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A becsület védelme.
A m u l t hét utolsó napján az igazságügyminiszter egy u j törvényjavaslatot terjesztett a
képviselőház elé a becsület védelméről. Évtizede
kívánjuk, kérjük, követeljük, hogy az ember
legértékesebb javát, a
becsületet védjük és
oltalmazzuk és ne engedjük az ebek harmideadjára. Akit becsületében súlyosan megtámadtak,
az az eddigi Csemege-kodex szerint reparaciót
vagy egyáltalában nem nyert, vagy ha nyert
is, ebben sincs köszönet. A becsület gaz megtamadója az eddigi büntető eljárás szerint legfeljebb száz korona bírságot fizetett. A birák
azonban ezt a maximalis bírságot nem igen
rójják ki, 1 0 — 2 0 koronás bírságokkal gázol a
gonoszság és elvetemüitseg legdrágább kincsünkben, becsületünkben.
íme, itt van előttünk Polonyi Géza flagráns
esete. Azt hisszük, van 10 esztendeje annak,
hogy Polonyit magánbecsületében súlyosan megtámadták. De hat esztendeje biztosan van. És
hol tartunk most ? Volt egy tárgyalás, amelyből
nem okosodtunk ki. Most újra perfelvétel van.
Azt m o n d j á k ,
az eddigi
vizsgálati
iratokat
targoncával hoztak a biró asztalára és mert
még most is az alaki kifogásoknál a huzashalasztásnál tartunk, — meg sem jósolható az
az idő, hogy Polonyi G é z a meghurcolt becsű
létéért elégtételt kap-e? És m i k o r k a p ?
Mikor tehát ez a helyzet és tudja minden
ép-kézláb ember, hogy a becsület megvédelmezését mindennél előbbvalónak tartottuk és
annyiszor kérték a törvényhozást, hogy a társadalomnak ezt a nagy sebét gyógyítani siessen:
nem
larizeusi tett,
ha most egy-két sajtó
o r g á n u m n a k kínos szemforgatását látjuk, amelylyel a kérdést kezeli.
Ezer és ezer ember és tegyük h o z z á : igaz
ember könnyebbült meg, mikor olvasta, hogy
becsületét az uj törvény képes lesz megvédeni.
Eddig senki sem volt" bizonyos afelől, hogy
orvul és hátul hogy t á m a d j á k meg legdrágább
kincsében, becsületeben, melyért a bírósághoz
fordulni,
megoltalmazást
kérni alig lehetett,
hiszen ezek a perek egyrészt évekig elhúzódtak,
másrészt az olyan birói Ítélet, mely 2 0 - 4 0
korona bírságot rótt arra a gonosz emberre,
aki engem legdrágább kincsem sárba tiprásával
tisztelt meg, vájjon kielégithet-e ?
A z uj törvényjavaslat is fenntartja a rágalm a z á s és a becsületsértés között a megkülönböztetést. A rágalmazás az, mikor valaki szóban, vagy Írásban vagy n y o m t a t v á n y utján a
hírnevemet megrontja, a becsületsértés pedig az,
ha benső érzésemet, mellyel a m a g a m cselekedeteit egyenesnek, igaznak és életemet tisztának tartom, — valaki megtámadja és becsületérzésemet durván sérti. Eddig a rágalmazást az
követte el, aki másról nyilvánosan oly tényt
mondott, mely valódisága esetén az illetőt "a
közmegvetésnek dobta volna oda. Szüksége volt
tehát hozzá, hogy a r á g a l m a z ó többek jelenlétében nyilatkozzak, vagy nyilatkozatát többen
megtudják. A z uj törvény szerint a rágalmazás
vétségéhez nem kell nyilvánosság. El lehet a
rágalmazást követni szóban, Írásban, anélkül,
hogy közbeesőleg valaki hallotta volna. A becsületsértést pedig nemcsupán meggyalázó, hanem lealacsonyító, becstelenitő és megszégyenítő kifejezéssel, vagy cselekménnyel is lehet
elkövetni.
A régi törvény a becsületsértést mindössze
100 koronáig terjedhető pénzbüntetéssel büntette, az uj törvény 4000 koronáig terjedhető
pénzbüntetést szab arra, aki durván sért, aki
pedig sajtó u t j á n vagy aljas i n d o k b ó l követi
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el a becsületsértést, hat hónapig terjedhető fogházra és ezenfelül 6000 korona pénzbüntetéssel sújtható.
A valódiság bizonyításának csak akkor
van helye, ha az állítás vagy híresztelés közérdekből vagy j o g o s magánérdekből történt, ha
az illető tény miatt b ű n v á d i vagy fegyelmi elj á r á s van folyamatban, ha a bizonyítást maga
a sértett kívánja. De oly esetben, ha az állítás
vagy hireszteles a családi élet belső viszonyaira
vonatkozik, vagy a női becsületet támadja meg,
csak akkor lehet bizonyítani, ha a vádlott igazolja a közérdeket, vagy a jogos magánérdeket.

