatt. 
A tavaszi korgyulés jegyzőkönyvének hitelesí-

tése ut.vn. Mernyei Mihály elnók báró Eötvös .József-
ről mondott tanulságos emlék beszédet 

jelent földrajzában pláne már ugy ismertette, 

Kőszeget, hogy megyeszékhely püspökséggel 

és_papnöveldével) A vasutértvalódeputaciójáras 

az igaz, de ez is ugy forog közszájon, hogy 

Kőszegnek nem kellett a vasút sem, pedig 

hiteles okmányok és feljegyzések igazoljak, 

hogy a bécs-kanizsai fovonal építése idején 

Kőszeg igen tekintélyes aldozat felajánlasaval 

akarta a vasutat varosa felé irányittatni s bar 

e vasút egyik tekintélyes faktorat kötszer is 

megválasztotta kepviselójenek, mégis nagy 

gorbevel elkanyaritottak a Széchényi grófok 

cenki birtoka felé. 

Ez a fatuma mindenik a fővonaltól el-

maradt nehezsegekkel küzdő városnak: ráfogják, 

azzal gúnyoljak emberöltőkön at, hogy maga 

okozta s nincs hatalom, mely azt kiküszöbölni 

tudna, — még a „Bud. Hírlap* is ezt terjeszti, 

hol a tarcaban, hol e rovat fölött. 

Szegény embert még az ag is húzza. 

Rákosi Jenőről tudjuk, hogy nekünk jóakarónk 

s szeretettel őrzi ifjusagának itt töltött napjait 

s egykori kiváló kepviselőnk és polgármesterünk 

iskolatarsa iránti baratságat, mégis egy adoma 

felhasználasa kedvéért megkockáztatja azt meg 

akkor is, mikor maga kénytelen odajegyezni: 

„ugy van-e, nem tudja." 

Talan túlzott érzékenysegnek latszik ez a 

mi kifakadásunk, de Isten uccse rossz néven 

nem vehetik, ha azt látjuk, hogy még Debrecen 

bajat is velünk hozzak kapcsolatba, olyan tor-

mában, hogy mulasztással vádoljak elődeinket, 

mikor annak semmiféle alapja nincsen s leg-

feljebb arra jó , hogy ezt a reáfogott mende-

mondát ínég tovább is fentartsa. 

Ha még Szombathellyel való vonatkozás-

ban törtennék, ezt értenok. Annak idején volt 

valami versengés a ket szomszédváros között. 

Varosunk törványhatóságu város volt, független 

a vármegyétől. Külön követet küldött az ország-

gyűlésre. Kerületi tábla ja volt s ennek a reven 

tekintélyes dunántuli családok lakóhelye. Ötven 

fiskális vitte a hires pereket. A társadalom elő-

kelőségei a közmüvelődes, a szépmüvészetek 

és jótékonyság terén maradandó becsű tevékeny-

séget fejtettek ki. A kőszegi bálok és hang-

versenyek élénk talalkozója volt a Dunantul 

tőuri és nemesi előkelőségeknek. 

Mikor Hollán mérnök a déli vasutat Kőszeg 

mellőzésével vitte Szombathelyre, szülővárosába, 

,akkor ezek körebői került ki a tekintelyes 

'deputáció! A vármegye se állit ki ma már oly 

fenyes társaságot, mint akkoriban a kis Kőszeg. 

I Mégis hiábavaló volt s mégis azóta folyvást 

csak azt hallani: Kőszeg nem akarta a vasutat. 

Ilyen forrásból való az is, hogy nem 

kellett neki se vármegye, se püspöki székhely 

Mondom, Szombathellyel való vonatkozás-

ban még érteném a mende-mondán alapuló 

adoma felelevenítését, alkalomszerű felhasz-

nálását. Debrecenre azonban igazan még csak 

találónak sem lehet mondani. Debrecen akkor 

is megmarad az ország egyik legtekintélyesebb 

legnagyobb, legmagyarabb városának, ha nem 

j kapna meg a görögkeleti püspökségét Fejlő-

(desét, jövőjét ez igazán nem kockaztatja. De 

azért mi is osztjuk a „Bud. Hírlap- allasfogla-

lásat, mert eltekintve a város érdekeitől, nemzeti 

szempontból is fontos, hogy a görögkeletiek 

ily rendületlen tőzsgyokeres magyar nép köze 

' kerüljenek. 

De íme ni, Szombathely már kamatoztatni 

igyekszik az előkelő helyen megirt adomát. Olt 

már a „ Vasvármegyé"-ben valónak készek el-

fogadni, csak azért, hogy az ö polgárságának 

| rég porladozó nagyjait dicsérje a nagy Szombat-

ihelyért kifejtett alapvető és előrelátó munkás-

Kőszegi hegyi levegőn hizlalt 
debreceni püspökfalat. 

(A „Bud. Hírlap" f evi szept. 2 4 iki vazercikke 
alkalmabol.) 

„Baltazár püspök* címén vezércikket közöl 

a „B H." szerdai száma, melyben az agilis 

rel. püspököt azért támadja, mivel ez a göiög-

keleti püspökségnek Debrecenbe tervezett szék-

helye ellen ezt megakadalyozó élénk agitaciót 

fejt ki s szemére hanyja, hogy ezzel Debrecen 

város fejlődésének érdekeit sérti. Ijesztésképpen 

adoma formajában Kőszeg városanak múltjára 

vonatkozó mende-mondat elevenít fel a jeles 

cikkíró, (allitólag Rákosi Jenő, akinek ketseg-1 

telenül vannak kőszegi emlékei azon időből, 

mikor itt a gimnáziumot járta) melyet evekkel 

ezelőtt, lehet vagy 12 — 15 esztendeje, egy 

szellemes tárcacikkben is feldolgozott. 

íme a cikknek városunkra vona'.kozó része: 

„Kszembe jut az adoma Kőszeg városáról. 
(lyöiiyörü fekvésű határvárosa ez Vasvárme-

gyének a stájer hegyek alatt. Mint klimatikus hely 
is elsőrendű, mert szép vidéke, vize, hegyi levegője 
van és némi városi kényelme is .Sőt históriája is 
van Mert mikor a török végigpusztított Bécs felé 
való útjában a Dunántúlon és sok egyéb közt lebo-
rotválta a fold színéről Szombathelyt is, Kőszeg 
erősségén megakadt. Jurisits megvédelmezte ellene a 
várat, ugy hogy az ostromló torok végre is elvonult 
falai alól. 

Mikor azután a török hódoltság véget ért és a 
bujdosó vármegyék kezdtok visszaszállingózni saját 

: területükre, egy komisszió székhelyet keresett Yas-
várir.egye torvényhatóságának. Persze, az épen ma-
radt, vitéz Kőszegre esett az első gondolatuk és 
deputáció indult a kis városkába, hogy megnyerje a 
'vármegye székhelyének. 

