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Hirdetések nagysdg szerint jutdnyas drban 

szdmitatnuk meg. 

Március 15. 
Egy év küzdelmes napjai után ismét elér-

keztünk hozzád, te népünk szabadsagának örökre 

kimagasló hatarköve: március 15! Hatvanhat 

éve immár annak, hogy elhangzott Petőfinek 

szivetrázó vészkiáltása: „Talpra m a g y a r ! . . . 

Először ihletett tollával irta meg a magyar 

szabadság dörgő szózatát, azután kardot kötött 

és vérével pecsételte meg a szent mondást: 

Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk! . . . 

És amikor elült végre a szabadsághősök 

emberfeletti harca s a szabadság hóhérai majd 

kipusztították az erdőket, hogy mindenkinek 

bitófat állítsanak, ki csak gondolatban is meré-

szelt a magyar haza szabadságának oltárt emelni 

s mikor szegeny hazánk mar-már egy nagy 

gyászhellyé változott, amelynek vértől es köny-

nyektől aztatott sivár földjén a megmaradottak-

nak az élet csak gyötrelmet es üldöztetést 

hozott, — ekkor lett legnagyobb a zsarnokság 

megaláztatása A magyar hadak győzelme nem 

tudta megtörni az ellent, kinek dölyfössége és 

boszuvagya csak növekedett, de megtört az el-

nyomott nemzet méltóságos magatartásán. Meg-

tört a zsarnokság anélkül, hogy reá újból fegy-

vert emeltünk volna és feltámadt és testet öltött 

a szabadságnak sirba döntött eszméje! . . . 

Itt vagyunk és élünk. Megszólalnak az 

ajkak országszerte március 15-nek dicsőítésére. 

Hozsannat zengünk a szabadság első napjanak 

felderüléséhez. 

Fájó érzés szállja meg sziveinket, a sza-

badság martirjai dicsőséges emlékének felidézé-

sénél. Imádkozunk dicső lelkük üdvösségeért, 

mert minden igaz magyar szívben ott él emlé-

kük. A szabadsághősök által átélt emberfeletti 

kinokat ott érezzük sziveinkben Szent borzalom 

szálja meg lelkeinket és könnyezünk . . . 

Ünnepel jünk ! Ünnepeljen mindenki igaz 

magyar szívvel. Félre azokkal, akik nem isme-

rik a szivek titkait, kik nem ismernek önzetlen 

hazafisagot, kik félrevezetik azokat, kik szívből, 

igazan ünnepelnek, gyászolnák . . . 

No de ünnepeljünk ! Mert majd mégis csak 

élvezzük a nemzet martirjainak poraiból kikelt 

szabadságfának gyümölcseit; inert ez a fája a 

szabadságnak az a fa, mely maholnap az ég 

*le fog nőni és a tavaszi szellőben vigan lengő 

sudaraval hirdetni fogja az igaz magyar szabad-

ságot, melyet a nagy költő megénekelt s amely-

ért a csatatéren meg is ha l t . . . 

Légy hát üdvöz, te örökké dicső március 

15! Te örökké fénylő határköve e magyar 

szabadság megszületésének! Légy fénylő nap 

és világíts be, ragyogj be sugaraiddal abba a 

szebb jövőbe : „Mely után buzgó imádság epedez 

százezrek ajakán." 

Vasúti politikánk. 
Nagyon hiszékenyek vagyunk és gyorsan 

ítélkezünk. Sehogysem akarjuk elménkbe vésni 

azt a bölcs mondást : „nem kell mindjárt min-

dent elhinni." 

Különösen elődeinkről hallunk gyakran 

lesújtó kritikát oly kérdésekben, melyek városunk 

hátranyára alakultak ki inkább. így meg ugy 

nem törődtek a mi elődeink a vasúttal — e 

kérdés a mi gyenge oldalunk — mert ha nem 

lettek volna közömbösek, a mi városunk volna 

ott, ahol most Szombathely van. 

S mi ezen meséket elhisszük, sőt még 

tetezzuk egy-egy mesével, mert oly könnyű a 

nekünk nem tetsző, nein kellemetes dolgokat 

másokra hárítani. 

gyengeségnek tartom, vagy saját erőmnek 

hiányára mutat az, ha nem tudok egyeb argu-

mentumot, mint, ha valami nem sikerül, a ku-

darcot elődeinknek közellátóságanak sorsára Írni. 

Pedig egy ízben már levéltári adatokat 

soroltam fel, melyek ép az ellenkezőt igazolták 

és elődeinket fényesen rehabilitálták előttünk.1 

Nem, elődeinket semmi gáncs nem erheti. 

Nem tudhatni, milyen helyzet fog valami 

ügyben később kialakulni és miképp fognak 

utódaink rólunk gondolkodni, esetleg minket 

megbírálni ? 

Iparkodunk mindent megtenni. Mindazt, 

ami lehetséges. Sokszor azonban nem sikerül 

valami, mert a lehetőség határán kivül esik; 

és mert nem tudjuk az akadályokat elhárítani, 

vagy pedig a felmerülendő ügy megoldasanak 

oly fordulatot adni, mely a mi érdekünknek 

megfelelne. 

Lehet-e azonban valakit megvádolni ezért? 

Mult év egyik szakában elterjedt városunk-

ban azon hir — közvetlen az előmunkálati 

engedély iránti kérvénynek benyújtása utan — 

hogy vasutunk stratégiai okok miatt ki fog 
!épülni Kirchschlag felé. Mi boldogok voltunk e 

hir hallatára, mert nekünk ezen hir kellemetes 

volt és mi oly hiszékenyek vagyunk. Minden 

]ó és becsületes ember hiszékeny. Mi pedig 

jók és becsületesek vagyunk. (Vannak ugyan 

köztünk rosszak is, a zavarosban halaszni aka-

rók, de hál' Isten, ezek nagy kisebbségben 

vannak s előbb-utóbb felnyilik a szemük azok-

nak is, akiket egy ideig félrevezetni sikerül.) 

Utánna jártam e hirnek, igaz-e? 

Hat sajnos — kacsa volt. Mi egyszerre 

elszomorkodtunk, hogy azon hir nem bizonyult 

valónak. A stratégiai szempontok, amelyeket 

oly fényesen láttuk kidomborodva előttünk, — 

egyszerre elhomályosodtak. Talán a hadügy-

minisztériumot magunkban — már vaksággal 

vádoltuk 

A híresztelt stratégiai szempontokat hamar 

elfelejtettük. Szinte egyik j ó oldalunk, hogy oly 

gyorsan felejtünk. Sokszor azonban a feledé-

kenység rossz oldal. Bizonyos dolgokat nem 

szabad elfelejteni. Hason esetben könnyebben 

tudok — jobban cselekedni, ha nem vagyok 

feledékeny. 

Az év elején ismét szárnyra bocsátottak 

egy hirt, mely azonban, mivel kellemetlen volt, 

nyugalmunkat jobban megzavarta, mint inas 

hir. Ujabbi időben oly tetszelegve hangoztatott 

stratégiai szempontok most Felsőlászló s vidé-

} kének kedveztek volna, mert — ugy híresztel-

ték — épen stratégiai szempontok fényesebben 

érvényesíthetők Felsőlászlónál, mint a kőszegi 

vasúti ál lomásnál. 