g i m n á z i u m o k népesek, a reáliskolák néptelenek,
egy okos tantervvel megszüntethetjük. Mi sok
ezren már régen m o n d j u k , mit a miniszter most
pedz, hogy a latin és g ö r ö g nyelvnek túltengő
oktatása megterheltetése a gyermeki léleknek,
anélkül, hogy az életben valami nagy hasznát
látná. És mihelyt a nyelvek túltengő tanítása
megszűnik, több időt nyerünk a reáltárgyakra
és a realiskola egyszerűen olyan tantervet kaphat, amilyen atyafianak, a mostani g i m n á z i u m nak van
Ezzel megteremtődik az egységes
középiskola, mely ugyan szakit a klasszikus,
hagyományokkal, de a modern élet levegőjéből
U j rendelkezés az is, hogy ha a becsület- annál többet enged a tantermekbe, amelyeknek
sértés elkövetésére a sértettnek jogellenes, ki- erre a levegőre olyan nagy szükségük van.
Minden esetre komoly mérlegelést igényel
hívó, vagy botránykeltő viselkedése adott okot,
a biróság a bűnösség megállapítása mellett fel- az is, hogy az elemi oktatás szemléltető és kimentheti a vádlottakat. Ha meghalt emberről fejtő módszere helyébe olyan egyenesen megállítanak becstelenséget, az érdekelt személy csináljuk-e némely középiskola ósdi szellemékegyeletérzése a védendő érdek. U j bűncselek* ben vezetett prelegáló tanítási módot. Tessék
menyt alkot a nevezetes javaslat, hitelrontás elképzelni azt a gyermeklelket, melybe a tanár
vétsége cimén. Ezt a vétséget az követi el, aki ur magyarázó módon ismereteket ömleszt, holott
módszer
keretén
belül
valótlanságok híresztelésével valakinek hitelét azelőtt az önkifejtő
játszva
jutott
a
maga
képzeteihez,
fogalmaihoz
veszélyezteti
vagy
hitelképességét csökkenti.
Ezt a rendelkezést azzal okolja a javaslat, hogy és ismereteihez. A tanárképzés terén kell refora gazdasági élet fejlődésével j á r ó túlzások és málni az oktatás m ó d j á t és odahatni, hogy az
kinövések nálunk fogyatékos
szankció
alatt alsó osztályokban a tudós tanár letudjon ereszállanak, a tisztességes
verseny biztosítására kedni arra a szintajra, ahol a gyermek lelkével
irányuló törvény pedig még előkészítés alatt talalkozhat. Nem altalanoskodunk, mert kivétel
áll. A m i a becsület vedelmét illeti, a javaslat mindenütt van és némely tanár hivatása szereazokat a szabályokat alkalmazza, amelyeket a tetéből úgyis gondol ezzel az elsőrendű n a g y
sajtótörvény
a sajtóvétségekre
vonatkozólag feladattal, ha képzésének iránya mást is szabna
elébe, — de mindenesetre szükség van általános
megallapitott.
jellegű és olyan intézkedésekre, hogy a középE z a hevenyészett ismertetés az uj törvényiskolának legalább I-ső osztályában a növendék
javaslatról egészen j ó l mutatja, hogy itt komoly
ismereteinek megszerzéseben ne lásson olyan
törekvéssel óhajtják a becsület szentségét óvni,
nagy ugrást, mint amelynek neki iramitják, —
védeni.
Meggondolatlan
nyelveket
béklyózni
némely helyen.
fogja az uj törvény, a gaz rágalmazók nagyon
Őszintén félünk attól, hogy a miniszter
bőséges csapatát pedig lényegesen meg fogja
ritkítani. Mindkettőre nagy szüksége van a tár- szózata rossz helyre van adresszálva. A közoksadalomnak. Adassék becsülés a becsület védel- tatási tanács a t u d o m á n y régi emlőin táplált
öreg vaskalaposokból áll jobbara. E m l é k s z ü n k ,
mezőjének 1
hogy negyedszázaddal ezelőtt micsoda viaskodás
volt a középiskolai törvény
tárgyaláskor a
klasszikus nyelvekért és akkor tényleg győztek
A z elmúlt napokban sok szülő, légyen is a — klasszikusok. Mert a kérdés, melyet a
bármilyen politikai meggyőződése, — elisme- miniszter megfogott, nem olyan uj, mint ahogy
réssel mondogatta, hogy a kultuszminiszternek némelyek hiszik. Régen erezik mar a tanügy
igen j ó szeme van. Sok olyan dolgot látott mezején, hogy a német scolasztikusok eszmemeg, amelyet a gyermekekkel megáldott apak áramlatából valahogy ki kellene vergődni és
és anyák régen sajongva tudnak. Azt például, az iskolának praktikus célokat szolgálni. A „Non
hogy az elemi iskolából átlépni nagyobb ugrás, scolae, sod vitae diseimus" régi elv, vallották
mint egy kiáradt folyót atugrani akarni. A z u t á n , is mindenkoron, de azért nem valósították meg.
hogy valósággal Isten ellen való vétek a 10 Most se fogják adni olyan olcsón s kíváncsiak
hogy a közoktatási
éves gyereket Ciceró ősi nyelvére togni és v a g y u n k a miniszterre,
tanács
bizonyosan
régit
követelő
szelleme előtt
deklinaciókkal nyaggatni. Meg aztán azt is
nagyon régen érezzük, hogy egy kicsit nevet- takarodót fuj-e, vagy kitart a maga ideálja, a
séges is, meg ostoba dolog is, hogy Odeacker praktikus célokat szolgáló egységes középiskola
királyról többet tanulnak a középiskolákban, követelése mellett.
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mint a berlini szerződésről és hogy Himalája,
m e g Davalagiri borzadalmas magasságát szamokban inkább tudja a g i m n á z i u m növendéke, mint
a m a g a határának halmát, hegyét. A z is egy
régi sajgásunk, hogy a középiskolában a harmadfokú egyenleteket és a vele j á r ó logarithmusokat
j o b b a n előveszik, mint a kamatos kamatszámítást,
a természettudományokból többet t u d u n k az
elméleti részből
és alig t u d u n k valamit
a
kémiából.

A dolog nem közömbös. A j ö v ő nemzedéknek szellemi felfegyverkezéséről, az élet nehéz
harcaiban való kellő megállásáról van szó.
Lehetetlen, hogy ez a szülők ezreit ne izgassa,
ne érdekelje.

Városi közgyűlés.
— 1914. május 13-án. —

Kétoldalas tárgysorozat s mégis alig másfél óra
alatt elvégezték a kozgyülesezést. Persze tudni kell,
A z a rendelet, melyet a közoktatásügyi hogy a városi párt már megelőző nap lotárgyalta a/,
miniszter tantervkészítő közoktatási tanácsához egész napirendet s annak fontosabb tárgyaival oly
intéz, egy szuszra elmondja ezeket a régen behatóan foglalkozott, hogy tulajdonképen itt végezismert szülői kesergéseket és azt hisszük, hogy tetett el a nagy munka Mindjobban beigazolódik,
hogy a közgyűlések előtti é.tekezleten való megbeszémeg is indit egy egészséges szellemi mozgal- lése s megismertetése az ügyöknek, nemcsak azt teszi
mat az egységes középiskola felé.
lehetővé, hogy azután a plenumbun simán
már
Mert középoktatásunk ezt a reformot el tisztázott helyzetben gyorsan emeltessenek határonem
kerülheti. Azt a körülményi, hogy a zattá, de in.iga a képviselő is jobban ismeri meg a