L)e a jó kőszegi polgároknak elég volt a török 
háború. Deputáció ment a depu!áeió elé és rnegfor-
ditottu ilyetén okoskodással: Kérem, ne jöjjenek 
Kőszegre Mi békés polgárok vagyunk, hagyjanak 
nekünk bekét. A vármegye gyűlésezik, -estaurái, 
korteskedik és lármáz. Jurátusok, hajdúk és szolga-
birák, kard- és sarkantyupengés: — Isten ments 
meg töluk ! Nem volna békénk se nekünk, se fiaink-
nak. Nézzenek csak másfelé. 

A deputáció csüggedten megfordult, de alig 
vonult el Kőszeg alól, az országúton útját állja egy 
másik deputáció: a szombathelyieké, akik igy be-
széltek : Tessék kérem hozzánk jönni. Mi adunk 
vármegyeházára telket, jobbágymunkát és anyagot a 
székházépítésére. Tessék csak hozzánk jönni. Igy 
lett Szombathely a megye székhelye. 

Majd az esztergomi érsek küldött deputációt, 
hogy hová kellene telepíteni az elpusztult püspök-
séget. Kz a deputáció is a takaros Kőszegre gondolt. 
De a kőszegiek ezt is visszautasították. 

Kgy pap, az az erkölcs. Sok pap, püspök, 
kanonokok, — jaj, az veszélyezteti a mi jámbor 

L erkölcseinket. Van nekünk már egy derék plébáno-
sunk és van pnpi gimnáziumunk : ez nekünk éppen 
elég! Igy beszéltek. De a szombathelyiek ezt a de-
putációt is elfogták: Ígértek fut-fát, püspöki reziden-
ciát és szerencsésen odatelepitették a püspökséget is. 

Ks multí'k az idők ós eljöttek az uj idők és 
pár évtizede, hogy fölmerült a kérdés, merre vigyék 
azon a vidéken a — vasutat. 

Nosza, küldött Kőszeg deputációt, hogy ne 
mellőzzék, ne ejtsék ki a forgalomból, neki életkér-
dés, hogy a bécs sopron-kanizsai-trienti vonalba 
beleessék, stb. De jött Szombathely is, mondván: 
Mit akar Kőszeg? Mi megyei székhely vagyunk, 
lehetetlen, hogy no minket ejtsenek a vonalba. Ks 
ezt mindenki belátta ós ugy is lett és Kőszeg kény-
telen volt a saját zsebéből magának szárnyvonalat 
építeni, mert a jelen nemzedéknek elődei nem láttak 
tovább házuk küszöbénél. 

Maga az irója is azt jegyzi meg a végén, 

hogy „ugy van-e, nem tudja.* 

Nos, hatarozotlan mondhat juk: nem ugy 

van, rosszul tudja 

A kőszegi levéltárnak igen sok kutatója 

soha egy betűnyi nyomát sem találta annak, 

hogy városunknak valaha is (elajánlottak volna 

a vármegye, vagy püspökség székhelyét. (Jó 

öreg Hunfalvy 3 kötetes a 70-es években meg-



Majd Polány István surányi tanító sikerült fel-
olvasása kivetkezett, a tanító kulturmissziójáról. 
Élénken ecsetelte a falusi társadalmi élet bajait ós a 
népnevelés egészséges irányításában nagy szerepet 
juttat a tanítónak. A felolvasót melegen ünnepelték 
a jelenvoltak Végül a tisztújítást ejtették meg 
Miután Mernvei Mihály elnöki tisztről lemondo.t, 
helvéhe Szomor Lajos kőszegi tanítót választották 
meg Alelnök Széles*v István lett. A jegyzői tisztet 
IV)lány Istvánnal töltötték be. A kör pénztárnoka 
pedig' továbbra is Kcker Anna uagyposei tanítónő 
maradt. Az újonnan megválasztott tisztikart Wallner 
József esperes üdvözölte, kiknek nevében Szomor 
Lajos elnök mondott köszönetet A jövő évi k^r-
gyulés helyéül Szilvágy községet jelölték meg, s'ez-
zel a körgyülés véget is ért 

Délben az iskola egyik termében bankett volt. 
Az első felkoszöntőt Kincs István apátplébános 
mondotta. Ismertette Kőszegfalva eredetét, majd az 
uj iskola létesítése körül érdemeket szerzettekről 
emlékezett meg és különösen Auguszt János polgár-
mester érdemeit méltatta. A város nevében Jamb-
rits Lajos főjegyző válaszolt és Kincs Istvánt köszön-
tötte. Kuliszéky Ernő tanfelügyelő Mernyei Mihályt 
éltette, majd Kovács Géza szerdahelyi tani tó rögtön-
zött verses felköszöntővel szórakoztatta a jelenvolta-
kat. Bankett után a fiatalság táncra perdült ós folyt 
a vígság késő estig. 

Helyi hirek. 
Vizsgalat a katonai a l reál iskolaban. Mürzsprun-

geni l'ollák altábornagy kedden délután Pozsonyból, 
az állomáshelyéről Kőszegre érkezett. Itt két napig 
vizsgálatot tartott az alreáliskolában és ennek be-
fejezése után visszautazott állomáshelyére. 

Esküvő Hofhauser Jenő a cs. és k mérnöki 
tisztitanfolyamhoz beosztott honvédfőhadnagy, tegnap 
vezette oltár elé Stúr Mariskát, dr. Stúr Lajos ügy-
véd, árvaszéki h. elnök, a kőszagi ált takarékpénztár 
ügyészének leány.it. A polgári házasságkötést Kőszegi 
József anyakönyvvezető végezte. Mint tanuk szere-
peltek : dr. Stúr Károly trencséni ügyvéd és Hofhauser 
Ödön főhercegi uradalmi felügyelő. 

A honvedzaszloal j tol Horváth Lajos kőszegi 
horivédhadnagyot Sopronba helyezték á t ; viszont 
onnan ide került Polgár Márton hadnagy, Császár 
Géza és Sinkovich Ferenc zászlósok. 

K'nevezes. Balogh Endre helybeli államilag se-
gélyezett polgári fiúiskolái helyettes tanitőt a köz-
oktatásügyi miniszter a balatonfüredi állami polgári 
fiúiskolához a XI. fizetési osztályba segédtanítóvá 
nevezte ki. 

Uj posta es tav i rda joggyakornok. Borossay 
Imre foldink, végzett joghallgató, posta és táviida 
joggyakornokká neveztetett ki. A tanfolyam el 
végzése céljából Budapestre kerult. 

Szabadsagrol vissza. Szmolján László városi 
ellenőr, négyheti szabadságának leteltével ujbol 
elfoglalta hivatalát. 

Halalozas Csak most értesülünk, hogy egy 
nagyon kedves, rokonszenves ismerőse társadalmunk-
nak, Kador Sándor főrendiházi teremfőbiztos, volt 
lapszerkesztő ós ejzy eUikelő pápai rendjel tulajdonosa, 
e hó elején hunyt el Budapesten. Egyike az elsők-
nek volt, aki a nyolcvanas évek elején kifejtett 
idegenforgalmi mozgalmak alapján eljött ide nyaralni 
s azóta sokszor itt töltötte szabadságidejét család-
jával, mely ez évben is néhány héten át itt üdült. 
Kador Sándor személye itt általános tisztelet tárgya 
volt s mindvégig szeretettel ragaszkodott itteni 
barataihoz. Nagytehetségű naturalista hegedűs volt 
s ugy hangversenyeken, mint magánkörben gyakran 
gyönyörködtette közönségünket csodaszép játékával. 
Kihunyta itt mély részvétet keltett s számosan fejez 
ték ki ezt még csak nemrégiben innét hazatért 
családjának. 

