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Hirdetések nagyság szerint jutdnyos drban 

szdmrtatnak meg. 

A nép és az általános 
műveltsége. 

Az emberiség története folytonos, szaka-

datlan fejlődési és átalakulási processzusa ugy 

a külső körülményeknek, melyek között az 

ember él, valamint az emberi gondolkodásnak 

és magának az embernek. Az emberi történet-

nek ugyanaz a processzusa természetes követ-

kezménye a soha megnemszünő harcnak, 

melyet az embernek ősidőktől fogva az őt kör-

nyékező természettel folytatnia kellett, hogy 

magat lentarthassa. A létért való e küzdelem 

tipp oly régi, mint maga az emberiség és 

annak sohasem fog vége szakadni, mig a világ 

all Ez a küzdelem abban nyilvánul, hogy az ! 

ember kénytelen megszerezni a létfentartasá-

hoz szükséges cikkeket. 

E célból készit szerszámokat, ejti el a 

vadat, miveli földjeit, épit házakat és ország-

utakat, ás csatornákat és emel töltéseket, irtja 

az erdőket, lehordja a hegyeket stb. szóval 

átváltoztatja az őt körülvevő természetet ugy, 

ahogyan az életmódjának és anyagi szükség-

leteinek megtelel. A külső körülmények foly-

tonos változása következtében az emberi gon-

dolkodás módja a különböző időszakokban 

íagyon különféle volt. 

Amennyire a mult idők történelmébe 

visszatekinthetünk, abba a több évezredes idő-

tartamba — mindé mai napig, különféle gaz-

dasági és társadalmi alakulatokat, tehát az, 

emberi gondolkodás épp oly különféle módjait1 

lathatjuk. 

A távol őskorban, az emberiség bölcsőjé-

nél, amikor még csak pásztorok és vadászok 

vaianak az emberek, amikor ijjon vagy husán-

gon kívül más szerszámuk még alig volt, — 

az emberek egymás közti viszonya, valamint 

gondolkodásmódja is nagyon egyszerű volt. 

Sokat, amit későbbi évezredek a természettudo-

mányok terén produkáltak, abban az időben 

megcsak nem is sejtettek, nemhogy tudtak 

volna. A legtöbb dolog és tünemény, melyekről 

a mai kulturembernek tiszta kepe van, az ős-

ember előtt teljesen ismeretlen volt. Az egész 

világot az istenek titkanak tartotta. Mindent 

amit meg nem érthetett, természetfölötti hatal-

mak csodáinak vélte. Igy keletkezett az Isten 

fogalma. 

Ilyen istenei számtalanok voltak az ősem 

bernek, mert a fizikai jelenségeknek minden 

tárgyát, melyet ésszel fel nem ért, külön isten-

ségnek tartotta, mely az illető tárgyát vagy 

fizikai tüneményt okozza és intézi. Egy dolgot 

tehát az ősember már biztosan tudott : azt, 

hogy semmiből nem létesülhet semmi, hogy 

minden tárgynak, minden tüneménynek kell, 

hogy legyen valami eredete. S ebben a körül-

ményben már megvannak az emberiség összes 

kultur- és tudományos vívmányainak Csirái, 

s ez egyúttal az emberek állal kitalált istenek 

pusztulásának a kezdete is. 

A történelem tanúsítja, hogy a kultura és 

természettudományok fejlődésével párhuzamo-

san az istenek száma egyre csökken és egyik 

istenség a másik után tűnik el a történelem 

porondjáról. Mert attól a pillanattól kezdve, 

amint az azelőtt megmagyarázhatatlan tárgy 

vagy tünemény érthetővé válik, az illető isten-

ség elveszti létjogosultságát. 

így például, amíg az ember nem tudta. 

hogyan keletkezik a menydörgés, az eső és a 

ho, a menydörgésnek, az esőnek és a hónak 

külön istenei voltak. Most azonban, amikor az 

ember már tudja, hogy a villámot és a rákö-

vetkező menydórgést a légköri villanyosság 

idézi elő, amikor tudja, hogy eső és hó nem 

egyebek, mint a földben levő víz kipárolgásai, 

melyek eső és hó alakjában hullanak a földre, 

csak természetes, hogy ezekre vonatkozó isten-

ségekre nincs többé szüksége S igy haladt a 

kultura es a tudomány fejlődésével az ember 

ama komplikált fejlődési fokáig, melyen az 

emberiség a kultura és tudomány minden ágá-

ban bámulatos vívmányokra tett szert. Oly fokra; 

lépett az emberiség, mely a régi istenségek 

csodatetteit magasan túlszárnyalja. 