Mi ezen hirt is valónak elfogadtuk, mert 

különben nem nyugtalankodtunk volna oly 

nagyon. Mi nagyon hiszékenyek, könnyenhivök 

vagyunk. Ujabbi időben szeretünk minden 

rosszat elhinni. Inkább a rosszat, mint a jót. 

De első a városi érdek — mondjuk nagy-

hangon — -hát meg kell győződnünk, mi igaz 

'e hirből. 

Hát ezen hir is — kacsa volt. Most meg 

örülhetünk ezen hirnek, melynek azonban a 

priori nem volt semmi alapja 

Hát mi tulajdonképen a valóság? A való-

ság most még nagyon kevés. 

Való csak az, hogy evtizedek óta kívánjuk 

vasutunkat Kirchschlag fele kiépíteni, s való 

az, hogy ezen cél elérése szempontjából a 

kőszeg—szombathelyi h é. vasút r. társaság 

évről évre előmunkálati engedélyét meghosz-

szabbitotta és a tervezett vasútvonalra vonat-

kozólag a nyomielzést (trace-t) elkészíttette; 

való az, hogy a legutóbbi esztendőkben Kirch-

schlag városban is alakult hasonérdekeltség 

mint nálunk, mely kívánja a vasút kiépíté-

sét; való, hogy a kirchschlagi érdekeltséggel 

kerestük az összeköttetést es fentartjuk most 

is a szoros érintkezést; való az is, hogy mult 

évben a kereskedelmi minisztérium a kőszeg — 

szombathelyi h é. vasút r. társaságnak az elő-

munkálati engedélyt meg nem hosszabbította; 

való az is, hogy ennek folytán Kőszeg szab. 

kir."varos Léka községgel együtt kérte Kirch-

schlag felé az előinunkalati engedélyt, mely 

kérelem azonban meg eldóntetlenül fekszik 

a kereskedelemügyi minisztériumnál s sajnos 

inkább meg van a hajlandóság e kérelmet el-

utasítani, mint megadni az engedélyt. (Ha csak-

ugyan megkapjuk az engedélyt, azt első 

sorban országgyűlési képviselőnk gróf Seherr-

Thoss Bela szemelyes közbenjárásának fogjuk 

köszönhetni, ki városi ügyekben a legnagyobb 

előzékenységgel támogat minket.) 

Ma megkapjuk az előmunkálati engedelyt, 

hozza fogunk a tervnek megvalósításához. Fog-e 

azonban törekvésünk sikerre vezetni? azt előre 

megmondani nem tudjuk. Nagy dologhoz nagyobb 

erőnek a megmozgatása szükséges. Komolyság 

és bölcs belátás. 

Midőn a zalabér—sárvar—bük—kőszegi 

h. é. vasút mellett foglaltunk állást, nemcsak 

azon cél lebegett szemeink előtt, hogy a répce-

volgyet — annyira, amennyire lehet — váro-

sunknak érdekkörébe tereljük, hanem hogy 

városunk is a dunántuli h. é. vasút r. társa-

ságnak érdekkörébe jusson, mely tudvalevőleg 

dominálja a dunántuli vicinális vasutakat. A 

dunántuli h. é. vasutak mögött ismét a mün-

cheni s drezdeni nagy bankcsoport van, mely 

eddig is financiálta majdnem az összes dunán-

tuli vicinálisokat, legalabb azokat, amelyek 

hozzánk közel fekszenek. Hát elgondolhatni, 

hogy találkoznék egy mas pénzcsoport, mely 

zsákvasulvonalat financiálna? Azt csak olyan 

ember hiszi el, kinek nincs betekintése a szöve-

vényes vasúti kérdésekben. 

Senki mas nem fogja kiépíteni, financialni 

a kirchschlagi vonalat — ha egyáltalán meg-

valósítható — mint azon vállalat, mely a zala-

ber—sárvár—bük—kőszegi vasutat letcsitette. 

Ezzel kell az összeköttetést fentartani, senki 

mással. Ha nem jutottunk volna azoknak 

erdekkörébe, a kirchschlagi vonalnak kiépíté-

sétől távolabb állnánk most mint bármikor. 

Talan szóba sem jöhetne ennek a kiepitése, 

ugy azonban Vasvármegye alispanjaban is talal-

tunk tamogatót, ki helyet foglal a dunántul i h. 

é. vasuttársasagban. 

Egyelőre csak ennyit. Többet fogunk irni, 

ha az előmunkálati engedélyt csakugyan meg-

kapta a város. De nem csak irni, hanem csele-

kedni is. Nem külső zajjal, hanem benső erővel. 

Lármára nincs szükség, hanem erőre! Lármá-

val mit sem alkottak még, csak erővel. 

Az északmagyarország—fiumei 

vasúti összeköttetésről 
bennünket is közel érdeklődő következő cikket k"zulte 
a „I'esti Hírlap* mult vasárnapi szúrna. 

• • 

Nyugatmagyarország vármegyéinek és városai-
nak főbenjáró gondja mostanában az a fővonalössze-
kottetés, melynek kiépítését Észak magyarország és 
Fiume között tervezik. 

A vasútvonal kiépítése, mint köztudomásu, 
nomcsuk kereskedelmi érdek, hogy a Németbirodalom 
tengereit, az északi tendert és keleti tengert kozvot-
len összeköttetésbe hozzák Ausztria—Magyarországon 
át az Adriai-tengerrel, hanem könnyen érthető okok-
ból hadászati követelmény is, söt talán elsősorban 
cz utóbbinak minősíthető 

A hadügyi köröket ép ugy, mint vasúti politi-
kánk intézőit, már körülbelül egy évtized óta foglal-
koztatja e kédés és most ugy látszik, aktuálisabbá 
vált, mint valaha, mert hisz a balkánra való tekin-



tettel, németországi politikai, hadi és kereskedelmi 
érdekek sürgetik meg valósítását. 

A vasútvonalnak fővonallá való kiépítése körül 
már kialakultak az irányelvek, mert az Németország-
ból jövet, a zsolna—galántai vonalba kapcsolódnék 
bele és Szombathelyen át futna tovább Fiume felé. 
Kérdés azonban, hogy Galánta és Szombathely között 
miként létesítsék az összeköttetést. 

Az érdekek, mint minden nagyobb kérdés el-
döntésénél, itt is keresztezik egymást és valóságos 
tülekedés fog kifejlődni a döntés körül. 

A sopronmegyei érdekeltség hatalmas deputá 
cióval akar érvényt szerezni annak az óhajnak, hogy 
a vonalat Galántától Pozsonyon át, a Fertő nyugati 
oldalán, Sopron érintésével vezessék Szombathely 
felé. Ezen útvonal 205 kilométer volna. 

A komáromiak is óhajtják a maguk számara a 
vasúti fővonalat biztosítani s ez esetben agalánta-
szombathelyi vonalrész 244 kilométert tenne ki. 

A győriek hasonlóképen azon buzgólkodnak, 
hogy Csallóközön át feléjük irányítsák a vonalat s 
ez a vonal Galánta—Szombathely kozott mintegy 
ISO kilométert tenne ki. 

A mosonmegyei érdekeltség viszont vármegyei 
közgyűlésén határozta el, hogy a kormánytól a 
vasútvonal kiépítését Galánta—Pozsony—Hegyes 
halom—Csorna—Szombathelyen át kérelmezi. Ez aj 
távolság 105 kim. 