Az iparostanonc iskolában a vizsgákat holnap
város ügyeit s többen is szólnak hozzá itt, mint a
hétfőn, azután kedden és szerdán tartják meg a
közgyűléseken
városi és ipartestületi
kiküldöttek
jelenlétében,
Csakhogy tévedés volna azt hinni, hogy azért,
mindenkor este 5-től 7-ig. Szerdán este lesz a jutalmert a közgyűlést megelőző nap már* két-három órát
mak kiosztása. A tanoncok munkakiállitása ezúttal
"Roche"
szenteltek a közügynek, ezzel már ugv beállították
elmarad.
a mozdonyt a sínekre, hogy egymaga is elfuthat.
orvosi/a g ajánlva
e
légzőszervek
Kirándulok. Hétfőn városunkba jöttek a szommindennemű
megbetegedése
ellen,
Ezzel csak annyi éretett el, hogy mint városatyák
bathelyi női kereskedelmi tanfolyam hallgatói és a
megismerték az
ügyeket és fesztelenül foglalgyári telepek és nevezetességek megtekintése után
kozván azokkal, a közgyűlés gyors es sima lefolyását
kirándultak a hegyekbe. Este utaztak vissza Szomgégehurut,
biztosítottak. De persze csak ugy, ha másnap a közbathelyre. — A szombathelyi elemi iskola negyedik
gyűlésre is el jönnek. Különben megeshetik, hogy
szamárhurut,
és ötödik osztálya Rohoneon át az Irottkőnél járt,
mások kerülnek oda, mint akik előkészítették, kárba
gyermekek yörvélykórja ellen. J j
honnét az Oházon keresztül jöttek le városunkba
veszett az előkészítő munka, harcot kell vivni azok-j
Haphato mmder> gyóyy±t6rtér&ai<
és itt is néhány órát töltöttek.
tqy üvey O••<» "
kai, akik más tüzelőt raknak a mozdonyba. Akkor
A Cseléd-Otthon egyesület tagjai ma kirándulást
is megy, — de csak döcögve, esetleg egy kis ki j
rendeznek
Kőszegre és Szt. \ idre, hol a kápolnában
siklással.
misét és szentbeszédet tart az egyesület elnöke dr
K közgyűlésen is azt láttuk, hogy annyian se ,
Boda János kanonok Összesen mintegy 140 tag
jelentek meg* mint a megelőző ismertető értekezleten. !
vesz részt.
Kisiklás azonban nem történt. A harcias elein
A kath jótekony-nöegylet valószínűleg e hó
távol maradt, a hívatlan tüzelőknek nem jutott j
2K
án
kerti táncestélyt rendez a „Mulató - kertjében,
A katonai alrealiskolaban e héten szemlét tartott
reklámmunka, személyeket érintő ügyek se voltak
egykorwnás belép'idij mellett. .1 >vő héten küldik
napirenden s így nem csoda, ha a mi parlamentünk- Schmidt Rudolf altábornagy, a hadügyminisztérium
szét a meghívókat.
ben is a kívánatos nyugalom mellett békés mun- tanügyi osztályfőnöke és a tapasztaltak felett meg
Az alakuló férfi daloskor, mely már ismételten
elégedésének adott kifejezést.
kásság folyt.
tanújelét
adta kiváló énektudásának, ma reggel
A helybeli honvedzaszloaljat szemlélte meg e
Kiég fontos ügyeket intéztek el, amint a köutazott
Ágfalvára,
hogy meghívás folytán az ottani
héten Brunswick Lajos ezredes, ezredparancsnok.
vetkező határozatokból mindjárt megismerik.
dalosegyesület 00 éves jubileumán közreműködjön.
Az
ev.
felsőbb
leányiskolát
e
héten
meglátogatta
* • *
I
Velük van dr. Kőder Ákos tanár karmesterük is. E
1. A városi villamostelep lí>13. évi zárszáma- Gyurácz Ferenc püspök. Berzsenyi Jenő egyházkerü- hó 28 án ismét ilyen ünnepélyen vesznek részt
dását, mely 402030 korona tiszta jövedelmet tüntet leti felügyelő és Varga Gyula esperes. Ez alkalom- Pinkafőn, közben pedig, 21-én, itthon rendeznek
fel, elfogadták azzal, hogy az ujitási alapra történt mal a helyi bizottsággal iskolaszéki ülést is tartottak. dalosestélyt a Mulató kertjében. A város közönsége
A kir járásbíróságnál hivatalvizsgálatot tartott bizonyára szíves örömmel tömegesen fog ott megtételeknek elszámolását kifogásolják. Kzen évnek
valamivel kisebb eredménye onnét ered, hogy ennek e héten Náray-Szabó Jenő törvényszéki elnök és a jelenni. Mert ahol jól énekelnek, ott van hangulat,
fohamán történt a vezetékoszlopoknak megerősítő tapasztalt rend és pontosság felett teljes elismerésé- kedélyesség s ott még a tánc is vígabb, elevenebi).
munkája, mely rendkívüli munka kuzel 1000 korona nek adott kifejezést a vezető járásbirónak.
Hölgyek! Készüljenek !
rendkívüli költséget okozott.
Uj hittudományi doktor. Maiiz Kde volt püspöki
A kőszeg szombathelyi vasút r. t. jövő csütörtökön,
2. Klhatároztatott a teljesítőképesség fokozására szertáros, jelenleg pörgölényi plébános, kitűnő földinjuuius
hó 2ö én délután félhárom órakor a városház
a villamostelepnek kibővítése épületben és motorikus ket tegnap avatták a budapesti egyetemen hittudotanácstermében
tartja ez évi közgyűlését. Fenállása
berendezésben s felhatalmazás adatott a tanácsnak mányi tudorrá.
óta
a
32-ik.
Csakis
az évi jelentés, zárszámadás és
ajánlatok beszerzésére.
Thyll László, Thyll Sándor alezredes, volt a tiszta jövedelem felosztása képezi a napirendet.
3. Kiutalták a Ganz cég által előterjesztett honvédzászlóaljpaianc8nokunk
fia,
ki az itteni
Vasutunknak ujabb igen kedvező csatlakozása
számlákat ujabbi beruházásokról, melyeket egyelőre főgimnáziumban tett érettségit, kitünl sikerrel lette
lett
a felsőőri vidékre, a szombathely—pinkafői
