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Hirdetések nagyság szerint jutányos árban 

számitatnak meg. 

Kerti iskolákat! A kerti iskola hivatva van arra, hogy a 

nyomasztó nyűgöt egyszerűen megszüntesse a 

gyermeknevelésben. A kerti iskolában, mint a 

görög bölcsek iskolaiban kinnt a szabadban 

kerdes és felelet és dialóg formájában tanítják 

a gyermekeket mindarra, amit tudniok kell az 

életben. Akinek az egyik vagy másik tárgyhoz 

van nagyobb hajlandósága, annak módjában 

áll ezt a hajlandósagot fejleszteni. A tanító 

ügyel reá, hogy az parlangon ne maradjon és 

gondoskodik róla, hogy gyermek jókedvvel és 

ne muszá jbó l tanul jon. Egy olv nemzedéket 

fog nevelni a kerti iskola, amely életének leg-

elején már magába szivta a természettel, a 

friss levegővel együtt a szabad, Önkéntelen 

tanulásu módott, az elethez, fiatalsaghoz való 

örömet, a szabadságot és a kényszer gyűlö-

letét. Ilyen generáció kell a jövőnek, olyan 

tarsadalom kell, amely tudja azt, hogy mit 

jelent szabad embernek lenni Ezt varjuk a 

kerti iskoláktól, amelyek mostanaban szórvá-

nyosan mutatkoznak, de amelyek gyarapodni 

fognak okvetlenül, mert parancsoló szűkség 

van rá: a gyermek testi es szellemi jókarban 

tartása követelik ezt igy és az idősebb generá-

cióra nézve kötelező. 

Menyasszonyok iskolája. 
Messze Svédországból, Uoteborgból érkezik a 

hir, hogy ott a népiskolát elvégzett tizenhat-tizen-
nyolc éves leányok részére iskolát állítottak fel, a 
melyet a nép lelkesedéssel fogadott és elnevezte a 
menyasszonyok iskolájának. A menyasszonyok isko-
lájában uz első hűt hónapon át sütnek, főznek, a 
másik hat hónapban a lakás higiéniájával ismerked-
nek meg, a harmadik félévben megint sütnek-főznek, 
a negyedik félévben mosnak, vasalnak, ruhát varrnak, 
foltoznak, baromfi udvart gondoznak, kertet művel-
nek, az utödik félévben az intézet mellett lévő gyer-
mekmenhelyen gyermeket ápolnak és nevelnek. 

A göteborgi példa Svédországban olyan tetsze-
tős, hogy mintájára már a legközelebbi jövőben több 
ilyen célú iskolát állítanak fel, mert az iskolától 
Svédország népe egészségi, gazdasági és erkölcsi 
viszonyait véli megjavíttatni. 

Valami meghatottság, a távoli északi nép iránt 
való tisztelet fakad lelkünkben, mikor ez uj iskolá-
jukra gondolunk. 11a ebben a müveit hazánknál 
kedvezőbb egészségügyi uszonyok között élő ország-
ban meglátják szükségességét a menyasszonyok 
iskolájának, mit szóljunk mi magyarok, a hol a 
hazai temetőkben évről-évre több apró sirgödröt 
ásnak s a gyermekek ezrei az anyák tudatlanság i 
miatt halnak meg. Mi, a kik tudjuk, látjuk, milyen 
a nép táplálkozása, lakása, a hol él, tudjuk mérle-
gelni a svéd menyasszonyok iskoláját. Csak azt 
sajnáljuk, hogy nem minálunk nyitották meg ezt az 
iskolát. Pedig itt voln.i reá igazán nagy szükség. 
Itt Magyarországon, ahol kuruzslók gyógyítanak, 
itt, ahol a nemtörődés olyan nagy, hogy e miatt a 
hat évon alóli elhalt gyermekek száma több millió. 
Valahogy ide kellene telepíteni a svédek iskoláját, 
mert itt, ebben az annyi bajjal sújtott országban 
volna a menyasszonyok iskolájára ig.izáu nagy 
szükség. 

Mi azonban csak panaszkodunk, bírunk, jajga-
tunk, de nem gondoskodunk a jövő nemzedék hiva-
tása biztosításáról. Közönyös teljesen előttünk, hogy 
a paraszti ember menüje az örökös krumplileves, 
nem nagyon igyekezünk, ho>zy a putri házak aszaló 
levegőjéből kiragadjuk a tüdóvészre hajlamos embe 
rek ezreit. 

A svédek egészségügyi viszonyai kedvezőbbek, 
mint a mien';, orvosokban is gazdagabb ország, miut 
a mienk, korcsmáit sem nyitja ki vasárnap, mint 
mi szoktuk, de azért, igen helyesen : fölállította a 
menyasszonyok iskoláját. 

Vájjon ezt nem-e lehetne nálunk is intéz-
ménnyé tenni? Szüksége, rendeltetése kétségtelen, 
azon már tul vagyunk, hogy ezen vitatkozzunk. 
Csak az a kérdés, micsoda módozatok mellett lehetne 
ilyen célú iskolákat létesíteni. Városok, társadalmi 
erőik segítségével felállíthatják a menyasszonyok 
iskoláit, ahol egyelőre az esti órákban tanítanák a 
jövő anyáit, falvakon akár az állam, akár a közmű-
velődési egyesület, élén az Országos Közművelődési 
Egyesülettel meghonosíthatnák az iskolát. 

A nép, ha előbb idegenkednék is az uj iskola 
adófilléreitől, mihelyt tudtára ébred annak, hogv 
tulajdonképpen az ő érdekébe nyílt az, később ő 
is meghozná áldozatát örömest. Lelkes úriasszonyok 
agitációjára volna szükség, akik ha e jó ügyben 
összefognak, a svédországi eszmét Magyarországon 
is meglehet valósítani. 

A statisztika képe rögtön megváltoznék. Nem 
ásnának annyi sirt a temetőkben, nem volna annyi 
babona, balhit a gyermeknevelő anyák lelkében, 
a gyermekek ezrei testben és lélekben egészségesen 
nőnének fel, egészen más levegő, tisztaság töltené 
meg a szülői házat, ahol a népgazdasági, kulturális, 
erkölcsi helyzete javulna. 

Ezt ne csak óhajtsuk, hanem valósítsuk is 
meg. A sebeket régen fölfedtük, ne hagyjuk el 
üszkösödni. A tnig a gyógyító orvos jöhet — biztos 
orvosággal, addig csak eló azzal az orvossal ! 

Városi ügyek. 
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Kőszeg szab. kir. város számvevősége a szom-
bathelyi m. kir. pénzügyigazgatóság 8558 II. 914. sz. 
rendelete alapján közhírré téteti, hogy az 1914. évi 
egyévi földadó felosztási jegyzék 1914. március '27-
től április 4-ig a városi adóhivatalban 8 napi köz-
szemlére ki van téve, hol az a hivatalos órák alatt 
betekinthető. 

Kőszeg, 1914. évi március hó 26-án. 
.1 síátnvtwWg. 
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Közhírré teszem, hogv a tavaszi lószemle f. 
évi április hó 6-án, hétf-ín délelőtt 8 órakor a város-
majorban fog megtartatni. 

Felhívom a lótartó közönséget, hogy lovaikat a 
nevezett időben a városmajorba elővezessék. 