Nevunneples. Kirchknopf Mihály tüzoltófőparancs-
nok holnapi névünnepe alkalmából a tűzoltóság ma 
este fáklyás szerenádét rendez tiszteletére és küldöttsé-
gileg tiszteleg nála szerencsekivánatai kifejezésére. 

A városi közgyűlés tá rgysoroza ta Csütörtökön 
rendes közgyűlést tart Kőszeg szab. kir. város kép-
viselőtestülete, melynek fontosabb tárgyai lesznek a 
következők: Határozathozatal az uj vágóhíd meg-
épitése és ezzel kapcsolatosan a vágatási szabály-
rendelet módosítása tárgyában. A katonai kórház-
pavilon felepitése, illetve versenytárgyalási hirdetmény 
kibocsátása. A fogyasztási adótárgyaláshoz két kep-
viselö kiküldése. Városszabályozási terv elkészítése. A 
kertutcai asatorna ügye. A villamos telep kibővítése. 
A szt-Dömés női szerzet által fentartott iskolákban az 
uj hitoktatói állás javadalmazásához való városi hozzá-
járulás. Ezek lesznek a fontosabb tárgyak, de ezektől 
sem kell megijedni, mert legtöbbjével az a tanács 
javaslata, hogy pénz Irányában jobb időkre tétessék 
el az ügy. 

A városi költségvetést Jagits Imre adóügyi 
tanácsos már összeállította. Ugy halljuk, hogy a 
pótadószázalék valamicskét leszáll a magas régiók-
ból. A költségvetés legközelebb közszemlére kerül s 
azután a nyomdába, hogy a képviselők közt ki-
osztható iegyen. Annak idején majd foglalkozunk 
vele. 

A vasutas á r v a h á z építési, leszámolási és ügy-
kezelési ügyek elintézése céljából e héten itt időzték 
Faludy József ügyvezető igazgató és Lányi István 
árvaúgyi gondnok — főszámvevő. Az árvaház kapusa 
személyében változás tortént. Az eddig alkalmazott 
helyett liaucr János kőműves pallért nevezték ki 
ezen á l lásra 

Nyugalomba vonulo rendőr Fodor Károly vá-
rosi rendőr megrongált egészségére való tekintettel 
nyugalomba vonul. Közel 10 évig állott városi szol-
gálatban. „ ... , ... 

Örökbe fog idas . Maitz Uezső a villamos köz-
ponti telep pónzbeszedője, örökbefogadta kiskorú 
Sehraidt Bezsőt. , 1 1 1 

A mezogazdasagi bizottság e heten foglalkozott 
az uj vágóhíd ópitése esetén életbeléptetendő szem.« 
és vágóhídi dijak megállapítás ával, mely megelőző 
h-g a kereskedelmi kamaránál is inefordult velemo-
nvozés végett. A bizottság javaslata eltérő a kama-
rától. Jövő héten a városi tanács elé kerül az ugy 
a jövő közgvulés elé terjesztendő javaslat megszer-
keztése végett. A bizottság ez alkalommal megtekin-
tette az uj vágóhíd terveit is. 

A pezügyi bizottság e héten tárgyalta az építen-
dő katonai betegpavillon céljaira szükséges 901XX) 
korona kölcsön ügyét és beható eszmecsere után 
elfogadta a polgármesterhelyettesnek azon előter-
jesztését. mely szerint a jelenlegi pénzügyi viszo-
nyok mellett a város legelőnyösebb kölcsönt csakis 
saját értékpapírjainak lombardirozásával érheti el. 
A jövő közgvülés fog ez érdemben végleg határozni. 

A fogyasztasi adók megváltása a város részéről 
ismét napirendre kerül. A kmcstár természetesen 
minden ujabbi ciklusnál arra törekszik, hogy maga-
sabb összeget érjen el s legutóbb mások által oko-
zott kényszerhelyzetben akkor is kénytelen volt 
többet felajánlani, mikor a bortermések silánysága 
az ebből várható jövedelmet jelentékenyen leszállí-
totta. A legutóbbi esztendőkben a borfogyasztás 
még jobban csökkent s a/, idei termés sem nyújt 
kedvező kilátást. Feltehető, hogy a kincstár részéről 
ezen beigazolható tényeket méltányolni is fogják. 

A vasutas a rvahaz te lekvetele A múlt havi városi 
közgyűlésen élénk discussió tárgya volt a vasutas 
árvaház telekvételi ügye. Mint megiruk, a város többet 
fizetett közel ötezer koronát a telektulajdonosoknak 
és mert a mérnöki felmérés utólag azt igazolt, hogy 
az egyes tulajdonosok telkei kisebkek voltak a telek-
könyvi térmértéknél, a város a többletet visszakövetelil 
Ez volt a legutóbbi közgyűlésen a tanács javaslata, 
mivel szemben a közgyűlés a napirendről való levéte, 
mellett döntött, mig a polgármester szabadságáról 
visszatér. Az ügy nem kerül az októberi közgyűlés 
elé, mert ez időszerint a városi jogügyi bizottság 
foglalkozik vele. 

A t rencséni 15. konvedezredtol 600 honvédet és 
15 tisztet szándékoznak városunkban ideiglenesen el-
helyezni, mert Trencsénben a rossz ivóviz miatt elő-| 
fordult tifuszesetek miatt a most bevonuló újoncokat 
es póttartalékosokat nem akarják a megfertőzés ve-
szélyének kitenni. Az elszállásolásra a gőzmalmi lak-' 
tanyát szemelték ki és ugy a tulajdonosok, mint a 
város az ez ügyben itt járt pozsonyi honvédkerületi 
kiküldöttel a részletekre nézne teljes megeggyezésre 
jutottak. Téves hirek folytán ez eleinte nyugtalanságot 
idezett elő a lakosság körében, mert az volt elterjed-
ve, hogy a trencséni ezredtől való katonák idehelye-
zéséröl van szó, azonban most már köztudott, hogy 
az idehelyezendők még csak októberre hivatnak be s 
Trencsénben meg sem fordulnak, hanem egyenesen 
a kőszegi állomásra való bevonulásra irányítják őket. 
Ha elhelyezésük ügye még e hét folyamán végleg 
megállapodott lesz, ugy október 5-ére várható ide-
érkezésük. 

