15. szám.

Kőszeg, 1016. április hó 9-ón.

XXXVI. évfolyam.

KŐSZEG ÉS VIDÉKE
E L Ő F I Z E T É S I d R :
Kgész évre 6 korona, fél évre 3 korona, negyed
évre 1'50 korona, egyes szdm dra 10 Tillér.
Elífizetési

pénzek

a kiadóhivatalhoz

cimzendők.

lv£eg-jelenilr

Wolf

v a s á r n a p .

Felelős szerkesztő és kiadó : RÓNAI FRIGYES.
Szerkesztőség és kiadóhivatal : Kőszeg, Várkor 39. szám.

Takarékosság és kitartás.
A Varosok Lapja szamara irta

m i n d e n

Zsigmond.

A központi hatalmak helyzete a hadi tereken nagyon kedvező.
Ausztria-Magyarország
elorte kitűzött celjat. Szerbiát és Montenegrót
hatalmunkba kerítettük. Olaszország betorese
ellen eredményesen vedekezünk. Az oroszokat
nemcsak hogy kiűztük, hanem tőlük nagy területeket el is foglaltunk. Nemet szóvetsegesünk
most egész erejevei tamadja a franciakat.

nagyon bajos. Nein merik kiadni a lisztkészletet
és nem tudjak beosztani a kiutalast, mert
mindig attól kell tartamok, hogy valamelyik
napon egészen üresen fog állni a raktár.

Ily súlyos helyzetben — ezt ismeteljük —
nem lehet eléggé magasztalni a togyasztóközónseg hazahas magatartasat és a varosok
vezetőinek telaldozó munkásságukat és körültekintésüket. Pozsony városanak polgármestere
lelkes felhívást intezett a lakosokhoz, melyben
felderíti a jelenlegi nehézsegeket, de egyszersmint megnyugtatólag is szol. A rekvizició
Ép oly megnyugtató, mint katonai téren, a eredményesen folyik, de a rossz utak es egyeb
gazdásági helyzetünk. Nemetorszagban a negye- forgalmi zavarok
folytan a szállítás
most
dik hadikólesón megint
fényes eredmennyel nehezseggel jar. Ezenkívül a gazdak most a
jart és a pénzszükségletet hat hónapra, azaz nagyon lo.itos tavaszi vetessel vannak elfogegeszen őszig biztosította. Minálunk is reinel- lalva. A polgármester ezúton konstataija, ho^y
hetó, hogy a küszöbén levő ujabb hadikólesón a polgárok egy resze el birta inagat látni lisztalkalmaval a közönség megint keszseggel fogja keszlettel, sőt vannak, akik túlzott ovatossagbol
rendelkezesere bocsatani a pénzügyminiszternek meg nagyobb készletet is szereztek be, mint
disponibilis tőkéjét. A pénzbőség nagy, a beamelyre nekik a j ö v ő termesig szükségük van.
fektetesi értékpapírokat, zálogleveleket es közEzekhez fordul, hogy a feleslegüket a varos
ségi kötvényeket vásárolják, ugy hogy egyes rendelkezésere bocsássák, mely nekik a beszálbankok — ami a haboru közepette elég csoda- lítandó lisztet teljes maximális áron meg lógja
latos — a varosoknak máris ajánlatot tesznek teríteni. Nem volna igazsagos, ha az egyik
torleszteses kölcsönre.
felesleggel rendelkezik, mig a másik meg szükCsakis egy tekintetben állanak fenn nehéz- séget szenved. És végül arra ligyelmezteti a
segek, még pedig az élelmezes teren. Különösen polgármester az illetődet, hogy attól, aKi felesvarosaink küzdenek a liszthiannyal. A hiány leget önként be nem szallitja, ez nemcsak hogy
kártérítés nélkül el fog koboztatni,
első sorban a kenyerlisztben erezhető. Ennek minden
hanem
a
birtokos még ki is leszi magat nagy
az oka könnyen magyarazható. Mindenekelőtt
— ami nagyon termeszetes — a hadsereg óriási büntetesnek.

H y i l t t é r sora 4 0 f i l l é r
Hirdetések

nagysdg szerint jutdnyos
szdmitatnak

drban

meg.

a zsirárak fokozatos leszállítása ep «ly hatással
lesz a sertesarak olcsobbodasara. Sajnos, hogy
az akkor kifejezett ketelkedeseink beigazolódtak
es a zsirarak maximálása elhibázott rendszabaly
volt. Ma a zsir ara a termelővel való forgalomban ót és fél koronaban van megállapítva
mig a kövér sertésnek az ara 0 korona körül
mozog. Hogy a termelő ily körülmények között
nem bir zsírt produkálni, ez természetes. Ep
ugy érthető, hogy ma zsirt nem lehet kapni,
se nagyban, se kicsinyben.
A zsirhiany oly nagy, hogy a polgármesterek kénytelenek a március 10.-atol kezdve
érvényes és inar megállapított detailárat lelfele
korrigálni, azaz felemelni, mert a hentesek kijelentették, hogy a megállapított arban a közönségnek zsírt es szalonnai szolgaitatni nem
kepesek.