Mulasztók ellen a kihágási eljárást folyamatba 
teszem és költségükre pótszemlét rendelek el. 

Kőszeg, 1914. március hó 26-án 
AiUjHtzt János, polgármester h. 

Hirdetmeny. 

Közzéteszem, hogy a hermankuti vágásban vá-
sárolt fa április hó 1 ig annál is inkább kiszállítandó, 
mivel ellenkező esetben a ki nem szállított fát — 
felek költségén — a város fogja kiszállítani. 

Kőszeg, 1914. március hó 24-én. 
Anquset János, polgármester h. 
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Közzé teszem, hogy a város háztartási és 
utügyeinek 1918. évi zárszámadása 15 napi közszem-
lére ki van téve. 

Kőszeg, 1914. március 27-én. 

Augusrt János polgármester h 

Hirdetmeny. 
Közzéteszem, hogy az alsóerdőben termelt 

tűzifa március hó 30-án a házi pénztári hivatalnál 
eladatik. 

Kőszeg, 1924. március 25-én. 

Augusrt János polgármester h. 

Minden vonalon a szabad felé való tórte-

tést tapasztaljuk ezidőszerint. Mint uj és szo-

katlan jelenség természetesen akadtak magya-

razói is, amelyek közül legelfogadhatóbb az, 

amit egy hires egyetemi tanár mond egyik mun-

kájában, hogy t. i. ez a törtetés nem egyéb, 

mint visszahatás a falak közé való beszorultság 

ellen, a kultivált embernek a vágya olyan ele-

tet élni, mint amilyent őseink éltek. A világ-

városok körzetebe nem mesterségesen, hanbm 

természetes folyományként illeszkedik kertváros, 

a város maga üzleti és gyárvárossá alakul 

lassan at, a közlekedési eszközök javultával es 

gyorsaságával pedig az emberek kifelé gravi-

tálnák, ki a szabad természetbe, hogy emberi 

és ne vakond életet éljenek. 

Az ókori népek elkultiváltsága után is 

ilyen fajta reakció keletkezett. Ok már szini-

eloadásaikat is nyitott amphiteatrumokban tar-

tották és ez átszarmazott a mai generációra, 

amely a nyári hónapokban már sokfelé nyitott 

arénákban hallgatja nemcsak a klasszikus dara-

bokat, hanem a moderneket is. A sport szinten 

erre a szabadságra való tülekedésre vezethető 

vissza. Közel fekszik a gondolat, hogy ezt a 

természetes hajlamát a k uitu rembernek egy 

más terre is átvigyük, a közoktatásra. 

Ma még csak a fejlődés kezdetén vagyunk, 

de a kezdet annyira biztató és minthogy a 

szabadban való oktatas, a kerti iskola, termé-

szetes szükséglete a kulturembernek, egeszen 

biztosra vehetjük, hogy azok a kerti iskolák, 

amelyek már a fővárosban is örvendetes módon 

tért hódítanak, nem maradnak elszigetelve. 

Berlinből jón a hir, hogy a szabadban 

való oktatásnak egy nagy mecenása akadt, aki 

nem kevesebb mint 5 mil l ió márkát , ami pén-

zünkön 6 mill ió koronát adott át a polgármes-

ternek azzal a célzattal, hogy a gyermekek 

közül annyit, amennyit csuk lehet vezessenek 

ki a szabadba és ott az Isten szabad ege alatt 

tanuljanak. Már Berlin közvetlen közelében egy 

uradalmat is vásároltak ebből a pénzből a 

tanulok, ide könnyen ju tha tnak el a fövarosbol, 

tiszta levegőt szívnak, a nap egyik nagyobb 

részét ott kinn töltik, sporttal és játékkal és 

sétalgatva tanulással töltve a napot. 

Egy nagy német kritikust, Kern Alfrédet a 

minapaban megkérdezte valaki, hogy mit köszön-

het az iskolájának. 

— Azt köszönhetem — mondta a kritikus 

— hogy megtudtam miszerint boldogulni az 

életben nem azzal lehet, arait .a könyvből 

tanultunk, hanem amire magunktó l rájöttünk, 

^n rájöttem arra, hogy semmi egyébb nem 

hasznai az életben, mintha önmagunk értékét 

felismertük és a modern iskolának ne is legyen 

egyéb célja, mint a gyermekeket önál lósagra 

nevelje. Onnál lóságra olyan értelemben, hogy a 

gyermekek iskolai segítség nélkül is tovább 

tejlesszék a maguk sajátos egyéniségüket. Ezt 

Pedig, ha nem is eri el, de az ideált megkeze-

l i a szabad iskola, ahol a tanitó csak előad, 

a hu pedig jegyez, feljegyzi azt, ami őt leg-

jobban érintette és ez legyen a föladata, nem 

pedig a tankönyben kijelölt oldalak. 

Oldalak szövegét bemagolni , magyartalan 
e s . mesterkélt stilusban megirt dolgozatokat 

Jószerint agy velőbe vésni nehezebb m u n k a a 

'^vágásnál. Nehezebb és lelketölőbb olyan 

munka ez, amit meg büntetésből sem szabadna 
a gyermeknek elvégeznie. Ez nemhogy fel-
nyitná a gyermek szemét, nemhogy fejlesztené 
agybeli kepességeit, hanem még lei ontja azt, 

amit a természet felépített. 

Helyi hirek. 
Kelenyi Géza postaigazgato A soproni posta és 

távírda igazgatóság vezetője, Keléuyi Géza, eddig 
posta és távírda főtanácsosi ranggal állt a kerület 
élén. A koneiliáns, kiváló képességű postaigazgató 
most valóságos postaigazgat*') lett. A kereskedelem-
ügyi miniszter előterjesztésére a király kinevezte. 
Az előléptetés helyben is őszinte örömet keltett. 

Halalozasok. Nadhera Fcrene nyugalmazott fő-
erdész, ki néhány éven át városunkban lakolt, 60 
éves korában Békéscsabán meghalt. — Váralyay 
Károly, nyugalmazott vasúti ellenőr, ki szintén 
néhány évi ittartózkodás után nemrégiben Fiúméba 
költözött, ott meghalt. — E gyászhiieknél is eszünkbe 
jut a találó magyar népdal: „Ne menj el, maradj 

itt . . r 
Halálozás. Egy derék fiatal embert ragadott ki 

szerető szülei és testvérei korébői a könyörtelen 
halál. Strnadt Márton órásmesternek J6 éves ( S z i l -
ványi) Jenő fiát, aki külföldi előkelő órás cégeknél 
kitűnő szakemberré lett s hivatva lett volna idővel 
apja üzletét és műhelyét vezetni. Tüdővész sorvasz -
totta u torokvő ifjút és a leggondosabb ápolás som 
tudta az életűek megmenteni. Kihunyta a ltalános 
részvétot keltett. Temetése tegnap volt. 



Tartalékos tiszti iskolába vezényelt a pozsonyi 
honvédkerülethez tartozó egyéves •Önkéntesek, mintegy 
180-an, jövő hó közepe táján több heti tartózkodásra 
Kőszegre érkeznek. Az iskola es elszállásolás a gőz-l 
malmi laktanyában, parancsnoka Maróthy Géza 
százados lesz. 