az ujitási alapból fedezik.
le e héten az első jogi alapvizsgát Budapesten.
és tarcsa—felsőlövői uj vonatok beállításával. Szom4. A járványkórház megépítésére csak egy pá
Az urnapi kormenet hagyományos kegyelettel bathelyről déli 12 40 kor indul egy vonat Pinkafőre,
lyázó jelentkezett: Laas József, ez azonban 22S8
folyt le csütörtökön délelőtt a katholikusok ezreinek mellyel
Felsőőrről
317-kor
Tarcsára érhetünk.
koronával többet kíván, mint az előző árlejtésnél.
ünnepélyes részvételével Nagymise után a szentséget V iszont Pinkafőről d u. 4T6-kor indítanak uj vonaA közgyűlés ujabbi pályázat kiírását határozta el
dr. Bárdos Rémig a főgimnázium igazgatója vitte a tot, melyhez Tárcsáról szintén van csatlakozás
.">. Kiss Ferencnek házépítésre eladatott négy\ árkor körül felállított oltárokhoz Holler Konrád Felsőfirött 4'43-kor s e vonattal 0*34 kor érkezünk
szögölenkinti 2 koronáért egy háztelek a külső körés Tamás Vazul tanárok segédlete mellett, akik az Szombathelyre. Ezentúl tehát e vidékre is lehet egy
úton. azon kötelezettséggel, hogy azt novemberig
oltároknál gyönyörűen elénekelt Evangéliummal emel- nap alatt megfordulni. Ezen uj vonatok csak a nyári
beépíteni tartozik.
ték az istentisztelet ájtatosságát. A körmenetben évad alatt közlekednek augusztus 31-ig.
0. A városi ösztöndíjakról vezetett lí<13. évi
résztvett a városi tanács, a hivatalok főnökei, a tiszti
Az egy evi onkentes tanítok testnevelő kiképzés
zárszámadásokat tudomásvétel után felterjesztik jóvákar, a nőegyesulet, a tanintézetek s a hivők soka- céljából Marosvásárhely, Pécs, Igló és Lúgos várohagyás végett.
sága. Kivonult egy honvéd díszszázad is Szaák sokban összpontosittatnak. A pécsi tanfolyam parancs7. A város által kezelt alapok zárszámadásait
Elemér százados vezénylete mellett, mely az isten- noka M a r ó t h y Géza kőszegi honvédszázados lesz.
illetőleg ugyanígy határozott.
tisztelet alatti diszlovéscket feltűnést keltő egyöntetű5. A nyugdíjas özvegyek járulékait az uj szaHonvedzaszloaljunk a soproni ezredösszpontoséggel, ugy is mondhatnók teljes összhangzatban
bályrendeletnek megfelelően 20°,o-kal felemelték és
sitás
helyett az itteni 83-as zászlóaljjal végzi gya
adta meg. Délben Kincs István apátplébánosnál ura különbözeti összeg kiutaltatott.
korlatait.
I tána a legénység aratási szabadságra megy.
napi díszebéd volt, melyen a kormenetben hivatalosan
0. Az önkormányzati szabályrendeletnek néSport. A kőszegi sportegylet labdarugó-csapatja
resztvettek voltak vendégei. — Ma délelőtt a belvámely módosítását kívánja a belügyminiszter. Mintrosi kormenetet tartják meg a bencések templomá- csütörtökön vereséget szenvedett a szombathelyi
hogy ez egyes részeiben még megfontolást igényel,
ból, mely alkalommal Kincs István fog celebrálni a sportegylet I b csapatját ól. 2 : 0 lett az eredmény,
a tanácsi javaslat Terplán Kornél elnöklete alatti
l'gy értesülünk, hogv a sportegylet a labdarúgóvárosi káplánok segédlete mellett.
bizottságnak adatott ki véleményezés végett
csapatot az egylettől anyagilag függetleniteni akarja,
A koronázási évforduló alkalmából hétfőn ünne10. Mozgófénykép színházra vonatkozó szabályazért, hogy az egyesület anyagi erejét inkább vivórendeletet terjesztett elő a polgármester, mely azt pélyes istentiszteletet celebrál a Jézus szent Szive és céllövészeti sportgyakorlásra fordíthassa.
célozza, hogy a város csakis egy moziengedély ki- templomában Kincs István apátplébános, melyen a
A poganyi erdőben űrnapján nagyszerű inulatadhatására szerez jogot, azt csakis évi minimális helyőrség tisztjei, a hivatalok képviselői és a tanin- ságott rendezett a kőszegdoroszlói tűzoltó-egyesület,
2<HK) korona bérért adja ki s aki inoziszinházat épit, tézetek vettek részt.
melyen ezúttal is sok kiránduló jelent meg városunkOltáregyesületi nap vau ma ismét. Ma vasárnap ból, ami már régi bevett szokás. Epen azért meglepő,
ezt csak bizonyos feltételek betartásával teheti, továbbá
irányítást biztozit a hatóságnak a bemutatásra kerülő a belvárosi urnapi körmenet után a bencések temp- hogy a rendezőség ilyenkor nem gondoskodik elegendő
filmekre nézve s 15 éven aluli gyermekeket csakis lomában szentmise lesz szentségkitétellel, délután 5 kényelemről. N agy talán asztalt, széket is magukkal
órakor pedig szentbeszéd után áldás és szentségbe* hozzanak a vendégek ? Hja vagy ugy, a — zöld
ifjúsági előadásra szabad bebocsátani.
11. A városi Czeke gőzmalom előtti gyümölcsös tétel. Az oltáregyesület tagjai nagy számban gyüle- asztalnál elég a hely ! Igazuk van. Máskor majd
kertnek háztelekre való parcellázása hataroztatott el keznek ez alkalommal
bort, sört is magukkal hoznak.
azzal, hogy ugy az itt, valamint a város más részéHalálozás. Lock Jakabné született Hosenstiugl
A turista és szepito egylet ma vasárnap délelőtt
ben is 1020 végéig épülő uj házak vagy földszinti Berta hunyt el hirtelen csütörtökön reggel. Megelőző
1