A hentes nem ad többet egy fél kilónál,
ezt is csak vesztesegre a rendes, régi vevőknek.
A polgármesterek, kikre a detailarak megallapitasa van bízva, a kicsinyben való elarusitasnal tekintetbe vettek ezen viszás helyzetet es a
detailart eleg magasan állapítottak meg, egy
koronaval magasabban, mint a nagybani art,
de még ez sem hasznai, mert a hentes meg
hat es fel koronáért sem birja veszteség nélkül
előállítani a zsirt. Egy rendesen j ó l ertesült
becsi lap, a „Neue Freie Presse* azt jelenti,
hogy a magyar kormány foglalkozik a kérdéssel es hogy a maximalis araknak a beszüntetése
küszöbön áll. Meglehet, hogy inig e lap az
kenyerszüksegleteről kell gondoskodni. A polgári
A polgármester felhivásanak eredménye is olvasó kezeibe kerül, a hír már ténnyé is valt
ellatasra csak azutan kerül a sor, m é g pedig volt. Igaz, hogy nincsen nagy felesleg és haes a maximális arak beszüntetése inár publicsakis a lehetőseg kereteben. Sok varos mar mindenki be is szallitana, ez alig volna ele- kálva lesz. Igaz, hogy a zsirárak ez esetben
huzamosabb idő ota csakis a pekeknek bir jut- gendő a varosnak egy napi szüksegletere. D j jelentekenyen fel fognak szokni. De mi haszna
tatni kenyérlisztet. A lisztelarusitóknak pedig megható volt látni, hogy mennyien hoztak be, is a maximalis arnak, ha csak a papiroson all
csakis fehér lisztet, azaz foző-lisztet es nullasat. ha csak nehany kilogrammnyi feleslegüket is. és zsírt nein lehet kapni. Meg mindig j o b b a
Aki tehát fekete kenyeret akar enni, erre csak- A polgárok jelét adtak áldozatkészségüknek, drágább zsír, mely megkapható, mintha egyis a pek réven bir szert tenni. Aki pedig a ósszetartasuknak,
kotelessegerzetüknek
es a altalan nincsen.
kenyeret odahaza akarja kesziteni, az a liszt- szolidaritásnak.
kereskedőnél csakis fehér lisztet kap. Az embeAz emiitett becsi lapnak jelentésével ellenNekünk
a
z
a
véleményünk,
hogy
ilyen
rek tehát fehér lisztből készítik a kenyeret. Ez
tétben azon hírt regisztráltuk, hogy a bécsi
pedig nagy gazdásági kar. Előszór is a fehér apró rendszabalyokkal sokat elerni nem fogunk. hentesipartarsulat elnöke tudatta a tarsulat tagkenyer nein olyan kiadós, mint a fekete és tobb Nem ott kell keresni a feleslegeket, ahol nin- jaival, miszerint az osztrák kormány a magyar
Hallomásunk kormannyal egyetertoen szigorúan ragaszkodik
kell belőle, hogy az ember jóllakhassek. Másod- csenek és ahol szűkölködnek.
szerint
a
lalvakban
nem
ismernek
hiányt, sőt a zsir és a szalonna maximalis arahoz s esetszor pedig a teher kenyer jobban izlik a feketenel es ennélfogva — különösen a gyermekek bővelkednek. H a nem is mindenült, de azleg rekvirálni lógjak az élösertest. Nem tartjuk
ország legnagyobb reszeben. Egybehangzó véle- valószínűnek ezt a hírt és azt hisszük, hogy
— többet logyasztanak belőle. Kuriózumként
mények szerint valamennyi varost el lehetne inkább a zsirárak maximalasanak beszűntetese
regisztráljuk a hírt, — melyre persze felelősélátni, ha sikerülne a falvakban meglevő feles* fog megtörténni. Igaz, hogy Németország az
get nem vallalunk — nogy meg némelyik foglegeket megkeríteni.
elosertcs maximalasaval járt elő. De nálunk az
hazban is fehér kenyeret fogyasztanak. De mit
a
baj, hogy tengerihez a hizlaló csak nagyon
lehetnek, ha kenyérliszt nem kapható. Enni az
Hogy az élelmezés körül törtenlek-e hibák,
embereknek kell es nem volna baj a feher hol es minők, azt mostan kutatni hiabavaló nehezen juthat es csak ugy, ha a maximalis
kenyér sem, ha csak volna, vagy ha lesz volna. Ma mar csak arról van szó, hogy min- art jóval tulfizeti. Ha az élősertés árát inaxielegendő.
denáron, még aldozatok es szűkölködesek áran maljak, a hizlalast be fogjak szűntetni, tekinis, ki kell tartanunk az u j termésig. A harc- tettel a tengeri dragaságára. A z 50 koronás
De az a baj, hogy a városok még fehér téren eddig oly nagy áldozatokkal elért nagy kukoricaárnál és maximalt sertésáraknál nem
lisztet sem birnak kapni elegendő mennyiség- előnyöket nem szabad kockáztatnunk
belső lehet hizlalni. A m i pedig az elősertes rekviralaben. A varosok vezetőinek nagy a gondjuk. nehezsegek által. Figyelmeztetni és felvilágosí- sát illeti, ezt meg kevésbbé tartjuk valószínűMert a szükségleteket csakis csekély rátákban tani kell a közönséget mindenütt, hogy kitar- nek és keresztülvihetónek. Ez oly berendezést
utaljak ki, ugyszólva csakis egy hétről a mátásra van parancsoló szükségünk.
Egynéhány kívánna, mely a kormanynak rendelkezésere
sikra. A varosok a legnagyobb takarékossággal keserű es nehéz hónapot kell még átélnünk az nem áll és oiy nehézségekkel járna, melyekkel
és óvatossaggal járnak el a lisztkiosztásnál uj termesig, lehet, ineg elég baj a z élelmezés megküzdeni majdnem lehetetlcnseg.
Már redukáltak a napi és fejenkénti rátát a körül, de ez meg mindig sokkal kisebb szerenlehetőség hataraig es mondhatjuk, hogy a közön csétlenség volna, mintha kénytelenek volnánk
ség bamuiatos hazaflsaggal es áldozatkészséggel abbahagyni a védekezést és mintha az ellenviseli a helyzetet. A legnagyobb kellemetlenség ségnek sikerülne rajiunk győzedelmeskedni. A A d a k o z z u n k az elesett hősök özvegyei és á r v á i
a városok vezetőire a bizonytalanság. Nem tud- kitartas es a kölcsönös tamogatás egy rövid j a v á r a ! — H a d s e g é l y z ö Hivatal
főpénztára,
j á k ugyanis, hogy mikor szamithatnak pontosan ideig mindenkinek az önérdeke. Hisz nemsokára
Képviselőház.
lisztre es mennyire. Mar beletörődnének abba kilátásunk van mar lriss főzelékre, gyümölcsre
is, hogy a napi rátát le kell szállítani, m é g és addig takarékossággal talán mégis csak kilenyegesen is, ha csak tudni lehetne, hogy bírjuk.
S z e r e t e t a d o m á n y o k a t a frontra szállit a Hadmennyire számithatnak biztosan. De erre ígésegélyzö Hivatal Átvételi k ü l ö n í t m é n y e , IV. ker.,
retéi kapni — ezt belátjuk — nem lehet.
Előrelátható volt, hogy a zsirárak maxiVAczi-u. 38,
Másrészt pedig a városok helyzete ezaltal málása nem fog beválni. Azt remélték, hogy
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Repülögep pusztitás. A nyugat! harctéren már
H. appcndiculatus, H lasi.txon, R. porphyropeetus,
ciusban
lefolyt légi harcok eredménye a következő
Futeniilla (.'astriferrei, Mentha globifera, M. SteffekiaWaisbecker Antal dr.
A
német
veszteség légi harcban : 7 iégi jármű veszett
ua stb. fajukat. Szaktársai elismerésül az ő tiszteleel,
a
földről
lelőttek 3-at, eltűnt 4, az összes vosz1835-1916.
tére is neveztek el uj növényfajokat, így a többek
teség
14
légi
jármű. — A francia és angol veszteség
kozt Simonkai a Centaurea Waisbecken t, Borbás a
a
légi
harcban:
Elveszett 39 légi jármű, a földről
Mentha Waisbeckeri-t.
A világot megrendítő kataklizma rettenetes
lelőttünk
4-et,
önkénytelenül
leszáll! vonalainkon
1896 ban nyugalomba vonulván s a társadalmi
zivatarja nemcsak a csatamezők veres porondjain
belül
az
összes
veszteség
44
légi jármű. Ezek
tevekenységtől is visszahúzódván, kizáróan a botanisepri el ifju»agunk színe java virágját, hanem féket
közül
birtokunkba
jutott
25,
a
többi
19 nek lezuhakának elt, egyre gazdagítván gyűjteményét s vizsvesztett duhtben mintha az itthonmaradottak sorain
nását
pedig
kétségtelenül
megállapítottuk.
gálván különösen a növényfajok változatait és a
i- végiggazolna és telhetetlenségben tobzódva, arányhelyi viszonyok különoasége miatt előálló fajtáit.
