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Hirdetések nagysdg szerint jutdnyos drban 

szdmitatnak meg. 

A lakáshiányról 
sokat beszélnek, sőt mostanában már irnak 

erről mások is, de elfelejtik, hogy mi ezt már 

egy évtizeddel előbb megtettük, — akkor mikor 

i d e j é n volt. 

Aki tisztában volt e város fejlődésének 

irányzatával és lehetőségével, az előre latta azt 

is, hogy itt intézmények létesítése és a város 

szépítése után a lakosság szaporodásának is be 

kell állania Elhangzott ez már akkor, midőn 

a városi téglagyár felállítását nem nyerészke-

dési okból, hanem városfejlesztési célok elő-

mozdítására valónak jeleztük. 

Idegenforgalmi mozgalom nélkül is eleg 

sürüen jelentkeznek itt letelepedni szándékozók 

s eleg sokan kénytelenek visszafordulni, lakás-

hiány, vagy a keresett komfort hiánya miatt. 

Most odáig jutottunk, hogy egymással 

tülekedve, egymáson túllicitálva, egymást ki-

szorítva vagyunk kénytelenek magunkat a haj-

léktalanság kellemetlenségeitől megóvni. Most 

persze észreveszik sokan, tehát beszélnek róla 

s újra felmerülnek a már oly sokszor hallott: 

én építek egy villát, te épitesz egy villát, ő 

épit egy villát, mi építünk egy villát, ti épittek 

egy villát, ők építenek egy villát, de nem épit 

se ő, se én, sem mi, sem ti, sem ők, hanem 

csak szórakoznak erről a témáról, különösen 

azok, akiknek nincs lakásgondjuk. 

Ila tíz évvel ezelőtt azt tették volna, ami 

ma is egyedül célravezető, ma nem lenne lakás-

ínség és lenne 50 - 100 családdal több a város-

ban. Ha most fognak hozzá, ujabbi tíz év telik 

el mig a kivánt eredmény eléretett. Sőt ma 

nehezebb elérni, vagy több áldozatot igényel. 

Az építésre való vállalkozási kedvet, a le-

települőknek házszerzési alkalmat csak ugy 

lehet nyújtani , ha a város maga igyekszik min-

den alkalmas telket megszerezni s azt parcel-

láivá ö n k ö l t s é g e n adja tovább s a d ó k e d -

v e z m é n y t nvujt , az allami adókedvezményt 

is meghaladó időre, ezenkívül építő- s tetőtég-

lakat ö n k ö l t s é g i árban s ott hol ilyen telkek 

megszereztettek nyomban csatornát lefektet, jár-

dát csináltat és v i l lamos vezetéket helyez el. 

A mai pénz- és épitöviszonyok között csakis 

ez mozgathatja meg a tőkét. 

E kedvezményektől nem kell megijedni. 

Megtérülnek mind. A telek árát megfizetik, a 

téglát megfizetik, a járdailletményt megfizetik, 

a villamfogvasztás is megtérül, még a hosszabb 

időre adandó pótadó is megtérül — idővel Az 

építőkre mégis nagy kedvezményt jelent, mert 

az előnyös beszerzés s adókedvezmény lehetővé 

teszi a beruházott tőke egy részének amortizá-

lását, ugy hogy mire az adókötelezettség beáll, 

a házbérstájgerolasra sincs ok. 

iNem beszélni kell erről a kérdésről, hanem 

cselekedni kell. Jobb ma, mint holnap. Már is 

az a hire Kőszegnek, hogy lakásai drágák és 

még drága pénzért sem lehet kapni. 

Hogy gyorsabb tempóban lehessen e kér-

dést megoldani, mint ahogy ez a sok siinlit 

betartani köteles közigazgatassal lehet, alakuljon 

részvénytársaság ugyan-e kedvezmények szer-

zése alapjan, de nem spekulációra, nem végte-

len nyerészkedési célra, hanem legfeljebb 6°/o-

os alapon s ezen felüli nyereségét engedje át 

a városnak csatorna- ut- s parképítésre. Kellő 

agilitással, hirdetéssel, városleirás terjesztéssel, 

a ház- és lakásszerzés programmjával pár év 

alatt csodákat lehet elérni. 

Üe kell is! Mert különben minek csináltuk 

a sok egyebb városfejlesztő munkát? Ez a 

munka is jelentékeny tőkebefektetést igényelt. 

W g y csak várjuk a magától való kialakulást? 

'gy is lesz, de csak olyanformán, mint az 

örökké a boltajtó előtt leskelődő kereskedőnél 

Itt -ott szükségből, véletlenül bevetődik valaki. 

Csakhogy manapság nem a sült galambra 

várakozo-é a jövő. Óriási versenyben all min-

den, mindenfelé. Azé az eredmény, aki ügye-

sebben, életrevalóbban, leleményesebben viszi 

előbbre ügyét. 

Huszonöt évvel ezelőtt tettünk egyszer egy 

kis idegenforgalmi próbát. Akkor volt, mikor 

innét elvitték a lovasságot s majd minden házon 

függött egy-két lakásthirdető cédula. Egy-két év 

alatt megtelt minden lakas. Tessék visszaemlé-

kezni. S milyen szerény eszközökkel történt az 

egész mozgalom. 

Igaz, akkor olcsó világ volt nálunk. Csak-

hogy másutt még nálunknál is drágább az élet 

s nagyon jsok helyen nem nyújtanak annyi 

kellemeset, szepet es jót. 

Nincs többé vesztegetni való időnk. Ugy 

is mar j ó lekéstünk. Az ilyen kérdést nem 

akkor kell megoldani, mikor már mindenkinek 

a körmére ég. A tervszerű városfejlesztésnek 

már régi programmpontja ez. Ne halogassuk 

többé egy percet sem e kérdést A város fejlő-

dőképességének elengedhetetlen feltétele ez. 

Ál l junk össze rögtön s cselekedjünk! 

Igen ám, de ezzel szemben városban ezer 

és ezer szórakozás kínálkozik, ezer és ezer 

olyan esemény adja elő magát s olyan tárgy 

ötlik a falu unalmatól megcsömörlött ember 

szemébe, ami táplálja a lelket, ami egész sereg 

uj fogalmat, uj gondolatot nevel az ember 

agyában, vagyis ami növeli a lelkek mélyén 

csírázó kulturát. Husz fillérért megláthatja a 

falusi ember a X X . század csodáját , : a mozit. 

A robogó villamos, a töffögő automobil , az 

ingyen látható repülőgép, az égbe nyúló palo-

tak számai, a muzeumok, képtárak s más 

ezernyi látványosság, a pormentes utca hetekre, 

hónapokra való emésztési anyagot ád az ember 

agyvelejének. És a legtöbb elfelejti a testi nyo-

mort csak azért, hogy a lelke, az agyveleje 

mindennap uj élvezetekben részesül. 

Nem is csoda tehát, ha a falu ezernyi 

baját ismerők már régóta sürgetik, hogy 

adjunk kulturát a falvaknak is. A kultura, ez 

a szellemi táplálék, miért legyen kiváltsága 

kizárólag a városoknak Miért kell a falusi 

embernek minden aron térdig sáros csizmában 

járni, miért kell a falusi embernek csak esz-

tendők multával megtudnia azt, hogy Albánia 

hatarat. hogy kerekítették ki? Miért kell tífu-

szos kutakból inni a falu népének, mig a 

városi nép milliós vízvezetékek vagy artézi 

kutak egészséges vizét fogyaszthatja? 