Moson varmegyében legújabban azonban ujabb 
terv alakult ki, melynek legnagyobb erőssége az, 
hogy az eddigi terveknél 25—80 kilométerrel rövi-
dítené meg e fővonal kiépítését. Ezen tervezet sze 
rint a vonal it Galántától a Csallóközön és a Liget-
közön át Magyaróvár, Mosonszolnok, Csorna, Szom-
bathely irányában óhajtják kiépíteni. Az utóbb-,' 
törekvés érdekében v. sárnap Magyaróvárott nagy 
szabású értekezlet volt, melyen az egész vármegye1 

gazda, kereskedő és iparos közönsége képviseltette 
magát s határozati javaslatot fogadlak el a tervezet 
kivitelének előmozdítására, melyet sok száz aláírás-
sal fölterjesztenek a hadvezetőséghez és a kormányhoz. 

Azon szempont, hogy ezen középeurópai észak-
déli útvonalnak a lehető legrövidebb vonalat, meg-
közelítőleg a légvonalat kell választania, tagadhatat-
lanul erősséget kölcsönöz a törekvésnek a többi 
kerülő utak hosszabb kanyargásai mellett. Az érde-
keltség reményeket táplál, hogy e tervnek meg 
fogjak nyerni Frigyes főherceget és a hadvezetőséget is. 

Az igazolványt a rendőrhatóság állítja ki, a 
a külföldi útlevelet a rendőrhatóság előterjesztésére 
az alispán, sürgős esetben soronkivüli elintézés 
mellett. 

Mindkét esetben azt kötelesek igazolni, hogy 
egy évnél rövidebb időre terjedő és meghatározott 
munkára szerződtetve vannak, vagy egyébb bizonyí-
tékkal, hogy tényleg csak időszaki munkára távoznak. 

Kőszeg, 1914. március hó 18. 
Kőszegi Jófíf/ rendőrkapitány 

Hely i hírek. 
V a s ú t i po l i t i kánk címen mai számban közölt 

cikket már mull héten kaptuk közügyeinkben jó be-
avatott kézből, de mitsein. veszít aktualitásából, hogy 
csak ma adjuk közre Érdekes, hogy ugyanezen 
vasúti politikát érintő közlemény jelent meg vasár-
nap a „Pesti Hirlap" -ban, melyet szintén mai szá-
munkban közzéteszünk. 

Kituntetes. Czeke Gusztáv, kiváló nagyiparosun-
kat, a kőszegi takarékpénztár és a kőszeg—szombat-
helyi vasút r. t elnökét a soproni kereskedelmi s 
iparkamara legutóbb tartott közgyűlésén levelező 
tagjává választotta. 

Iskolalatogatas Az .igostai liitv. evangélikus 
egyház felső vasi esperessége harmadik körének 
iskolabizottsága csütörtökön látogatta meg a helybeli 
evangélikus elemi iskolákat Hever Teofil alesperes, 
iskolaszéki elnök kalauzolása mellett. Az iskolalátogató 
bizottság tagjai dr. Sehnelter Aurél, Pummer Adolf 
és Hammer Gyula még aznap a felsőlászlói iskolát 
is meglátogatták és jövő héten a felsőőri kerületet 
fogják e célból beutazni. 

Sa.jtogyüles lesz ma vasárnap délutáu 4 órakor 
a szent Donionkos rend zárdában. 

A II orgonahangverseny a főgimnáziumban, 
mint már jeleztük e hó 29 én lesz. Most már 
ismerjük a műsort s annak egyszerű lekozlése is 
elég arra, hogy a város zenekedvelő közönségének 
érdeklődését felkeltse, sut tobb, igaz örömöt s hálás 
elismerést váltson ki mindenkiből, aki a zene élve-
zetében gyönyört és nemes szórakozást talál. E tekin-
tetben hál* isten nagymiveltségu közönségünk van, 
mely e zeneestélyek értékét és nevezetességét való-
ban nem csak elvezni, de méltányolni is tudja. A 
műsorból azt látjuk, hogy ismét több városnak jeles 
műkedvelője fog e hangversenyen közretnzködni., 
kikéi már a mult alkalommal itt tapasztalt szíves 
fogadtatás lelkes barátainkká tett. Műsor: 1. Dvorák: 
Quintett (I. és II tétel). Előadják báró Wieser 
Jo sef (1. heg ), Katona József (II. heg ), dr. Vajda 
Imre (brácsa), Mathiasz Artúr (celló), dr. Stadler 
l/.idor (zong.) 2. a) Pester: Bölcsődal. b) Svéddal. 
y eellón előadjá'í .Mathiasz Artúr, Fábián Gyula, 
Holler Konrád. .'1. Ének zenekari kísérettel. (Legkö-
zelebbi számunkban részletesen közöljük a programul 
számot is). 4 Heissiger: Trió (a. Andante cantabile. 
b Capriccio). Játszák Tuczentaller Karol in úrhölgy 
(zong.), Katona József (heg.) Holler Konréd (celló). 
5. Veit: 4 variáció az orosz nemzeti hymnus fölött. 
Előadják Katona József(I heg.) Knebel Jenő( I I . heg.), 
dr. Vajda Imre (bracsa), Holler Konrád (celló). 0. 
Spohr: Kettős-vonósnégyes. (I. tétel: Allegro vivacei. 
Előadják báró Wieser József, Katona József (I. heg), 
Alfoldv Imre, dr. Simon Ernő (II. heg.), dr. Vajda 
Imre, Eomoschitz Karoly (brácsa), Mathiasz Arthur, 
Holler Konrád (celló). Jegyek csak 22 tői (vasárnap) 
fogva válthatók Kóth Jenő könyvkereskedésében. 
I—VI sorig és az erkélyszékek 3 K., V I I .—XI I . 
sorig 2 K Állóhely 1 K. — Külön meghívók nem 
küldetnek szét. A rendezőség ez utón hívja meg az 
érdeklődő közönséget. 

Tavaszodik. Ezt mutatja a hóvirág, az ibolya, 
a zoldelő mező, vig madárcsicsergés, a melegebb 
napsugár, az emberek öltözé&ébeu beállott változás, 
a fotbaltréningelés, az óumozgó gyerekkocsik szágul-
dozása. a kerékpározás forgalom ujráébredése, mind-
megannyi örvendetes jelenség, de van kellemetlen 
része is a tavaszodásnak és ez a déli órákban a 
kapuszinben őgyelgő munkások — kopködése. Hogy 
hol lakik egy szabó- vagy cipészmester, vagy eset-
leg más munkásokat foglalkoztató mester, azt nem 
is a cimtábláról kell megállapítani, — mutatja a 
kapu előtti tömeges köpés nyoma Legegyszerűbb 
elintézése ennek a veszedelmes és várost elrondito 
csúnya szokásnak az lenne, ha az illető mesterek 
vagy háztulajdonosok eltiltanák, — vagy tegyenek 
köpőcsészét a kapu alá. De ha ezek részéről ez meg 
nem történik, szerény véleményünk szerint a ható-
ság dolga lenne ebben teljes eréllyel eljárni. Ugy 
tudjuk az uj köztisztasági szabályrendeletben már 
benne is van a köztereken való köpködés eltiltása- De 
a régi szabályrendelet szerint sem tűrhető a ház 
előtti járdaterület elronditása. 