S ha még tekintetbe vesszük, hogy mind-

azt, amit kulturaban és tudomanyban bírunk, 

az emberiség csak kis részenek a műve, ugy 

jogosan kérdezhetjük: Mennyire nagyok, meny-

nyire hatalmasak lennének a kultura es tudo-

mány vivmanyai, ha a nagy munkaban az 

egesz emberiseg, vagy annak nagyobb része 

résztvett volna Y 

Megy a sárga utalvány. 
Ausztriába és a külföldre töméntelen szántban 

vive kifelé H magyarok százezreit, a melyek a tömeg-
fortíaloin révén milliókká dagadnak és a mely pén 
zek idegen nemzetek vagyonút gyarapítják ugyan-
annyival, amennyivel szegényitik a magyart. Ezek a 
sárga utalványok a Magyarországról elmenekült für-
dőzők, nyaralók és üdülők eltartási költségeit fedezik 
uz idegenben s igen természetes, hogy kiviszik az 
erre szánt pénzecskéket, mert itthon a nyaralásnak, 
a fürdőzésnek, uz üdülésnek akkora az anyagi koc-
kázata, hogy azt kispénzű ember (pedig ez nálunk 
az iránytadó típus) el nem viselheti. 

Tisztelettel vagyunk bálrak kérdezni, vájjon 
netn egy, a nemzeti vagyonon rést ütő dologgal 
állunk szemben, mikor ugy irányítottuk ennek a 
természeti szépségekben annyira bővelkedő ország-
nak a kis és és közép népét ráutaltuk a külföldre a 
nyaralás, tehát a farsangolást felváltó költekezés ide-
jére, a mikor ebben az országban meg van minden, 
a mi ezt a modern és évről-évre fokozódó szükség-
letet kielégítheti. 

Hát bizony szomorú dolog, hogy ebben az or-
szágban folyton forgatni akarják az idegent, de az 
idegen nem forog, inert nincs, hanem a bennszülött, 
az kimegy, mert kiint jól ellátják, ki sem rabolják, 
kis pénzéért megadják neki, amit az általános árvi-
szonyok mellett ineg lehet adni. L>e ez nem történik 
meg, hanem azzal a furcsa esettel koll megszámol-
nunk, hogy nemcsak a külföldet nem tudjuk meg-
szerezni id'egforgalmunk emelésére, hanem ráadásul 
elveszítjük a belföldi idegenforgalmat,kötelességünk-
nek tartjuk, hogy ezzel a kérdéssel éppen a vidék 
érdekéből komolyan megszámoljunk. 

A külföld meghódítása Magyarországnak leg-
alább is a jövő zenéje. Még pedig igen távoli zene. 
Mert teljesen bizonyos, hogy mikor az amerikai mil-
liárdosok bon tonjá nem engedi meg Itáliát, az an-
golok végig kiélvezték Svájcot, a globetrotterek 
megunták a Fjordokat, akkor elvetődik ide is és 
lehet, hogy ötven esztendő múlva csakugyan megjő 
a külföldiek inváziója, a mikor nagyon helyes dolog 
lesz a kilátásos kocsik járatása a Máv. on. 

De addig is kell valamit csinálni. Mert a nem 
lélező idegenek forgatásából élősködő vállalatok mö-
gött már feltűnt az idevalók tömeges kivándorlása 
idegenbe, különösen Ausztriába, ami bizony nem 
mondható nemzeti vívmánynak. 

Tessék elsősorban gondoskodni arról, hogy a 
nyaralásra, fürdőzésre és üdülésre vágyó fővárosi 
ember, még igen szerény anyagi állapotok mellett 
itthon, a hazában megkaphassa azt a nyaralást, a/.t 
a fürdőzést és üdülést azon az áron, mit ezekért a 
földi javakért a külföldön és különösen Ausztriában 
Magyarországon is megkaphassa 

Csakhogy erro organikus intézkedés kell. Meg 

kell tanítani a vidék népét arra, hogy az idegen 
hirtelen kirablási merényletek kizárásával miként 
lássa el ugy, hogy utánna nem a soha vissza nem 
térés jelszavával hagyja el a fővárosi ember a vidéket. 