Verdun kórülzarasa. A párisi Journal írja: \
talan nagy számban szedné aldozatait azok sorából
Mikor I9U8 ban —• elkészülvén Szombathelyen verduni harcok uj fázisa veszedelmesebb, mint az
is, kik messze a harcvonal mögött várják a borzala „Vasvarmegyei Kultur Egyesület" nuizeumának uj első volt, amikor a németek gyorsan előretörtek.
ma.* tusakodás végét.
palotája — arról volt szo, hogy a természetrajzi Most nyilvánvaló, hogy Verdun lassú, de határozott
A nagy idők nagy súlya azonban a békés ott osztályt megalkossam, a növénytani anyag dolgában,
kórülzárására törekednek. Éppen ezért Petain táborhmok lakóit is megzsibbasztja. Megbénítja az erőse- mint legilletékesebbhez, Waisbecker Antal dr.-hoa
nok, francia főparancsnok elhatározta, hogy ennek
ket, legyűri a gyengéket s rohamosan megőrli fordultam, ifjúi lelkesedessel nyomban ajánlkozott,
megakadályozására ellen offenzívát indít Donaumont
kivált az évektől megviselt szervezeteket, az üregeket, hogy kérésemnek eleget tesz és összeállítja eredeti
és Vaux között.
akikben a lelek úgyis már csak laza szálakkal fűző- példányokban
Vasvarmegye
novenygyujteményet.
Diadalmas nemet roham. A Maastól nyugatra a
dik a romlandó testhez.
Nem torodve egészségenek megrokkanásává! sem, csütörtöki nap főleg Haucourt környékére irányított
E nagy hervadasban, a halál e bőséges aratá- 70 évvel vállán, de teljes erejevel inuiiKuba állott s
sában, már már elfasulunk. A veszteségek suru mintaszerűen rendezve, meghatarozva hozta össze előkészítő tüzelésünk folytán igen élénken telt el.
ismétlődése eltompítja érzékeinket s alig l»ir kiemelni a/.t a nagy gyűjteményt, melyet önzetlenül a múze- Délután élénk volt a yyalogság tevékenysége is, a
a közömbösségből, amibe az iszonyat megszokásából umnak ajándékozott. Ez a lt> nagy csomóban letett mennyiben Haucourt falut és az attól keletre erősön
sülyedunk. Elszoktunk a jovobe tekinteni, lendület herbárium 2ÖU0 növényt tartalmaz s ha más nem, kiépített támaszpontot rohammal elfoglalta. Az ellenlel a köznapi célokon tul is munkálkodni, csak ten egymagában mindeuidőkre megőrzi alkotójának a ség igen jelentékeny véres veszteségein kívül sebesületlen foglyokban két különböző hadosztályhoz
gődunk, varunk és lemorzsoljuk a sutét napokat, nevét.
tartozó 11 lisztet és 531 főnyi legénységet veszített
amiket nem éltető napsugár, hanem csak az iszonyú
Nejével, Szovják Emíliával, boldog házasságban
Az olasz frontrol A l>oberdó fensikon Selztől
haboru nyomán tauiado langcsóvák világítanak meg. élt s kot óv előtt ulte meg családja körében aranykeletre
azokat az árkokat, amelyeket az olaszok
A pusztulás és megsemmisülés e szörnyűséges lakodalmát. Azóta neje is elhalván, az utolsó évet
idejében is vannak azonban veszteségek, aunk bar mar betegeskedve, elgyöngülve töltötte s t. hó 4.-én nemrég megszállottak, teljesen megtisztítottuk az
ellenségtől. Az ol iszok ellentámadásai meghiúsultak.
nem közvetlenül a fegyverek mérkőzéséből érnek, hunyta orok álomra szemeit, 82 ik életévében.
mégis felráznak tespedesunkbol s nem muló órákra
Az uj nemzedék a közelet mezejéről már két A Ledró és a Judicariák szakaszon az olasz tüzértöltik el ftj dalommal u i f ü i i k i t , hanem tartós rez- évtized óta visszavonultan elő » csendes szobájában, ség élénkén tüzelt. Gyengébb olasz haderők támagésbe hozzak érzelmünk húrjait s lepergő könycsepp szárított növényeinek ezrei között buvárkodo öreg dásait a Ledró tótól északkeletre fekvő állásaink
jemk felszáradtával megfakasztjak az emlékezet es urat csak kévéssé ismerte, de mi az öregebbek, a ellen és u Üaone völgyben visszautasítottunk. Egyéb
kegyelet örökzöld borostyánjait.
deresedok, egész valójában értékelhetjük elete muu- kent a harci tevékenység az egyes szakaszokon
mérsékelt tüzérségi tűzre szorítkozott.
Ezzel a borostyánnal adózunk most Waisbecker kajat és tolmácsolhatjuk annak tartalmát.
Antal dr. polgártársunk emlékének is, mert hosszú
A természet egyik birodalmának, a környezeéletének munkásságává! mint orvos es városunk tünket megszépítő, illattal, színnel betöltő növénytársadalmának buzgó tevékenységű fertia, nem csu zetnek kutatója és megismertetője dőlt ki Waispan szűkebb hazaját szolgalta kiváló kotelesseg- becker Antal dr.-ral. Mintha az idén a növényVárosi ügyek.
erzettel, hanem mint lelkes ós fáradhatatlan botani- zetünk is kedveskedni akart volna megertő hű baratHirdetmeny
kus nevét az ors/.ag hatarain tul is ismét tte és tis/.- janak : korabban, szokatlanul hamarosan kizsendült 1&07 910
teltle tette s a „scientia amabihs", a növénytan a rngy, felütötte fejét a hóvirág, kibontongatt ik szirTobb oldalról hallatszik, hogy a hadisegélyt
tudományának évkönyveiben megörökítette.
élvező
asszonyok, vagy nem szívesen, vagy egyáltamaikat a sárga kankalin, az illatos ibolya, a kökör1830. január 29.-én született Kőszegen s tanul- csin, árvacsaláu és egyéb kikeletet hirdető tarsaik ; lában nem vállalnak házi és mezei munkát. Felkérem
mányait a bécsi egyetemen elvégezvén, lS57-ben a remény zold színe pedig végigomhk mar mezőin- a város közönségét, hogyha fenti eset tényleg előmegszerezte az orvosi oklevelet. Süuiővarosaban ken, erUőinken s a hegyégünk labat rózsaszínű fordulna, a panasz! adja be nálam, hogy a h idisegély
teleped ven meg, líSíil-ben Kőszeg varos tiszti orvosa tinóm leheletként lepi oe a/, oszi barackfák remek leszállítása, vagy megvonása iránt azonnal intézkedhessem.
lett, egyúttal jarasi orvos is, utóbb pedig Vasvar vtragzasa.
megye tiszteletbeli főorvosa. Orvos) hivatása mellett
Kőszeg, 1916. ápiilis hó 5-én.
Siettek a virágok nyilani, hadd lássa még egyazonban minden szabad idejét a társadalmi téren szer legavatottabb vizsgálójuk kedvenceinek életbe
Jambritt Lajos, s. k. polgármester
hasznosította s tevekeny részt vett a közjóléti es szökkenését mielőtt orok alomra hajtana fejét.
emberbaráti meg ugyób intézményeiben varosunknak,
Azok pedig, akik vemnk élvezik es utánunk
nem csupán a meglevők fejlesztesébeu, hauem mint fogják élvezni kies tájékunk dűs növényzetét es sok- esi 916
Hirdetmény
uttorö, ujak létesítésében. Kisdedóvónk, tuzoltó- fele kepviselöit a virágok szines poinpajanak, vala- népfolkelő kötelesek bemutató szemléje tárgyában
egyesuletunk, iskolaszékünk, a kőszeg—szombathelyi hányszor a szabadban kalandoznak halával adózzaFelhívom az 1H98 évben született hadkötelevasút, a Kőszegi takarékpénztár stb. sohasem felejt- nak Waisbecker Antal dr. emlékének. Hiszen ö seket, valamint azon 1865—1897 évbeli népfölkelésrs
hetik. el azt a munkásságát, melyet férfikora delen,. volt az, aki növényzetünk megismertetésével meg- kötelezetteket, akik az eddig elrendelt népfolkelési
mindaddig inig az oregedesevel beállott betegeske-l ajándékozott bennünket és eletenek java idejét szeu- bemutató szemlén meg nem jelentek, hogy az 1916.
dese engedte, lelkes odaadással kilejtelt.
telve e szép szakmanak, szorgalmas muukajanak április ho 14 én megtartandó bemutató szemlén ponJ )e ha puritán jellemevei és a kozszulgalal gyümölcsét ertekes örökségül hagyta a ludomanyra. losau reggel ' ,8 órakor a városi surtkerthelyiségben
terén, valamint a társadalom érdekében vegzett
Áldás emlekere !
megjelenjenek.
sukoldaiu működésével polgártársainak becsulesét,
Chernel István.
A távolmaradók karhatalommal fognak előtiszteletet és szeretetét sikerült is megszereznie,