Nem lesz hetosztalyu polgári is<ola. A szerdai 
képviselőházi ülésen Bikády Antal meginterpellálta 
a kultuszminisztert a hétosztályu polgári iskola tár-
gyában és azt kérdezte, hogy az iskolavégzett tanulók 
önkéntesi jogot kapnak-e. Jankovich Béla kultusz-
miniszter kijelentette, hogy a középiskolák reformjá-
nak keretében fogják ezt a kérdést is megoldani és 
pedig négy osztályos alapon. A felsőbb polgári 
osztályokból mezőgazdasági szakiskolákat csinálnak 
Az egyéves önkéntességi kedvezmény kérdése ilyen-
formán önmagától elesik. 

„Krisztus kinszenvedese" oitnü passziójáték első 
előadása pénteken volt csak közepes látogatás mellett. 
Stella Gyula kitűnően alakította a főszerepet, igen 
jo volt a passziójáték igazgató rendezője, Keöinlev K. 
Gyula Júdás szerepében, — a közreműködő műked-

velők közül előnyösen emelkedett ki dr. Hegedűs 
János mint Kaiphas ugy, maszkban mint alakításban, 
a többi szereplő is nagy igyekezettel töltőt'e be 
helyét, nemkülönben a prologokat szavallók is A 
korhű jelmezekben előadott nagyhatású vallásos 
színjátékról majd a többi előadás után lógunk rész-
letesebben megemlékezni. Kedden és csütörtökön 
megismétlik, amikor valószínűleg már egyöntetűbb 
biztosabb beállítással látjuk e festői csoportokat és 
a szerepek k idom borítását. 

A sorozás napja még nincs ugyan véglegesen 
megállapítva, de annyi már bizonyos, hogy a soro 
zásokat április 15 én kezdik meg az egész ország-
ban. Kőszegen valószínűleg április huszadika körül 
lesz. A végleges tervezetet most állítják össze a 
polgári és katonai hatóságok. 

Uj kárpitosmester. Pollák Miksa kőszegi lakós 
a kárpitosipar gyakorlására nyert iparigazolváuyt. 

Az u| keszruha-üzlet, mely nemrégiben meg-
nyílt, ugylátszik erős ellentállásra ösztökéli a szom-
bathelyi készruha kereskedőket. Ismeretes, hogy e 
cikkben igen sokat vásárol a mi közönségünk 
Szombathelyen. Ez bírta rá a legújabb vállalkozót 
arra, hogy készruhákban itt üzletet nyisson. Most 
meg a szombathelyiek ugy akarják megélhetését 
lehetetlenné tenni, hogy kiküldöttjeikkel felkeresik 
vevőiket és szövetmintával s mérték ve véssél igye-
keznek megrendelést szerezni, ami azonban a meg-
rendelésekről szóló törvény alapján ugy a cégre, 
mint a megrendelőre nézve egyaránt törvényes 
következményekkel jár, de viszont igaz az is, hogy 
e törvényt nagyon könnyen sikerül megkerülni. 
Azért van oly nehéz helyzete a vidéki üzlet-
embernek és iparosnak. A publikum pedig jobban 
szereti a vigécet, mint a helyi kereskedőt. Sót ma-
guk a kereskedők is csa< ilyenek. Ez épen a furcsa! 

A zarora betartasa örökös baja minden nyilvá-
nos helyiségnek. Az egyik vendéglőben mult vasár-
nap éjjel csak rendőri figyelmeztetéssel sikerült tá-
vozni nem akaró vendégeitől megszabadulni és az 
ebben eljáró rendőr figyelme még arra is irá-
nyult, hogy az egyik vendégnek kabátját begombolja, 
hogy egy botrányos állapotot megszüntethessen. Ezért 
aztán az volt a köszönet, hogy a vendég arculvágta. 
Magától értetődik, hogy bármennyire is ittas álla-
potban volt, ezért súlyos felelőségrevonás vár reája. 
Ezt majd elvégzi az illetékes bíróság, de megmarad 
továbbra is az az áldatlan állapot, hogy a nyilvános 
helyiségekben járók sehogysem akarnak tudni a 
záróráról, mely pedig első sorban a tivornyázók 
javára van, — de az a másik is, hogy tulajdouképen 
mindig az üzlettulajdonost vagy helyettesét kellene 
súlyosan megbüntetni, hol a vendég ilyen beszá-
míthatatlan állapotba jut, mivel azt mégis csak első-
sorban ezeknek kell észrevenni, hogy meddig szol-
gálhatják ki az ilyen állapotot előidéző italt. Egy-
két korcsmai jog bevonása egyszerre véget vetne 
minden bajnak. 

Az epitomunkasokra nézve nehéz helyzetet terem-
tett a kivándorlás szigorúbb ellenőrzésére irányuló 
miniszteri rendelkezés. A hadkötelezettségben állók 
külföldi útlevelet tartoznak szerezni s ugy ezek, mint 
a neiu hadkötelezettségben állók oly igazolványt 
tartoznak felmutatni, hogy csak időszaki, tehát egy 
évnél rövidebb időre hagyják el az országot. Ez 
utóbbi azért okoz nehézséget, mert az építőmunká-
sok rendszerint csak ott a munka helyén állnak be 
munkába s igy előre nem igazolhatják. Viszont a 
rendőrhatóságnak nagy a felelősége, ha ily bizonyíték 
nélkül ad igazolást, inert megeshetik, hogy az igy 
szerzett igazolással jutván át osztrák területre, Ame-
rikába való kivándorlást könnyít Az építőmunkások 
közül számozan panaszolták e fura helyzetet az itteni 
hatóságnál és az alispánnál, dea miniszteri rendelkezés 
szigorúan betartandó. Azt hisszük, hogy ez a rendel-
kezés nem is fog bevállani. Mert azokat a nehéz-
ségeket, melyeket a munkásság most tapasztal, azt 
a jövőben a külföldön e célból működésbe lépő 
inunkásközvetitö lesz képes megszüntetni azzal, hogy 
előre szerez munkát a nagyon keresett és jobban is 
fizetett magyar épitőmunkásnak s kérdés, nem-e 
fogja, ez a valószínűleg beálló helyzet a titkos ame-
rikai kivándorlásra ürügyül szolgálni. E szempontból 
igen fontos lenne a határon való átlépést más módo-
zatokkal szabályozni A mi épitőinunkásaink persze 
azért kívánkoznak különösen Bécsbe, mert, mint 
mondják, ott biztosan munkát találnak és ott napi 
egy két koronával többet kereshetnek. De elfelejtik, 
hogy munkaerejűk csak az osztrák javára szolgál. 
Hiszen rendszerint minden keresetüket ott költik el. 
Csak kevesen vannak azok, akik haza is küldenek 
valamit. Igen sokszor még útiköltséget kell nekik 
küldeni itthonról. Az a kevesebb amit itthon keres-
nek mégis csak tobb, — az egész család javára esik 
és végre az sem utolsó dolog, hogy a — magyar 
hazának szolgálta munkaerejét. 