A magyar ember soha sem volt eszköze a ven-
déglői iparnak, a kis korcsmán, meg a barátságos 
vendéglátáson tul nem tudott emelkedni ebben az 
üzletben, a mi a fejlődés következtében igazán nagy 
probléma lett. 

Hát erre kell megtanítani a magyart. A ki erre 
megtanítja, az a nemzeti vagyon gyarapodására igen 
nagy dolgot müvei. Azt hisszük, hogy ezen a téren 
nagy hivatása lenne a földmivelésügyi minisztérium-
nak, a mely programmszerüleg és nagy sikerrel 
képezi ki a népet a háziipar minden ágában. Az 
idegenellátás különösen Ausztriában, a hová a leg-
több sárga utalvány viszi a magyar pénzt, első sor-
ban házziipar és hogy ennek a tervszerű kifejlesz-
tése mily nagy anyagi hasznokkal jár, azt bizonyí-
tani fogja a m. kir. posta nyári leszámolása, a mikor 
nyilvánvaló lesz, hogy mennyi pénz ment ki tőlünk. 

Ez a vidéknek nagy kérdése. Mielőtt a külföl-
diek idevonzásának nagy és igen költséges kérdésé-
vel foglalkoznánk, sokkal előbb való kérdés az, 
hogy miként tudnók lekötni a hazai termelésnek, 
a hazai értékesítésnek a hazai közönség kis vagyo-
nát, amely most már ömlő csatornákon foly kifelé. 
Ezeket a csatornákat a kilátásos kocsik el nem duga-
szolják, ezek helyett célravezetőbb volna kellő he-
lyeken egy-egy tanfolyam annak a megtanítására, 
hogy nyár idején az üdülő magyarral hogy bánjék 
a vidéki, mert ebből egyformán haszna lenne a vi-
déknek és a fővárosnak. 

Városi ügyek. 
2507 912 Hirdetmény 

Közhírré teszem, hogy az izraelita utónevek 
kiigazítása tárgyában kiadott miniszteri rendeletet a 
városház irodájában közszemlére kitettem. 

Kőszeg, 191 lí. julius 31. 
AlUfllset Jánost polgármester h. 

2500 912 Hirdetmeny 

A m. kir. belügyminisztériumnak a gépjármű 
vezetőket előkészítő tanfolyamáról kibocsátott körren 
deletet a városházán kifüggesztettem. 

Kőszeg, 1912. julius 31. 
Aiujuset János, polármester h 

1586 912 Hirdetmeny. 

Figyelemmel Vasvármegye alispáni hivatalának 
14816/912. sz. a. a kolera elleni védekezés targyában 
kiadott rendeletére felhívom és figyelmeztetem a 
varos közönséget, hogy az általános köztisztaság 
előmozdítását és megőrzését célzó rendőrhatósági 
intézkedéseket lelkiísmereteséggol végrehajtsa, a reud-
örlegénység által bemondott vagy észlelt hiányokat 
haladéktalanul foganatosítsa, lakását szellőztesse, 
udvarát tis/tan tartsa, a pöcegödröt oltott mésszel 
fertőtlenítse, a kut kornyékétől a szennyes vizel 
eltávolítsa, ha a kutak a nvár folyamán ki nem 
morettok, azt pótolják. Kiváló figyelem fordítandó 
arra, hogy a trágya és a pőcegödór love elszigoltes-
sók, oltott mésszel fertőtlenitessék. Egyben elrondelem, 
hogy az udvarokon felhalmozott trágya f. é. augusz-
tus 10 ig kihordassék. Figyelmeztetem a von léglősö-
ket, mészárosokat, kávéháztuUjdonosokit, pékekot, 
hogy helyiségeikben, a* udvaron a köztisztasági 
szabályokat fokozott mértékbon tartsák be, inert az 
ellenőrzés alkalmával minden mulasztást szigorúan 
büntetők. Az iskolák és ovodu vezetőit felhívom, 
hogy a köztisztaság betartására az illemhelyeken 
szigorú pontossággal ügyeljenek, — azok naponkint 
fertőtlonitendők. 