vezettetni
és ellenük a büntetési eljárás is megindul.
maradandó es legnagyobb erdemeit mégis a növényKőszeg,
1916. április 7-én.
tan irodalmában kunyvolhetjuk el, mert nem csupán
Hirek
a
háborúról.
Á J . v ? f / l . l o Z f t l rendőrkapitány
legalaposabb gyűjtője és ismerője volt vidékünk
Horájanak, hanem ismertetője is es melybe vágó
A Mdas balparti francia hadallasok elfoglalasa.
kutatásainak köszönhető, hogy egy egész sorát a A nemei fóhadiszallas jelenti: A Maastól balra az 7ÍM> l'Jlti
Hirdetmeny
növények uj fajának vagy fajlajanak lelfodozte, le- eiienseg valamennyi allasa a Forges pataktól északra
A in kir belügyminisztériumnak 51201/887 sz.
írta s a tudományba bevezette. A inult szazad Haucourt es Uetüiucourt kőzött kezünkben vau. A
korrendelete
értelmében figyelmeztetnek az illető
70-es éveiben kezdett előszeretettel foglalkozni a Uonaumont erődtől délnyugatra es delre csapataink
szőlők
vagy
gyámok,
miszerint ÍJ éven aluli gyerbotanikával, kulonoseu mikor Freh Alfonz bencés francia arcokért es támaszpontokért harcolnak.
mekeikel
illetve
gyámoltjaikat
vasúti szerencsétlentanár, a helybeli gimnázium lt*75/7b evi „ÉrtesítőAz angol keleti partvidék leyi bombazasa. Egy ség okozhatásától (köd <bálás, a sínekre kövek rakása,
jében" Kiadta a vidékünkön tenyésző noveuyek német tengerészeti hajóraj az április 2-ról 3 ra virjegyzékét. Ez az enumerácio a kerti növényekkel raUó éjjelen harmadízben tamadla meg az angol vasúti jelzők megfordítva állítása stb.) 101) frtig teregyütt, miudossze meg csak 666 fajt tartalmazott, k.eieli partvidékét. Ezúttal annak az északi részét: jedhető pénz — esetleg 10 napig terjedő elzárás
amit Freh később is folytatott fáradozásai annj íra Eiinbouiyuot, s Leilüot, a Uirlh of Fort melletti büntetés terhe alatt a legszigorúbb hizi fegyelem
bővítettek, hogy az 1882-ben kiadott jegyzékebeu dokk leiepekei, New-Castlet es a fontus hajogyarakat gyakorlásával tartsák vissza.
Kőszeg, 1916. április 1-én.
1110 fajt (a fajiakat is beleszámítva/ sorolhatott fol. valamiül a 1 yne folyó melleti kohokat és gyárakai
Kőstryt Júzset r e n J ó r k u p i U n y .
Waisbecker Antal dr. ekkortájt nagy buzgósággal számos robbanlo es gyujto lövedékkel igen hatásogyűjtögetett mar s gazdagította herbáriumát, ugy sán bombáztuk, ll.itaimas tüzeket es heves robbahogy ő is l8iS2 ben adhatta közre „Kőszeg és vidé- nasokal figyeltünk meg, amelyeket uu^y terjedelmű
kének edényes növényei" c. művét, inelyoen lOüíS Osszeoiuiasok követtek. New-Castle mellett egy ütenövényfajt említ lelőhelyekkel. Mind nagyobb oda get elhallgattattunk.
Helyi hirek.
udussal szentelvén erejet a novenytaui kutatásoknak,
Térhódítás az olasz fronton. A harcvonal egyes
Katonai szemlet tartott városunkban szerdán
összeköttetésbe került a hazai es külföldi nevesebb
pouljam
a tüzérségi tevékenység mindkét részről (Jerstenberger Frigyes lov.ig, pozsonyi
hadlesttloristakkal, egyre masra irta szakbavagó ismertetéelénk
volt.
lgv
a
Uoberdo-lensik
szakaszán,
Malparancsnok
helyettes,
a
12
es
vadaszzászlóalj
pótseit a hazai és külföldi szakfolyóiratokba s munka
borgethnel,
a
Col
di
Lauán
es
a
Judikáriákbiu.
Az
kerete
felett
és
teljes
megelégedésének
adóit
kitársa Jelt a Kerner fele n.igy „Fíora austro-hungariea
Adamello
szakaszokban
csapataink
a
Lobbia-Alta
es
fejezest
a
tapasztaltak
felett.
A
katonai
reáliskolában
••xsiccata-nak" is. melyben tobb újonnan leirt növényfajt eredeti szárított példányban kozolt. 1891-ueu a Monté Fumo K >zoti megszálltak a határszéli hegy- is tett látogatást, meghallgatta az elöadasokat és
gyönyörrel nézte a leendő h idfiak katonás elléptekiadta „Kőszeg videkének llorajat" az ujabb gyujté gerincet.
sek eredményével bóvitve s itt mar 209S fajt sorol
Francia vedomuvek elfoglalasa. A német nagy- teset. Iltartózkodása alatt látogatást telt a báró
hatott I I, melyek kozt 51U faj Kőszeg vidékére, vezérkar jelenii: Üou iumout eród környékén csapa- Miske és Chernel-esaládnál.
4J1 faj pedig Vasvármegye flórájára uezve uj. Freh taink április 2.-án az erődtől délnyugatra és délre,
Szemelyi hir. Reményi Ferenc honvédezredes
Alfonz es Waisbecker Antal dr. lelkes növénytani valamint a Uaiietle-erdóbcu eros francia vódJműve- néhány napon ál városunkban időzött, honnan csükulaiasailól ösztökélve l'iers Vilmos nyűg. őrnagy ket elkeseredett harcban elfoglaltak es az elfoglalt törtökön tért viss/ci szikhdlyóre Sopronba.
is reávette!te magát a botanikára, ö is gazdag her- állásokban az ellenségnek a lugutoboi éjszakáig
A fogimnaziUínot o héten több napi ittartózkobáriumot hozott össze s e .triász** mukodeséuek folytatott elleuta nadásait visszaverték. A franciák dás alatt meglátogatta Kassuba Dnnokos egri ciszköszönhetjük, hogy Kőszeg videke novéujrvilaganak különösen jelentekeuy erők harcbavetésével ós rend- tercita-főgiiunaziumi igazgató, miniszteri biztos ós az
olyan tüzetes kepével rendelkezünk, moiy való- kívül súlyos áldozatokkal ujbol es újból eredmény- egyes osztályokban tapasztalt tanulmányi eredmésággal példája annak, hogyan kell egy-egy szűkebb telenül intézte* rohamot a Cailotte-erdobeu elvesz- nyek felett teljes megelégedését fejezte ki az intézet
területet átkutatni es botanikaija* feltárni. Álljanak tett vedoaiű vek ellen. Április 2-iki támadásunk igazgatója előtt.
itt a Waisbecker Antal dr. kutatásából s allala alkalmival sebesuletlen foglyokban 19 tisztet és
A foapat üdvözlesa. H íjdu Tibor dr. pannonleirt uj növényfajok kozul, hogy csak néhányat 745 főnyi legénységét, tovaoba « gépfegyvert szállíhalmi
főapátot abból az alkalomból, hogy a király
említs k, a következők: Kubus (Jiusiensis, K. Horoa- tottunk be.
a
Ferenc
József rend nagykeresőjével tüntette ki
siellus, K. trichothecus, H Kőtensis, Tniaspi umüroAnglia es Franciaorszag hajoforgdmi megszűnt és Ferenc Salvator főherceg pedig vöröskeresztes
suin, l'otentilla permixta, 1'. lancjlölia, \ íola eom-Hétfőn reggol ota Uawre es Anglia kozott megszamutati, V. triatichi stb Uorbas Vmcd dr. ral egyut- kadt az átkelés. Ezzel Anglia ós Franciaország kitüntetésben részesitte, u polgármester a varos
közönsége uevóbon táviratilag udvözólte, mire a fólesju leírta a ; Kubus peracauthus, li. tnchomorus,
kozott teljesen megszuut a forgalom.
apat meleg hangú levélben mondott köszönetet.
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A reggeli vonat, melynek kapcsolata van a volna, „pár forint ide vagy oda, mindegy, van hála
A kőszegi vöröskeresztes kitüntetettek üdvözlése I
Budapest
irányából érkező éjjeli vonathoz és a fő- Isten miből", de kijelentette, hogy kőszegi lukós uz
A vöröskereszt kőszegi fiókjának választmáuyu mull!
városi
esii
lapokat és egyéb ez irányból jövő postát ő tejéből többet nem iszik A rendőrkupitány sajvasárnap tartotta rendes havi ülését, mely alkalom-j
meghozza,
nagyon' gyakran azért jön
utasok, nálatát fejezte ki, hogy nagyobb összegű birságfize
ból Jambrits Lijos szép beszédben üdvözölte a ki-|
lapok
és
posta
nélkül,
mert
a
budapesti
vonat
rend tési hajlandóságéi nem előbb nyiváuitotta, de azt nem
tiiutetti'ket, kiknek nevében br. Miske Kálmán elnök
szerint
késik,
a
mi
vonatunk
p
>dig
be
nem
várj
i, sajnálja, hogy ha vizezett tejével más közönséget
mondott köszönetet.
habár
ráérne
azt
bevárni.
Ez
érdemben
a
helybeli
felkeres, de reméli, ott majd betelik azon kívánsága,