Az evang gyülekezet uyyesze. az ezen állásról 
lemondott Szovják Hugó helyett dr Schneller Aurél 
lett megválasztva. 

Az evang. templomépítés ügyében tárgyalások 
folynak Oparteny Flóris építészmérnökkel, általános 
tetszést aratott terveinek nemi módosításai tárgyában, 
ki e célból legközelebb ide erkezik. 

Tisztviselovalasztaso* a Kőszegi T.ikarekpenztar 
btn. Tegnap választotta meg a Kőszegi Takarékpénz-
tár uj tisztviselőit. A könyvelői állásra dr. Takács] 
István déési bankhivatalnokot Gyakornokul pedig, 
Prosquill Jenő. 

Slachta Margit, missziós nővér, március 30-án 
hétfőn d. u. ti órukor a főgimnázium dísztermében 
előadást tart az alakítandó leány körről (patrenázs). 
Minden érdeklődőt szívesen látnak. 

főgimnáziumi márciusi ünnepről múlt heti 
számunkból legnagyobb sajnálatunkra kimaradt a 
szokásos referáda. Nem szándékosan történt. Csakis 
az előjegyzés elmaradása miatt. Mi sajnáljuk legjob-1 
ban, hogy a szombaton lefolyt ünnepről részletesen 
még aznap nem irhattunk s igy mar másnap meg-
jelenhetett volna, annál is inkább, mert, mint előre 
megírtuk, rendkívül jól megválogatott gazdag műsora 
volt s az elért fényes siker meg is érdemelte volna 
az utólagos megemlékezést is, — de 8 nap multán 
elkerülte figyelmünket. 

A ma főgimnáziumi hangverseny irányt, mint az 
máskép nem is képzelhető, óriási érdeklődés nyil-
vánul közönségünk korében, de Szombathelyen 
honnét ma számosan átrándulnak a nagyérdekü hang 
verseny meghallgatására. Holler Konrád tanár fiira 
dozásábol ezúttal is nagyszerű zenei élvezetben lesz 
részünk. Az idegenből közreműködő jeles zenemii 
kedvelők már délelőtt érkeznek a próbák megtartása 
végett. Közönségünk őket bizonyára ezúttal is lelkes 
fogadtatásban fogja részesíteni. M''g is érdemlik, 
akik semmi fáradságtól sem riadnak vissza, hogy 
bennünket oly kiváló zenei műélvezetben részesítse-
nek. Jegyeket este a pénztárnál is lehet kapni 

A főgimnázium mai hangversenyét művészi ki 
állítású plakátok hirdetik egyes üzletek kirakatában. • 
Ezek közül különösen a Szent Ceciliát ábrázoló óriási 
krétarajz válik ki, melynek sok csodálója akadt és 
egyhangú a vélemény: aki ezeket rajzolja és festi 
nagy művészi érzékkel megáldott tehetség. Ez a mi 
véleményünk is Somló Jenő főgimnáziumi rajztanár-
ról, ki szerény visszavonultságban ily érdemes alko-
tásokkal járul hozzá a fényes hangversenyek hirde-
téséhez. Ez alkalommal tudtuk meg, hogy mennyire 
produktív művész festészetben, aquarellben s rajzok-
ban és hogy kiállításokon ecsetjének és krétájának 
minden müve gyorsan vevőre akadt. Hihetőleg itt is 
lesz alkalmunk csendes, de érdemes munkásságának 
eredményében gyönyörködni. j 

Az oltaregylet es saitoegyesűlet tagjai számára 
húsvéti lelkigyakorlat les/ a szent 1 )otnon kosrendi 
nővérek zárdájában április 4 , ö , 6 án d. u. 1

 26 óra-
kor. Gyülekezés a kápolnában. A résztvenni óhajtók 
jelentkezzenek személyesen vagy írásban ozv. Hodászy 
Héláné úrasszonynál, az oltáregylet elnökénél ápri-
lis hó 3-ig 

Városi ko/gyüles lesz a jövő csütörtökön. A 
márciusi közgyűlés, mint megírtuk, azért maradt el,! 
mert nem volt érdemleges közgyűlési tárgy. — A 
jövő heten megtartandó közgyűlésnek is csak kevés j 
fontos tárgya le>z. 

A városi közgyűlés napirendjen a jóváhagyott, 
nyugdíj és önkormányzati szabályrendelet, néhány 
berleti szerződés meghosszabbítása, a tisztviselők 
lakbérkülonbözeti összegének folyósítása, a polgár-
mesteri állá* be nem töltése miatti felebbezésnek a 
vármegye t rvényh i tósága ált.d történt elutasítása, 
a szegenyintézeti gondnok számadási, a gyámpénz-
tari kzámadás és néhány illetőségi űgy is szerepel. 

Országos vasar lesz holnap. Az állatvásári for-
galmat hátrányosan befolyásolja az Ausztriába való 
kivitelnek tilalma. 

A passziojatek utolsó előadásán, kedden, délután 
is, este is nngyszamu közönség volt Az esti előadás 
különösen jól sikerült. A már ismert szereplök szép 
összjátékot produkáltak. Előadás után Keömley Gyula 
igazgató megvendégelte a műkedvelőket és ez alka-
lommal fejezte ki köszönetét közreműködésükért, 
egyben felkérte Okét, hogy a Szombathelyen rende 
zendő előadáson is vállalják szerepüket. Ezt m i n d -
nyáján meg is Ígérték. Ez előadás kedden este lesz 
a Kultúrházban. Keltehető, hogy ott, mivel nagyobb 
színpad áll rendelkezésre, a hatásos színjátékhoz 
méltóbb es szebb díszletekkel az itteninél mélyre-
hatóbb hatást fognak elérni. 

A turista egyleti közgyűlés, tekintettel arra, 
hogy a mai napon kath. hitközségi és hegyközségi 
közgyűlés is lesz. az elnökség jövő vasárnapra halasz-
totta, hogy városunknak a turista ügy iránt melegen 
érdeklődő közönsége a7 azon való megjelenéstől aka-
dályozva ne legyen A meghívókat a napokban küldi 
szét az egylet. Napirendje: Jelentés az egyesület 
működéséről, leltáráról, pénzügyi helyzetéről. Indít-
vány az országos központi turistaegyesülethez inté-
zendő buesu és köszönő átirat tárgyában. Feloszlatása 
a fiokegyesületnek és a leltár s a pénzkészlet mikén'i 
felhasználásáról. — E közgyűlést követi az uj .Kőszeg 
városi turista és szépitészeti egyesület" megalakulása 
és az uj alapszabályok bemutatása. 

U| cserepesmester. Tompek János kőszegi lakos 
a cserepesipar gyakorlására kapott iparigazolványt. 

A gyümölcsészeti felügyelő Csárits Sándor kér-
vényt adott be a városhoz, melyben 1000 korona 
tiszteletdijat a folyó évre is kéri folyósítani. Az 
ügyet a csütörtöki közgyűlés tárgyalja. 

Szabadsagon. Sch nal 'ózsef rendőrt^zedes súlyos 
betegségének gyógyítására három havi szabadságért 
folyamodott a képviselőtestülethez. 

Lemondott negyedmesteri allasra, melyre a 
város február 28-iki határidővel pályázatot hirdetett, 
pályázó nem jelentkezett. 