i
órakor
választmányi ülést tart a városházán. Ez
házakra építendő emeletes házrészekre az állami napokban Bécsben volt üzleti ügyekben. Igen fáradülésen
Hrabovszky
Lajos eln >k az eddig teljesített
adómentességre szóló időtartamon kívül a városi tan érkezett haza és rosszullétről panaszkodott.
munkálatokról
számol
be és a tervbevettek re kér
pótadómentességet 5 éven tul is biztosítja, ami az Reggelinél agyvérómlény oltotta ki életét ó"> éves
felhatalmazást,
azután
a
taggyüjtés eredményét fogja
állami 12 éven kivül 17 évi községi pótadóenged- korában. () volta lelke, vezető szakértője a Lockbemutatni
s
egyben
az
alapszabályoknak némi
ményt jelent.
féle anti'ju íruzletnek, melynek még külföldről is
módosítását
javasolja.
12. Klhatároztatott a csendőrlaktanyában telje- sok látogatója volt. Bámulatos tinóm érzéke volt a
A budapesti borvizsgalo szakértő bizottság most
sítendő pótépit kezes.
régiségek iránt s csodás szép és érdekes dolgokat
közölte
szakértő véleményét a
rendőrhatósággal
13. Az 1914. évi városi költségvetésnek H4" „ tudott beszerezni. Ez a kiváló tehetség egyébként
azon
olasz
bormintákról,
melyeket
egyik helybeli
pótadó melletti végrehajtását a törvényhatóság jóvá- meg van a régi Kosenstingl család sok tagjában.
hagyta.
Gyermekeit is tanította a régiségek helyes megisme- bornagykereskedőnél a soproni borászati felügyelő
14. Az utkaparók csizmapénz iránti kérelme résében. Temetése pénteken délután volt nagy vett. A szakértő bizottság a bort kifogástalannak
találta.
részvét mellett.
elutasittatott.
A városi villamostelep 1013. évi zárszámadása
1">. A hivatalszolgák 40 korona lakbérilletmény
Halalozas A rézüstjeiről hírneves Petróczy402030
korona tiszta jövedelmet mutat ki. Az eddig
kiegészítése elhatároztatott.
mester, l'etróczy János hunyt el e héten 03 éves
elért
eredmények
közül ez a legnagyobb, de azért
10. A l'alis utcai csatornaépítésre a felhatalma- korában. E mesterség kitűnő gyakorlásában különez
sem
elégítheti
ki
a város közönségét, mert a telzás megadatott.
ben minden l'etróczy remekelt. Alighanem ő volt az
jesen
kihasznált
teleptől
most már nagyobbat várt.
17. A Kayszrál-utcai csatornaépítésre a fel- utolsó Agglegény volt. Nem maradt utána se füstje,
Mindjobban
kialakul
az
a
vélemény, hogy csak az
hatalmazás megadatott azzal, hogy a bencés konviktus se üstje. Az iparosok nagy részvéttel kisérték örök
onkezelés
mellett
lehetne
az
üzemet olcsóbbá, tehát
építése ecetén azon építési helyig lesz kibővitendő.
nyugalomra.
jövedelmezőbbé tenni, dacára annak, hogv a szerző1H Schmal .József rendőrtizedesnek ujabbi 3
Az erettsegi vizsgalatokat főgimnáziumunknál dés lejárta előtti átvétel nagyobbosszegü megváltási
havi szabadság engedélyeztetett.
szerdán fejezte be Szölgyérny Ferenc miniszteri biz- tőke terhelné azt. Persze vannak olyanok is. akik az
lí>. Grünszeisz gyepmesternek a pöcegödröknek tos. Az elért fényes eredmény ujabb bizonyítéka a
olcsóbb ár melletti kiürítésére irányuló beadványa kitűnően vezetett intézet elismert nevelési rendsze- onkezelést az üzem megbízható zavartalansága tekintetében nem látják oly biztosítottnak, mint a jelen
elutasittatott
rének. 22 VIII. osztályú tanuló közül 0 érettségizett bérletviszonyban Különben Körmend és Felsőőr ön20 Felterjesztés intéztetett a képviselőházhoz, jeles eredménnyel, 8 jó eredménnyel és öt elégkezelési eredményei igen kedvezők. Igaz, még csak
hogy az állami óriási regale-megváltás-jövedelméből ségesen. A tanintézetet elhagyó kitűnő deákok nevei
rövid ideig léteznek és igv személyzettel való nehéza városoknak és a községeknek nagyobb részesedést a következők: Bella József, Bényei Aladár, Bors
ségei nem merültek fel. Szerintünk a személyzetnek
juttasson.
Imre, Károly Ferenc, Maitz József, Major Károly, a haszonban való részesedése lehetne az a megoldás,
21. Kmmer János illetősége megtagadtatott.
Schlamadinger Ütrnár, Stúr Iván, Tivadar József, mely az üzemnek megbízható és állandó személy22. Artner István illetősége elismertetett.
Benők István, Bértics János Blazovits Ferenc, Gaál zetet biztosithatna. E kérdés megoldása különösen
Iván, Kovácsevits Kálmán, Marton Géza, Scultéty most lesz aktuálissá, mert a telepnek kibővítését
Hirdetmeny.
Közzéteszem, hogy az alsóhatár Brückl, jegyző, Antal, Terplán Olivér, Godina Ignác, Haller Ferenc, többé elodázni nem lehet. Ezt ugy az üzem, mint
az áramfogyasztó közönség érdeke is kívánja.
gubacs, felsőhatár bika és csikórétnek fütermését f. Linzer Mihály, Péczely Gyula, Stessel Árpád
hó 14-én délután 2 órakor nyilvános árverés utján
A sz Domonkos rendi iskola polgári- és elemi
A koszegfalvi ni iskolát le kell bontani, ha az
eladom. — Az eladás az alsóréteken kezdődik.
iskolai tanulók e hó 17-én zeneelóadásos záróünne- ez érdemben hozott törvényhatósági határozatot szó
Augnszt JitHOH polgármester pélyt
h.
rendeznek a tanintézet termében.
szerint akarnák végrehajtani. Az építést és költség