„Kőszeg kont ra nemez ipar" cirnen hírt közöl a 
tegnapi „ Vasvárraegye * arról adván tudósítást, hugy 
a Iföldmivelésiigyi miniszter jóváhagyta az Eisner 
cégnek vizmükibővitési terveit, melyek ellen a város 
felebbezéssel élt. A „V-e" persze neiu tudja, hogy 
ez nem jelenti a „kontra nemez ipart-, hanem az 
ez által létesített mellék vállalatot, a homokfogó 
müvet, mely a városra és a lakosságra nézve azért 
sérelmes, mivel hátrányos befolyással van különösen 
építéseknél, ami pedig egy fejlődő városban nagy 
fontossággal bir. Ezt az érdekét igyekezett a város 
megvédeni s eszébe sincs „kontrázni" a kitűnő ered-
ménnyel működő, egyik nevezetességét képező 
nemez ipart. 

Sorompo készül a Kőszegfalva felé vezető vasúti 
átjárónál. Weöres István nemescsói nagybirtokos 
tette szóvá a vármegyén a jelenlegi veszedelmes 
helyzetet. Sötétben ugyanis nem látni az országút-
ról az az arra jövő vonatot és az esetloges szeren 
csétleii8égek elkerülése végett sorompó felállítása 
indokolt. Október 2-án lesz ez ügyben helyszíni 
tárgyalás az összes érdekeltek bevonásával. A vár-
megye részéről Somogyi Miklós tiszti főügyész és 
Hvozdovits Antal műszaki tanácsos küldettek ki. 
A sorompó kérdésének megoldásával kőszegfalviak-
nak egy régi óhajához történik közeledés. Ugyanis 
ideiglenes megállót kértek unnak idején e helyen s 
hihető, hogy a sorompó után majd indokolt kérel-
mük is teljesedésbe megy. 

Hazassagok rekord ja . F o l y ó év szeptember h a -
vában 14 házasságot hirdetett ki az a n y a k ö n y v i h i v a -
tal. Augusztusban is 10 házasságot hirdetett. Ez fe lü l -
múlja a farsangi eredményt is, amikor januárban csak 
4, februárban csak 1, márciusban csak 3 volt. Egyik 
szenvedélyes statisztikusunk ezt az általános drágaság-
nak tulajdonítja. Azt mondja például, hogy egy sze-
mélynek évi fűtőanyag-szükséglete átlag í 24 korona, 
kettőnek ugyanannyi, házastársakn.'J tehát személyen-
kint csak 62 korona, esetleg még et.nél is kevesebb 
s igy oksóbb lesz az élet. Hm. Furcsa. Mikor az el-
múlt években a házasságkötések hanyatlását mutattuk 
ki neki, akkor ezt is a drágaságnak tulajdonította 
Akkor azzal indokolta, hogy a háztartás ellátásának 
gondjaitól riadnak vissza. Hiába, a statisztikusoknál 
is ugy van, mint az ítélkező bíráknál: mindent meg 
tudnak indokolni, sőt különböző eseteket egyazon 

indokolással is. Mikor vagy tíz eve egy helybeli 
78 éves matróna vette fel Hymen rózsaláncait s azt 
kérdezték tőle, hogy ily hosszú egyedülélés után hogy 
tudta magát erre elhatározni, azt felelte: hja kérem, 
csakis az unalmas, hosszú őszi s téli éjjelek miatt. 
Erre mondjon kádenciát tiszteit házassági statisztikus. 

A kath hitközség ügye, mely már annyi hiába= 
való izgalmatokozott, most a legfelsőbb fórum, a val-
lás- és közoktatásügyi miniszter döntésével végleges 
elintézést nyert. Kezdettől fogva azt az álláspontot 
foglaltuk el, hogy a sérelmesnek vélt ügyek a köz-
gyűlés elé tartozók. Ha az, — ha ugy tetszik, a leg-
szélesebb mederben vitt előkészítő akció után, — 
többségében magáévá teszi, jó, — ha nem, a kisebb-
ségnek meg kell nyugodnia, mert az, amiről sérelem 
gyanánt szó esett, szorosan vett belügye a kőszegi 
kath. híveknek s ezt nem volt oportunus a nagy vi-
lág szenyese közé keverni s nem is volt sohasem 
olyan természetű, hogy kiméletler harcba szólítsa né-
hány másnézetü tagját. A' hitközség vezetőinek a tavaszi 
közgyűlésen már a város polgármestere szerzett fényes 
elégtételt, most a miniszteri döntés csak öregbiti ezt 
a megyéspüspökhöz intézett következő leirattal: 
„Vallás éa közokt. m. kir. miniszter. 120932. Méltó-
ságos és Főtisztelendő Gróf, Püspök Úr! Id. Laurin-
ger János, id. Eitner Gusztáv és társait a kőszegi r. 
k. hitközség tagjai 1912. évi december hó 8-In kel-
tezett panaszos beadvánnyal fordultak hozzám az ot-
tani autonom hitközség házvétele és a hitközség egész 
belső háztartása ügyében. Tisztelettel kérem Méltó-
ságodat, méltóztassék a panaszlókat értesiteni, hogy 
beszerzett hiteles tájékozodás után panaszaikat alap-
talanoknak kellett felismernem, melyek további vizs-
gálat megejtéséhez indokot nem szolgáltatnak. A ki-
fogásolt házvétel ugyanis a jegyzőkönyv tanúsága 
szerint 1896. április hó 22-én tartott hitközségi köz-
gyűlés hozzájárulásával történt, melyen id. Lauringer 
János is részt vett. A másik panaszos iü. Eitner Gusztáv 
a nehézményezett ház vételárának fedezéséro 5000 K 
kölcsönt is adott. Ezen házvétel az autonomiai hit-
község képviselőtestülete által is jóváhagyatott az 
által, hogy a hitközségi költségvetést, melynek kiadásai 
között a vételár törlesztésére szükséges évi részlet 
mindenkor szerepelt, évről-évre elfogadta és meg-
szavazta. Ennek alapján a vételt a püspöki hatóság is 
jóváhagyással látta el. Hogy ezen házvétel a hitköz-
ségi tagoknak elviselhetetlen adóval való megterhelé-
sére vezetett volna, azt annál kevésbé látom igazolva, 
miután a hozzám érkezett jelentés szerint a szóban 
levő bérház 860 korona tiszta jövedelmet hoz. A hit-
község belső háztartása ellen felhozott panaszokat 
sem találtam alaposaknak. A hitközség számadásai és 
költségvetései mindenkor alapszabályoknak megfelelő 
módon tárgyaltattak és jóváhagyattak. Idevonatkozólag 
a panaszosok nem is említenek beadványukban kon-
krét esetet. Amennyiben pedig a hitközségi adókivetés, 
zárószámadás közhírré tétele, a hitközségi gyűlések 
egybehivása körül nagyobb nyilvánosság elrendelése 
körül intézkedés szükségesnek mutatkozott: a püspöki 
hatóság 1912 évi november 2-án 5928. sz. a. k. ren-
deletével eziránt is intézkedett. Budapest, 1913. szept. 
11-én Jankovich, s. k. min. oszt. tanácsos. 