Dr. Waisbecker Antal kiváló polgártársunknak, évKereskedelmi
Kör
kérvényt
intézett
a
szombathelyi
hogy tobb bírságot fizethessen, majd lesz gondja rá,
tizedek óta a képviselőtestület első virálistajunuk el
M.
A
V.
üzletve/etőségéhez,
aminek
elismerésre
g
y
o
r
s
hogy
nevét a társhatóságokkal közölje. Még ekkor
hunytáról méltóképen megemlékezik lapunk mai száeredménye
lett
egy
levélválasz
alakjában,
arról
is
hetykén
az felelte: „orul a közönség, hu akarmában városunk tudós kitünöségo : Cheruel Isiváu. E
értesítve
a
kérelmezőt,
hogy
a
kőszegi
vonatok
ezinilyen
tejet
kap, csak legyen." — Lám, igy vélehelyen még azt jegyezzük fel, hogy az elhunyt
temetése nagy részvét mellett csütörtökön délután után 10 percet várni fognak, de más eredménye kedik a falusi termelő a városi fogyasztóról. —
volt, melyen a városi tanács, közhivatalok és intéz- nem leit, mert a budapesti vonatok tovább is pon
Cserebogarak ropkodese arra mt, hogy jó lesz
mények képviselői, a vasmegyei orvosi szövetség tosan késnek és a kőszegi vonatok csodás pontos ellenük mielőbb védekezésre berendezkedni. A tanuló
küldöttsége is megjelent, — a gyászoló család részéről sággal — nem várnak. Van a kedvező elintézésnek ifjúság közreműködésével kellene pusztításukat és
dr. Thirring Gusztáv egyetemi tanár és neje, dr. még egy bibije. Mi haszna annak, ha esetleg mégis fáink és gyümölcstermésünk megmentését biztoWuisbecker Gyula beregmegyei főorvos, jelenleg betartanak a 10 perces várakozást és a budapesti sítani.
tart. ezredorvos és Waisbecker Jenő bírósági jegyző, vonat 11 perccel késik? l'gyis helyiérdekű vonat
Postai hirdetmény A 8, 26, 32, 48, 53, 60, 61,
jelenleg népf. főhadnagy és a helybeli rokonok lévén, legjobb ha tél órával később indítják. így 64, 65, 69, 73, 79, 88, 93, 98, 106, 112, 113, 123,
nagy száma, — a Borcsitzky családok családtagok valahogyan ritkábban nem lesz szerencséjük egy- 153, 157, 200, 217, 218, 221, 223, 224, 241, 242,
sulyos betegsége miatt volt gátolva a megjelenésben. máshoz a Budapestről jövő és Kőszegre induló 302, 301, 323, 502 es 620 számú tábori postákhoz
Koporsóját sok díszes koszorú fedte, a gyászszertar reggeli vonatoknak.
inagán postai csomagok ezidőszeriut nem küldhetők.
tá«,t Kincs István apátplébános végezte káplánjaival.
A cukorhiány városunkban is nagyon érezhető.
A mozinak mai műsora: Háborús felvételek.
A városházán és több középületen gyászlobogó Egy-egy csalad csak nagynehezen képes egy negyed,
„Tetemrehívás." (Ballada 3 felvonásban.) A ruházat
jelezte, hogy a városnak nagy halottja van.
vagy fol kilót a kereskedőtől kikunyerálni. Jól teszik
hutása. (Vígjáték.)
a
kereskedők, h i most már csak ilyen kis adagokHalálozás. A Stettner-Beyer családokat ujból
gyász érte. Csütörtökön hunyt el 08 éves korában ban elosztva adják el, mert különben a cukorral is
Stettner Gusztáv nyug. udótiszt, ki mint gyengél- az lenne, hogy egyesek túlzott készlethez jutnának.
kedő már rególa a család szerető támogatására szo- Hogy milyen nehezen lehet az országos cukorköz
Vidéki hirek.
rult. Temetése nagy részvét mellett tegnap dél- pontból cukorhoz jutni, igazolja az, hogy az előre
beküldött pénzért tett megrendelést Intőken at nem
Amerikai magyarok a vasi rokkantakert. Meg
után volt.
foganatosítják és mikor az egyik kereskedő megren- kapó példáit nyújtják Amerikába szakadt véreink
Halalozás. Varga György, a rópceszentgyörgyiek delését közérdekből a polgármester sürgette meg,
az igazi áldozatkész hazaszeretetnek. Csikágóból jött
közszeretetben álló lelkipásztora, férfikora dele'őjén azt felelték, hogy a h itóság sürgetésére is csak ugy
szerdán u vármegye ulispánjához irás ós pénz. Kuh
mint súlyos természetű agy bántalom áldozata, Eger- szállíthatnak, ha a hatóság egyúttal vasúti kocsiról
Mihály ós Uudolt ottan élő magyarok megbízásából
ben április hó 6.-án éjjel vurutlunul elhunyt. 1872. is gondoskodik és nem lehetnek arra figyelemmel,
mint egy inulutság jövedelmét, 2300 koronát juttutolt
február 9 -én született V'epen. Középiskoláit Szom hogy egy városban a cukorkészlet elfogyott, mivel a
egy amerikai bmk az alispánhoz, hogy ezt uz összebathelyen, egyetemi tanulmányait pedig, mint a megrendeléseket sorrendben fogau atositlutja. íme,
get u vasmegyei rokkanlak javára gyűjtött alaphoz
l'ázmaneum növendéke, a oécsi egyelem ;n végezte ezek is „központi hatalmak"! —
csatolják.
jeles eredménnyel. 1895. julius hó 14 -én szentelték
A koszegfalvi krumpft a gazdag Schatzlné
Sziniszezon Szombithelyen. Polgár Károly, a
pappá. Mint segédlelkész működött Vasszentmihályon,
narancsoknak nézte a szerdai hetivasáron. Megfeled- pozsonyi szinidirektor, április 20-án akarja inegkez
18'Jü-bau Pinkafőn és 1897 tői 1902 ig Kőszegen é»
kezett arról, hogy nem Siciliából hozatta, hanem ott deni Szombathelyen a sziniszezont, ugy, hogy mig
innen ment a répoeszenlgyörgyi plébániára.
az alsó erdő szélén termett. Szegény asszonyok cso hűvösebb az idő, a Kovács szálló termében játszanék
Hilalozas. Pénteken temették az évekkel ezelőtt portja vette körül, mikor a szerdai hetivásárra néhány a társulat.
városunkban letelepedett dr. Galgóezy Emilné szul. zsák burgonyát hozott, de megrém :lve hallgatták,
Doroszloban a helyi rendőrség figyelmeztetése
Czigler Magdolnát, nyug. jarasbiro nejét, néhai hogy ti fillért mer kérni darabjáért és sok könyörfolytán olyan lopásnak jöttek a nyomára, melyet a
Galgoczy altabornagy sogoruojet, ki ho»szu beteges- gésre hajlandó volt 4 fillérért odaadni. A rendőrkorneuburgi katonai felszerelési raktár káráru követkedes után 81 éves korában hunyt el.
kapitány figyelmeztette, hogy a burgonya jelenít gi tek el. A nyomozást u csendőrség teljesíti és a bűnHalalozas. Pénteken hunyt el ozv. Tannholfernó maximaiára 9 fillér, de hozzászámítva a raktározast jeleket is mar biztositottu.
szül. Pados Maria, hosszas betegeskedés után éle- és befuvarozást, megtüii, hogy kétszer ennyiért, sőt
tének S3. évében. Temetése ma délután fog a gyász- 20 fillérért árusíthatja kilóját, de egyben arról is
házból (Ege-utca 1 sz.) vegbeinenni. Az elhunytat igyekezett meggyőzni, hogy mit szólna ő, ha szegény asszony lenne és neki is kellene venni 6 fillérelőkelő rokonság gyászolja.
Heti krónika.
Lelkigyakorlat njk szamara Az oltáregyesulet ért darabját. Ez sem hatotta meg. Összerakta holmi
A negyedu hadikólesón A becsi lapok jelentése
lelkigyakorlatot rendez nők számára. A szt. beszédek ját és elvitte a piacról. 20 korona pénzbírságra lelt
u gimnázium disztenneben lesznek április 15, 10 és elitélve. — Ez alkalommal az eljáró rendőrkapitány szerint a negyedik osztrák hadikólesón kibocsátású
17.-én délután 5 órakor. A vezetőség ezen ulon is hangosan figyelmeztette a közönséget, hogy a nem u legközelebbi napokban fog megtörténni. Budapesti
meghívja a tagokat és szívesen lat bárkit, ki részt suly szerint történendő burgouyavásárlásnul vegyék bank korok ben ugy tudják, hogy az osztrák kölcsönohajl venni, hu nem tagja is az oltaregyesuletnek. figyelembe, hogy igen nagy szeműből 8 darab, nel egyidejűleg, illetve közvetlenül utána megjelenik
kevésbbé nagy szemnekbol 10, közepes nagy a negyedik magyar hudikölcsönre vonutkozó felhívás
A kőszegi turista- es szepité egyesület jövő
ságuból legalabb ÍJ arab egy kdó és igy vásárol- is, ugy, hogy u jegyzesek e ho második felében