Figyolmeztetom a közönséget, hogy a kolera-
gyanus megbetegedést a hatóságnál haladéktalanul 
jelentse be. 

Kőszeg, 1912. évi augusztus 1-én. 

J.imbrits Lajot, rendőrkapitány h. 

70086,912 Palyazati hirdetmeny. 

Az áll. kertészetekbe munkások fogadtatnak fel 
abból a célból, hogy egy két év leforgása alalt e 
munkások a fagondozásban és a gyümölescsotnago-
lásban vagy a zöldségtermelés különböző módozatai 
ban a kellő gyakorlati jártasságot megszerezvén mint 

J l szénsavas ásványvizek királya. Borszék i gyógy és öditőviz. 
Raktáron a Jíeguforrás-szikvizgaáruál kőszegen. 



gyakorlott munkások munkavezetékül az AH. korté 
szeti telepeken vagy magánosok kertészeteiben alkal-
mazhatók. vagy kézségek részére mint vándor fa-
gnndozók ideiglenesen átengedhetek legyenek 

Amennyiben a zöldségtermelésben kiképzést 
nyert egyének csoportokba összeállva közös terme-
lésre hajlandók lesznek, őket az egyes városok men-
tén való letelepedésben s külön zöldségtelepek be-
állításában államilag is támogatni fogom. 

A kiképzés folyama alatt az ily állandó mun-
kások a kiképzési telepen minden napszámos teendőt 
végezni kötelesek és pedig a telepen folytatott üzem 
természetének megfelelően a munkaidő külön korlá-
tozása n»Mkiil. A munkaidő rendszerint napkeltétől 
naplementéig tart. 

Felveteli kellekek: 
a) nőtlenség, a magyar nyelv birása, legalább 

17 éves, legfeljebb 80 éves életkor; 
b) ép, erőstestalkat, szervezet, valamint fertőző 

betegségekről mentességet igazoló orvosi bizonyítvány; 
e) községi erkölcsi bizonyítvány a folyamodó 

tartózkodási helyéről. 
A kiképzés ideje alatt a munkások napszám és 

ellátás fejében személyenkint és naponkint 3 K nap-
számbért kapnak, mely kéthetenkiut, illetve időközi 
elbocsájtás esetén az elbocsátáskor fizettetik ki. 

Ezen munkások napszámosoknak tekintetnek 
ós erre való tekintettel azon munkások, akik a gya-
korlati kertészeti teendőkben megfelelő előmenetelt 
nem tennének, vagy ellenük bármely okból kifogás 
merülne fel, 8 napi felmondás mellett elbocsájthatók 
anélkül, hogy emiatt bármi igényt támaszthatnának. 

A folyamodók közül előnyben részesülnek, 
akik vizmenti községek mellett gyümölcstermelő 
vidékeken, vagy oly nagyobb városok közelében 
laknak, ahol a piac zöldséggel kellőképen ellátva 
nincs, vagy ahol a zöldségtermelés idegen kézben van 

Felvétel végett 1 koronás bélyeggel ellátott 
kérvénnyel a m. kir. földmivelésügyi miniszterhez 
kell folyamodn i A kérvényben a folyamodó mun-
kásnak meg kell jelölni, hogy a kertészet melyik 
ágában (zöldségtermelés vagy gyümülestenyésztés) 
kiván foglalatoskodni. 

A kérvényt legkésőbb 1912. október l ig kell 
benyújtani, vagy közvetlenül a földmivelésügyi mi-
nisztériumnál, vagy pedig az illető község elöljáró-
ságánál, mely tartozik a beérkező kérvényeket felettes 
hatósága utján a földmivelésügyi minisztériumhoz a 
fenti időpontig felterjeszteni. 

Későbben érkező, vagy hiányosan felszerelt kér-
vények nem vétetnek figyelembe. A foly.unodok a fel 
vagy fel nem vételről értesítést fognak nyerni. 

Budapest, 1912. junius 26. • 
J/. kir. földmivel/jii</yi minister. 

2080/1912. 

A pályázók a polgármesteri hivatalnál jelent-
kezhetnek f. évi szeptember hó l-ig. 