A ludak elsz<;porodasa arra mutat, hogy ezen 
szárnyasok nevelése igen gazdaságos lehet. A serté-
sekről is ugyanez áll, még sincsen megengedve, 
hogy a város területén legeljenek. A ludak ellenben 
különös előszeretettel a járdákon sétálnak végig és 
olyan litylotyos márványos réteget hullatnak azon, 
hogy veszélyeztetik a gyalogjárást és elronditják az 
utcákat. Városi szabályrendelet tiltja a szárnyasok-
nak az utcára bocsátását. Csakis a marhavásártéren 
lakók és akiknek odanyiló hátsó kijáratuk van, en 
gedte meg a hatóság a képviselőtestületben történt 
felszólalás után, hogy a ludakat más városi teriilet 
érintése nélkül kihajthatják. Ezzel a kivételes intéz-
kedéssel azóta folyton sok visszaélés történik. Más-
hol lakók is odahajtják, visszahajtják és az eredmény 
— nem válik e város aszfaltos tisztaságának dicsi-
ségóre. Az érdekeltek azzal védekeznek, hogy a 
teheneket is kihajtják s azok nagyobb adagokban 
követik el a — kihágást. Igazuk van/de a kocsiutat a 
véros seperteti, a gyalogutakat j>edig a háztulaj-
donosok kötelesok tisztán tartani, a ludak pedig a 
kétlábuak utaira vágyakoznak, ott érezvén magukat 
nagyobb biztonságban, A kivételes engedélynek une 
ez az eredménye. Be kell szüntetni azt is.* Legven 
egyforma igazság a kapitoliuru madarai körében i«. 

Kivandor lasra való csábításban közreműködés 
miatt helyi és vidéki egyének ellen kihágási eljárás 
van folyamatban. A rendőrbiztos nyomozása kiderí-
tette az ebben résztvettek vétkes eljáróját, mely egy 
vidéki községbiróra is kiterjeszkedik, aki pénzkölcsönt 
adott e célra. Minthogy a kivándoroltak nem rendel-
keztek az előirt külföldi uttlevellel s még a bécsi 
közvetítők sem voltak hajlandók az utazást lehetővé 
tenni, Hamburgba szöktek és ott mégis sikerült nekik 
hajóra szállni. 

Fölvetel a varos kötelekébe. Csonka Ferenc 
kőszegi lakós, munkásház tulajdonos a város köte-
lékébe való felvételért folyamodott. A 40 kor. felvé-
teli dijat már le is fizette. Kérelme felett a legköze-
lebbi közgyűlés dönt. 

Pályazatok ösztöndí j ra Két ösztöndíj alapítvány 
van üresedésben, a város kezelése alatt levő alaj'it-
vanyokból. Az egyik a Fertsák Mózes féle 200 koro-
nás, a másik a Stegmüllcr Mária féle 400 koronás. 
Az előbb ire Kőszegi Imre, Nómeth Ferenc, Hcge«his 

dános ós Fuchs Endre gimnáziumi tanulók, az utob 
bira Stegrniiller Béla győri ós Kegensi)erger Ferenc 
keszthelyi tanulók pályáztak. 

A K o n a r o m i Mór ügyet már ismerik olvasóink. 
Lz a torvény kijátszásává! magánlakásán vándor-
raktárt létesített s meg nem engedett módon adu 
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el vászonáruit, mig nem a rendőrség erélyes krtzbe-
lépése folytán csakhamar ugy elillant mint a kámfor 
ós 200 koronára tortént rnegluntetéséről már oak 
a hetedik határban vett tudomást. Azóta a vármegye 
m á s rendőrhatóságai is igy járnak el hasonló ipar 
lovagok megjelenésénél. Mivel az ellene tortént el 
j á r á s n á l az is megállapittatott, hogy ezen üzelmeit 
a vászonraktárt ellátó Czeisler Lipót budapesti cég-
tulajdon os mozdította elő a rendőrhatóság ez ellen 
is megindította az eljárást s habár ez azzal véde-
kezett, hogy Komáromit nem is ismerte s ha cégé-
nek nyomtatványait használta, ez csak visszaélés, a 
v e v ő k t ő l vett megrendelési bárcák pedig ő hozzá 
csak mint fedezeti bonok kerültek, mégis 400 kor. 
pénzbírságra ítélte. 

A főgimnáziumba beosont hétfőn egy Pallovits 
Feronc nevii csavargó munkás és a pedellus szoba 
jából kilopott egy pár csizmát s kalapot, valamint 
dr. Kovács István gimnázista fiának körgalléros ka-
bátját. Zsibárusnál akarta nyomban értékesíteni, de 
ennek gyanúsnak tűnvén fel, nem vede meg, hanem 
rögtön értesítette a rendőrséget, mely a személyle-
írás nyomán csakhamar kézrekeritette a tolvajt, ki 
elfogatasakor tettét beismerte. A kir. járásbíróságnak 
adatott át megbüntetés végett. 

Egy csavargót kisért be szerdán a rendőrség, 
m e r t kolduláson érte. Keresztes Ferenc udvardi 
aszta lossegédnek igazolta magát s meginotozásnál 
e g y ezustkanalat találtak nála Szerinte Bécsújhelyen 
i l y e t adtak neki a koronából hozatott ebédhez s ezt 
a r i t k a esetet a kanálnak emlék gyanánt való meg-
őrzésével akarta magának emlékezetessé tenni, ami 
te l jesen sikerült is, mert kinyomoztatván, hogy nem 
is a z o n útirányból, hanem Szombathely fe'ől jött, 
á t a d a t o t t a kir járásbíróságnak, hol nevezetes ese-
ményét még jegyzőkönyvben is megörökítették. 

Közgyűlés A kőszegi önkéntes tüzoltó-egyésü 
let f. é. október hó 5-én délután 3 órakor a város-
ház tanácstermében tartja rendes évi közgyűlését, 
m e l y r e az egyesület tagjai ezennel tisztelettel meg-
hivatnak. Tárgysorozat: 1 Elnöki jelentés. 2. Fő-
parancsnoki jelentés, 3 Pénztáros jelentése. 4 Tiszt-
újítás. 5. Indítványuk. 

Uj intézmény a fovarosban. Budapesten a Met-
ropol szálló mellett levő Miksa-utcában érdekes pen-
sio nyílt meg : olyan, amilyent külföldön, különösen 
Londonban és l'árisban szoktak nyitni. Az egész 
ház pensió, áll 40 szobából és azt a célt szolgálja, 
hogy a vidékről felutazó uri családok a fővárosi 
viszonyoknak nemismeréséből származó sok és feles 
leges kiadásoktól megkíméltessenek és a pensióban 
otthoniasan érezzék magukat. A vendégeknek kívá-
n a t r a kedvenc ételeket készítik el, tanácsokat adnak, 
olcsó bevásárlási forrásokra és kirándulásokra nézve; 
a színházak és szórakoztató helyekre kédvezményes 
jeg.v- kkel szolgálnak, azoknak is, akik csak egy 
v a g y két napra szállnak meg. Viktória pensiónak 
hívják, szolid uri hely, Miksa-utca 9. szám alatt, 
ahol jóízűen lehet étkezni és kitűnően aludni. 