A győri szmtarsulat május elején érkezik váro-
sunkba. Közönségünk nagy örömmel várja e kitűnő 
társulatot, mely neki múlt évi többhetes vendég-
szereplése alatt oly kiváló élvezetet nyújtó kitűnő 
előadásokat produkált és ez évben is a szininü- és 
operette irodalom legújabb müveit fogja bemutatni. 
A győri közönség hat hónapi játéka után most is 
még oly kitartó támogatásban részesiti, hogy terve 
ellenére ottmaradását meghosszabitani kellett. I)r. 
l'atek Béla áprilisban l'ápára viszi társulatát, hol 
május elejéig marad, de nem lehetetlen, hogy Kőszeg 
előzi meg l'ápát. Akárhogy is lesz, van okunk az 
ez évi színi évadnak lelkünkből örvendeni, mert már 
most állandósitottnak látjuk azt a régi kívánságát 
a közönségnek, hogy városunkban csakis előkelő 
nivon álló színtársulat juthasson a közönségnek a 
színművészeiért kész áldozatkészségéhez. 

A minisztérium ajandeka a kilato toronyra. A 
földmivelésiigyi miniszter az irottkői kilátótoronyra 
300 koronát utalványozott ki, melyet az országos 
turisztikai alapból fognak fedezni. 

Az Irottko kilátótornya költségéhez, melyhez 
már egy ízben 300 koronát adott a város és ennél 
is többet jegyzett a közönség a gyűjtőknél, Rohoncz 
község előljarósága Kőszeg város itól ujabb segélyt 
kér. A kérelemmel a legközelebbi közgyűlés foglal-
kozik. 

Footballmerkozes volt szerdán a vásártéren. 
Ezzel nyitották meg az idei szezont. A helybeli I. 
csapat a Szombathelyi Athlétikai Klub II. csapatát 
látta vendégül. Az esős idő miatt csak kevés közön-
ség nézte játékukat. E szombathelyi csapat ezúttal 
igen durván játszott s gyakori ^pisszegésre adott 
okot Az eredmény, félidőben 0 :1 volt Szombathely 
javára, noha egy tizenegyest is rúghatott Kőszeg 
kapujába. A második félidőben, mikor Woduschek e 
gólt kiegyenlítette, Szombathely különös vadsággal 
kezdett játszani s csak Kocor elgáncsolása árán 
sikerült, nekik a második gólt megszerezni. A máso-
dik félidőben azonban Kőszeg csak tiz emberrel ját-
szott. mert egyik súlyosan megsérült. A játék vége 
felé Kőszegnek Feigl szerezte meg a második gólt, 
de nemsokára Szombathely a 3. gólt lőtte a kőszegi 
kapuba. A játék utolsó percében egy tizenegyese 
lett volna Szombathelynek, de vonakodott azt elfo-
gadni, amiért is a biró (Werdonitsj a játékot lefújta. 
Nlost már engedték volna rúgni, de a biró elhagyta 
a pályát. Az eredmény tehát 3 : ií Szombathely javára, 
mégis Szombathely a vesztes, mert a játékot fel-
adta. A kőszegiek kozűl különösen Hauer tünt ki 
igen ügyes kapuvédéséyel. Azt ajánljuk a mi csapa-
tainknak, hogy hasonló durva játékkal szemben, 
mint ezúttal tapasztaltunk, mindjárt az első gáu-
csolásnál, vagy szándékos rúgásnál hagyják ott a 
pályát. A biró ne csak a játék menetére, h meni a 
játékosok magatartására is ügyeljen. A közönség 
labdarúgást jön nézni s nem lábrugást. (Szombat-
helyen ugyanazon vasárnapon meg brutálisabban 
játszottak. Pofozkodás és ütlegelés lett a vége és a 
rendőrség volt kénytelen beavatkozni) 

ujabbi hírek megerősítik azt a kombinációt, hogy 
a szeptemberi nagy-gvakorlatok Ferenc Ferdinánd 
trónörökös és Vilmos német császár részvéti lével 
tényleg Szombathely környékén fognak lejátszódni. 
Hivatalos értesítés azonban a nagy előkészületeket 
igénylő nagy gyakorlatokról sem katonai, sem polgári 
hatóságokhoz eddig nem érkezett. Körmendről .szer-
zett magánértesülésünk most Körmendet állítja elő-
térbe és azt jelzi, hogy Körmend lesz a fejedelmi 
személyiségek lakóhelye ós Batthyány Strattmann 
Ödön herceg látja vendégül a körmendi várban 
Vilmos császárt. Körmenden állítólag már az előké-
születeket is megteszik a hercegi várban az érkező 
előkelőségek elszállásolására. 

Faeladás Ugy az alsó, mint a felső városi 
erdőkben termelt tűzifa eladásra kerül a jövő héten. 
Az erdei bizottság múlt vasárnapon foglalkozott 
a faárakkal, mit ezúttal nem javasolt fölemelni s 
igy marad a régi, illetve tavalyi ár. Az alsó erdőben 
az elsőosztályu tölgyhasáb öle 32 kor., a misod-
osztályué 26 kor., a harmadosztályúé 22 kor., a 
tölgydorong öle pedig 24 kor., tnig a fenyőhasábé 
20 koron .. A felső erdőben az elsőrendű bükkhisábfa 
öle lí> kor, a másodrend üó 16 kor., a harmadren-
dűé 13 kor, a dorong öle 13 korona. A fabárcák 
kiállításán most dolgozik a számvevőség. 

A foteri toronyoranak ugylátszik nincs gazdája. 
Már annyit panaszkodunk miatta s nem történik 
semmi. Ez az óra annyi vasúti, bírósági, iskolai 
késedelemnek okozója, hogy szinte jobb volna, ha 
nem lenne. Minthogy a lakosságnak annyi kellemet-
lenséget okoz, van ez olyan fontos és közérdekű, 
hogy a városi hatóságnak is lehetne köze hozzá. II i 
talán csak az a baj, hogy az óra rossz állapotban 
van és nincs alap mely a hel.\ reigazitás költségét 
viselje, avagy tahin egy jobb óraművel kellene be 
szerezni, egy-két koronát minden kabátos ember 
szívesen áldoz, a város is adhatna hozzá és igy e 
bajon is lehetne segíteni. De segíteni okvetlen kell 
és pedig sürgősen 