Épitoallvanyokbol sertésólt és homoktermelő be-
rendezést csináltak Schranzék és Angyal Béla. Meg-
tudta ezt a Krenner és Láng szombathelyi épitőcég, 
mely mult évben itt hidakat épitett. Ideküldött 
munkavezetője megállapította, hogy az itt feltalált 
és feldolgozott állványdeszkák a cég tulajdonából 
valók. A gyanúsítottak ugy mondják, hogy az őszi 
nagy árviz alkalmával halásztak ki a Gyöngyösből, 
ami lehetséges is, mert akkoriban az ár tényleg el-
sodorta az állványok egy részét. Minthogy ez azon-
aan nem úszkáló korhadt fa, amilyet árvíz alkalmá-
val mint gazdátlan értéktelen anyagot szoktak ki-
halászni, hanem értékos és feltűnő nagy mennyiségű 
álványdeszka, feljelentés folytan az eljárás megindult 
s csak az a furcsa, hogy a cég munkavezetője ennyi 

Városi ügyek. 
433 i»m Hirdetmeny 

Közzé teszem, hogy a gyümölcsfák a vértetü-
tői megtisztitandók. Kik a törvény ide vonatkozó 
intézkedéseinek nem felelnek meg, megbüntettetnek. 

Az ellenőrzéssel a rendőrkapitányi hivatalt 
bíztam meg. 

Kőszeg, 1914 március hó 8. 

Aw)U*zt J á n o s , polgármester h 

t»n Hirdetmeny, 

Közzé teszem, hogy a 48 as aggharcosok 
számára adományokat elfogad a polgármesteri hivatal. 

Keszeg, 1914. március hó 11-én 

Augtu/t János, polgármester h 

t>09 xtv 914 Hirdetmeny 

a külföldön munkát keresők figyelmébe. 

Figyelmeztetem a kűlföldöu (Ausztriában is) 
munkatkereső lakosokat, hogy a határon való akadály-
talan átlép íshez hatosági igazolványra van szükségük, 
akik pedig hadkötelezettségben állnak, azok ebbeli 
UMzolasukrii egy koronás külföldi útlevelet is 
szerezzenek. 



anyagnak a hiányát nem a maga idején észlelte és 
akkoriban nem tett feljelentést. Az összes kár mint-
egy 00 korona. 

Az ipartestület mult vasárnapi közgyűlésén az 
évi jelentéseket tudomásul vetlek és uj előljárósági 
tagokul választották Hamraer .János, Varga Ferenc, 
Molnár Lajos és Holeczius Tófor iparosokat, szám-
vizsgálóknak Freyberger Sándor, (íaál .József és 
Flamisch Gusztáv. 

Miniszteri rendelet a cserebogárirtásrol A folyó 
évben az országnak csaknem minden vidékén erős 
csere bogár-rajzás várható. A közelgő sáska-járás 
megakadályozására a földmivelésügyi miniszter egy-
másután adja ki a rendeleteket, hogy a hatóságok 
készüljenek a cserebogár-veszedelemre s majd az 
irtást szigorúan ellenőrizzék. 

50 korona veszett el, a feljelentés szerint 5 
darab 10 koronás papírpénz, hétfőn délelőtt a pósta j 
és városház közötti uton. Högtön közhírré tették, de 1 

eddig nem jelentkezett senki. 
A gepjarmü-vezetoket előkészítő tanfolyam a 

belügyminisztérium fenhatósága alatt (Budapesten, 
\. ker Százados-utca 14. szám alatt, a fővárosi 
kenyérgjár mellett) az 1014. év folyamán a követ-
kező időközeikben tartatik meg: a VIII. tanfolyam 
á p r i l i s hó 14 tői junius hó 3-ig; a IX. tanfolyam 
június hó iő-tőJ augusztus hó 3-ig; a X tanfolyam 
augusztus hó 17-től október hó 0 ig. Jelentkezni, 
illetve a felvétel iránt kérvényt benyújtani a tanfo-
lyam helyiségében levő gondnoki irodában 5 —7 óra 
között lehet. A kérvények posta utján is beküld-
hetők. A folyamodvánnyal együtt benyújtandók: 1 
a jelentkezők születési anyakönyvi kivonata. "2. a 
jelentkező ujkeletü hatósági erkölcsi bizonyítványa. 
A rendes hallgatói minőségben beiratkozni óhajtók 
ezenkívül benyújtani kötelesek: a) hatósági orvosi 
bizonyítványt arról, hogy nem szenvednek oly testi 
vagy szellemi fogyatkozásban, mely őket a gépjármű 
vezetésre alkalmatlanná tenné; b̂ ) a jelentkező isko-
lai képzettségéről szóló bizonyítványt; c) nkik nem 
fémiparosok, de a fémiparban kellő jártassággal bír-
nak. az ezt igazoló okmányt. A tanfolyam interná-
tussal egybekötve nincsen, a li Olgátok ellátásukról 
önmaguk gondoskodnak. Beiratási díj 20 koron 
tandíj 200 korona, vizsgadíj 20 korona és azoknak, 
akik a fémipari szakban vagy szerelésben járatlanok, 
műhely előkészítő elméleti és gyakorlati oktatás dija 
öt) korona. A tandíj és beiratási díj alól nincs fel-
mentés. A beiratási és tandij a folyamodvány be-
nyújtása előtt a gondnoktól nyert postatakarékpénz-
tár! lappal fizetendő. Az érdeklődőknek levélbeli 
megkeresésére Tájékoztatót" küld a gondnoki iroda. 
Figyelmeztetjük a helyből jelentkezőket, hogy a 21. 
életévet betöltött tanfolyamot végzett ifjak a fővárosi 
gépjármüveknél azonnal alkalmaztatnak. 

Fáradtság, csont-fájdalmak, derék-fájás, csuz, 
rheuma, ellen évtizedek óta kipróbált jó szer a 
Knegner-féle „Keparator," melynek egy házban 
sem szabad hiányoznia, mert a legjobb háziszer. 
Kis üveg 1 kor. nagy 2 kor. a gyógyszertárakban, 
l'óstán 5 üveget 5 koronáért frankó küld az egye-
düli készítő, Krieguer gyógyszertár Budapest, Kál-
vin-tér. Nem t vesztend < össze Je kiváló gyógyszer 
a mindenféle betegség ellen vásári módon hirdetett 
különféle szerekkel. 

Kőszegi udvari és barna malátasör 
eredeti tóltesü palackokban kapható Maitz 
József belvárosi fűszer-, palackbor- és palack-

sorkereskedésében. (Ladakban is; egy láda 

tartalma 25 palack; gyári ár.) 

Vidéki iiirek. 
A körmendiek negy miniszternél. Körmend nagy 

k »/.>-g küldöttsége jelent meg csütörtökön délelőtt 
a képvisdlliubin. ahol Vargi O i bm iak , a rumi 
k'Tu ei képviselőjének vezetésével felkereste báró 
II irkányi, Tele«ky, Balogh és J.iukovich minisztere-

ket. A kereskedelmi minisztertől a vasúti aluljáró 
építését, a pénzügyminisztertől a régi sóházak át-
engedését, az igazságügy minisztertől járásbirósági 
épületet, a kultuszminisztertől pedig a polgári iskola 
fej le sztését kérték. A miniszterek megígérték a 
kérések jóindulatú tanulmányozását. 