Kőszeg, 1912. jtilius hó 30. 
.t iUjH*rt János, polgármester h. 
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Kőszeg szab. kir város polgármestere 243* !)12 
s ám alatt t>emutatott tervek alapján a kőszeg-ól* 
módi községi közúton a Gyöngyös patakon építendő 
uj híd és ezzel kapcsolatos munkák helyszíni bejá-
rásának elrendelését kéri. 

Veghatározat. 
Az 1890. évi I. t. c. 55 és következő §-ai alap 

ján a helyszíni bejárást elrendelem és a vonatkozó 
terveket és munkálatokat 1912. évi augusztus hó 
20-ig terjedő időn át Kőszeg szab kir. város házá-' 
nál közszemlére kiteszem, hol azokat az érdekeltek 
a rend-s hivatalos órákban megtekinthetik. 

A helyszíni bejárás vezetésével Somogyi Mik- j 
lós varmegyei t. főügyész urat megbízom és arra a 
kir. Ailamépitészeti hivatalt, Kőszeg, szabad királyi 
város polgármesterét és általa az összes érdekelteket 
meghívom. 

A helyszíni bejárás határidejéül f. évi augusz-
tus hó 22 ik napjának d. e. V,H óráját, összejöveteli 
helyül pedig Kőszeg szab. kir. városházát tűzöm ki. 

Miről a nagyméltóságú in kir. földmivelésügyi 
minisztert felterjesztésiig a szombathelyi ni. kir. 
kultúrmérnöki hivatalt, Somogyi Miklós vm. t. fő-
ügyész urat, a in. kir ailamépitészeti hivatalt, Kőszeg 
szab. kir. város polgármesterét az összes iratok ki-
adásával általa az összes érdekelteket értesítem és 
felhívom Kftszeg szab kir. város polgármesterét, 
hogy a bejárás alapjául szolgáló terveket, a bea-
dandó észrevételekkel egyutt bejárás napján a 
helyszíni bejárás vezetőjének bocsássa rendelkezé-
sére. Végül felhívom az érdekelteket, hogy utáni 
észrevételeiket akár a közszemlére kitétel Heje alatt 
Kőszeg szab. kir. város polgármesterénél írásban 
vagy a megtartandó helyszíni bejárásán adják elő. 

Szombathely 1912. julius 30 án. 

Alispán helyett : 

Dr. JioiLt főjegyző. 

Gyors kiszolgálás. 
Talán mindnyájan észrevettük, milyen vesze-

delmesen s'.áporodnak az alkohol ellenségei. Mind-
nyájan találkoztunk elkeseredett urakkal, kii: szent 
fogadást teltek, hogy 1 usqua 1000 évig esetleg még 

hosszabb ideig nem isznak szoszes italt ^ , k n s " 0 ; | 
retesen utánna jártam ezen elharapódzó társa*almi 
jelenségnek, hátha rájöhetek egy titokban működő 
alkoholellenes gyülekezetre, vagy mas • 

elrejtett üzelmekre. „Az egyik korcsmábol a rnasik 
korcsmába" jártam, annyi sört megittam, hogy a kő-
szegi sörgyár részvényei 12 fillérről lb-ra szálltak — 
persze kilónként. Végre rájöttem a baj okára l 

Szép nyári nap. A derült égbolt olyan tiszta 
volt, mint egy kopasz fej; a nap pazarul osztogatta 
tüzes csókjait, mindenki szívesen menekült e lorro 
szerelem elől egv két-tiz pohár söroeske mellé, 
is siettem a vén banya ölelése elől. Szóval, hogy 
modern irodalmi nyelven fejezzem ki magamat, 
,disznó meleg volt-. (Lásd a Nyugat kiadasut stb ) 
Nagy megelégedéssel konstatáltam, hogy a korcs-
máros ur és ifjú, de nem bohó pimére figyelmesen 
vigyáznak szeretve tisztelt vendégük kedves egész-
ségére. mert ilvenSfelhevült állapotban nem adnak a 
jéghideg sörből. A vendég izzad, nyög, kocog, kopog, 
fokozatosan crescendo kiált a sorért; a kis pincér 
azonban vigyáz rá gondosabban, mint a Hétforrásnál 
agyonizzadt gyermekeire a szerető papa. A vendeg 
összetörte már gyűrűjét a kemény asztalon, mire a 
pincér egy nemzetiszínű mosollyal odahelyezi eleje 
a keservesen kiérdemelt sört. A nagy kiabálásba 
berekedt és éhes lett; tehát szivig ható hangon egy 
pár virsliért könyörög a vendég. Belenyugszik abba, 
hogy „Azonnal!" megkapja. Pont negyed óra múlva 
melegen érdeklődik a virsli iránt, természetesen ez 
még hideg. Egy másik negyedóra múlva bejön a 
pincér gazdástóf s vagy tíz porcig az asztal vicceinek 
hálás publikumát képezik; no gondolja a vendég, 
talán most megpuhultak, (már mint a virslik'. Mosi 
már forrón érdeklődik, vájjon kész e a virsli; a kér-
désre most korcsmáros, pincér kilejt, mint egy kényes 
kérdésben meginterpellált miniszter; mit az egyszer 
okosan tesznek e kiszolgálók, inert a vendég most 
már megvillanyozva ugrik fel helyéről, hogy a sört 
a korcsmáros szájába töltse — de poharastól. 