S i r o l i n

tüdőbetegségek,

Kelyi

hirek.

vetést ugyanis nem hagyták jóvá és uj pályázat kötő, erődítmények, hadihajúk stb. tanulmányozására. szórok területének határán, Tirana közelében készenkiírását rendelték el, mert az első és második terve Útjuk Bécsújhelyen, Semmeríngen és Trieszten visz létben áll és a fejedelem parancsait várja a Tirana
A napokban nagymennyizet között lényeges szerkezeti és költségeltérés mu- át. Az eddig megállapított programúi szerint jövő felé való előnyomulásra.
ségű fegyvert és lőszert, továbbá egy ágyút vittek
tatkozik Az uj iskola persze türelmesen várja, hogy vasárnap térnek vissza Szombathelyre.
A varmegye uj állateueszsegügyi felügyelője Alescióba a malisszorok felfegyverzésére. Trotha
mi lesz ebből. A tanulók pláne teljes közönyösséggel
néznék ha lebontanák. Szegény öreg iskolamester- Bognár .lózsef főállatorvos elhunytával megüresedett főudvarmester Berlinből ideérkezett. A Szigetvár
nek szépen elrontják a vakációját. Most őrizheti állategészségügyi felügyelői állást tegnap töltötte be pótlására a napokban ideérkezett az Adrairal Spaun
palotáját, hogy valahogy a közigazgatás burokratiz- a földmivelésügyi miniszter Laszczik (íyula tisza- cirkáló. — Berlinből jelentik : A Kreuz Zeitung bécsi
musa el ne tüntesse nehezen kivívott uj otthonát. ' füredi m. kir. állatorvossal,aki a legközelebbi napok- levelezője szerint osztrák-magyar részről barátságos
kérdést intéztek az olasz kormányhoz aziránt, hogy
A rendórseg amúgy is csekély létszámát folyton ban foglalja el a hivatalát.
Egy tanito ünneplese. A rohonci esperesi kerület mi fog történni Aliotti durazzói olasz követ állítólamég kisebbre redukálja a rendőröknél egymást követő
gyakori betegedési esetek. Fodor rendőrről hónapok tanítói körének junius 8-án Uuhoncon tartott tavaszi gos visszahívása ügyében?
óta nem hiszik el, hogy e szolgálatra képtelen. közgyűlésével kapcsolatban ünnepelte id. Kraxner
Háborús hirek Görögországban. A torokok retteSehmal tizedes 0 havi szabadság után újra hosszabb .lózsef rohonci tanító 40 éves tanítói jubileumát. A netesen üldözik a görögöket Kis-Ázsiában. Igen nagy
szabadságolásért folyamodik. Wirkler János rendőr közgyűlést diszgyülés előzte meg, amelyre egy nagy izgalom támadt egész Görögországban, de különösen
most halt meg Sehmal Antal, Beisz József és Kern küldöttség hívta meg az ünnepeltet. A diszgyülésen Tráciában. E héten már azt beszélték, hogy GörögJózsef rendőrök e héten kerültek betegállományba. az esperes üdvözölte a jubilánst s átadta a megyés- ország ultimátumot küldött a torok kormánynak,
Most már es .k 5 rendőr teljesít szolgálatot s ezek püspök leiratát, utánna Kuliszeky Ernő kir. tan- mert az ökuméni patriárka panaszt tett Athénben a
koziil is
kettő más szolgálattételre van beosztva. felügyelő, majd kartársai, tanítványai, az iskolaszék keresztény egyház üldözése miatt. A konstantinápolyi
Szerencsés város vagyunk, ha ez az állapot a köz- nevében llonti József plébános üdvözölték. Kartársai rendőrség elkobozza mindazokat a görög lapokat, a
biztonságot nem veszélyezteti, de azt hisszük, hogy szép emléktárggyal, az iskolaszék pedig 20 darab melyek a keresztény templomok bezárásáról hírt
ez még a legkitűnőbb viszonyok mellett is meg nem arannyal ajándékozta meg a 40 év <>ta elismerésre- adnak. A poria tudatta a görög kormánnyal, hogy
tűrhető. A v. t. orvosnak az a véleménye, hogy az méltóan működő tanítóját. Üdvözölték még az evang. mindent meg fog tenni, hogy biztosítsa a Törökőrszoba nagyfokú nedvesvolta és mert e helyiség és izraelita lelkész, a község nevében a községi országban élő görögök háborítatlan nyugalmát és
a felemelt létszámnak nem megfelelő, idézi elő a jegyző és rohonci tisztelői.
Szmirnába vizsgáló bizottságot küld, mely egy polgyakori megbetegedéseket és más őrszoba létesítését
Kertes/eti tudósítok Vasmegyeben A földmivelés- gári biztosból és két tisztből fog állani.
javasolja. Most a hátsó épület egyik emeleti helyi- ügyi miniszter szerdán érkezett leiratában knrnmer
Elókeszület a nagy hadgyakorlatra. Báró hötzenségét akarják e célra kijelölni, de ez meg nem József kámomi lakost Káinom, Véres Sándor állami dorfi Conrád vezérkari főnök e héten Nagykanizsán
felel meg a szolgálat s a közönség érdekének.
iskolai igazgatót Muraszombat, I nger Károly tanító- volt, a vezérkarhoz beosztott tisztek kíséretében. A
A rokkant es nyugdíj-egylet kőszegi fiókja egyre képzőtanárt Felsőlövő székhellyel kertészeti tudó- vezérkar nagykanizsiai tartózkodásának célja az volt,
hogy véglegesen megállapítsák a terep határait és
gyarapodik tagokban. Most már 1Ö4 en iratkoztak sítóknak nevezte ki.
A pinkavolgyi vasút. Lassankint talán elkészül elkészítsek a nagy gyakorlat pontos terveit. Előre
be. Ez igazán örvendetes eredmény Látszik, hogy a
munkásosztály is megértette, mily nagy előnyöket ez a vasút is, amelyet már annyira várnak Szombat- láthatólag Zala- és Vasmegye, valamint Ausztria
biztosit ezen intézmény csekély heti hozzájárulásért helyen, meg a Pinkavölgyében. Most már minden határmenti részein folynak le a gyakorlat fontos
s hogy a munkaképtelenség esetére, valamint a nyug- akadály elhárult, amely eddig gátat vetett az uj mozzanatai. A vezérkari főnök és kísérete egyelőre
dijképesség elérésekor, mily nagy jótétemény az, ha vasútnak, ugy annyira, hogy talán még ez évben tobb napot töltött Kanizsán és vidékén a terep
a munka után szerzett fillérek befizetéséből heti meg is kezdik az építését. — Az uj vasútra két áttanulmányozására, hol a terveket is elkészítették.
S —17 korona erejéig biztosítottak maguknak oly ujabb adomány is érkezett és pedig a bajor királyé Mialatt a vezérkar a tervek elkészitésévol foglalkosegítséget, mely a szükség vagy öreg kor napjain és gróf Erdődy Sándoré, akik egyenkint 5—5 ezer zott, addig az egész ország területén élénken folynak
a gyakorlati előkészületek Az összpontosított utász
megkönnyíti a megélhetést s nem szorultunk másra. koronával járultak hozzá a vasút építéshez.
osztályok a Dunavác mellett épült utász-raktár korEzt heti 10—iíO —150
fillér megtakarításával lehet elnyékén robbantási gyakorlatokat tartottak. Junius
érni s ha a nyugdijat maguk meg nem érik, ugy a
26-tól kezdvo az I. lovas hadosztály Szabadka terühátrahagyottakról gondoskodtak. Hetenkint csak egy
H e t i
k r ó n i k a .
letén gyakoriatozik. Ezen a gyakorlaton a Budapeskorsó sörrel, pohár borral, vagy egy-két szivarral
A pragmatica szanctió eredetije. Az Országos ten, Vácon, Érsekújváron, Szabadkán, Kecskeméten,