Üldözött fenevad. Tirolból sürgönyzik : Az a l -
pesi fenevad még mindig bujkál és szedi egyre áldó 
zalait. Nyilván „Berson" guinmisarok van a lábán, 
hogy nem tudjak kézrekeriteni. 

Albániában. Á helyzet toli.it egyáltalában nem meg-
nyugtató ós tekintve a szerb nagvzást, nagvon 
könnyen komoly, konfliktus i* származhatik a ha-
társértések bői. 

P r u h a w k a püspök Romaban. Prohászka Ottokár 
püspök titkárával Bómába utazott. A püspök utazása 
összefüggésben van a Bécsben ellene megjelent német 
nyelvű támadó röpirattal. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
Kőszegi Takarekpdnztar végrehíj tatónak Woigl 

Gusztáv t>s tsai végrehajtást szenvedők ellen indí-
tott végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság 
utóajánlatra az.ujabb árverést 1200 K stb. tőkeköve-
telés és járulékai behajtása végett a kőszegi kir. 
járásbíróság területén levő Kőszegen fekvfi s a kőszegi 
2122. sz. tjkvben 7055 — 7050. hrsz. alatt felvett Weigl 
Gusztávné sz. Kalchbrenner Teréziának nevén álló 
ingatlanokra iUV* K, az u. o. 2228 sz. tjkvben A -+-
3. sor. 644Ühn>z. alatt felvett WeigJ Gusztáv ós 
kisk. Weigl .József, Karolin, Katalin, Teréz és Krzse, 
ugy Uusz táv nevén álló ingatlanra 1012 korona 
kikiáltási árban az árverést elrendelte. 

Az árverést 1913. evi oktober ho 9 napján d. e. 
10 orakor Kőszegen a ikvi hatóság hivatalos helyi-
ségében fogják megtartani. 

Az árverés alá kerülő ingatlanok a kikiáltási 
árnál alacsonyabb áron nem adhatók el. 

Az árverelni szándékozók köteleset bánatpén-
zül a kikiáltási ár lO°/o-át készpénzben, vagy az 
1881 : LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyam-
mal számított óvadék képes értékpapirosban a kikül-
döttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói 
letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a 
kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket * alá-
írni. (1881: LX. t.-c. 147., 150., 170. §§. 19Ü8:XL. 
t.-c. 21. §.) 

Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál maga-
sabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, 
köteles nyomban a kikiáltási ár osztaléka szerint 
megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi 
százalékáig kiegészíteni. (1908: XLI. t. c. 25. §.) 

Kir. járásbíróság mint tkvi hatóság. Kőszeg, 
1913. évi augusztus hó 28-án. Halász sk., kir. járás-
biró. A kiadmány hiteléül: Márkus, kir. járás bírósági 
tkv vezető. 

Francia „ L a n y s " cukorka k ö h ö g é s ellen. 

Francia „Lanys ' cukorka r e k e d t s é g ellen. 

Francia „Lanys> k cukorka h u r u t ellen. 

Egyedül elárusító S c h a a r József fűszer- és 

csemegekereskedőnél Kőszegen. 

Vidéki hirek. 
Az iparkamara közgyűlésé. A soproni kerületi 

iparkamara szeptember hó 30-án tartja közgyűlését, 
melyen a kamara által adományozott ösztöndijak 
felől is határoz. A kamara ezidén mintegy 40—50 
ösztöndij-kérvényt vesz tárgyalás alá. 

Muzenmavatas Sopronban Sopron vármegye és 
Sopron szab. kir. város régészeti társulata uj múzeu-
mát 1913. évi október hó 5 ón vasárnap déli 12 óra-
kor nyitja meg. A muzeurn elnöke herceg Esterházy 
Miklós. Az ünnepélyes megnyitás alkalmából a ka-
szinó nagytermében díszebéd losz. 

Tűzoltó jubileum A felsőőri onk tiizoltó-egye 
sülét f. hó 28 án tartja fenállásának 30 éves jubi-
leumát. A vármegyei tüzoltószövetséget a jubileumon 
gróf Erdődy Tamás szövetségi alelnök fogja kép-
viselni. 

Az u| felsöpatyi tanító. Felsőpatyon az ürese-
désben levő második lanitói állásra Szabó József 
okleveles tanítót választottás, aki tavaly végeíte a 
képezdót Győrött. 

A borostyánkői önkéutes tűzoltó-egylet f. hó 

28 án tartja fenállásának 25 éves évfordulóját. A 
jubileum alkalmából nagy ünnepély lesz. Ekkor 
avatják fel az egylet zászlaját is. 

Keresztszsnteles Felsopatyon. Lélekemelő szép 
ünnepélyben volt részük a felsöpatyi plébánia hívei-
nek. Ekkor áldotta meg ugyanis Köberl János pré-
postesperes a művészies, mintegy 5 méter magas 
kőkeresztet, amelynek Felsőpaty községnek egyik 
buzgó házaspára Mándli Sándor és neje Boross 
Erzsébet állíttattak fel a kereszt felszabadításának 
1600 éves jubileuma alkalmából az uj vasútállomás 
közelében a Hegyfalura vivő országút és az ülbőre 
vezető ut keresztezósi pontján. 

A söptei r. k. tanítói al lásra katonáskodás miatt 

1913-14. tanévre pályázatot hirdetnek. Helyettesí-
tési dij 800 korona és lakás. Kérvények október 
2 ig Magyar László iskolaszéki elnök ciuiére Salfára 
küldendők. 

Heti krónika. 
Vilmos császár a harmasszövetsegert Vilmos 

császár ausztfia-magyarországi utazásának és kono-
pisti látogatásának az a célja, hogy végleges meg-
állapodást hozzon létre Ausztria-Magyarország és 

Olaszország között. A hárin isszövetsóguek feltétlenül 
I szüksége van a teljes összhangra és nem szabad 
i megengedni, hogy közöttük félreértések merüljenek 
I tel. Vilmos czászárnak most nem először jut az a 
feladat, hogy a hármasszövetségben a bókekozvetitó 
szerepét játsza. 

Kilesz az uj vezerkar i fono.<. Konrád vezérkari 
főtiök bukása befejezett dolog. A beavatottuk nádasi 
Terstyánszky Károly budapesti hadtestparancsnokban 
'átják utódját. 

Albán montenegroi harcok. Cettinjóből jelentik, 
hogy egy erús albán sereg megtámadta Tuzit s azt, 
mivel gyönge volt az őrség, hamarosan megszállotta. 
A montenegrói kormány most erős csapatokat kül-
dött az albánok ellen s' remélik hogy Tuzit könnyű 
szerrel visszafoglalják tőlük, mert az albánoknak 
nincsenek ágyúik. 