Ezek után csoda-e, ha igy kiszolgált urak le-
mondanak a méreggel vegyitett sörről V Nemi De 
az már igazán bámulatraméltó csoda, hogy az ilyen 
korcsmárosok nincsenek még megválasztva az alkohol-
ellenes liga diszelnökeivé! 

N. B. Azért nem irom le közelebbről a körül-
ményeket, mert igy 20 korcsmáros közül 19 azt 
gondolja, róla irtain! Ez is elégtétel! 

Helyi h i rek . 
Grof Mikes János, megyéspüspök csütörtökön 

délután nővére társaságában automobilon kirándulást 
tett városunkba, — visszamenet pedig Gyöngyös-
apátiban meglátogatta Széchenyi Kezsőt, kinél va-
csorán is maradt 

Stemelyi hirek A szepetnekre elhelyezett Ste-
fanits Elek helyébe Kőszegszerdahelyre Bódiss Ist-
ván rumi adminisztrátor kerül ideiglenes plébános 
helyettesnek. Zumpf Hubertet pedig segédlelkészi 
minőségben Lékára helyezte Nagvszentmibalyról a 
püspöki rendelet. — Stefanits plébános helyettest 
visszaakarták könyörögni Kőszegszerdahelyre hívei: 
25 tagu küldöttséget menesztettek a püspök elé. A 
feketébe öltözött deputaciót a császárkabátos jegyző 
és tanító vezette. De hiába izzadtak szeretett pap-
jukért, mert megyéspuspokunk a küldöttséget nem 
fogadta. 

Szemelyi hír. Hegedűs Kikárd, kőszegi polg isk. 
tanítót Kőszegről Pozsonyba helyezték át. 

Freh Alfonz nyugalmazott bencés tanár tegnap 
tartotta nevenapját A 81 éves galambősz Freh bá 
csinak az egész város vezetősége és számos tanít-
ványa kifejezte legjobb kivánatait, melyekhoz mi is 
meleg szívvel hozzájáiulunk. 

Bucsu az apacazardában A kőszegi szt Domon-
kos rendi apácák templomában ma bucsu van. A 
9 órai ünnepélyes szt misét Kincs István apátplébá-
nos mondja. 

Városi közgyűlés A közgyűlés első tárgya a 
zalabér kőszegi vasút 'részére megszavazandó 100 000 
K volt. A tárgy fontossága hozta magával, hogy a 
közgyűlésre 30 képviselő gyűlt össze. Auguszt János 
polgármester h. előadta a tanács javaslatát, melyben 
terjedelmesen indokolta indítványát, mely a 100 000 
koronát megadná az építendő vasút részére. Az egész 
város közönsége, különösen kereskedői és iparosai 
részére óriási előnyöket biztosit a vasút kőszegi vég-
állomása. Hiszen mikor még ugy hírlett, hogy a vasul 
Felsőpulyáu át Sopronba fogja terelni a vásárló 
közönséget, minden követ megmozgattunk s az alispán 
tekintélyének súlyával kivitte, hogy Kőszeg vég-
állomást kapjon. A tanács által pártolt indítványra 
Kirchkuopf Mihály elleninditványt adott, mely; góc 
pont nélkül nem ad egy fillért sem, de ellenkező 
esetben 200 (Kk) koronát nyújtana az építendő vasútnak, 
a nekünk adott ígéret megszegése felment benunket 
a fiizetés teljesítése alól. Ugyanily értelemben szolalt 
fel Szova Ferenc, bár a bizalmi értekezleten mai 
felszólalásával homlokegyenest ellenkező állapoton 
volt. Utánna Freyler Lajos fejtegette a vasúttól 
származó előnyöket; 80.000 koronával járulna a 
vasútépítéshez. Freyberger Sándor 00.000 koronát 
adna, bár a vállalat megszegte a szerződés, de a 
vasút fontosba, rendkívüli előnyei megérnek ekkora 