A közigazgatási reform majd ezen is 

változtat. A tervbe vett járási bizottságok 

saját hatáskörükben éppen ugy intézhetik maj-

dan községük kulturális és gazdasági fejlőde-

sének ügyeit, amint azt a haladni törekvő 

városoknál tapasztaljuk Csak olyan emberek 

képezzek bizottságát, akiknek van érzékük az 

ilyen fejlesztő munka elvégzésére, akik önzet-

lenül es helyes megiteléssel képesek egy-egy 

község fellendítését, szépítését, kulturális hala-

dasát előbbre vinni. Fődolog az is, hogy ne 

mindenható, basaskodó, csak urakkal parolázó, ei-

kolcsileg megmételyezett vezetők kerüljenek e 

járási bizottságok élére s ha a sors ilyennel sújtja 

a járást, legyen ereje a nyakára kinevezett 

jarasi főnök eltávolítását kieszközölni, nehogy 

a járási bizottságoktól várható üdvös működés, 

eredményes munka lehetetlenne váljék. A váro-

sok közül is azok maradtak el, hol a „fejtől 

büdóslott a hal" . 

Kulturát a falvakba! 
Aki bejárja közép vagy észak Európa 

civilizált vidékeit annak az első dolog, ami a 

szemébe ötlik, hogy város és falu között alig 

van valami számba vehető külömbség. Nem 

beszélünk világvárosokról, amelyeknek ugylát-

szik mindenhol az a rendeltetése, hogy ott 

halmozódjanak fel a legrafTinaltabb élvezetek, 

ott mutassanak be minden újdonságot, minden 

szépséget, ami a huszadik század sok tekintet-

ben egészségtelen gondolkodású embereinek 

szép. Nem beszélünk világvárosokról, csak olya-

nokról, amelyekben a polgári gondolkodásmód 

es polgári erények talalnak otthonra. Az ilyen 

fajta városok es falvak között nyugaton édes-

kevés a külömbség, ugy hogy az ember jófor-

mán azt sem tudja mikor van faluban, mikor 

van városban. 

Mennyivel másképen van ez nálunk. Itt 

bizony hamarosan megtudjuk ha falura kerül-

tünk. Poros utcák, fásitatlan utak, a lábik-

ránkba szerelmes kuvaszok, az utcára kifolyó 

trágyáié jellemzi a magyar falut külsőleg. 

Szórakozast más nem nyújt, mintha a kétes 

tisztasagu korcsmában gyönyörködünk abban, 

hogy verekszenek a jóvérű legények. Ha vala-

kinek nem tetszenek ezek a harcias élvezetek, 

elnézegetheti órak hosszát, hogy a községháza 

előtti pocsolyában mint úszkálnak az elfajzott 

kacsak és libák. Könyvet, újságot a kormány 

által hivatalból küldötteken kívül aranyért sem 

lehet találni. Ezek nagy része sem valamilyen 

közkönyvtárban lelhető fel, hanem más fajta 

„köz^-helyen. 

Egy szó mint száz. ami falvaink meglehe-

tősen szűkölködnek abban a taplálékban, amit 

a lélek megkíván. Jó részben ez az oka aztán 

annak, hogy a falvak ncpe igazán minden szív-

fájdalom nélkül veszi a kezebe a vándorbotot 

s megy városba, vagy meg annál is messzebb 

Amerikába. A testére városokban sőt talan a 

tengeren tul is jóval nagyobb nyomorúság 

várakozik. Hiszen a városba özön lő fóldmivelő 

proletárság valósággal koplalásra itélt sereg 

abból a kis keresetből, amihez veletlenül hozzá 

jut. magának és családjanak becsületesen jólakni 

sem lehet Otthon az áldott anyaföld legalább 

a testi táplálékot megadta, ha egyebet nem 

a j ó i z ü tápláló rozskenyeret és a paprikas 

szalonnát. 

A gyermekvédelemről 
Prohászka Ottokár püspök a Gyermekvédő 

Ligának mult heten tartott közgyűlésén nagy-

hatású beszédet mondott a haza, a tarsadalom 

e legfontosabb kérdéséről, melyből a következő 

remek részletet közöl jük, figyelemmel arra, 

hogy városunkban és vidékünkön is igen sokan 

szivjóságuk gyakori nemes megnyilatkozásával, 

igaz szeretettel foglalkoznak a gyermekvédelem 

hazafias ügyével. 

„A gyermekvédelem lelke, géniusza és inspirá-
ciója a gyermekszeretet s mikor a gyermekvédelem-
ben igazán lélek és szellem van s ez a szellem ki-
árad a társadalomra, akkor nemcsak gyermekeket 
véd és ment meg, hanem a társadalmat védi, azt 
neveli s nemesiti az által, hogy a nemzetet gyer-
mekszeretetre ösztönzi és képesíti. Bzt a nagy erköl-
csi kihalást a Kyermekvédcleintől méltán várhatni s 
ebben az értelemben azután minden gyermekvédelem 
igazán társadalom- s nemzetvédelemmé lesz. Szük-
ségesnek tartom ezt hangoztatni az>>rt, hogy ne gon-
dolja senki, mintha a mi gyermekvédelmünkkel a 
könnyelműséget fokoenók s a szülő s a gyermek 
összetartozásának kötelékét lazitanók s a törvénytelen 
gyermekek számát szaporitanók ; ellonkezöleg, mi e 
niunkával a gyermekszeretetet isteni s emberi köteles 
ségél hozzuk ludatáraa társadalomnak. Mi nem lazitani, 
hanem szorosabbra akarjuk fázni a családi kapcsokat ; 
mi nem akarunk idegen elemkép közelébe állni a gyer-
meknek s az anyának ; nem akarjuk kebléről a 