Albán-szerb háború készül. Napok óta nyugta-
lanító hirek éJkezuek albán-szerb határról. Albán 
bandák betörtek szerb területre, mire a szerbek meg 
ütköztek velük és újból sok halott és sebesült ma 
radt a harctéren. A szerbek elfogtak néhány albán 
vezért, ott nyomban fel is kötötték őket és ebből 
ujabb összeütközés keletkezett és ma ugy állanak 
n dolgok, hogy Szerbia mozgósított Albánia ellen. A 
londoni konferencia nagynehezen megcsinálta a füg-
getlen Albán államot, de azután nem törődot vele. 
Skutariban partraszállitottak néhány száz matrózt, 
de egyébként senki nem csinált semmit, az albánok 
pedig összeverekedtek egymással. Ismael Keni d, az 
ideiglenes kormány miniszterelnöke féltékeny Esszad 
basára, a belügyminiszterre, aki viszont fejedelem 
sógre aspirál, mialatt a többi miniszterek idegenből 
akarnak egy trónkeresó herceget. Egy részük Olasz 
országgal paktál, más i<5 ".ük a monarchiával, ugy 
hogy tényleg most a legnagyobb anachia uralkodik 

1912. V. 334. 

Árverési hirdetmény. 
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX . 

t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy 
a kőszegi kir. járásbíróságnak 1912. évi V.334/2. számú 
végzése következtében a dr. Grimm Karoly ügyvéd 
által képviselt Szombathelyi Iparosok T a k a r e k p e n z t a r a 
r t engedményese: dr. Wahl Ernő csepregi ügyvéd 
javára 3000 és 800 K tőkék s jár erejűig 1912. év i 
november hó 11-én foganatosított kielégítési végre-
hajtás utján, továbbá dr. Stúr Lajos kőszegi ügyvéd 
által képviselt kőszegi Altalános Takarékpénztár 
javára 3012 K tőke s jár erejéig 1913. évi március 
hó 6 án, d e. 11 órakor, dr. Gerő Jenő körmendi 
ügyvéd által képviselt központi takarékpénztár r. t. 
javára 3000 K es 820 K tőke és járulékai erejéig 

1913. március hó 0 án d. e. 11 órakor, — dr. Szabó 
István által képviselt nyugatmagyarországi gazdasági 
takarékpénztár r. t. javára 5200 K tőke és járulékai 
1913. május 27-én, Zala Dezső ügyvéd által képv. 
Slein és Kosenstrausz javára 119 K 60 fillér töke s 
jár. 1913. julius 22-én, dr. Franki Lipót által képv. 
Kuda és Blochmann javára 216 K tőke s jár. 1913. 
julius 30-án felülfoglalt és 3740 koronára becsült 
következő ingóságok, u. m. : 3 drb. tehén simenthali, 
1 drb. üsző 3 éves, 2 drb. ökorborju circa 2 éves, 2 
drb. üsző borjú 0—8 hónapos, 2 bikaborju 4 hónapos, 
nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a fenti tőkék s jár. erejéig 
Kőszegen Deák Ferenc-utea 3. szám alatt 

1913. evi október hó 7 - ik napjának d e II ó rá ja 
határidőül kitiizetik és ahhoz a venni szándékozók 
ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az 
érintett ingóságok az 1881. évi LX . t.-c. 107. ós 108. 
§-ai értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet 
ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is el fognak 
adatni. Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le és felülfoglaltatták és azokra kielégítési 
jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi LX . 
t.-c;. 120 Ü. értelmében ezek javára is elrendeltetik. 

Kelt Kőszeg, 1913. evi szeptember 23-án. 
l'aday Láxtló mint a kir. bir. kiküld, végrehajtó. 

A N é m e t z s i d á n y i 
községi kovácsműhely 

azonnal átvehető. Átvenni szándékozók a fel-

tetelek ismertetése végett forduljanak a német-

zsidányi községi bíróhoz. 

Császárfiirdő B u d a p e s t e n . Nyár i es te l i 
gyógyhely, a magyar I rga lmasrend 

t u l a j d o n i Elsőrangú kenes hevvi/ .ü rad ioakt i gyógy-
f o r r á s a i ; modern berendezésű gőzfürdő, kényelmes 
iszapfürdők, iszapborogatasok, uszodák, külön hölgyek 
és urak részére. T o r o k - , ko- es mar anyfurdok ; holeg- , 
szénsavas- es vi l lamos v íz fürdők. A fürdők kitűnő 
eredménnyel használtatnak főleg csúzos banta lmákna l 
es idegbajok ellen. I v ó - k u r a a légzőszervek hurutos 
eseteiben s altesti pangásoknál. 200 kényelmes lakó-
szoba. Szolid kezelés, jutányos arak Gyógy-és zenodij 
nincs. Prospektust ingyen ós bérmentve küld 

n z i g n z g n t Ó N i i g , 

Becsből Lukacsházara repült egy qyermek-leg 
gomb A bécsi Adria kiállításon a levegőbe eresz-
tettek egy gyermekléggömböt. melyre egy bélyeggel 
ellátót s megcímzett levelező lap volt erősítve rajta 
azon kérelemmel, liogv aki a léggömböt elfogja, a 
levelező bpot kú dje vissza hz a lott címre. A kis 
ballon Lukács házán szállt le s a megtalálói vissza 
is kuldték a levelező lapot Bécsbe, Jósef Fridlar, 
VII. Brunnergasse üti. címre. 

Vedekezes a hu ulragasay ellen. 1\ honc képvise-
lőtestülete szerdai ülésén erélyesen állástfoglal a 
meg nem sziin'i és nem apadó husdrágaság ellen. 
Indítvány került a közgyűlés el -, mely azt javasolta, 
hogy Kohone varosa hatósági husszéket állítson fel, 
mert a marha árak 18—20 százalékkal csökkentek, 
a marhahúst azonban még mindig 1 korona 08 fillér-
ért a borjúhúst pedig 2 koronán felül adják líohon-
con a mészárosok. A képviselőtestület ugy határozott, 
hogy felszólitj i a mészárosokat a húsárak megtelelő 
leszállítására s amennyiben ők erre nem volnának 
hajlandók, aknor a község nyomban felállítja a ha-
tósági husszéket. 

A kalyhaban fe le j te t t revolver, Uartner Ferenc 
nyugalmazott strómi korjegyzíi, aki most Rohoncon 
lakik, a multkorjában hosszabb időre eltávozott a 
községből vidékre. A házát annak rendje-módja 
szerint bezárta, egy hatlövetű revolveré' pedig meg-
töltve a kályhába rejtette, hogyha esetleg a házát 
kirabolnak, legalább ez az egy*jószága maradjon meg. 
A napokban jött haza Gartner a nyaralásból, idehaza 
azonban meglehetős hideg idő fogadta, ugy hogy 
kénytelen volt befűteni, mert erősen did<>rgettt. 
Egyszercsak irtózatos durrogások verték fel álmado-
zásaiból s az öreg ur halálra rémülten várta, mik 
fognak még következni, mikor eszébe jutott, hogy a 
megtöltött pisztolyt elfeledtette kivenni ;i kályhából, 
annak töltényei robbantak föl. A golyókat szerencsére 
felfogta a kályha vasbetétje, igy nem történt semmi 
különös baj sem 



k i i i i a k k 
„Kei 1-Iiiik k'-nál iohb máz nincsen 
Asszony mond j a : oz a k incsem! 