Kiralyyyakorlatok Vasmeqvebán Az idei z'iro-
hadgyakorlatokat ismét magyar területeken lögják 
megtartani, még pedig szeptember 2-ától 5 ikéiur A 
hadgyakorlatok főhadiszállása állítólag Szombat 
helyen lesz és területe felöleli azt a vidéket, amely 
a stájer határtól a Kába völgyéig terjed. A főve- • 
zénvlet ezúttal is Ferenc Ferdinánd főhercegnek, a 
hadsereg főfelügyelőjének kezében összpontosul, aki 
mellett fontos szerepe lesz Conrad vezérkari főnök 
nek Valószínű, hogy Vilmos császár is részt fog 
venni a hadgyakorlaton, amely rendkívül érdekesnek 
és tanulságosnak ígérkezik, ugy szólván történelmi 
terrénumon fognak lefolyni, a kőszegi hadgyakor-
latok közelében, amelyek lS'J3-ban egész Európában 
oly nagy feltűnést keltettek a felvonult csapatok 
óriási tömege és több európai fejedelem jelenléte 
folytán. A német császár, a szász király, a con-
naugthi herceg, Lipót bajor herceg vettek részt a 
gyakorlaton, amelyen Albrecht főherceg vezérlete 
alatt 106 ezer embert egyesítettek. — Ily nagy 
zárógyakorlat akkor újságszámba ment, ma ugy 
szólván a kiképzés elengedhetetlen alkotórésze. Az 
idei hadgyakorlatokat is körülbelül 100 ezer ember 
bevonulásával tartják ineg. A gráei, pozsonyi és 
zágrábi hadtestek, valamint a budapesti és bécsi 
hadtestek több ezrede fognak szemben állani. Való 
szimi, hogy a hadgyakor'atok alatt városunk terü-
lete is érdekes harcászati lel és elvonulások szín-
helye lesz. Az őszi k irálygyakorlatokról érkező 1 

Szatócsüzlet eddig a főterén nem volt. Most 
ilyen ott is lesz. Amerikából visszatért honfitársunk 
Paszner Antal nvitt ilyen üzletet a Jáuosa-Nuszbauin 
házak közé ékelt kis „szorítóban". Nem iz lesz dísze 
a főkorzós üzletsornak, de van abba némi amerikai 
leleményesség, hogy éppen ezért választotta e helyet. 
De nem is kellett hozza amerikai tapasztalat. Hely-
ben is azt tapasztaljuk, hogy a lebuj korcsmáknak, 
a füstős-bűzös lehetetlen helyiségeknek, a buseu-
sankoknak több a forgalmuk, mint az úgynevezett 
„a kor igényeinek megfelelően modemül berendezett" 
elsőrendű helyiségeknek. 

A tusoltok szóig ilati dijazasa érdekében kérvényt 
intézett az egyesület a városhoz. Azt kívánja, hogy 
a nyilvános előadásoknál teljesített őrszolgálatért a 
kirendelt tűzoltók ugyanazon díjazásban részesül-
jenek mint a rendőrök, mert ez más városokban is 
.szokásos, I g y tudjuk, hogy báli és más vigalmi hang-
verseny estélyek után eddig is kaptak dijat, csakis 
a színházi és a ritkán előforduló egyéb mutatvanyos 
estélyek után nem, mikor az előadás iránti érdek-
lődés két tűzoltó helyett néha négyet-ötöt is szívesen 
vonzott oda s mert az ilyen s különösen színházi 
előadások után a rendőrök sem fogadjak el a dijat, 
bár ezeknek szabályrendeletileg van biztosítva. A 
beadott kérvény csak ugy intézhető el, ha a nyil-
vános előadásokról uj szabályrendeletet alkotnak. A 
meglevő már annyira ósdi, hogy már ideje is, mert 
30 év mull el azóta s most sok minden máskép 
alakult. 

A szo lok permetezése. A város polgármestere 
a szőllők permetezésére vonatkozólag a következő 
felhívást adta ki a szőlőtulajdonosokhoz: Minthogy 
a szőllőt a peronospora viticola ellen való ineg-
védés céljából permetezni kell és pedig először 
akkor, ha annak hajtása 20—2ő cin. hosszú, azután 
pedig a permetezés két hetenkint ötször ismételendő, 
sőt közben a szőllőfürtök is kétszer rézkénporral 
behinteudők, ennélfogva felhívom a város összes 
szőlőbirtokosait, hogy a permetezést fenti módon 
eszközöljék, mert a rnu asztok ellen a rendőrkapitány 
kihágás miatt eljárást indít. 

Borm ntat vett múlt héten a borvizsgalatra meg-
jelelt liernhardt Rezső soproni pincefelügyelő. Ez-
úttal csupán kereskedőknél talált nagyobb mennyiségű 
dalmát borból, tekintettel arra, hogv az onnét impor-
tált borok között sok a hamisítás. A minta a buda-
pesti borvizsgáló állomáshoz küldetett. 



A múlt héten vett tejminták ismét néhány tej-
hamisitót juttatott a rendőrhatóság elé. Vidéki kisgaz-
dák és helybeli szatócsüzlet. Persze egyik a másikra 
hárítja a vizezést és lefölözést. A megtartandó tár-
gyalásokon majd elválik ki a hibás. 

Mezhamísitók után kutatott a rendőrhatóság és 
a helyi piacra hozott ilyen élvezhetetlen élelmiszert 
a hamisítónál s viszontelárusitó' ál is lefoglalt. Vi-
déki csempészek ineg lettek büntetve. Püsky bábos-
tól vett mézminta teljesen kifogástalannak találtatott. 

A köztisztasági uj szabályrendelet jóváhagyva 
érkezett vissza a belügyminisztertől Négy évig tartott, 
míg idáig jutottunk, hogy az ezen ujabbi szabály-
rendeletbe foglalt újításokat életbeléptethessük. Ezek 
közül felemlitendők: minden utcai sepretést bőséges 
fellocsolást kell megelőznie, — a városház-utcai házak 
előtt is a háztulajdonosoknak kell a tisztántartásról 
gondoskodni, — az utcai köpködés tilos, — városi 
belterületen lakásonkint csak két sertés tartható, ha 
sertésólra engedélyt szereztek, — a bérkocsistandon 
állandó tisztogatás és fertőtlenítés, - házlebontások-
nál a törmelék folyton öntözendő, — kőművesmun-
kák utáni járdapiszok azonnal eltávolítandó, — a 
szemétkihordás esetleg városi gyüjtőkocsikban történ-
hetik, — minden egyébb a régi szabályrendelet szerint 
marad meg, csakis a felelőség és büntethetőség kér-
désében van még változás, amennyiben első sorban 
a házmester esetleg a lakó büntethető, ha a háztulaj-
donos a szükséges intézkedések megtételét igazolja, 
de a köztisztaság esetleges végrehajtása tekintetében 
csakis a háztulajdonos felelős. — Nagyon sok teen-
dője lesz a hatóságnak, ha ezen uj szabályrendelet 
intézkedéseit lelkiismeretesen és szigorúan végrehajtja, 
de erre szükség is van Nem elég egy várost villam-
világitani és aszfaltozni. Ez csak kitűnő szépség. Egy 
város jóhirnevét pedáns köztisztasága terjeszti leg-
jobban. Ez pedig mindnyájunk érdeke. 

Tancmulatsagot tartanak a kőszegi iparossegé 
dek április hó 13-án (húsvéthétfőn) a sörcsarnok 
helyiségeiben. Kezdete este K órakor. Belépő-díj: 
személyjegy 1 korona, családjegy 3 személyre 40 
korona. 