gyermeket levenni, mint hátáról i» terhet, hanem 
ellenkezőleg, meg akarjuk menteni a gyermeket mint 
kincset, meg akarjuk mutatni s öntudatára hozni a 
szülőnek, hogy a gyermek oly Ortók, melyért áldó 
zatot hoz nemcsak a szülő, hanem a n mzet s hogy 
ugy szeretjük a gyermeket, hogy hz anyai karokat 
támogatjuk társadalmi szeretettel, mint a hogy az 
imádkozó, de erejében megfogyatkozol Mózes kar-
jait támasztgatták bajtársai, hogy a küzdelmes nem ' 
zet győzzön és éljen Ezen a nagy miivön szívvel-
lélekkel, élő hittel s nagv áldozatkészséggel dolgo-
zunk. Tehetjük azt, mert igazán nagy célnak s nagy j 
érdeknek nézzük s éppen merr nagynak nézzük, 
azért lelkesülünk is érte Mi a gyermek léikében 
végtelen értéket, örök, hallhatatlan életet, egyénisé-
gében és vérében pedig a faj életét látjuk, lelkében 
látjuk a menyországot s vérében Magyarországot, j 
azért mi a gyermeket is ugy akarjuk szeretni, mint 
a menyországot s mint Magyarországot. Nem fogunk 
ezen botránkozni, mihelyt megmagyarázom e nagy 
igények jogosultságát. A mi az elsőt illeti, arra 
nézve szépen mondja a középkor nagy misztikusa, 
Szent Gertrúd, hogy az Isten s minden ami isteni, 
azt „ex alTectu totius universitas", az egész világ-
egyetemnek bennünk öntudatra ébredt temperamen-
tumával kell szeretnünk: szeretnünk kell azt a csilla 
gok gravitációjának, az óceán hullámzásának, a 
zivatarok vágtatásának, a Niagara esésének, a Dunák 
áramlásának, az állati ösztön világszenvedélyének 
temperamentumával! Nos és e temperamentumnak 
irányt ad a gyermek felé az evangelium szava: 
„A init egynek a legkisebbek közül cselekedtetek, 
azt nekem tettétek", vagyis ha az Istent szeretitek, 
szeressétek a gyermeket, szeressétek azt igy ex 
affectu universitatis s óvjátok s mentsétek ; gyermek-
védelmetek igy istenszeretetté s istentiszteletté válik. 
l>e a gyermeket még másképp is kell szeretnünk; 
hiszen vérünk és testvérünk, szeretnünk kell tehát 
azt ..ex affectu totius nationis", vagyis a nemzet 
életvágyával, a fajfónmaradás ösztönével, a nemzet-
halál gyűlöletének szenvedélyével. Szeretnünk kell 
a gyermeket a nemzet szeretetével, szeretnünk kell. 
mert élni akarunk! Oly sok csapás és csalódás érte a 
magyar nemzetet, kifelé nem érvényesülhet; nincs 
rokona, ki segítsen; nincs tengere, melyen a nagy-
világgal érintkezzék; maga is esak hullámverte és 
hullámsöpörte sziget a népek tengerében. Nagy 
missziója nincs. Mit akarjon hát ? De hát missziókért, 
sikerekért, tengerekért, gazdagságért élünk-e ? Éljünk 
azért, amiért élni egyedül é.demes. Ne akarjunk 
sikereket, hanem biztosítsunk népünknek szebb, bol-
dogabb életet, ne keressünk dicsőséget, hanem fej-
lesszunk ki hazánkban több örömet, jobb egészséget, 
több életet. Legyen a gyermeknek édesanyja, az 
édesanyának teje. legyen a gyermeknek bölcsője s 
napsugara, legyen szülőinek szeretete. Hz volna a 
mi nemzeti filozófiánk. Hisz Hellas sem volt hódító; 
súlypontja nem volt a gyarmat; dicsősége nem volt 
a tenger, hanem a görög ember, az erőteljes nép, 
mely nem mások kifosztásából, hanem saját munká-
jából, ónakarata erejéből és hazája szeretetéből élt. 
Nemzetállami reményeink is nagyon megcsappantak, 
a magyar szent korona területe, ez a Magyarország 
csak jogi ideológiák szerint magyar, de nagy részé-
ben a nyelv, a vér, és élet valósága szerint nem az. 
Ijesztő az etnológiai térkép, hol az idegenség foltjai 
tarkállnak s a magyarság folytonossági hiányai sotét-
lenek; ezeketafoltokat.ezi'kctafoly'onossági hiányokat 
nem lebet eltakarni joggal, politikával, ezeket el 
kellene takarni mosolygó gyermekarcokkal, melyek 
ajkáról elröppen az édes szó: édes anyám, hazúiu ! 
A nemzetek s az országok fejlődése is ezt az irányt 
mutatja. Ennek a fejlődésnek változnak koronként 
igényei s a szerint a súlypont is más-más tényezőbe 
csúszik. Igy a tizennyolcadik század végéig igy fog-
laltuk össze nagy nemzeti tradícióinkat s törekvése-
inket : Isten, király, haza. Azontúl a király, haza 
fogalma differenciálódott s demokratikusan igy fejez 
tük azt ki : Isten, király, haza, nép; de legújabb 
nemzetmentő kifejezése ennek ez: Isten, király, haza, 
nép, gyermek, mert a gyermek a gyökere a hazának 
s a népnek, alapja az erőnek, biztositéka a haladásnak. 

Dolgozzunk hát s áldozzunk tovább! Tartsa a 
Liga ez eszményeket, ez ideális értékeket szemei 
előtt; telítse tevékenységét gyermektisztelettel s 
gyermekszeretettel, ugyanakkor a házasság és az 
anyaság nagyrabecsülésével s karolják fel a Liga 
ügyét a hölgyet, akkor ez a tevékenység áldásthoző 
lesz, nemzetet fejleszt majd s nemzetet boldogít. 

Helyi hírek. 

Városi ügyek. 
IM2 1814 Hirdetmeny 

Báró Kemény Zsigmond alvinczi emléktáblájára 
adományokat elfogad a polgármesteri hivatal. 

Kőszeg, 1914. április hó 27-én. 
Aiujiwt János, polgármester h 

iW" 914 Hirdetmeny 

Kőszeg szab. kir. r. tan. város számvevősége, 
a szombathelyi m. kir. Pénzügyigazgatóság 23012 II 
914. sz. rendelete alapján kozhirré téteti, hogy az 
1914. évi III. oszt. ker. adók tárgyalása naponként 
d. e. 9 órától kezdve május CJ0. 22. 23. 25. 20. 27. 
28. 29. és .50 án tartatik a városhoz közgyűlési ter 
mében. Arról, hogy kiknek adója melyik napon 
kerül tárgy ulásru, felek Írásbeli leg külön-külön 
lesznek értesítve 

Ezúttal is felhivatnak az adófizetők, hogy a 
targyalásí napokra saját érdekükben okvetlenül 
jelenjenek meg. 

Kőszeg, 1914. május hó 1-én. 
.4 stüiiiviittifij. 

1050 914 Hirdetmény 

az ebjegyek váltása tárgyában. 

Az ebtulajdonosok figyelmeztetnek állatjaikat 
1914 évi május hó 15-ig a rendőrhatóságnál beje-
lenteni s az igazolvány alapján az ebadót a várisi 
pénztárnál a bejelentés napján befizetni. 

Házőrző kutyának csak az tekinthető, melyet 
állandóan láncra kötve házban tartanak. A bejelen-
tést elmulasztók és a házőrző kutyákat nem láncon 
tartó tulajdonosok ellen a kihágási eljárás fog meg-
indittatni. A legkisebb pénzbírság 20 korona. 

Kőszeg, 1914. április hó 29-én 
Kóstnji Jolftt rendőrkapi tány 

Varossy Tivadar dr gyűri tankerületi főigazgató 
e héten tobb napon át városunkban időzött a hely-
beli főgimnázium meglátogatása céljából. 

Kincs István apatpiebanos tobb heti üdülés cél-
jából mult héten tengeri útra kelt. Fiúméban szállt 
hajóra s azóta Szicília s Afrika több helyéről is érke-
zett tőle hír. 

A májusi eloleptetések alkalmával a helyőrség 
tisztikarából Szaák Elemér honvédfőhadnagy száza-
dossá, l'dvardy Ferenc K i gyalogezred bel i zászlós 
hadnaggyá, Meleher Péter katonai alreáliskolai szám-
vivó.irmester gazdászati zászlóssá léptetett elő. — 
-— Kégi ismerőseink sorából Seide HezsS honvéd-
ezredes a 45. honvédgyalogdandar parancsnoka vezér-
őrnaggyá, Schon Árpád, Scliieb Károly ezredesekké; 
Burza Árpád, Gosztonyí Jenő őrnagyokká, Arky 
Zoltán, V'annay Kornél, Waisbecker Antal százado-
sokká; Leitner Ödön honvédhadnagy és Mohr Béla 
huszárhadnagy főhadnagyokká. 

A kőszegi honvedkiegeszito parancsnokságban 
személy változás történt. <laró István ezredes, az 
eddigi parancsnok, nyugalomba vonult, de állandó 
lakhelyét itt tartja, a* kiegeszitő élére pedig Hajek 
Károly alezredes, volt soproni honvéd főreáliskolai 
tanár neveztetett ki, aki már főhadnagy korában is 
tagja volt az itteni helyőrségi tisztikarnak és rokoni 
kötelékeinél fogva is régi kedves ismerősünk. 