kevesebbet ha élvezünk, gondtalan napokat biztosíthatunk magunknak ez egyesület révén Örvendünk Levéltárban Csekey Ferenc, a kecskeméti jogakadé- Pécsen, Baján, Varasdon, Verőcén, Pápán és Zalaa tagok szép számának és reméljük, hogy nemsokára mia fiatal tanára, a levéltárban való böngészése köz- egerszegen állomásozó ezredek vesznek részt. A
ben ráakadt egy okiratra, amelyről azt hiszi, hogy a gyakorlatok julius 10-én érnek véget, amikor a
több száz is lesz.
pragmatica sanctió nak az eredeti kézírásos magyar huszárok Kalocsára mennek és úsztató gyakorlatokat
Az aszfaltnak sok kikopott, repedezett helye
példánya. Ez a példány öt kancellista folytatólagos tartanak a Dunán. A pécsi 19. honvédgyalogezred
már nagvon rászorul a kijavításra. Egyes helyeken
kezeirása. Hárman irták alá: Károly király, lllésházi Szigetvár és Istvándi környékén gyakorlatozik. A
a Király-uton, Kossuth Lajos-utcában, Szigetben
Miklós kancellár és Sigray József gróf. Eddig ennek gyakorlatok befejeztével harcszerű éleslövészetet tart
kocsizökkenő, lábtörő mélyedések vannak. Ugy tud
a fontos közjogi alaptörvénynek csak Erdődy László a pécsi 44. és 52. közös gyalogezredekkel együtt.
luk, hogy a cég köteles a jókarban tartásról gondoskodni. Most csak az a kérdés, hogyan lehet a Ádám gróf aláirta nyomtatott másodpéldányait ismerték. Csánki Dezső országos főlevéltáros az érdekes
céget e kötelessége teljesítésére rábírni.
leletről igy nyilatkozott: Az tény, hogy Csekey
Az Arpad-teri park belső korlátját most látják
tanár ur és Horváth osztályvezető ur mult szombaton
el vaskerítéssel. Az elhervadó ültetvényekből is
jelentést tett nekem arról, hogy az Országos Levélkitapasztalták, amit annak idején megirtunk, hogy
a nem kivánt — öntözés okozza azt. A korlát ezt tárban megtalálták a pragmatica sanetio eredeti Julius hó 1-én a cs. és kir. katonai
példányát. Ugy látom, sok indicium szól a mellett,
most már megakadályozza.
hogy ez a példány valóban az eredeti, de ameddig al reál iskola uszodája Kőszegen a t.
„Kek eger* lett * a „Sárga csikódból. Utóbbi
minden kételyem el nem oszlik és amíg a tudomáigen szép film valami iráshiba miatt eltévedt postanagyközönség részére megnyittatik.
szállitáskózben. „A kék egér" igen nagy közönséget nyos kritika egész fegyverzetével nem vizsgáltam
12 K — f.
vonzott, jól is mulatott a pikáns izü ötletes bohó- felül az okmányt, korainak tartom arról érdemben 'Uszójegy az idényre
nyilatkozni.
Mindenesetre
az
a
körülmény,
hogy
ez
Fürdöjegy
az
idenyre
8 „ — n
zaton, melyet kitűnő művészek juttattak vászonra.
Kellemetlenül hatott, hogy annyi serdületlen gyerek eddig az egyetlen ismert irott példány, — mert a Havi türdőjegy
4 , — ,,
is végig nézte. Ugy látszik sokan nem tudták, hogy többiek mind nyomtatásban vannak — hogy ezt a i Egyes uszójegy
—
„ 50 B
mi is az a kék egér. Bizonyára azt gondolták, hogy példányt maga az akkori kancellár, Illésházy irta
fürdöjegy
— „ 20 „
valami mulatságos állathistória. Időközben megkerült alá, sőt hogy azon a kancellárnak eredeti kézirásu
1
javításai
vannak,
mutatja,
hogy
valószínűleg
ez
az
lelyörségi
jegy
—
, 10 ,
a „Sárga csikó". Ma délután 0 órakor és este
,9
eredeti
példány.
A
Neue
Freie
Presse-ben
Túrba
órakor mutatják be.
A mav palyamunkasok f. hó 7-én tartott mulat- tanár nyilatkozik a pragmatica sanctió eredetijének
sága alkalmával felülfizettek a következők: Fürst állítólag Magyarországon történt felfedezéséről. Kije
osztálymérnök 280 K ; Katona segédmérnök, Kiss lenti, hogy Csekey tanár valószínűleg annak a hiteU j temetkezési vállalat.
pályafelvigyázó 1—1 K ; Kovács József pályaőr 20 les szövegnek a kéziratát találta meg, amelyet a
Van szerencsém a n. é. közönséggel tudatni,
tillér, mely szívességért ez uton mond köszönetet a nyomdába küldtek. Túrba professzor maga a prag
matica sanctió szövegeinek jubileumi kiadásában az ; hogy asztalos-üzletemet
rendezőség.
1722. julius 17-én a pozsonyi királyi várban a magyar
Ingyenes balatoni kalauz. A „Balatoni Szövetségiországgyűlés összaudienmján VI. Károly császárnak,
nek most jelent meg az ingyenes balatoni kalauza.
mint Magyarország királyának átnyújtott I. és II.
A szép képekkel díszített kalauzt a szövetség 00
törvénycikk
eredeti szövegét lefényképezte és publi- kibővítettem és minden a temetkezéshez szükezer példányban nyomatja és osztja szét. 10 filléres
kálta;
azonkívül
ő nyomatta le elsőnek az 1723-iki séges cikkeket szereztem és szép valasztekban
bélyegdij mellet a csinos füzetet bárki megkaphatja
torvénynek
nyomatot
szövegét, amennyiben a beve- raktáron tartok.
a szövetség titkári hivatalánál Balatonfüreden.
zetés és a pragmatica sanctió jön tekintetbe (I és
Legolcsóbb és pontos kiszolgálást biztosítva
Egy sorozat müveszies reklámbelyeget adtat ki
II. törvénycikk), a bécsi állami levéltár egy példá•Bersonművek" Budapest VII., amelyek miudenkikiváló tisztelettel
nyából, amelyet ez a magyar udvari kancelláriának
»ek ingyen megküldetnek egy 5 filléres levélbélyeg
adott át. Ezen lenyomat tábláin az első eredetinek
beküldése után.
két utolsó sora az alatta lévő aláírásokkal és pecséasztalosmester
Balatonmelléki borok: szentgyörgyhegyi tekkel fakszimilében jelent meg.
Harc az albán folkelok ellen Durazzóból jeleno-bor literje 1 K, szigligeti 1913-as 8 0 ' fillér.
Kőszeg, Kiraly-ut 3 2 . sz.
Kőszegi udvari és barna malátasor. K a p h a t ó : tik: A Délalbániában megindított önkéntes toborzás
Maitz József belvárosi fiiszcrkereskedésében. teljes sikerrel járt. Az önkéntesek olyan nagy
számmal álltak a zászlók alá, hogy ezáltal az ott
állomásozó albán csendőrség felszabadul és az ország
belseje felé indulhat. A fejedelem tervei szerint a
délen felszabadult csendőrségnek a felkelőket Tirana
Athelyezes Szűcs Zoltán dr. alsólendvai járás- felé kell visszanyomni. Általános az a felfogás, hogy A z ú r i v i l á g
cipötisztitószcrc!
•irot a király az igazságügyminiszter előterjesztésére a felkelők nem fognak belemenni a döntő küzdelembe, Kapható 00 filléres és 1 koronás dobozokban Kőszea leisoőri kir. járásbírósághoz a VII. fizetési osztályba hanem megadják magukat. Mértékadó körökben
gen Deutseh Dávid bőrkereskedőnél, Kálmán Lajos
sorozott járásbiróvá nevezte ki.
feltétlenül bíznak abban, hogy a rendet az egész
... , A . tartalékos tisztek tanulmányútja A Vasmegyei országban rövid időn belül sikerül helyreállítani. — cipőkereskedőnél és Kovács Viktor bőrkereskedonél.
Nagybani szétküldési telep:
i;irl. 1 iszti Egyesület tagjai a felsőbb katonai ható- Durazzóból jelentik: Eddig még megerősitetlen hírek
|{(>it«>R
é s MYii'mm I Sii<l:i|><**t, V I I .
ság beleegyezésével ma Pólába indulnak a hadiki • szerint Achined bég Mati
emberével a malisz-