A csavargókról ujabb törvény igen szigorúan 
intézkedik. A visszaesésben talált munkakerülőket 
szigorúbb megbüntetés végett a járásbíróság elé kell 
állítani, hol az illetőségi helyre toloneozás vagy 
a dologházban való elhelyezés tekintetében ítélnek. 
Ez nagyon üdvös intézkedése a törvénynek és a 
rendőrhatóság minden ilyen koldulásban, munkakerü-
lésben talált közveszélyes egyénre nézve megszerzi 
az adatokat, hogy az ellenük való szigorú eljárás 
folytán ne csa-c a munkát, hanem Kőszeget is ke-
rüljék, akár mint a verklisek és más mutatványos 
alkalmi csavargókat, kik már hosszú évek során 
mellőzik városunkat. A koldult) munkakerülő csavar-
gók távoltartásában a közönség is közremiiködhetik 
s a rendőrhatóság ez uton kéri ezt. Ma már 32 tele-
fonállomása van a városnak. Akinek nincsen tele 
fonja, de ilyen gyanús alakokat vesz észre, ne saj-
nálja a legközelebbi telefonállomást a közvetítésre 
felkérni, miáltal a rendőrhatóság közegét azonnal 
kerékpáron küldheti ki a gyanús egyénnek hatóság 
elé állítása céljából. Aki ebben a rendőrhatóságot 
támogatja, a közbiztonság előmozdításának tesz ki 
tűnő szolgálatot 

Kőszegi udvari és barna malátasör 
eredeti töltésű palackokban kapható Maitz 
József belvárosi fűszer-, palackbor- és palack-
sórkereskedésében. (Ládakban is; egy láda 

tartalma 25 palack; gyári ár.) 

S i r o l i n 
" R o 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 görvélykóija ellen. 
Kapható minden gyógystertérban fgy Úrey Óna ** korona 

V i d é k i h i r e k . 

Szeli Ignác vármegyénk volt alispánja, utóbb 
wliigvminiszteri államtitkár e héten hunyt el táp-
lánfiii kastélyában 68 éves korában. Temetésén a 
kormány, számos országos intézmény, a vármegye 
képviselni jelentek meg. 

A szombathelyi uj rendö< kapitany bemutatkozása. 
'®r- I odor Antal Szombathely város újonnan kine-
vezett rendőrkapitánya tegnap bemutatkozott a vá-
r, ,sj tanács tagjainál, akik az uj rendőrkapitányt 
i n é i . ü d v ö z ö l l e k kinevezése alk. diniből. Fodor| 
•^"'al <lr a varmegye minden részéből nagyszámul 

•létei kapó t kiueveztelése alkalmaitól és Herbst I 
"'za alispán O-pedalettiből meleghangú sürgönyben 

iilv >zoit,, V)l|, munkatársát kineveztetése alkal-
matjól. \ vármegye ul ispán helyettese tegnap kézbe-
^'"tte hivatalosan dr. Fodor Antalnak a rendőrkapi-
,iu,yi kinevezést és ez alkalomból meleg szavakkal 
'''.lezte ki elismerését Fodor Antal iránt a vármegyei 

dalban taniiMtott erdemes ós kiváló munkás-
ságáért. 

vizsgáló állomás Vasmegye reszare A (íyő-
rutt felállított vegyvizsgáló állomás, amelyet nem-

régen vizsgáltak felül. Győr, Moson, Komarom, 
Veszprém és Vasmegyékre kiterjedő működését dr' 
Biró Gusztáv kir vegyész vezetése mellett még e 
hónapban megkezdi. 

A szombathelyi penzügyigazgatosag elhelyezésére 
a vármegye a saját székháza melletti Mikős-féle 
bérpalotát, hol jelenleg működik, ajánlotta megvételre 
a pénzügyi kormánynak, de ez sokalta a majd tél 
millió korona vételárt és megvette a Kőszegi-iiieai 
Széli Odon féle házat 2Ö0.1XXI koronáért: -lövő évben 
odahelyezik a pénziigyigazgatósugot. 

A szombathelyi mentö-egvesuiet, mely az önkén 
les tűzoltó egyesülettel együttes szervezetben mükö 
dik és nagyvárosi inenlő-felszcreléssel bir, e héten 
ünnepelte fenállásának 15 éves jubileumát. 

A Rothermann-bünper torvényszéki tárgyalása 
még egy negyedik napot is vett igénybe, melyen a 
vádbeszéd meghallgatása után tömegesen elköve 
tett csalások és sikkasztásokért Hotheruiann Vilmos 
volt gazdasági titkárt, figyelemmel a fen forgó eny-
hítő körülményekre s hogy a kar megtérült, fegyház 
helyett (ami legkevesebb két eszt-ndő) csak egy 
évi börtönre ítélte. Az ügyész súlyosbítás miatt 
felebbezést jelentett be, az elitólt s véd >je dr. Szemző 
Sándor ügyvéd pedig felmentés végett. Az ügyész 
indítványa ellenére a törvényszék továbbra is szabad 
lábon hagyta. Laehne Hugó a vád elhangzása után 
megelégedetten távozott a tárgyaló teremből. Ugv 
mondják, hogy ebben „fényes elégtételt" lát az \ 
általa létrehezott nagy gazdasági egyesület össze 

, roppanásáért. 
A gGzgepkezelök es gozkazanfutok legközelebbi 

képesítő vizsgái f. évi április hó 19-én fognak meg-
tartatni a városi villanytelepet! (Flandortfer-utca 4. 
szám) A kellően felszerelt kérvények a ker. Ipar-
felügyelőséghez cimzondők (Deák-tér S. szám). 

Hewiz csatornazása. Aki mostanában megláto-
gatná a világhírű gyógyitófürdőt, az bizony meg-
lehetősen felfordulva találná Az egész fürdő csator-
názási munkálata teljes mértékben folyik, ugy, hogy 
a fürdőidény beálltával minden készen találja az 
érkezőket. Az eddigi bejelentések nagy számából 
ítélve nagy látogatottságra lehet következtetni. 

Egy tomördi legenyt busz évi börtönre ítéltek 
Amerikában. Horváth Kálmánnak hívják, ü t évvel 
ezelőtt vándorolt ki s beleszeretett egy szombathelyi 
származású gyermeklányba: Baranyai Irmába. Mert 
nem vette komolyan udvarlását s más fiatal embe-
rekkel is elbeszélgetett, egy séta alkalmával agyon-
lőné. Öngyilkossága nem sikerült. Most a szigorú 
amerikai törvény, azon okból csak husz esztendei 
rabságot mért ki rája, mert a bíróság hitelt adott 
azon védekezésnek, hogy együttes elhatározással 
akartak meghalni. 

H e t i k r ó n i k a . 

Vilmos császár a cárnál. Vilmos német császár 
május 20-án fogja meglátogatni a cárt, amikor vele 
együtt megy látogatóba a szász király is. 

Az orosz hadikeszülodesek. A berlini Vossische 
Zeitungban az orosz katonai viszonyok egy alapos 
ismerője egy hosszabb cikket közöl, amely rend-
kívül beesmérli az orosz hadsereget és lekiesinyli 
a hadikészülődéseket. Azt fejtegeti a cikk, hogy az, 
orosz tisstikar nem áll feladata magaslatán, már 
pedig hadikés/.ülődésekhez olyan tisztikar kell, 
amely felsőbb utasításokat fontolgatás nélkül a| 
legpontosabban végrehajtja. Ehhez járul az a körül-1 

mény, hogy liHJő óta a forradalmi mozgalom egyre 
jobban aláássa a hadsereg szellemét. Az orosz hadi-; 
készülődések a konjunkturális politika maimara 
akarják hajtani a vizet Kg velőre arra törekszik az 
orosz kormány, hogy mentől erősebben megszállja 
Finnországot. A cikk ugy végződik: Még ha elvé-
gezte is felkészülődéseit Oroszorsaág, nem könnyen 
fogja in igát eltökélni egy háborúra Németország 
vagy az osztrák-magyar monarchia ellen, mert elte-
kintve a katonai ökokiói, egész sereg politikai 

momentun játszik közre. Jól tudja a cár, hogy ha 
az orosz birodalom szeréncsétlen háborút állana ki 
a nyugattal, az az ti és dinasztiája trónjába kerülne. 