A padló úgy lénylik tőle 
Nem is keli sok máz belőle; 
Kevés munka, semmi kin, 
Marna, vagy porszürke szin, 
Figyelmet csak arra tegyen, 
Hogy az mindig ..K e i I-L a k k" legyen! 

Ajtó, mosdó, ablakpárkány 
(»lv fehér lesz mint a márvány, 
Ha . f e h é r K e i l-Lak k"-ot veszünk, 
S vele mindent jól belestünk. 
Konyhabútor, asztal, szék. 
Itt van „Ke i l-Lak k" azúrkék, 
Kertibutort fessük zöldre, 
Gyermekeknek örömére. 
„k ei l-La k k'-ból van minden szin, 
Kék, piros, zi'dd-rozmarin. 
Szóval: ház vagy nyárilak, 
Mindig legyen ott . K e i I L a k k" ! 

Mindenkor kaphatók: 

| I | | « < T ( ^ Ü - I I ^ I 

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

Házeladás. 
A Deák Ferenc-utcában egy emeletes ház, 

mely üzlethelyiségeknek is alkalmas, 13 szobá-

val és nagy kerttel együtt szabad kézből eladó. 

A kert. melyben egy lakás is van. esetleg kü-

lön eladó. — Bővebbet a lap kiadóhivatalában. 

Gabonaárak Kőszegen. 
Szeptember hó 27-én. 

Buza . . . . 00 kg. 960 K tói 10 J0 K-ig 
Kozs . . . . „ _ 820 „ 8»;() „ 
Árpa . . . . „ „ 7 70 « S40 „ 
Zab . . . . „ „ 7— „ 750 
Tengeri 9 — „ 9 .">0 

T \ U U H £ J l , 
bó rkeményedés , szemölcs 4s al.-itt eltűnik a 
„CANNAÜIN" használata u: . l'v y< 1 kor., ( sta.lijjal 

1.40 kor . Három u. i' bérmentve 3 kor . 

K X V K L * I O I I 
nt p H U T.I ..latt rimulaiil i a kéz-, láb- honal j-

U s a d á f t . >/. I kor. , . 1.40 kor . , 

bérmentve 3 korona . 

H I Z L A L Á S R A L E G A L K A L M A S A B B 
40 pbotpborsavat tartalmazó 

T a k a r m a n y m é s z , 
mellyel a disznóknál nagyon könnyen 3 0 kilo hizlalási suly 
érhető el Alkalmazható azonfelül baromli, borjuk, juhok, marhák, 
ökrök ét lovaknál 4 * , kilo éra, maljr hónapokig alig 5 kor. 

80 fi l lér ^Uu.atel bérmentve 

Kapható mindenütt. 
A hol nem lenne raktaron, inegredelhetfi utánvéttel vagy a 

pénz előzetes beküldése mellett a készítőnél 

Dr. FLESCH E. Korona-gyogyszer tar Gyor 99 

K á v é h á z - á t v é t e l . 
\ran szerencsém tisztelettel értesíteni a nagyérdemű közönséget, hogy Kőszegen 

az . E L I T E " - k a V é h a z a t megvettem, melyet f. évi október hó l én veszek át. 

Berendezem továbbá a fent nevezett kávéház mellett levő helyiséget is vendég-

lőnek, a mellyel oly cclt kivánok szogálni a n. é. közönségnek, amit eddig nélkülöznie 

kénytelen volt. 

Nemcsak a széleskörű tapasztalatommal cs a lehető legjobb szaktudásommal 

kivánom a n. é. közönség bizalmát kiérdemelni, hanem igérem, hogv a konyhám 

izletessége és annak vezetése a legkényesebb igényeket is ki fogia elegiteni. Továbbá 

pedig csakis elsőrendű e.> tisztán kezelt italokat fogok forgalomba hozni. 

Szives pártfogásért esedezve vagyok 

teljes tiszlelettel 

V i i M * z < ' Y l i h a l v . 

ezelőtt a szolnoki „Nemzeti szálló" vendéglőse. 

K O H O G E S . R E K E O T S E G es H U R U T 
ellen nincs Jobb, mint a valídi 

„ M E N T H O M O L - C U K O R K Á K " . 

Határuk gyors és biztos, nagyon kellemes, j ó izüek, a g j mr-t 

nem rontják, az étvau/at e! 'segítik, 
fl köhögést ingert, vjlumint j hangszjrjk kifdrjddsdt megjku-
ddl^'CZZük. m.irt i* •'•nckesi.K. színeszek, pa; .k. sz n<«k-«k i . in-
á au használjak. Oohdnvjzóknjk nélkülözhetetlen J szó] udiré-
sére és a detidnyszj,} eltdvclitdsdra. • Arj : 1 Jobez 'i0 fillér. 
Kjph.itó minden •yágjruertarhan t* drogeriaban Vásárlásnál vigyázzunk 
.1 .Menthomoi- névre melynek minden dobosán .1 -<ni látható t gnóm 

CPPCD 1 CIA - ~ k 
GYÁR: t b b t n A, rlA, bÉCS. 

jR fűtési technikának legttaggobb vívmánya lakosztályok 

fűtésére a 

„Autómat" folytonégő kályhák és kallandók 
R é s z l e t e s áqegyzéket ingyen kü ld az 

Bl, r V/Hf N , , „ v A Automatofen-Baugesellschaít Alois Swoboda & Co. Wien, XVIII. _ 
T H e r e s i e n g a s s a 1 7 . J e i e | o n 1 9 b U 

Sggedül i raktár J{oszegen és vidékén £aur inger Slek vaskereskedése. 

STQCK-

COGUAC 

MEDICIUAL 

hivatalos olomzarral ellátott 
palackokban mindenütt kapható 

C A M I S i i S T O C K 
j f a a s a i a ü gy&r i bd i 

B A R C O L A . 

Johann Maria Farina .0egenü!!r dem R"dol,sp|atz 

kölnivíz, kölniviz-pouder és kölniviz-szappan. 
Kapható drogériákban, gyógyszertárakban és illatszertárakban. 

Ne tessek elfogadni 
kolniviz-szappant , kö ln iv izet és pondért, ha nincsen raitn az 

eredeti és e l vedü l valódi, de sokszor utánzott JOHANN MARIA 
FARINA G e g e n í l b e r d e m R u t l o l F s p l a t z Akkor sem 
kell elfogadni hclvteleu és utánzott kölnivizet, kölniviz-
poudert és k ö l n i v í z - s z a p p a n t , li t a/, itt jelzett eredeti 
k é s z í t m é n y n»»m voln;i kapha tó az O n lakhelyén, mert a 

v i l á g h í r ű cég magyarországi képvis lete : 

HOLCZER EMIL ZOLTÁM, 3udapast. V|||„ Szigatvarj-u. 16. 
egyszerű levelezőlapra azonnal válaszol és k j/.li, hol 

szerezhető be az e r e d e t i m i n ő s é g . 

Nyomatott Konai Frigyoa u«..>> vuyowdájábau kős^uko" 

Utdnzotakrál 
óvakodjunk' 
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