Eloleptetes Ka'ona Joákim, a helybeli va-uti 
osztály mérnökség mérnökét a \ III fizetési osztály 
II. fokozatából az elsőbe léptették elő. 

Fizeteskieyeszites A közoktatásügyi miniszter 
ovodánknál Hubert Etelka óvunő fizetését szintén 1100 
koronára egészítette ki államsegéllyel. 

Eljeyyze9. Maitz József helybeli kereskedő és 
háztulajdonos eljegyezte Becker Szidónia ui hölgyet, 
néhai Bccker Lajos hereegi bérlő leányát. 

Halalozas Tegnapelőtt elhunyt Strasser Antal 
nyugalmazott déli vasúti lőmozdony vezető *»4 éves 
korában. Temetése ma délután lesz Király-uti 
lakásából. 

A májusi a tatossagok minden este fél 7 órakor 
kezdődünk. Hétfőn, kedden, szerdán magyar, csütör-
tökön pénteken, szombaton és vasárnap német nyel 
ven. Szentbeszéd'-k szerdán és szombaton tartatnak, 
az előzőn magyarul, az utóbbin németül. 

A püspök kira idulasa az Irottkore Jövő szerdán 
a szombathelyi papnövelde hallgatói tanáraikkal 
az Irottkőre rándulnák s e szép májusi cxkurzióban 
kíséretükben lesz az egyházmegye fejedelme, gróf 
Mikes János püspök i- Hohoncon át teszik meg az i 
utat és Lékáu lesz az ebédjük. Lékáról a püspök 
automobilon tér vissza székheijére, a többi kirán-
duló a rőtrendeki állomásról utazik haza. Az írott 
kőnél kőszegi kirándulók is csatlakoznak. 

Értesit|ük a főgimnáziumi hangversenyen részt-
venni akaró közönséget, hogy a főgimnáziumi hang 
verseny a szombathelyi pusp >k ur kérésére pont ti 
órakor kezdődik. Az egyes szamok alatt a diszterem 
ajtaja zárva lesz. 

A kőszeg -lekal vasút ügyében Esterházy 
Miklós herceg előtt tisztelegni szándékozott bízott -1 

sagot arról értesítették, hogy ő főméliósága jelenlegi 
léküi tartózkodási alkalmával nem fogadhatja akul-i 
döitséget. Ez nem azt jelenti, mintha ő hercegsége; 
nem érdeklődne a vasút ügye iránt. Ellenkezőleg 
Az a szándéka, hogy e kérdésben teljesen informált. 
legyen minden oldalról s csak ezután a ka'' nyilat-1 
kőzni. Ugy halljuk, hogy a herceg Kőszeg város 
polgármesterét és a kőszeg—szombathelyi h é. j 
vasút elnökségét is meghallgatja a küldöttség elfő-, 
gadása előtt. 

A hidak felülvizsgalata Hvozdovits Antal műszaki 
tanácsos vezetése mellett hétfőn történt. A felülvizs-
gálat a hidak átvételét javasolja. Csupán a Szent 
János hídnál volt kifogás. A vaskorlát meglazulása 
és a gyalogjáró fcdanyag .wgrepedése, amire lapunk 
is figyelmeztetett. Ezt a vállalkozó cég is észrevette 
s már intézkedett a megerősítés iránt. 

A városi képviselőtestület jövő csütörtökön köz-
gyűlést tart, melyen tobb fontosabb tárgy kerul 
napirendre. 

Készülődés az oszi hadgyakorlatokra. Az idei 
hadsereggyakorlatok tudvalevően Magyarország nyu-
gati részében és pedig szeptemberi tői 5-ig z i j lauik 
le. A gyakorlaton résztvevő seregtestek összeállítását 
és a tulajdonképeni harcterület közelebbi helyét a 
hadvezetőség hivatalosan még nem közölte. Ez azon-
can mindenesetre az ország nyugati határára és 
Szombathely, Zalaegerszeg, Nagykanizsa, Kaposvár, 
K ő s z e g , Sárvár és Körmend között lesz. A részt 
vevő seregtestek fölvonulási területe a Hibán.ik és 
mellékfolyóinak nyugati vízválasztója (Wechsel hegy-
ség). a Mura folyó, a Bakony hegység, Pápa, Kapos-
vár és Sopron vonala. Ebben a területben fognak a 
ktilonbözó fegyvcrnembeli csapatok gyülekezni és 
dandárokba, hadosztályokba, majd hadtestekbe ala-

kulva a hadseregek kiindulási helyére vonulni. A 
megjelölt terület folyó vizei közül csak a Rába nem 
gázolható át és csak ez az egy folyó kényszeríti a 
csapatokat a meglevő vagy pedig hadihidak építésére. 
A vezérkar luar elkészítette a gyakorlatok helyszí-
nének stratégiai és taktikai térképét, amelyet a 
katonai szaklapok le is közöltek. Ez a térkép 
mutatja, hogy a hadvezetőség a Muraköznek milyen 
fontos szerepet szánt a harcjátók lefolytatásában. 
Innen törnek fel az ellenséges déli sereg csapattes-
tei, az ütközet tulajdonkép .mi színhelyéül kijelölt 
háromszögbe. Ez az előrenyomulás sejthetően egy 
ellenséges déli állam heves támadását markírozza. 
A hadgyakorlatokon résztvevő csapatkontingensek 
egy részének felvonulása és előrenyomulása tehát 
Somogyinegyén át történik. Mint többször megírtuk 
már, a hadgyakorlatok Ferenc Ferdinánd trónörökös 
személyes felügyelete alatt folynak le. A trónörökös 
a hadgyakorlatok ideje alatt a körmendi ercegi 
kastélyban fog lakni. Egyelőre még csak találgatni 
lehet, hogy a hadvezetőség választása kikre esik a 
vezéri méltóságok betöltésénél s a résztvevő sereg-
testek összeállítása felől sem döntöttek. Az azonban 
már most is bizonyosra vehető, hogy a K ő s z e g e n 
és Szombathelyen állomásozó csapattestek fontos és 
jelentős szerephez jutnak. 

Megszűnt sajtóperek. Azon hírlapi közlemények-
ből kifolyólag, melyek mult év decemberben ifj dr. 
Szovják Hugó támadásai ellenében Kőszegi József 
rendőrkapitány részéről megjelentek, dr. Schneller 
Aurél ügyvéd és Palsovits János nyug. csendőrjárás-
ormester tudvalevőleg, mint azt annak idején egy 
másnapi röpcédula jelezte, szintén sajtópert indítottak. 
A győri kir. törvényszék most arról értesítette a 
rendőrkapitányt, hogy e sajtóügyekben a vádtanács 
az eljárást beszüntette, mert nevezettek felhívásra 
törvényes időben vádiratot be nem nyújtottak. 