Repuloallomas Szombathelyen Az Aeroszövetség 
át irt Szombathelynek egy léghajó és repülőgépállomás 
létesítése tárgyában. Az októberi repulőversenvkor 
itt járt aviatikusok valamennyien a legnagyobb 
elragadtatás hangján emlékeztek meg a repülőver-
seny helyéről, amely sokkal különb a rákosi repülő-
térnél is. Valószínűleg ez indította az aviatikusok 
szövetségét arra, hogy a város h itárában repülőgép 
állomást szeretnének felállítani. A város költségén 
kivül egy őOOO — 0000 koronába kerülő hangárt is 
terveznek, amelynek ellenében természetesen nem 
nyernénk mást mint, hogy a/, aviatikusok kissé 
jobban ismernék a varost. Az a nemes cél ugyanis, 
hogy a város a magyar aviatikának áldoz ekkora 
összeget, nem lebeghet a szemük előtt, mert hisz 
más fontosabb kérdésekre sincs t;uuo koronája. 
Ilyenformán az aviatikusok állomása Szombathelyen 
aligha fog megvalósulni. 

Menetrend modositasok erdekeban A közigaz-
gatási bizottság szerdai ülésén az alispáni jelentéssel 
kapcsolatban dr. Maróthy László szólalt fel Vásáros-
miske községének azon kérelme mellett, hogy az 
országos vásárok napján indítsanak egy külön vásári 
vonatpárt a sárvár—zalabéri vonalon. — I >r. Maróthy 
egyúttal azt is kérte, hogy a Sárvárról Zalabérre 
reggel 4 óra 5ö perckor induló vonatot indítsák 
néhány perccel később, hogy az bevárhassa a Székely-
gyorsot, ami főleg a sárvár—zalabéri vonal posta-
forgalmának előmozdítására szükséges. A bizottság 
elhatározta, hogy mindkét menetrendmódositás tár-
gyában megteszi a szükséges lépéseket az üzletveze-
tőséguél. 

A tiozsok - rohonci közút javitasa. Végli Gyula 
bozsoki földbirtokos panaszt tett a vármegyénél, 
hogy a kőszeg—csajtai thsági közutnak a rohonci 
temető mellett elvonuló szakasza mintegy 400 m. 
hosszúságban teljesen járhatatlan. A vármegye 
kiadta a panaszt az á'lamépitészeti hivatalnak, mely-
nek vizsgálata folytán beigazolódott, hogy a kér-
déses útszakasz tényleg járhatatlan. A közigazgatási 
bizottság utasította az államépitészeti hivatalt és a 
kulturmérnökséget, hogy hamarosan tartsanak hely-
színi szemlét, készítsenek tervezetet és költségvetést 
az ut kijavítására s azokat terjessze be a bizottság 
májusi gyűlésére. 

Savaria vasarugyar es óntóde. Kedves meg-
lepetést hozott Szombathelynek egy cégjegyzés, 
amely egy tárgyalás alatt álló gyáralapitásnak 
perfektuálását jelenti. A szombathelyi törvényszéken 
Savaria vasárugyár és öntöde részvénytársaság elne-
vezés alait uj cég jegyeztetett, amely azonos azzal a 
gráei céggel, amely a várossal gyáralapitás ügyében 
tárgyalásba bocsátkozott. A cég bejegyzése biztató 
reményét nyújtja annak, hogy a vasgyár hamarosan 
megépül és még ez évben megkezdi üzemét. 

A kepviseloválasztok összeirasa. A belügy 
miniszter egy rendeletet küldött a vármegyéhez, 
amelyben elrendeli, hogy a képviselőválasztókat 
már a kerületek beosztásáról szóló törvény szerint 
irják össze. Az uj választási törvény ugyanis a keru 
letek beosztásáról szóló törvénnyel egyidejűleg lép 
életbe, ami körülbelül augusztusra várható. A jövő 
évi választó polgárok összeírásának is tehát már az 
uj törvény szerint kell megtörténnie. Vármegyénk 
területére a központi választmány már elrendelte a 
képviselőválasztók összeírását, de még a régi törvény 
szerint. Az alispán tehát most az összes eddig kia-
dott rendelkezéseket hatályon kivul helyezte 

Ui szabályrendelet a borbelyüzletekrol A vár-
megyei orvosi hivatal uj szabályrendeletet dolgozott 
ki a borbélyüzletek tisztántartásáról. Az uj szabály-
rendelet értelmében minden egyes borotválás és 

mindenféle 
gyümölcsfa 

őszibaraczkfát, 
vadonezot, 

akáczcsemetét, , 
7 vj 

szőlővesszőt 1 2 éves 

gjökeres 

| igen olcsón ad Ungh váry László^ 
f a i s k o l á j a C z e g l é d . W k árjegyzékei hérnlX^ 

nyírás után kötelesek lenhénnk a mesterek a hasz-
nált eszközöket azonnal diszinficiálni. Nemkülönben 
kötelezővé válnék a fémfésük és fémkefék beszer-
zése is. Ilyen értelmű szabályrendelet Németországban 
már évek óta érvényben van és közegészségi szem-
pontokból pompásan bevált. 

Tüzek Vasvarmegyeben. Vasvármegye különböző 
pontjain e héten nagy tüzek pusztítottak. A német-
ujvári járásban levő Strérn község majdnem az 
utolsó házig elégett. A tiiz Orátzer Mária házánál 
üiott ki, a község nyugati oldalán s az óriási szél 
csakhamar tovább adta a lángot, mely egész ház-
sorokat borított tűzbe percek alatt. Délután négy 
óra felé már több mint husz ház ós ugyanannyi 
gazdasági épület gyulladt meg és égett. A tűzoltók 
nemcsak a szomszédos falvakból, de a távoli Kör-
mendről is kivonultak. A mentés azonban alig volt 
lehetséges, a veszedelem folytonosan nőtt és még 
az éjjeli órákban is lángban állót a falu. Ciarger 
.József strémi gazdálkodó a feleségével együtt eltá-
vozott hazulról s mikor újból visszatért, már akkor 
háza lángban állott. A szobában hagyta négyéves 
Mária leányát, a kit nem tudtak kimenteni. A gyer-
mek ott égett a házban. Egy asszonynak a takarék-
pénztári betétkönyve égett el, soknak készpénze 
vált hamuvá. Harminc sertés és két tehén is elégett. 
A kár, amint eddig meg lehet állapítani, meghaladja 
a félmillió koronát. — Vasszécsényben is hatalmas 
tüz pusztított, melyet Kőszegről is látni lehetett. A 
vasszécsenyi kastély közelében, a belső majorban 
támadt a tüz este fél hét órakor. Takarmány gyulladt 
meg, amitől a gazdasági, épületek fogtak lángot és 
házak gyulladtak meg. Éjfél felé a falu két harmad-
részo leégett. A kár iit is több százezer korona. — 
Vasváron Süle József gazdálkodó háza gyulladt ki. 
Csakhamar a mellette levő két ház, Szalay János 
és Lukács István házai is kigyulladtak. Erős esti 
szél volt, de itt az volt a szerencse, hogy nem a 
község felé fujt, hanem a mező felé. Szalay János 
hét sertése, meg az ijedten reszkető tyúkok közül 
harminc darab a tűzben égett. A három ház földig 
elh amvadt. A csendőrség megállapította itt, hogy 
gyújtogatás történt. Egy cigánygyerek megharagudott 
Süle Józsefre s megfogadta, hogy bosszút áll rajta. 
Mar napokkal előbb emlegette, hogy házát felper-
zseli. A cigánygyereket a csendőrség letartóztatta. 
— Tűz pusztított OstfTy asszony fán is, ahol Czenez 
Karoly, Mihácsy Sándor, Baranyai Sándor, Oswald 
József és Horváth István lakóházai és gazdasági 
épülete égtek el. — A muraszombati járásban. levő 
Murafüzesen Uinkli József háza égett le. — Óriási 
tüz pusztított Répcelakon. 00 ház égett le. Hadó 
Lajos nagybirtokos sokat fáradozik a nyomor eny-
hítésére. 