vasárnap d. e. 11'/j órakor a helybeli főgimnáziumjanak darabszám, különben az árdrágító vevő is meg megkezdődhetnek. Ezuiiai is kibocsut u pénzügyban tartja ez évi rendes közgyűlését a következő
büntethető.
miniszter hat százalékos járadékot, még pedig ugyantárgysorozattal: 1. Elnöki jelentés az elmúlt évi
olyan
árfolyamon, amilyenen a legutolsó hadikölcsönt
A tejfelek piacrahozatala oly csekély, hogy
műkodésrol. 2. .Jelentés a pénztar és számadás megkibocsátották.
Kibocsátanak azonban a járadékon
vizsgálásáról. 3. Egy megüresedett választmányi tag- szinte szánalmas látvány azt a sok várakozó asszonyt
kivul
ot
és
fél
százalékos pénztári jegyeket is,
sági hely betöltése. 4. Esetleges indítványok tár- a piacon megfigyelni, mikor sóvárgó szemekkel lesik amelyeknek tiz évi lejarata lesz. A nagy pénzfelesa Király ut felől váró vidéki kosaras asszonyokat
gyalása.
és ha egyik-másik feltűnik, de nem a piacnak tart, leg es az általánosul es/.lelheto kedvező hangulat
Jotekonysag. Dr. Waisbecker Antal elhunyta
hanem más utcába, vagy egy boltba megy, azonnal ulapjáu biztosra lehel venni, hogy a síkor ezúttal
alkalmából csaladja 300 koronái adott at a varos
panaszt te znek a piacon eljáró hivatalos közegek- sem fog elmurudm és u negyedik tnagyur hadi
polgármesterének a hadiárvák javara es mijd mm
nél és követelik a piacon való elarusitast. Ebbm kölcsön ép oly fényes eredménnyel fog zárulni,
den jótékony egyesületnek juttatott néhány szaz
igazuk is van és a hatóság ez érdemben el is jar, unni uz első három.
koronát, 300 koronát pedig az önkéntes luzoltóamennyiben képes ra, mert egyetlen helypenztszedo
Magyar varosot a *ozülelmez jsert. A magyar
egyesületnek, melynek mintegy 50 evvel ezelőtt
rendőre nem elég ahhoz, hogy a város minden irányá- városok országos kongresszusának elnöksége Buda
egjik alapítója volt.
ban még lesben is álljon. Tényleg igazuk van, akik ezt pesten ülést tartolt, amelynek legfontosabb tárgya u
Tanulmanyi ösztöndíjat alapítanak a Waisbecker k ivelelik, inert különben elvonják az élelmicikkeket
kozélelmezés ügyének rendezése volt. Az elnökség
Thirring Borsitzky családok dr. Waisbecker Antal em- az ellenőrzés elől, megkárosítják a várost a helyelhatározta, hogy az élő sertések maximális araink
lekere. Az erre vonatkozó alapítólevél megszerkesz- peij/.jóvedeiemtoi, de nem igazsagos az sem, hogy a
megállapítása es u varosok sertéshizlalásinak t á m tese ügyében a család most tárgyal a polgár- házba rendelt elárusító asszonyok készlete fölös
gatasa céljuból surgós felterjesztést intéz u kormesterrel.
mennyiségben kerüljön egy-egy háztartás a és a mányhoz.
Parkot készíttet a polgármester az Altalános szegényebb néposztály szazai nélkülözzék a tejfölöket,
Jjtdkonycelu magyar álla ni sorsjáték, Ü es. és
Takarékpénztár előtti téren, jobban mondva a volt melynek pedig egyebek hiányán nagyobb szüksége
királyi
Felségének legfelső elhatározása alapján a
Netier-veudegiohuz leikére, melynez a varos oly van rá és különösen egyéb táplálók hiányán sinlődő
budapesti
m. kir. lollojovedéki igazgatóság mindm
előnyösen jutott és kélsegtelen, hogy a befasitás és gyermekeik számára. Többet monduuk, hazafiatlun
másfel
evbeu
jolekouycélu állami sorsjátékot rendez,
három virágagyaik az elhelyezése előnyösen emeli cselekedet, a dolgozó szegény nép rovására a maga
melynek
tisziu
jövedelmét kozhiszuu és jótékony
a főtér díszét. Kár volt azonban a területet ezl meg szamara bőséget biztosítani. Tapasztalhatjak, hogy a
célokra
fordítják.
A budapesli m. kir. lottójövedéki
előzőleg nem olyképen niveláltatui, hogy a vízelve- rendőrség a piacon még azzal is fáradozik, hogy a
igazgatóság
jelenleg
u X.XX41. állatni sorsjátékot
zetés a közeli csatornába beirányittassék, mivel behozott élelmiek kisebo mennyiségekben többeknek
rendezi
475.UOO
K
készpénz
nyereménnyel. A főismeretes, hogy nagyobb eső után napokig elálló adassék el, hogy egy pár napr. legalabb mindenkinyeremény
200
0J0
K
ós
még
14SS4 nyeremény vau
pocsolyák keletkeztek otl. Nagyon szép dísze lenne nek jusson valami. A panaszkodó és elégedetlenkedő
3U.000,
20.000,
10
000,
500J,
10J0,
500 stb. nyeretovábbi e helynek, ha a villamelosztó vasoszlop telhetetlennek vagy nélkülözni nein tudók, ne csak
ményekkel.
Az
összes
nyereményeket
készpénzben
a
gyomrukra,
hanem
a
szivükre
is
hallgassanak!
körül zeuep ivillont helyezne oda a város vagy a
fizetik
ki.
A
sorsjegy
roppant
olcsósága
és u sok
Különben
minden
tavasszal
kevesebb
a
tejhozadek,
szépítő egyesület, hol mosiunábau a 1- es vadászkedvező
nyerés
folytán
a
koz
javura
működő
eraberérthető,
hogy
jelen
viszonyok
között
miért
meg
zenekar, utóbb a városi zenekar minden vasár- s
barali
intézmények
érdekében
felhívjuk
t.
olvasóin
kevesebb
s
igy
néhány
lieiig
türelemmel
es
belátás
unnep iup délben hangversenyezne. Persze szépen
megtervezett ízléses kivitelűnek kellene lennie, hogy sal lehetne a közönség Arai a magas árakat illeli, kat u jelenleg rendezés alatt álló XXX.. jótékony o tekintetben a hatosig most kénytelen a szombat cólu állami sorsjáték láinogutasára. A huzast visszaez is a főtér szépséget, városiasságát emelje.
helyi piaci arakat megtűrni, hol különösen a turó vonhatatlanul f. ovi junius hó 15.-én a lottójövedéki
A futeri templom oraja ugylátszik a vasúti árát érthetetlen és aránytalan magas árban maxi igazgatóság (Budapest, I X , Vumpalota) tartja meg
menetrendhez alkalmazkodik. Nem annak pontossá multák, különben még kevesebbet hoznak ide. A Sorsjegyek az összeg előzetes beküldése mellett a
gáhos, — mert uz mar a mesék közé való, — de minőségre nézve pedig a rendőrség azért lejt ki ez m. kir. lollójövedéki igazgatóságtól (Budapest, IX.,
uhhox, hogy színién minden nap késik, hol egy-két időszerűit erélyesebb ellenőrzést, hogy u most köve- Vámpalota) portóuieuteson küldeniük, ezenkívül kapórával, hol többel, hol elakad, nol meg sem indul, telt magas arakért legalább kifogástalan élelmi jus- hatók a dohunytőzsdékben, bunk és váltó üzletekhol meg kisiklik, no meg váratlanul is elveszlegel son mindenki asztaláru.
ben, posta , váin- és udóhivatalokban és vasúti álloegy-egy óra-állomáson. Ebben ennek a toronyórának
másokon. Egy sorsjegy ára 4 korona.
meg az az előnye, hogy nem most a háború óta
A kethelyi tejvizezö* ügyet e héten tárgyalta a
Or. Richter fele Anker-Liniment. Cupsici coinpos.
háborog annyit, hanem azl már megelőzte, mintha rendőrbiróság. Aki 34" 0 vízzel keverte 200 korona
uz idők járásának bizonytalanságára akart volna pénzbírságra, u kevesebb vizzel hamisítók 50—50 Ez u szer az Anker-Pain Expeller pótlására szolgál,
bennünket szoktatni. Azt mondjak, hogy az órának koronára lellek megbüntetve, — egy pedig, Wagner rendkívüli bevált li i/.iszer, umolyet fájdalotncsillapirheuinatikus
ezt a sajátosságát, renitenségét, vagy gondatlanságát Antal, répcekethelyi lukós, dicséretet kapott, mert a tásnál, bodörzsőlésnél, koszvénynél,
nagy titokban tartjak az apatp ébáuos, mint a temp- tőle vett tejmintát a vegyvizsgáló kifogástalannak fajdalunknál, meghűlésnél, megbénulásnál, lachiaslom gondozója előtt, inert különben az ö ismert találta. Egyike a megbüntetteknek nagy hetykén uál síb. a legjobb eredménnyel alkalmaznak. Az
erélyessége bizouyosau mar segített volna a bajon. lefizette a bírságot azzal, hogy többel is fizetett! Anker Liuuueut nagy elterjedtsége a legjobb bizo-