Sport A vasárnapi footballmérkőzést oly nagy-
számú közönség nézte végig mint eddig még soha. 
S nemcsak sokan voltak, de feltűnő élénkséggel 
figyelte a játékot s néha a kőszegi csapatnak buz-
dítása oly nagy erővel tört ki a közönségből, hogy 
ebből az is megállapítható, hogy már értenek a játék 
megítéléséhez. Ez a lelkes buzdítás sajnos nem sokat 
használt. A tiyőri BTC. csapata fizikai erőben is 
túlsúlyban volt, játéktudásban is, összjátékban is. 
Erőszakoskodásban, hogy ne mondjuk durvaságban, 
nem messze állanak a szombathelyiek játék itól. Az 
első félidőben 2 : 0 volt az eredmény az ő javukra. 
A második félidőben nem tudtak többé golt lőni. 
Csapatunk a közönség élénk buzdításától ösztökélve 
majdnem hasonló játékkal akadályozta meg további 
sikereiben, de nagyrészt a kitűnő kapusnak is köszön-
hető: egy vendégjátékosuak az itt időző önkéntesek 
sorából. A győriek legalább 10 góilövésre számí-
tottak Hogy a jóval gyengébb csapattal szemben 
csak két golt értek el, annak tulajdonították, hogy 
megelőző napokon majd minden nap volt mérkőzésük. 
Csatársoiuk összjátéka érdemes volt arra. hogy a 
mieink is hasonlóra törekedjenek 

Egy soproni amateur footballcsapat érkezik ma 
Kőszegre és délután 3 órakor a vásártéren a helybeli 
sportegylet első csapatával fog mérkőzni. 

A kőszegi zenepartolok május hó 10-én d. e. jü 
órakor a városháza kozuvülési termében közgyűlést 
tartanak. A egyesület ideiglenes vezetősége kéri a 
m. t tagokat, hogy minél számosabban megjelenni 
sziveske Ijenek. A közgyűlés tárgya egy elnök válasz-
tása Miután Freybergcr Sándor ur, ki 10 éven 
keresztül az egyesület élén állott, lemondott és e 
tisztet nagy elfoglaltsága miatt nem hajlandó tovább 
elvállalni, a tisztségre dr Marton Jenő ügyvéd ur 
kéretett fel; dr Marton Jenő késznek nyilatkozott, 
az elnöki tisztet elfogadni A közgyűlés után 11 
órakor a városi zenekar a főtéren térz inét tart. 

Városi muieum létesítése képezi már évek óta 
a város törekvését. Ha a régi gimnáziumi épületet 
sikerült volna a lebontástól megmenteni, kevés 
átalakításiul már régen megvalósítható lett volna. 
Néhány évvel ezelőtt a raktárink szolgáló Chernel-
utcai vártornyot szemelte ki a polgármester e eélra 
s eljárt a közoktatásügyi minisztériumban, hogy a 
stylszeri átalakítás tervezésére szakközeget bízzon 
meg a miniszter. Az eszmét igen rokonszenvesen 
fogadták akkoriban, de mert inostig se érkezett hír 
az ugy állásáról, a polgármester ujabb m ismét szor-
galmazta annak lehető kedvező elintézését. 

A villamos telep mult évi számadását már 
beterjesztette a városhoz. Ez 4020 kor. 30 fiiI. tiszta 
jövedelmet mutat ki. Ez persze még nem a városi 
háztartás javára fog befolyni, hanem az előző defi-

Jcites esztendők kiegyenlítésére fog szolgálni A 
j beterjesztett számadást alapos felülbirálat alá veszi 
a városi hatósag s csak azután terjeszti a képviselő-

I testület elé. 

Kinezere*. A város egyik földszinti házára uj 
tetőzetet építenek most. A tulajdonosoknál mindent 

'elkövettek, hogy megértessék velük, mennyire elő-
nyös ráju'; nézve ez alkalommal emeletet felépíteni, 
mely kot igen szép lakásnak adna helyet, — kész-
nek nyilatkoztak nekik,ha kell, olcsó kölesötit szerezni, 
a két lakást is azonnal hosszabb időre bérbe venni, 
a befektetett tőke 10'Vt-át biztosítani, — nem hasz-
nált semmit. Csak nj tetőzet kell, meg a régi földbe 
sülyedt kriptaszerű lakás. A tetőzet igen, mert sem 
mit sem hoz, de öniovodelméből törleszthető eme 
letes ház, az luxus. Lassan halad az olyan város, 
hol igy gondolkodnak. Csodi-e, ha ilyenek láttára 
— kinézereknek mondanak bennünket? S vannak 
ilyenek — sajnos — elég sokan. 

A szavazokorok megállapitasa ügyében tiszti 
értekezletet tartott szerdán a vármegye alispánja. A 
város részéről Auguszt János h. polgármester vett 



részt. A megállapodás ugy történt, hogy n j^vö 
o r s z ággyű l é s i képviselőválasztáskor már körjegyző-
ségen kint, a körjegyzők székhelyén legyen egy egy 
s zavazókö r szavazógyülekezése. Megérjük teh.it azt 
az időt, midőn nem ke l l megbotránkozva a szavazók 
'„felhajtását" nézni, sem azoknak „lelkes állaj iát* 
naphossza t elszenvedni. Kicsinyben részesei lesznek 
ii nem kívánatos látványnak a vidéki „körzet szék 
helyek", de Isten uccse nem irigyeljük őket érte, — 
meg az ötévenkint nagy vásárt csapó „körzetszék-
lielyi" korcsmárosokat sem. Bár megérhetnénk azt 
hz időt is, midőn a nép teljes józanságban otthon 
saját községében saját ke/.üleg irt zárt szavazólapját 
a d n á u a helyi bizottságnál, mely azt lepecsételve 
küldené be a központi bizottsághoz. Több áldás 
fakadna L dőle, mint a decontrálizált korteskörzetek 
dinotn dánomus zűrzavarából. 

A valasztojelöltek vízsgajara, mely az írni és 
olvasni tudást öleli fel, három hatarnapot tűzött ki 
a polgármester, mint a/ állandó vizsgálóbizottság 
elnöke. A határnapok vasár és ünnepnapokra van-
nak kijelölve. A jelentkezési határidő folyó évi május 
hó 17-ike, mi vasárnapra esik, mely napon reggel 

órától délután 5 óráig lehet az irni, olvasni tudás 
hói vizsgát tenni. A második vizsganap május 21-ike, 
mely ünnepnapra esik. A harmadik május 24 ike, 
ugyancsak vasárnap, mi azonban csak akkor lesz 
megtartva, ha a jelentkezők száma oly nagy lesz, 
hogy a két vizsganap nem lesz elégséges. Mint fen-
tebb jeleztük, jelentkezni folyó hó 17-ig lehet a 
polgármesteri hivatalban a hivatalos órák alatt. A 
jelentkezők sorrendbe vétetnek és sorrend szerint 
történik a vizsgálat. Az ide vonatkozó hivatalos hir-
detményt lapunk legközelebbi száma hozza, mely 
részletes tájékozást nyújt. 

Az elemi iskolai előmeneteli naplók lezárását 
végezte el a városi főjegyző az elmúlt héten. A róni 
katb. elemi iskolában ugyan 18(12 ik évtől vannak 
már IV-ik osztályú előmeneteli naplók, de bizony 
ezek is hiányosak. Az ág. hitv. ev. iskolában pedig 
csak 1893-tól vannan meg. Kőszegfalván pedig 
néhány évről t.ilálhitók, mert az uj iskolába költözés 
alkalmával elkallódtak. Nagyon fontos tehát az uj 
választói törvény szerint, hogy ;iz írni és olvasni 
tudásról tegyen vizsgát a választójelolt, mert az 
elemi iskolai IV. vagy VI osztályú bizonyítványát 
vagy egyáltalán nem, vagy csak véletlenül tudja 
beszerezni akkor, ha az az évfolyam megvan. — A 
vizsgálatok napját egy másik hírünkben hozzuk. 