13—15 éves leány 
kerestetik egy 2 éves gyermek mellé. — Bőveb-

bet e lap kiadóhivatalában. 

Sirolin 
" R c c h e " 

orvosilag ajánlva a légzőszervek 
mindennemű megbetegedése ellen. 
tüdőbetegségek, 

g é g e h u r u t , 
s z a m á r h u r u t , 

gyermekek görvélykórja ellen. 
mtnaen fy ogyy*9rtért>*i • 

tyy uve<? őra « koron* 

Heti krónika. 
Vilmos császár Becsbe Jon Vilmos német csi-

szár e hó 23 án érkezik Bécsbe királyunk látoga-
tására. Bécsből Velencébe fog utazni a császár 

Fejedelmi nasz a Balkánon. A görög trónörökös 
március 12 én Bukarestbe érkezik s a következő 
napok valamelyikén lesz eljegyzése a román trón-
örökös pár leányával, Erzsébet hercegnővel. 

Királyi kiiüntetes. A magyar kereskedő világ 
egyik kiváló tagját Mauthner^Ödön magnagykeres-

. kedőt és törvényes utódait Őfelsége a magyar kir. 
foldmivelési miniszter ur előterjesztésére díjmentesen 
a magyar nemeséggel Jánoshegi előnévvel tüntette 
ki. Ezen kitüntetés.általános rokonérzéssel találkozik, 
mert Mauthner Ödönnek a hazai magtermelés, 
magkereskedelem es kertészet terén elért sikereit 
jutalmazza. Megbízhatóságáról ismert cégének, amely 
az idén ünnepli 40 éves évfordulóját, sikerült a 
külföldön is kivétees eredményeket elérni. Nagy 
cgitség" van az öreg, de még mindig iiatal Mauth-
nernek két fiában Mauthner Alfréd és Mauthner 
Bálban, akik szintén páratlan szorgalommal és nagy 
szaktudással viszik tovább előre e világhírű céget 
előnyére és díszére a magyar kereskedelemnek. 

Európa harcrakesiülodese. A péntek éjjeli távira-
tok riasztó részletekben számolnak be arról, hogy 
Oroszország, Franciaország és Anglia erősen készü-
lődnek a hadi készenlét megerősítésére, l'árisból 
táviratozzák, hogy egy lap intervjut közöl Szasza-
novtól, aki kijelentette, hogy az orosz hadsereg 
készen van nem csupán a védelemre, hanem a tiiina-
dásra is. < Pétervári távirat szerint a duma nagy 



Horgony-thymol-kenöc8. 
Köony»bb tvrí i luaaknM. nyitott ét t|<«i 

•«b«kné l . Adag kor. - .80. 

H o r g o n y - L i n i í n e n t . 
• Horgony 

Capsicl 
compoí. 

Pala £*peller p-'.Ü.'ka 

1 
F^iltloDauiitoi b«dflrs»61A> litilAMknil, rb«ujn4aál 

kf i t iT6uj i i* l »tb 
O t « ( d * : kor - 80, 1 40. 

Horgooy-vas-albuminat-festvény. 
V4ri«<-g*nytéflJ*l nápkArnál. 

kor 1.40. 

pbtuj • Ugt/.bb gyórv«i«;rt»rb»n vagy kö«vet 
leDÜlt ' b«uvretb*tA 

llcltír Ja Kii| niüiiNi' ciaiati. ifin 
, mrUrüil, frlyi lf ElliiUtHlrim i ^ 

hiteleket szavazott meg a honvédelem tökéletesíté-
sére Hetven millió rul>eilt szavazott meg a duma 
hajóépítésre, l'árisi távirat jelenti, hogy ott is 
felemelték a hadsereg létszáaiát. Londonbul távira-
tozták : A hadügyi költségvetés tárgyasánál a 
hadügyminiszter kijelentette, hogy fegyveres kon-
fliktus' esetén Angliának 1Ü2UU0 ember állana 
rendelkezésére. 

Oroszország háborúra készülöd k. Az orosz 
hadvezetőség minden cáfolat ellenére tovább dolgo 
zik a hadsereg megerősítésén. Ma híre érkezett, 
hogy egy hamburgi bizományos cég közvetítésével 
az orosz hadvezetőség nagymennyiségű talpbórt 
rendelt Amerikából. A rendelésért huszonnégy millió 
koronái fog fizetni. Egy dán cégnél pedig borjubór 
hátizsákokat rendelt a' hadvezetőség negyvenezer 
darabot. Ezek a megrendelések ujabb bizonyítékai 
az orosz komoly hadi készülődésnek. 

Az uj dunantuli református püspök A dunántúli 
református egyházkerület püspök választására beérke-
zett szavazatokat lepecsételve elküldotték Komárom-
ból a református egyház vezetőségéhez. A szavaza-
tokat tegnap bontották fel a minisztere' nökségi 
palotában. A szavazatszámláló-bizottság ülésén Tisza 
István gróf miniszterelnök elnökolt. A bizottság 
megállapította, hogy a dunántúli református egyház-
kerület Német István egyházkerületi főjegyzőt vá-
lasztotta meg püspökévé, aki a leadott háromszáz-
négy szavazat közül kétszáztizenhat szavazatot 
kapott. 

A munkasbiztositasi törvény reformja A munkás 
betegsegélyezés és balesetbiztosítás mai rendszere 
már teljesen elviselhetetlen a munkaadókra. A mult 
év december havában majdnem minden vármegyé-
ben tiltakozó nagygyűlést tartottuk a törvény sürgős! 

revíziója érdekében az ipartestületek, melyeknek ki- j 
küldöttjei az Ipartestületek Országos Szövetségének i 
vezetésével monstre küldöttségben jelentek megj 
báró Harkányi kereskedelemügyi miniszter elfítt sj 
átnyújtottuk azt a memorandumot, mely részletesen! 
tárja fel az iparosság minden panaszát, sérelmét aj 
torvény és a mié rendszer ellen. A kereskedelem- j 
ügyi miniszter most v .laszolt az iparosok memoran-
dumára. Értesítette az Ipartestületek Országos Szö-
vetségét, hogy a felhozott panaszokat jogosaknak I 
elismeri, miért is elrendelte a törvény sürgős reví-
zióját. A munkálatok már erősen folynak a minisz-
tériumban annyira, hogy pár hónap alatt a tervezet 
már az érdekeit ipari érdekképviseletek kezei közötti 
lesz, hogy azok elmondhassák arra vonatkozólag 
észrevételeiket. A miniszter határozottan kifejezést i 
adott azon szándékának, hogy a munkásbiztositás | 
séielmeit még ez évben orvosolni kívánja a törvény 
alapos revíziójával. A miniszter erélyes rendelkezése 
bizonyára megnyugvást kelt a betegsegélyezés miatt 
annyira agyon zaklatott munkaidő körökben. 