nyitéku ezen szer kitűnőségének s egy házban sern
szabad hiányoznia. Ezen szer különösen olyan
egyéneknek ajánlatos, :iKik sokat tartózkodnak a
szabadban, akik gyakori időváltozásnak és igy
könnven meghűlésnek vannak kitéve. Így például:
katonák, gazdászok, erdészek, vadászok, foldrnivesek.
halászok, hajósok, kivándorlók stb. és azonkívül
turisták megerőltető túrák előtt és után, egyáltalában
mindenféle utazó egyéneknek, mert ez a szer gyors
és biztos segítséget nyújt. A harctéren levő katonák
száraára ezen szer egyáltalában nélkülözhetetlen
Tábori levélben is könnyen küldhető. Kapható
gyógyszertárak ban,
vagy
közvetlen dr. Riehter
„Zum (ioldenen Löwen" cimü gyógyszertárától,
Prag, 1., Elisabethstrasse ő. — Szétküldés naponta.

NHLXaaerusa bavUl a D»r. tarán ktxlöUMá 4a áitaiátea atMU
kinél •!•> >«oM
fájdalomcsillapító bedörztSIét
fflf|hí!í», rbeaaia, kfciivínv, iuflarnta, tarok-, mali- te katfijii
illi. net<-it>»B
Dr kinifr fal*