100 millió uj agvukra. A hadügyminisztériumban 
uj ágyuk beszerzésén dolgoznak. Terv szerint minden 
gyaloghadosztályt 00 i'gyuval szerelnének fel. Az uj 
felszerelés közel 100 millió koronába kerül. 

A munkasbíztosito törvény revíziója Az Orszá-
gos-Szövetség küldöttsége e héten tisztelgett Tisza 
István gróf miniszterelnöknél, Sándor János belügy-
miniszternél és Harkányi János báró kereskedelem-
ügyi miniszternél, hogy átadja a munkásbiztositó 
törvény revíziójára vonatkozó javaslatait. — A 
miniszterelnök kijelentette, hogy a revízió már nem 
halasztható, a rá vonatkozó munka megkezdődött; 
meg volt a szándék az orvosi kar véleménye meg-
hallgatásara és örül, hogy az orvos-szövetség vállalta 
a kezdést. A kereskedelemügyi miniszter ugyan igy 
nyilatkozott és hozza tette, hogy a munkásbiztositó 
intézmény reformját csakis az adminisztrációnak a 
végletekig menő egyszerűsítésével és olcsóbbá téte-
lével lehet elérni; a törvénytervezetet nem fogja 
ankét elé terjessteni, hanem az érdekelt és illetékes 
tényezőket, ezek közé számítva az Országos Orvos-
szövetséget is, szükebbkörü értekezleteken fogja 
meghallgatni. A belügyminiszter biztosította a szö-
vetséget legteljesebb jóakaratáról és pártfogásáról. 

Az uj katonai pragmatika. Katonai forrásból 
származó jelentés szerint a hadügyminisztérium elké-
szült a katonai szolgálati uj tervezetével. Az uj 
tervezet legnagyobb jelentőséiiü rendelkezése, hogy 
ezentúl minden tisztnek el kell érnie 35 éven belül 
legalább is az alezredesi illetéket, ami jelenleg 
ÖJ00 korona. Az uj katonai szolgálati j>ragmatika 
egyébként arra van felépítve, hogy a fizetés szolgá-
iati idő szerint növekszik és j>edig ugy, hogy a 
tiszt ot évig élvez hadnagyi, hat évig főhadnagyi 
és nyole évig századosi illetéket. Ilyenformán min-
den tiszt hadnaggyá való kinevezése után 19 év 
múlva az őrnagyi illetékek élvezetébe jut, teljesen 
függetlenül attól, hogy a jelzett időszakokban való-
ban kinevezték-e a megfelelő magasabb rangba. 
Igy megtörténhetik, hogy ha egy hadnagyot ot év 
múlva nem neveztek is ki főhadnagynak, a hatodik 
évben már főhadnagyi illetéket kap. Az uj katonai 
szolgálali pragmatika tervét most a hadügyminiszter 
megküldötte a két hadügyminisztériumnak hozzá-
szólás végett. 

Kirterites hamis diagnózis cimen < >rvosok téve-
dései és szórakozottsága miatt már sokszor indítottak 
a betegek kártérítési pert. Az a kártérítési per, 
amelyet egy La Salle nevű hölgy indított l'árisban 
egy orvos ellen ötvenezer frank kártérítés megítélése 
végett, egyedülálló, mert a per indokolása a kárté-
rítést hibás diagnózis citnén óhajtja megállapítani. 
Arról van szó, hogy az orvos tüdőbajban kezelte az 
illető hölgyet, akinek pedig bélbántalmai voltak. A 
törvényszék ítélete igen súlyos következményekkel 
járt az orvosra, mert kimondotta, hogy az orvos 
súlyos hibát követett el, amellyel kárt okozott a 
betegnek és amelyért kártérítéssel tartozik és a 
kártérítést húszezer frankban állapította meg. 

Köszönetnyilvánítás. 
Azon számos részvét kifejezésért, mely 

ben szeretett jó fiam, illeive fivér, unoka-
testvér és rokon, 

Szilványi Jenő 
elhalálozása alkalmával részesültünk, ez-

úton mondunk hálás köszönetet. 

Kőszeg 1914. március 29. 

Strnadt Márton és 

családja. 

Őszibaraczkfát, 
mindenféle 
gyümölcsfa v a d o n e z o t , 

akáczcsemetét, 
szőlővesszőt 2 éves 

gyökeres 

igen olcsón ad U l l g l l v á r y L á S Z l Ó 

faiskolája CZCglÓd.Te»iékárjegv"^« kérni. 



Szombathelyi Jakarckpénztár 

J^észvénytársaság 

kőszegi fiókja, 
K ö n / e g . K i rá I y ii I O. mk. 
S t r u c z s z á l l o d a m e l l e t t . 

Elfogad : l , ( , l c , < ) l" : t j*le»leg nettó 4 %-os kamu 

toza-saJ beleli könyvecskére es folyó-

számlám A kamatozás a betétet követő napon kezdődik 

betét kitizetesekei felmondás nélkül eszközöl. 

Leszámítol: '' " l 'ürasos üzleti és magánvál-
tókat mindenkor a legelőnyösebben. 

Folyósít: r e n d o s c s törlesztéses jelzálogkölcsönöket 
• földbirtokokra es városi házakra; maga-

sabb kamatú kölcsönöket alacsonyabb kamatú 
kölcsönökké változtat (convertál). 

Értékpapírokat: n u P ' ^folyamon vesz e<elaJ . 
tőzsdei megbízatásokat ellogad. 

Szelvényeket: költségmentesen bevált. szelvény-
i iveket a szelvényutalvány (talon) 

alapján díjmentesen beszerez. 

Átutalásokat, leHzeteseket eszközöl a világ bár-
mely piacán teljesen díjmentesen. 

Értékpapírokra: ttU;uni- ,,s papírokra 
előleget ad 

Sorsolás alá esö értékpapírokat árfolyamvesz-
— — — — — — — tesség ellen biztosit 

Értékpapírokat é s értékeket őizesre es keze 
— ' lesre átvesz 

Tekintettel, hogy hazank legnagyobb pénzintézetével a 

l'esti Hazai Klsö Takarékpénztár Kiryesülettel szoros össze-

köttetésben áll, mindenféle takarékpénztári és banküzlet' 

niegbiznst a legelónvosebben bír lebonyolítani. 

Mint az Klsö Magyar Altalanos biztosit.. tarsas:ig ügynök-

sége mindenféle biztosítást ellogad és felvilágosítással kész-

s ggel szolgál. 

K o z p o m Szombathelyi (regij Takarékpénztár 
Szombathe y A l a ku l t : 1867-ben 

Alaptöke 1,600.000 kor. Tartalékok: 400.000 kor. 
Takarékbetétek 15 mil l ió koronán felül. 

Saját tökéi 2,250.000 korona. 