A III kereseti adokiveto bizottság elnökeit most 
nevezte ki a pénzügyminiszter. Elnöke újra Czeke 
Gusztáv, helyettes elnök Freyler Lajos lett. A bizott-
ság vármegyei és városi tagjai: Freyberger Sándor, 
Uotli Jenő, Lauringcr Elek és dr. Szemző Sándor. 
A bizottság előadója Gebhardt Pál pénzügyi titkár 
lesz. A tárgyalások e hó 8-án kezdődnek és ,'JÜ -ig 
tartanak. Figyelmeztetjük a bizottságot az adójavas-
latok szinte megdöbbentő, érthetetlen aránytalansá-
gára Ez máskor is így volt, de sohasem ily feltűnő 
eltérésben. Vájjon ki informálhatta igy az itt eljárt 
előadót ? — Az érdekelteknek jó lesz személyesen 
és júl elkészülve megjelenni. 

A májusi vasúti menetrend az itt közlekedő 
vonatokra csak azön változást tartalmazza, melyet 
néhány vonat menetsebességének emelése előidézett 
Kőszegről Szombathelyié d. e. 10.47 helyett 11.04 
kur, délután 3.5(J helyett 4.07 kor, Szombathelyről 
Kőszegre reggel 5.58 helyett 5 53 kor. délután 3 11 
hel yett 3,25-kor indulnak a vonatok Sopronból 
Kőszegre reggel 7.30 helyett 8 kor, délután 3.33 
helyett 3 kor. 

Epitesi ügyek. A városi építési bizottság e héten 
is tartott ülést, de ezúttal is nagyon jelentéktelen 
építési ügyeket tárgyalt. Zerthofer Mihály istálót és 
kocsiszínt, Kubinek Autalné fürdőszobát és kéményt, 
Stipkovits István lisztraktári, Csánits Sándor füstölőt 
és fürdőszobát épit, Vinczo Mihály Elité kávés ptdig 
a Hosenstiugl-féle ház főtéri sarkára helyezi át helyi-
séget, mely az eddiginél is tágasabb lesz, a mostig 
liiisznált helyiséget pedig 21 méterre való bővítéssel 
teremmé alakittatja át, melyben mozi- s egyéb elő-
adásokat szándékozik rendezni s táneestélyekre, ban-
kettekre, egyesületi alkalmi rendezésekre is a közön-
ség rendelkezésére akarja bocsátani. 

A rendórsegnel jelenleg két rendőri állás van 
üresedésben. Az államsegély ez évi összegéből sza-
porítják a létszámot egy rendőrrel, egy állás pedig 
fegyelmi uton ürült meg. Már akadt is néhány 
pályázó, de mert lejárati határidő kitűzve nincsen, 
iii'g tovább is jelentkezhetnek. Egy rendőr összes 
jövedelme ez idő szerint kb. 900--1100 korona, 
ruházat s nyugdíj képesség. A közelben varható 
államosítás után több is lesz. Akik a csendőrségnél 
szolgalatot teljesítettek és a hadseregben szolgált 
altisztek előnyben részesülnek. 

Erdei tüzet jeleztek vasárnap délután. A rend 
őrök és tűzoltók azonnal kisiettek a jelzett irányba, 
de id .közben már eloltották a tüzet, mely a velünk 
határos borsmonostori erdőben támadt, de csak nagyon 
jelentéktelen kárt okozott. 

Automobil-baleset történt hétfőn városunkban. 
ugy baj nem lett belőle s világeseménnyé sem 

lógják kikürtölni. Az autóban ülő jókedvű társaság 
''gyik tagja nem elégedett meg a benzinerő gyorsa-
magával, hát kirepült a kocsiból. Mikor bezúzott 
lejét bekötötték már nem kivánt többet repülni. 

A s/erelem sótet verem, énekli a költő és ezt 
•ogják tapasztalni azok a legények is, akik kedve-
seikhez való könnyű bejuthatás végett nemcsak 
''stenkint átmásztak a kerítésen, hanem szappanle 
nyomat utáni álkuiesot is szereztek s bejártak éjje-
l!"te a ház folyosóin s szobáin mint saját otthonuk-
ban. Rájöttek a turpiságra s most majd felelőségre 

Sirolin 
" R o c l i 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 gör/élykórja ellen. 

Hmphatö minden gyogysierférőén Cyy ufey 6 na * koron* 

Vidéki hirek. 
Esterházy Miklós herceg, mint lékai tudósítónk 

írja, két napi ottani tartózkodása után a delegációs 
tanácskozásokon való részvétel céljából Budapestre 
utazott. A kőszeg—lékai v isiit ügyben a küldöttség 
fogadtatása ezúttal elmaradt, miután a herceg mint 
legnagyobb érdekelt a terv és a hozzájárulás mérté 
kének kellő megismerése előtt ezen nagy horderejű 
ügyben határozott feleletet úgysem adhatott volna 
Kilátás van azonban arra, hogy szakértő tisztvise-
lőinek meghallgatásával és a részletes információk 
vételével néhány hó alatt megkapjuk a feleletet, 
amely, ha régi óhajainkkal megegyezik, ugy nem-
sokára gőzmén fogja átszelni a remek hegylánc alját. 

Rohonczy György baro halála Felsőpulyán elhunyt 
felsőpulyai báró Horouczy György nyugalmazott 
lovassági tábornokot szerdán óriási részvét mellett 
helyezték örök nyugalomra a felsőpulyai családi 
sírboltban. Az elhunyt 77 éves tábornokot impozáns 
katonai pompával kisérték utolsó útjára és a teme-
tésen nagy számban jelentek meg a vármegye 
előkelőségei. A gyászoló családho* száz Mámra érkez-
nek a részvétet jelentő táviratok, köztük a legfelsőbb 
helyekről. Az elsők közt érkezett Őfelségének es a 
bajor királyi párnak rendkivul meleghangu táviratai. 
Részvétüket fejezték ki: Maria Valéria, Maria Kai-
nari főhercegnők, Jenő főherceg, aki képviselője 
utján koszorút is helyeztetett a ravatalra, Karoly 
István, Frigyes Ferenc Silvátor, Lipót Salvátor és 
Károly Albrecht főhercegek, Amberlandi Ernő Ágost 
herceg és még igen sok előkelőség. 

Jubleum a karmelita kolostorban A szombat-
helyi kálváriái kolostor tálain belül ritka szép ünnep 
folyt le hétfőn. Ugyanis akkor volt ötven éve annak, 
hogy gróf Walteskirehen Mária Erzsébet, a lelenlegi 
alperjelnő, a grófi koronát letéve m igára öltötte a 
karmelita apácarend hótis/.ta palástját. A ritka év-
forduló alkalmából reggel fél 8 órakor Mikes János 
gróf megyéspüspük a klauzuráu belül az iinatercm-
ben szentmisét mondott érf a pápától küldött áldás-
ban részesítette a jubilánst 

líeti krónika. 
A király allapota Az agg urakodót, ki egy 

héten át gyengélkedő volt, már csak alig néhány 
nap választja el attól, hogy teljesen felgyógyuljon. 
A király állapotában a múlt hét vége óta tartós 
javulás állott be. Csütörtökön volt az uralkodónak 
betegsége alatt a legjobb napja Immár egészen bizo-
nyos, hogy csodálatosan erős szervezete végleg leküz-
dötte a súlyos kórt. 