Horgony-Liniment. z ü
Horfgoii.v-l*aiu-K\prller pótléka.

Ütí.kj« K -«), 1.40,
Kaphfttd ejrt(?y«t(>r!4rnkl.»n
kot»MlenÜl u |rÁTMIf
ar«eaJ4ano»" eimim Dr. Riohmr tnr gy•CTiaartarfcaa,
Prkg* l, KIiiiMisiu. 1.
I^MlUtl litttMM

Ha szüksége van
körlevelekre, számlákra,

cégnyomásos

levélpapírra, borítékokra va >y levelezőlapra, továbbá meghívókra, műsorokra,
belépőjegyekre, falragaszokra,
étlapokra,

címkékre,

azután

névjegyekre,

gyászjelentésekre, táblázatokra, árjegyzésekre vagy bármely a könyvnyomdászat szakmájába vágó munkára, akkor
forduljon a legnagyobb bizalommal csak

Egy tanonc,

Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, kik szeretett atyánk

Dr. Waisbecker Antal
elhunyta alkalmával részvétüknek kifejezést adtak, vagy koporsójára koszorúkat
helyeztek és e/zel mélységes fájdalmunkat
enyhítették, őszinte köszönetünket fejez
zük ki

Rónai Frigyes

gépnél egy

könyvnyomdájához

berakó-leány

K ő s z e g , V á r k ö r 39.(Roth Jenö-fele ház),

és a „Kőszeg és Vidéke" részére egy

kivitelben

A gyászoló család.
Szombathelyi

Jakarékpércstár

Részvénytársaság
\\\ll magyar k i r á l y i

kőszegi fiókja,

jótékony célú államsorsjáték
K/.<'n ji.'ii/-»or«ji4liik remélheti linzta jöv»»d«lm<> közliaa/iiu
jótékony célokra fog fordíttatni.
K/i n -or-i ii.'-knuk ö »rc»en H S35 nyeremenye »an, in-Iveknek
érték- 175 333 koronára ru; kes/pen/ben

Kíw/í'g, Király-út
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Egy sorsjegy ara 4 korona
Sornje.'vek m imsi'.eg elnzete* l»eküKImellett it magyar kir.
lottójö»e<l-ki igazgató-ágtól Hudap«Hten (Váiupiilota) portouientaaen küM-tu-k. ezenkívül kapliat-k valamennyi posta-, adó-,
vám- hóIiivhIhIiiiíI, a' ö»«ze* vaauti állomásokon * a leglöhl)
iloháiiytö'xdólien ••» váltó-ttzletbau. Játéktervet ingyen és bérmentve küld
A magy. kir. Lottojovedeki
igazgatóság.
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sek megakadályozásara, enelfogva minden k a t o n a szívesen fogadja!
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Közigazgatási nyomtatványok nagy raktára.
,J{císzegvidéki j í é p e s n a p t á r " ,
ser í B e z i r k s k a l e n d e r "

és

„Sün-

„3íertfatski

O í a l e n d a r S v . jRntona ^ a d u a n s k o g a 4 '
kiadóhivatala.

MX.
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,,-os kama-
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Leszámítol:
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Folyósít:
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rlMxtéMajalsálogkölcrfadlMt

loldhirtilkokra es városi h a z a k r a , m a g a sabb k a m a t ú kölcsönöket alacsonyabb k a m a t ú
kölcsönökké változtat (convértál).

É r t é k p a p í r o k a t : napi arfolyainon vesz ét elad
•
tnzsdei megbiZtttasok.it ellogad
S z e l v é n y e k e t : ^ ^ m e n t e s e n b e v á l t , szelvény
— ivek>'t a szelvenyutalvany
alapjan díjmentesen beszerez

Átutalásokat,

(talon)

^ " " l e s e k e t eszközöl a világ barmely piacan teljesen díjmentesen
dlUmi
,!>

Értékpapírokra:

*

—

papírokra

előleget ad

Sorsolás alá esö

crtük

l , J ^ l r ü k l t árfolyam vesz tesseg ellen biztosit

tís

értekeket - n c s r e
lesre átvesz.

es

keze

Tekintettel, hogy hazank legnagyobb
pénzintézetével a
Festi Hazai Klsó Takarckpcnzt.tr K ^yesulettel szoros összeköttetésben all, mindenfele takarékpénztari és banküzlet
megbíz st a legelőnyösebben bír lebonyolítani.
Mint az Klsó Magyar Általános biztosito társaság ügynökségé mindenféle biztosítást ellogad és felvilágosítássá! keszs ggel szolgai.

K E I L - L A K K
„K e i 1-L a k k"-nál jobb máz nincsen
Asszony mondja: ez a kincsem!
A padló úgy fénylik tőle
Nem is kell sok máz belőle;
Kevés munka, semmi kin,
Barna, vagy porszürke szin,
Figyelmet csak arra tegyen,
Hogy az mindig „ K e i l-Lak k" legyen! .
Ajtó mosdó, ablakpárkány
Oly fehér lesz minta márvány,
Ha f e h é r K e i 1-L a k ku-ot veszünk,
S vele mindent jól befestünk.
Konyhabútor, asztal, szék,
Itt van „ K e i l - L a k k * azúrkék,
Kertibutort fessük zöldre,
< iyermekeknek Örömére.
„K e i 1-L a k k"-ból van minden szin,
Kék, piros, zöld-rozmarin.
Szóval: ház vagy nyárilak,
Mindig legyen ott „ K e i 1 L a k k ! "

Központ: Szombathelyi (regijTakarekpenzíar
Szombathely

Alakult: 1857-ben.

A l a p t ö k e 1,600 0 0 0 k o r . T a r t a l é k o k : 4 0 0 . 0 0 0 k o r .
T a k a r e k b e t e t e k 15 m i l l i ó k o r o n á n f e l . i l .
Saját tokéi 2,250.000 k o r o n a .

Mutatványszám* fngyen? •

JÓ
VAJTA
S
a legkedvesebb képes avermeklap.

-

Mindenkor
I

n ^ e r

kaphatók:

J ó / ^ o f

c<*£-nél

K Ö M X ^ e n .

Szombathelyen: Kaiser L .

Fizessen elő
a Vasárnapi Újságra!
A

VASÁRNAPI
ÚJSÁG

STOCKCOGUAC

a legrégibb, legkedveltebb
illusztrált hetilap.

MEDICIN A L

ÖTVEN NYOLC ZADI K ÉVFOLYAM

hivatalos olomzarral
ellátott
palackokban nt.rienütt kapható

Szerkeszti H O I T S Y

PÁL.

Előfizetési ára: egész évre 20 korona,
félévre 10 korona, negyedévre 6 korona.

CAMIS
, )l»<b

4

::

.síamlira. A kamatozás a betetet kuvetó napon kezdődik
betet kifizetéseket felmondás n d k u l eszközöl

Értékpapírokat

V O N O K

a

S t r u c z szálloda mellett.

Fönyeremeny ' j O O . O O O korona keszpenzben.
Totábl á:

nyomtatványt

megfelelően csinos, modern és ízléses

lapkihordó
felvétetik e lap nyomdájában.

Budapest, 1'JlO. április 8-án.

hol minden felsorolt és fel nem sorolt

,ST0CK

M u t a t v á n y s z á m ingyen.

göi&zimü gyirábói

Előfizetéseket elfogad

a „Vasárnapi Ujsíf kiadóhivatala
B A R C O L A .
Mutatványszám

ln<jyenl

Nyomatott Kóiuu Frigye* kouyyayqmcUjában Köazog

(FRANKLIN-TÁRSULAT)
Budapest, IV., Egyetam-utcza 4. az.