A világ legjobb, legbiztosabb és 
legolcsóbb 

k l l < K ! t Í V H < l > l l j H a z 

„Omega" Juánckut 
mert rendkívül sok vizet ad, / f ^TV 
mert kis gyermek kezelheti, n j W )) 
mert soha be nem fagy, ^ M t f f i J r 
mert soha nem romlik. / / ^ H r j í 
mert mindenki felszerelheti. 
Kérjen felvilágosítást ingyen és v.^ 

bórmentve 1 1 

B á r d o s és B r a c h f e l d 
l i l l t l ll|>4'Mt, V I . , í í .VÍ l l '- l l t í ' I t ."> I». 

A budapesti 

„Bolcseszettanhallgatok Segítő Egyesülete", 
Budapest, VIII. Muzeum-körut 6—8. szám. 

Tanárjelölteket vidékre nevelöknek, intemátusi felügyelőknek, 

tanügyi kisegítőknek, magántitkároknak es bármely szakszerű 

munkák elvégzésére d í j t a l a n u l közvetít .i nagyközönségnek 

366/1914. tk. sz. • 

Arveresi hirdetmenyi kivonat 
Borostyánkői takarékpénztár r. t. végrehajtató-

nak Puhr János végrehajt ist szenvedd ellen indított 
végrejtási ügyében a tkvi hatóság a végrehajtási 
árverést 400 K* tőkekövetelés es járulékai behajtana 
végett a kőszegi kir. járásbíróság területén levő l | 
vorosvágás községben fekvő s a l'uhr Jánost illető 
ujvörosvágási 18. sz. tjkvben 

A - r 1. sor 2 hr-z. » u> része 490 K 20 I 

10. „ 84;í „ „ 46 , 2o . 

17. , 84«; . , . 2 » . 40 » 

20. . 1220 . . . 0 . »>" -
23 . 1320 12 , 00 B 

24 . 1224 . „ . 13 . 20 , 

20. . 1400 . . . . 7 „ SO „ 

27 „ 152a 1 . , 2 0 . , 

25 „ 158ti S „ 40 „ 

2». „ 14W1 „ „ „ 1 „ 20 „ 

A 4- I. ., 1079 13 „ 20 „ 

uz u. o. 454 sz. tjkvben A +- 1. sor. 1773. hrsz 
14 korona 40 fillér kikiáltási árban elrendelte. 

Az árverést 1914 evi április ho 18 napjan d e. 
10 orakor l'jvörösvágás községházánál fogják meg-
tartani. 

Az árverés alá kerüló ingatlanok a kikiáltási ár 
felénél alaesonyabb áron nem adhatók el. 

Az árverélni szándékozók kötelesek bánatpénzül 
u kikiáltási ár lü'o-át készpénzben, vagy az lSsl : 
LX . t.-c. 42 5í ában in"ghatározott árfolyammal 
zsámitott óvadékképes értékpapirosban a kiküldött-
nek letenni, vagy a bánatpénznek előleges birói le-
tétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a ki-
küldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláimi. 

Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál maga-
sabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, 
köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint 
megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyan 
annyi százalékáig kiegészíteni 

Kir. járásbíróság mint tkvi hatóság. Kőszeg, 
1'J14. január hó 27-én. — Halász Krnő s. k. kir. 
jbiró. A kiadmány hiteléül: Márkus kir. tkvvezető. 

STOCK-
COGHAC 

MEDICIN A L 
hivatalos ólomzarral ellátott 

palackokban mindenütt kapható 

CAMISisSTOCK 
gös issraü g y á r i b ó l 

B A H C O L A . 

Felséges 
izü, feher vagy aranysárga csemegemézet 5 

kg-os csinos póstadobozokban 9 koronaért 

szállít bérmentve a „ M é h " a Magyar Méhé-

szek Értékesítő Szövetkezete, Budapest, Váci-ut 

108 bg. Szakkérdésekben díjtalan fel világítás ! 

A szombathelyi iparkiállitason kitüntetve. 

Van szerencsein a n é. közönség becses 

tudomasára adni, hogy 

Gyöngyös-utca 9. sz. alatt 
a mai kor igényeinek megfelelő modern 

kárpitos- és 

díszítő-műhehjt 
nyitottam, hol mindennemű szakmamba vágó 

munkálatokat, átalakításokat és lavitásokat. 

valamint a legmodernebb stilii angol bórbutoro-
kat készítek. Megbízásokat házon kívül is el-

fogadok és teljesítek. 

Budapest fővárosban, valamint a külföld 

elsőrangú üzleteiben huzamosabb időn át elért 

tapasztalataim révén képesnek érzem magamat 

a közönség legkényesebb igényeinek is meg-; 

felelni és azokat kielégíteni. Minden törekvesem 

oda fog irányulni, hogy szoüd, lelkiismeretes 

munka, pontos szállítás és olcsó árak által a 

n é. közönség teljes bizalmát és megelégedését 

kiérdemeljem. 

A fenti elvek alapján mély tisztelettel kerem 

a n. é. közönség kegyes pártfogását és maradok 

mindig kész szolgaja 

Pollák Miksa 
kárpitos- és díszítő-mester 

Kőszeg, Gyöngyös-utca í). sz. 

K I Y O Y N A G Y S Z A L I . O D A 
BUDAPEST, Józsel-körut 16. sz. 

Telefon: József 20-62 és 20 53. 

Modem -zall..Ja újonnan berendezve, légfűtés, hideg és meleg viz minden szobában, lift éjjel-nappal. 

EGYÁGYAS szobák 3 koronától, KÉTÁGYAS szobák 5 koronától 
fűtés, vi lágítással. A szobák feltétlen tiszták. 

Újonnan bevezetett Pensió-rendszerünk, napi 5 koronáért, mely áll : 
l ^ v | • kávé V. tea < \ r \ * j *'?e,eJ , Ezen napi el látás 

R e g g e l i s T " " E b e d ~ V a c s o r a i ^ r u s r t j s r 
sütemény fekete kávé sajt „ál megegyezés szerint 

Szobák havi bérletre 80 koronától fűtés, világítással. 

Hirdetéseket felvesz a kiadóhivatal. 

Nyomatott ltónai Frigyes könyvnyomdájában Kőszegen 

Több millió ember 
használ ja saját javára 

rekedtség, hurut, I 
I f <1 T | | 7 T « T ^ j elnyálkásodás, 
I I l ' l ' [ > T | görcsös köhögés 
M ^ g g ^ l ^ l es 

filfifl ko*JcKy* h bi* 
U I U U sonyitvany orvo-

soktól 
J ^ ^ I ^ T S í n ^ k a Igazoljak biz-
• . T ' I [-T H B I t..s halasukat . s kozkéd-

^ i r t t T l A vcltseguket. 

l a M ^ ' f ^ ^ J M H I C ^ B s e m m i f e l e hasonló 
készítmény nem tud 

W ^ ^ T ^ C T ^ T j l E T ^ W ily sikert felmutirtnl. 

^ • M w j wf 
^ w 

S C H A A R J Ó Z S E F 

fús»erker«tkede<iében, valamint LENDVAY LAJOS és 

KŰTTEL DEZSŐ gyogy»zerá»»eknél Kőszegen es az 

k összes gyogysze r ta iakbm 
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