Fejerváry baró temetése. Óriási néptömeg 
jelenlétében folyt le kedden Bécsben Fejérvári Géza 
báró temetése. 2 óra előtt jelent meg a testőrség 
palotájában a trónörökös, akit a gyászoló család 
fogadott. Miután részvétét fejezte ki a családtagok-
nak, bement a ravatalos terembe. Kögtön utána 
bevonult Széchenyi Miklós gróf nagyváradi püspök 
nagy assistenciaval és beszentelte a holttestet, mire 
megindult a hatalmas temetési menet. A temetőnél 
a csapatok sortüzet adtak, majd elvonultak a trón-
örökös előtt. 

A király részvété. A király óriási babérkoszorút 
helyeztetett Fehérváry (Jéza báró ravatalára. A 
koszorún hatalmas fehér szallag van ezzel a felirás-
sal: „Első Ferenc József és az egész haderő*. Ebben 
a megtiszteltetésben csak elhunyt királyok és feje-
delmek szoktak részesülni. 

Kossuth Ferenc allapota agyasszto. Budapestről 
jelentik: Kossuth Ferenc állapotában nem állott be 
változás. A beteget mesterségesen táplálják. Kossuth 
közérzése igen ro>sz. Állapota rendkívül komoly 
és aggasztó 

A delegációk megnyitása A delegációk üléssza-
kát szerdán nyitotta meg a budai várban trónbe-
széddel Ferenc Ferdinánd trónörökös a király képvi-
seletében. Délelőtt 10 órakor az osztrák delegáció 
jelent meg a lenség előtt, utána pedig a magyar 
delegátusokat fogadta A magyar delegáció nevében 
Zichy Ag.»st gróf elnök mondott üdvözlő beszédet, 
mire a trónörökös felolvasta a trónbeszédet. A trón-
bészéd felolvasása utan a trónörökös a delegáció 
elnökeit megszólításával tüntette ki. 

Az angol hajóraj latogatasa. A angol hajóraj 
látogatása osztrák és magyar kikötőkben május 4-től 
17-ig terjed. Az angol hajóraj felkeresi Pólát, 
Triesztet és Fiumét. 

A polgári törvénykönyv. A polgári törrénykönyv 
tárgyalására kiküldött képviselőházi bizottság hétfőn 
folytatta tanácskozásait. A . bizottság elhatározta, 
hogy a 89 ik §-nál a törvénytelen gyermek helyett 
a természetes gyermek kifejezést iktatja a javaslatba. 
A szakasz végén található azt a kijelentést, hogy a 
törvénytelen gyermek és atyja nem rokonok, a 
nőmozgalom köréből ez irányból kifejezésre jutott 
kívánságra átszövegezték. A törvényes származás 
kérdésénél fölvettek olyan rendelkezést is, amely 
bizonyos esetekben a gyermeknek is megadja a 
lehetőségét arra, hogy a férjnek mint vélt atyjának 
életében esetleg ennek akarata ellenére is megtagad-
hassa tőle való származását. Tekintettel a ki vándor 
lásra, 94 ji hoz előadó oly módosítást terjesztett elő, 
hogy a férje részére ibba a határidőbe, mely alatt 
a térj a gyermek törvényességét megtagadhatja, ne 
számítsák be azt az időt, amit idegen világ-
részben töltött 

A szombathelyi polgármesterválasztást az alispán 
e hó 20 ára tűzte ki Kiskos István helyettes polgár-
mesternek megv.il isztása most már bizonyos. 

A szombathelyi nyári színház ügye elintézést 
nyert. Polgár Károly a pozsonyi színigazgató arénát 
épittett azon telek elején, ahova a kőszinház is 
tervezve van. Júniusban és augusztusban köteles 
előadásokat tartani 

Nagy szálloépitkezes Szombathelyen A Magyar 
bank és kereskedelmi rl. pozsonyi affíliáltja, a 
Pozsonyi kereskedelmi és hitelbank, továbbá a 
Szombathely egyházmegyei takarékpénztár ós a 
Pinkavölgyi takarékpénztár Szombathelyen nagysza-
bású szállodát szándékoznak építeni, melynek költ-
ségeire 1,300.000 koronát irányoztak elő.' A szállo-
dát a Pozsonyi építő rt. fogja megépíteni, melynek 
főrészvényese Pozsony városa és a Magyar bank. 

vonják őket érte. Majd kitapasztalják a költő szép 
versének folytatását is: beleestem benne vagyok, 
azt sem tudom, hogvan szabadulok. Hogv a biza-
lommal visszaélt cselédlányok milyen nótát fújnak, 
még nem tudjuk. Szomorú nóta les^ az is. Vájjon' 
nem bdntetendő-e az a cselédtartó is, aki a „család-
tagként" házába fogadottakat sohasem ellenőrzi? — 
Torv 'nv szerint nem, de valójában megérdemelné az is. 

A mezon szülte meg gyermeket egy magáról 
megfeledkezett cselédleány s mert arra járók segít 
ségét nem vette igénybe, az egészséges, jól fejlett 
gyermek a gondatl anság áldozata lett. A hamar 
angyallá lett kis ártatlan csöppséget hivatalos bonco 
lás után eltemették, de ezzel az ugy még nincsen 
befejezve A folytatása csak szigorú megtorlása lehet 
a bűnös könnyelműségnek. 

A nyári menetrendet tartalmazó kis zsebalaku 
vasúti kalauz - érvényes május hó 1 tői — meg-
jelent és kapható Róth Jenő könyvkereskedésében. 
Ára 10 fillér 

Találtatott a Pallisch-utcában etrv ruhacsomag, 
melyben gyermekfehérneinüek vannak. Igazolt tulaj -; 
(Ionosa átveheti a rendőrségnél. 

Az etvalasztas képezi az anya legnagyobb muidjátj 
gyermeke nevelésénél. E gondtól megszabadulnak i 
mindazok, akik már tudják, hogy az elválasztás 
pillanatától a gyermek egyetlen tápszere a Phospha ; 
tine Falieres. E kitűnő tápszernek tulajdonítható az,' 
hogy az utóbbi években a gyermekeket az el válasz 
tás idejében baj nem éri. Egy nagy doboz, mely 
elegendő 3 hétre, 3 korona 80 fillérért minden gyógy-1 
szertárban kapható. Főraktár Zoltán Béla gyógyszer-
tára, Budapest V. Szabadság tér. 

Felhívás a nőkhöz ! Mindazon hölgyek, kik adnak 
valamit arra, hogy szép, ii-zta legyen az arcbőrük, 
ne legyen szeplőjük és pattanásaik, használják biza-
lommal a Kriegner féle Akácia arckrémet, púdert és 
szappant. Ezen világhírű kozmetikai szerek bámulatos 
gyorsasággal tüntetik el a különféle arctisztátl mságot 
és meglepően finomítják, üdítik, szépítik a bőrt. 1 
tégely Kriegner féle Akácia créme 2 korona, púder 
1 korona, szappan 1 korona a gyógyszertárakban és 
drogériákban, de csak Kriegner félét fogadjunk el. 
Póstan minden rendelést azonnal teljesít az egyedüli 
készítő: Kriegner gyógyszertár Budi|>"st, Kálvin tér. 

Kőszegi udvari és barna malátasör 
eredeti töltésű palaokokban kapható Maitz 
József belvárosi fűszer-, palackbor- és palack-

sorkereskedésében. (Ládákban is; et^v láda 

tartalma 25 palack; gyári ár.) 



Köszönetnyilvánítás. 
Mólyen tis/telt barátaimnak és paci»nseinwn'k 

Kőszegen és unnak kornyékén hálás köszönetet mon 
dok hozzinn való bizalmukért, melyet J4 évi kőszegi 
működésem alatt irántam tanúsítottak és kérem ezen 
bizalommal Szombathelyen való működésemben is 
megajándékozni 

Mély tisztelettel 

Scharpi Jenő, 
m kir allamilafl vizsy fogtechnikus mes'er. 