Ujoncletszam-emeles egy evre. A képviselőház 
még a mult hónapban elfogadott egy uj védtrő-
javaslatot, amelyben az ujonclétszámot ujabb tiz 
évre megállapította és felemelte. Ezzel a javaslattal 
egyidejűleg minden vita nélkül elfogadta a Ház az 
1914. évre szóló ujoncmegajánlási javaslatot is. A 
sorozást azonban, amely márciusra volt kontemplálva, 
elhalasztották egy hónapra és valószínűleg ismét 
ujabb halasztás fog következni. — A Reichsrath 
munkaképtelensége az oka ennek és mindaddig, 
amig az osztrák Heichsratbban el nem fogadják az 
ujonclétszám felemelésére vonatkozó véderőjavaslatot, 
a sorozást nem lehet megkezdeni. 

5000 meter magasban. Wright hadnagy rej ilő-
gépén óOUU méter magasra emelkedett. Mikor a 
földre érkezett, szinte megdermedve emelték le a 
gépéről. Elmondotta, hogy azért nem tudott maga 
sabbra szállni, mert megfagyott a benzinje. 

2000 kiv&ndorlo ket hónap alatt Hácsbodrog 
vármegye közigazgatiisi bizottságának ülésén az 
alispán bejelentette, hogy a folyó év első két hónap 
jában több, mint 2U00 ember vándorolt ki a várme-
gyéből Amerikába. 

Köszönetnyilvánítás. 
Azon számos részvét kifejezésért, mely-

ben szeretett drága feleségem, illetve anyám 

Krottendorfer Józsefné 
szül. Lovranits Erzsébet 

elhalálozása alkalmával részesültünk, ez-
úton mondunk hálás köszönetet. 

Kőszeg 1914. március 11. 

Krottendorfer József 

és leánya. 

Több millió ember 
has zn á l j a sa já t j a v á r a 

A budapesti 

„Bölcsészettanhallgatók Segitö Egyesülete", r j 
Budapes t , VIII . Muzeum-köru t 6—8. s z ám . 

Tanárjelölteket vidékre nevelőknek, mternatusi feliigyolókuek, 
atnugyi kisegítőknek, magántitkaroknak és bármely szaksaerii 

munkák elvégzésére d í j t a l a nu l közvetít a nagyközönségnek. 

Kaiserfélé 
Mell= 

karamellák 

rekedtség, hurut, 
elnválkásodás, 
görcsös köhögés 
cs hökhurut ellen. 

cinfl kuZJeK>'z h bl" 
UIUU zonyttvá 
soktól és magánosoktól 
a legjobban igazoljak biz-
tos hatásukat és közked-
veltségüket. 

ISemmi fé le hason l ó 
(kész í tmény nem tud 
ily sikert f e lmu ta tn i . 

Csomagja 20 tillérért, 

szelence «»<> f -ért kapható 

S C H A A R J Ó Z S E F 

fuszerkereskedésében, valamint LENDVAY LAJOS és 

KÜTTEL Ü E Z S Ó gy..gy»zeiésiekncl Kőszegen es az 

összes gyógyszertárákban. 

20.000 
különböző gyümölcs-, uti-, fasor- es díszfák, dísz-
cserjék es fiatal csemetek faiskolak felosztása 
céljából a legolcsóbb árban kerülnek eladásra 

ÖEV. 91<»YNE JŰIIONII^ 
faiskolaiban Sopronban. 

Az árak levelben. 

Szobák havi bérletre 80 koronától fűtés, világítással. 

Nyomatott Hónai Frigyes könyvnyomdájában Kőszegen 

izü, fehér vagy aranysárga csemegemézet 5 

kg-os csinos póstadobozokban 9 koronaért 
szállít bérmentve a „ M é h " a Magyar Méhé-

szek Értékesítő Szövetkezete, Budapest, Vaci-ut 

108 bg. Szakkérdésekben díjtalan fel világítás ! 

Szombathelyi Jakarékpciutár 

J^észvénytársaság 

kőszegi fiókja, 
l i i i a l v - ú l O. n%, 

S t r u c z s z á l l o d a mel lett . 
Elfogad: b e t é t e k e t jelenleg ne t t ó 4 « 0-os kama 

— tozással betéti könyvecskére és folyó-
számlára A kamatozás a betétet követő napon kezdődik 
betét kifizetéseket felmondás nélkül eszközöl 

Leszámítol: - "^Írásos üzleti és magánval-
tokát mindenkor a legelőnyösebben. 

Folyósít: r e n d L ' s u s Wrlesztésos jelzálogkölcsönöket 

£ fnldbirt 'kokra es városi hazakra; maga-
sabb k ama t ú kö l c sönöke t a l a c sonyabb k ama t ú 
k ö l c s ö n ökk é vá l t o z t a t ( conver t á l ) . 

Értékpapírokat : n aP' árfolyamon vesz és elad; 
tőzsdei megbízatásokat etlogad. 

Szelvényeket: költségmentesen bevált, szelvény-
£ ivek t a szel vény utal vany (talon) 

alapján díjmentesen beszerez 

Átutalásokat, lefizetéseket eszközöl a világ bar-
mely piacan teljesen díjmentesen. 

Értékpapírokra: a l l a m '- magán papírokra 
——_ előleget ad 

Sorsolás alá esö értékpapírokat arfolyainvesz-
tesseg ellen biztosit 

Értékpapírokat értekeket Őrzesre es keze 

— lesre átvesz. 

Tekintettel, hogy hazánk legnagyobb pénzintezetével a 

IV-sti Hazai Klsó Takarekpénztar Egyesülettel szoros össze-

köttetésben alt, mindenfele takarékpénztari és banküzleti 
megbizést a legelőnyösebben bir lebonyolítani. 

Mint az Klsó .Magyar Altalanos biztosító társaság ügynök-
sége mindenféle biztosítást eliogad és felvilágosítással kész-

s ggel szolgál. 

K ö z p o n t : Szombathelyi (regi) Takarékpénztár 
Szombathely Alakult: 1867-ben. 

Alap t őke 1,600 000 kor . T a r t a l é k o k : 400.000 kor . 
Taka rékbe t é t ek 15 m i l l i ó k o r on án fe lü l . 

S a j á t t őké i 2,250.000 k o r o n a . 

SAVOY NAUYSZALLODA 
BUDAPEST, Józsel-körut 16. sz 

Telefon : Józse f 2 0 - 6 2 és 20 53. 

Modern -zalloda ú j onnan berendezve , l ég fű tés , h i deg és me leg viz m inden s z ob áb an , lift é j j e l-nappa l . 

EGYÁGYAS szobák 3 koronától, KÉTÁGYAS szobák 5 koronától 
fű tés , v i l ág i t á ssa l . A s zobák fe l tét len t i sz t ák . 

Újonnan bevezetett Pensió-rendszeriink, napi 5 koronáért, mely áll : 

Reggeli Ŝ 3* Ebéd̂ -- Vacsoraf"™:!9""" 
1 \ V 4 1 w V I I ' L 7 V V 4 , é „ u ¥ U V O V 7 I C l K y ü m 4 | c , hosszabb tartozkodas-

^ S ^ sütemény fekete kave „ j , n i , m e K e g y c z ) 5 s Szer int. 
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