Uszoda megnyitás.

temetkezési

vállalattal

Szetnics István

Vidéki hirek.

IIA

ICIS 1

Leather Polith

Horgony-thymol-kenöcs.
Könnyebb ••rül.-»okr »1. nyitott ti 4y4cJ
•obokn^l A.Ug kot. - 80

Meghívás

Horflony-Liniment. ü s ü

a kőszeg-szombathelyi helyiérdekű vasút

a Horgony-Pala-Expeiltr ptMlv'k&i
Ká>l*lomairntr« h»d6r««fU*» httlAfekoil, rbetunAnA!
k0*fvAoyn«l »th
kor. - » . 1*0. I—.

részvénytársaság

Horgony-vas-albuminat festvény.
V*r«i«(<>Djl*ft)éi »• aápkArnil.
Ot«kj«: kor. 1 «0.
k«yb»tó • Ujtót.b tTfiíiiicriírttn vagy kSfTtt
lenül i'»»«i>r»«b»ta
lr llcltr M tniy irtcililu trotil n»H
^ uirlirlltl, Prtfi I, íllulillilfKH >. ^

Szombathelyi

1914. évi j u n i u s h ó 25-én d é l u t á n ' 2 3 ó r a k o r
Kőszegen a Városháza közgyűlési termében
tartandó

Jakarékpcnztar

XXXII. évi rendes közgyűlésére.

J^ésAvénytarsaság

kőszegi fiókja,

Napirend:

K ő s z e g , K i r u l y - i i t (I. «»/.
S t r u e z szálloda mellett.

1. A z igazgatóság jelentése az üzletkezelés felől.
2. A z 1913. évi szainadás és mérleg előterjesztése, megvizsgálása és meg-

Elfogad :

állapítása.

Leszámítol

3. A felügyelő-bizottság jelentése.
4. Határozathozatal
a tiszta nyereség
adása felett.
Kőszeg, 1914. évi május h ó 30 á n .

bctL teket
'
jelenleg nettó 4 » „-OS kama—
—
_
tozassal
betéti könyvecskére es folyószumlara. A kamatozás a betetet követő napon kezdődik,
betét kifizetésekei felmondás nelkul eszközöl

FolyÓSit;
*

:

" 1 aláirasos üzleti es magánváltókat mindenkor a legelőnyösebben

rendes es törlesztéses jelzálogkölcsönöket
földbirtokokra es v.irosi hátakra; m a g a -

s a b b kamatú kölcsönöket alacsonyabb
kölcsönökké változtat (convertál).

tőzsdei megbízatásokat eltogad

S z e l v é n y e k e t * költségmentesen bevált, szelveny^
1 ivek't a szelvényutalvány (talon)
alapjan díjmentesen beszerez
Á t u t a l á s o k a t

lefizetéseket eszközöl a világ bármely piacán teljesen díjmentesen

'

aUam|

-

Értékpapírokra:
r

,,s

mai;an

előleget ad

Az

kamatú

Értékpapírokat: n*p' •irf°iy'ii»on \esz e- euj.
———————

felosztása és a felmentvény

P a r irokr »

Sorsolás
alá
esö tesseg
értékp.r.rokat árfolyamvesz—
—
ellen biztosit

meg-

igazgatóság.

Az üzleti száraadás és mérleg, ugy az igazgatóság és a felügyelő bizottság jelentése
a közgyűlést megelőzőleg H nappal a társaság pénztáránál a hivatalos órák alatt megtekinthetők.
A közgyűlésen az a részvényes bir szavazati joggal, aki részvényét vagy részvényeiről szóló letétjegyét (20. és L\S JÍ.I 8 nappal a közgyűlés előtt a társaság pénztáránál letette.
Egy részvényes saját letett részvényei után 20 szavazatnál többel nem bírhat, egynél tobb meghatalmazást nem vállalhat s a ineghatalmazót megillető szavazatokkal együtt
sem birhat többel 40 szavazatnál.
(Utánnyomás nem dijaztatik.)

_

Értékpapírokat fs "tckcket "rzcsre

és kezc

"

*
'
lesre átvesz
Tekintettel, hogy hazánk legnagyobb pénzintézetével a
I'esti Hazai Első Takarékpénztar Egyesülettel SZOÍOS .isszekottetc sben áll, mindenfele takarékpenztari és bankuzleli
megbízást a legelőnyösebben bír lebonyolítani.
Mint az Klső Magyar Altaíanos biztosító tarsasag ügynökségé mindenféle biztosítást eltogad és felvilágot tussal kcsz• ggel szolgál.

Központ: Szombathelyi (regi) Takarékpénztár
Szombathely

S \V O Y-SZÁ L L O D Á
BUDAPEST, VIII., József-körut 16. sz
Modern oálloJa újonnan berendezve, légfűtés, hideg

meleg viz minden

szobában,

lift

éjjel-nappal.

RENDES SZIDOR tulajdonos személyes vezetése alatt.

A l a k u l t : 1867-ben.

Alaptöke 1,600 000 kor. T a r t a l é k o k : 100.000 kor.
Takarékbetétek 15 millió koronán felül.
Saját tökéi 2,250.000 k o r o n a .

és

E G Y Á G Y A S szobák 3 koronától, K É T Á G Y A S szobák 5 koronától
fűtés, világítás és k i s z o l g á l á s s a l . A szobák feltétlen tiszták.

Hosszabb tartózkodásnál

engedmény.

Újonnan bevezetett Pensió-rendszer, napi ellátás 4 koronáért
Napi háromszori étkezés.

A PEREGRINUS zarandoklat rendező-bizottság

HAVI S Z O B Á K 80 K O R O N Á É R T .

1914. évi augusztus hó 29-én

Fáj a foga?

Dr. KÖVÉR VIKTOR vesetése alatt

Műfog

kell!

zarándok-különvonatot

Scharpf 3enő

indit Lourdes-ba

vizsgázott fogtechnikus mester

Svájcz ós Szavoján át, Kinsiedeln, Luzern, Genf,
Paray le Moninl érintésével, 14 napi utazási
Urtammnl. — Arak teljes ellátással: I. oszt.
540 K, 11. oszt. 420 K, III. oszt. 255 K.

segit a bajon.

Részletes

program inot

kiadóhivatala

küld

a

Szombathely, Srzsébet királyné-utca
7. szám, félemelet.

„Peregrinus"

Rendel délelőtt 8 órától délután 5-ig.

Budapest, I , Kelenhegyi-ut 47.

GuHiwí

STOCKCOGUAC
MEDICIN A L
hivatalos

ólomzárral

ellátott

p a l a c k o k b a n mindenütt k a p h a t ó

CAMIS*sSTOCK
gozüzamü

gyáriból

B A R C O L A .

Császárfürdő

B u d a p e s t e n . Nyári es tel
gyógyhely, a magyar Irgalmasrend
tulajdoni. Elsőrangú kenes hevví/.ü radioaktív gyógy-_
forrásai; modern berendezésű gőzfürdő, kényelmest
iszapfürdők, iszapborogatasok, uszodák, külön hölgyek ,
és urak részére. Tórök-, ko- es marvanyfürdok; holeg-,)
szénsavas es villamos vízfürdők. A fürdők kitűnő j
eredménnyel használtatnak főleg csúzos bántalmaknál,
es idegbajok ellen. Ivo-kura a légzőszervek hurutos !
eseteibrn s altesti pangásoknál. 1Í00 kényelmes lakó-!
szoba. Szolid kezelés, jutányos árak. Gyógy-és zenedij
nincs. Prospektust ingyen és bérmentve küld
az ignzgutoNÚg
Nyomatott Rónai Frigyes '^:>yrnyoindájában Kőszegen
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