Szombathely, Erzsébet királyné-utca 7. szaru. 

4 házlelek 
a Wülfel-féle kertben, Kőszeg, 

Meskó-utca, szemben a sörkerttel 

e l a d ó . 
Esetleg mind a négy, összesen kb. 1400 

]-ol nagyságú telek egyben. 

Bővebbet Roth Jenő könyvkereskedésében. 

Gabonaelőleget 
függőtermésre 

nagyon előnyös feltételek mellett ajánl 

Schwarz Gusztáv banküzlete 
Budapest. V.. Gizella-tér 6. — Telefon 63—34. 

K E H , . L A K K 

„Keil-L ak ktt-nál jobb máz nincsen 
Asszony mondja: ez a kincsem! 
A padló úgy fénylik fóle 
Nem is kell sok máz belőle ; 
Kevés munka, semmi kin. 
Barna, vagy porszürke szin, 
Figyelmet csak arra tegyen, 
Hogy az mindig „Ke i l L akk " legyen! 
Ajtó mosdó, ablakpárkány 
Oly lehér lesz minta márvány, 
Ha f e h é r K e i 1-L a k k'-ot veszünk, 
S vele mindent jól befestünk. 
Konyhabútor, asztal, szék, 
Itt van „Ke i l -Lakk * azúrkék, 
Kertibutort fessük zöldre, 
(íyermekeknek örömére. 
„Ke i l-Lakk"-bó l van minden szin, 
Kék, piros, zöld-roztnarin. 
Szóval: ház vagy nyárilak, 
Mindig legyen ott „Ke i l L a k k !" 

Mindenkor kaphatók: 

l i i j j o r J ő z N t ' f c é g : - n e l 

K o n x ^ O I I . 

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

A PEREGR INUS zarandoklat rendezö-bizoltsag 
1914. évi augusztus hó 29-én 

Dr. KÖVÉR VIKTOR vesetese alatt 

zarándok-különvonatot 

indit Lourdes-ba 
Svájcz és Szavoján át, Einsiedeln, Luzern, <Jenf, 

Paray le Monial érintésével, 14 napi utazási 

tartammal. — Árak teljes ellátással : 1. oszt. 

540 K, 11 oszt. 420 K. III oszt. 255 K. 

Részletes programinot küld a „Peregrinus-

kiadóhivatala Budapest, I , Kelenhegyi ut 47. 

C-sászárfiirdő B u d a p e s t e n . Nyári es teli 
gyógyhely, a magyar Irgalmasrenri 

tulajdoni Elsőrangú kenes hevvi/u radioaktív gyógy-
forrásai: modern berendezésű gőzfürdő, kényelmes 
iszapfürdők, iszapborogatasok uszodák, külön hölgyek 
és urak részére. Torok . ko- es marvanyfiirdok ; holeg-, 
szénsavas es villamos vizfardok. A fürdők kitűnő 
eredménnyel használtatnak főleg csúzos bantalmaknal 
es idegbajok ellen. Ivó-kura a légzőszervek hurutos 
eseteiben s altesti pangásoknal. 200 kényelmes lakó-
szoba Szolid kezelés, jutányos árak. Gyógy-és zenedij 
nincs. Prospektust ingyen és bérmentve kuld 

a / it í í• ^ y j i t e s á í f . 

Felséges 
izü, fehér vagy aranysárga csemegemézet 5 

kg-os csinos póstadobozokban 9 koronaért 

szállít bermentve a „ M o h " a Magyar Méhé-

szek Értékesítő Szövetkezete. Budapest, Vaci-ut 

108 bg. Szakkérdésekben díjtalan lel világítás ! 

S \ V O Y - S Z A L Í j O D A 

BUDAPEST, VIII., Józsel-körut 16. sz. 
M . l em -z.iII.kU újonnan berendezve, légfűtés, h ideg és meleg viz minden szobában , lift é j je l-nappal . 

RENDES SZIDOR tulajdonos személyes vezetése alatt. 

EGYÁGYAS szobák 3 koronától, KÉTÁGYAS szobák 5 koronától 

fűtés, v i lágí tás és k iszo lgá lássa l . A szobák feltétlen t iszták, 

hosszabb tartózkodásnál engedmény. 

Újonnan bevezetett Pensió-rendszer, napi ellátás 4 koronáért 

Napi háromszori étkezés. 
HAVI SZOBÁK 80 KORONÁÉRT. 

Több millió ember 
használ ja saját j avára 

Köhögés 

K a i s e r - f é l § 
Mell= 

k a r a m e l l á k 

rekedtség, hurut, 
elnyálkásodás, 
görcsös köhögés 
cs hökhurut ellen 

fiinn * ^ 1 

UIUU 
toktól es meganosoktol 
a letyobban igazoljak biz-
tos hat.isuk.it rs kozked-

, vcltsiv t 

(Semmiféle hasonló 
ki 's/itmeny nem tud 
ily sikert fe lmutatni . 

(."somaRja 20 fillérért, 

szelence tiO f -ert kapható 

S C H A A R J Ó Z S E F 

t LENDVAY LAJOS ét 
KLTTEL DF.ZSÖ ^y nyszerészekncl Kőszegen cs az 

összes gy<ijiyszcrtárakhm. 

Horgcny-Syrtjp. Sarsapir i l la i 
C0W»0t. 

V*rtl«Itlt*»i«f. Ovrgjc kor J90 »• 7 50. 

Horgony-Líninient. Capiici 
rompod. 

• Horgony • Paln • Exppllrr p<Hl.'ka. 

r4j.l»lomo>»nu« b»drtr«»ftu« huWaeknél. rhtum*n*l 
kóarvt-nytif I uh. 

t'fgj* kor. - >0 1 tO. 

^o rgony - kéne s - kenoc8 
rodklrOl idrfrMllapiUt Márat ék n«jv. t 

kiutíi.kr.rl aih 
T«g. U .: kor 1 - . 

Kapható a l«gt..bb ivA^a ti .rtart.an vagy k..v\et 
laobl b»»i»r*»li«i6 

»r tett* Jü tru) imiitiku ovin néff 
HirttrttÉI. frm I, tllnhltolrww i ^ 

Njuuialou Itónai Frigyes ko > vnyomdájábao kőszegen. 

Fel v t ' Kx t a k a i y k l M ' l e l e k o t 
nettó 5 0 o k ama t mel let t , a k ama t adó t az intézet fizeti. 

Visszafizetések: 

10.000 koronáig, minden időben, azonnal, nagyobb Összegeknél I — 2 napi felmondás 

elegendő. — Felmondási díj nem számíttatik. 

Váltóleszámítolás, amortizáció és bekebelezési kölcsönök,, továbbá 

lombard kölcsönök a legelőnyösebb feltetelek mellett engedélyeztetnek. 

.Az intézet a budapesti Magyar Országos Központi Takarékpénztár 

afíihalt vállalata. 

Saját alaptőke 40 millió korona, mely összeg lehetuvé le^zi a Néptakarék-

pénztarnak, hogy ügyteleinek a legmesszebbmenő előnyt és biztosítékot nyújtsa. 

Népiakarékpénztár 
Részvénytársaság 

Teljesen befizetett részvénytőke: 1 3 0 0 0 0 0 korona — Tartaléktöke: 136.000 korona 
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