lildozatot. Ezután Kincs István hangoztat'a h*» 
Kőszeg eddig űzött rossz vasúti politikájánál' ó8 fSJ 
vésőnél fogva nem alkalmas vasúti gócpontnak 
egv vicinálisnak, mely részvényeit külföldre i> k ^ * 
telén eladni, nem lehet jövője. A tanács javislaUt 
ő sem szavazza meg. A megejtett szavazásoké 
Kirchkuopf Mihály indítványa kerult ki győztesen 
20 szavazatot nyert. Igy a zalabéri vasutn.ik nem 
adunk semmit, de gócpont idehelyezése esetén 200UÜO 
koronát, sőt ha szükséges többet is megszavaznánk 
Feltűnő volt, hogy különösen a kereskedők szavú" 
tak Kirchkuopf inditvanva mellet s igy éppen ök 
vették magukra azt a súlyos erkölcsi lelelö8('lfM 

mely Kőszeg városának és különösen kereskedőnek 
és iparosainak az indítványból eredő, esetig káraiul 
reájuk nehezedik. 

Filoxeraso< pótailomenfessege. Képviselőtest ile 
tünk uj pótudómentességet kreált tegnap. K 'Zgyülési 
határozattal kimondta, hogy azok a szőlőbirtokosok 
akik állami adókedvezményben részesülnek szőlőjük' 
filoxerás állapota miatt, az állami adókedvezmény 
ideje alatt városi pótadómentességbeu is részesednek 

Katonakórház epitesat ismét Laas Józsefnek 
szavazta oda képviselőtestületünk. A határozatot lnr 

szerint megint megakarják felebbezni, — de, mim 
értesülünk, találtak módot arra, hogy a minisztérium 
kívánsága is teljesüljön s a képvis-lőtestiílet hatá-
rozata is megmaradjon. 

Kőszeg varosa a katonaságért. Ezen ciin alatt 
a .Festi Hírlap" szerdai száma emlékezett meg ró-
lunk. Kőszeg város agilis vezetősége életrevaló "sz-
méivel többször feltűnt már az utóbbi időben az 
ország közönsége előtt. Most igy írnak rólunk : „Csak 
a napokban emlékez'ütik meg ról. , hogy Kőszeg 
városa mily bőkezűen támogatta az Országos Vasutas 
szövetséget, mely az oly kiesen fekvő Kőszeg váro-
sában építette meg árvaházát, melyet az Ősszel mir 
át is adnak rendeltetésének. Most ismét nagy ter-
vekkel foglalkoznak Kőszegen. A honvédtüzérség 
fölállítása esetére, amennyiben egy tüzérüteget odi 
helyeznek, kaszárnyát kíván építeni. Ha egvsz ezre 
Jet helyeznének oda, akkor a város 1,300 000 kor. 
költséggel épitene laktanyát. Ugyancsak uj laktanyát 
fognak építeni az ott állomásozó honvédzászlóalj 
részére is." 

Boydany Rezsó tragédiája. Városunkban is szá 

uiosan ismerték Bogdány Kezsöt, Bogdány Jenő 
rohonci konzervgyáros testvérjót, ki egykor huszár 
tiszt volt, később házassága miatt lemondott tiszti 
rangjáról, hogy azt vehesse el, kit szive szerint 
szeretett, — és társnak állott be a rohonci konzerv-
gyárba. Tavaly kiment Amerikába, hogy ott nagy-
arányú marhatenyésztést és konzervgyárat alapítson. 
E célra egy Dél Amerikában vándorolt Ffandl uevu 
család ajánlott Braziliában egy alkalmas farmot. De 
a farm nem felelt meg a kívánt célnak, s ezért bt* 
barangolta csaknem egész Délarnerikát, jnig végre 
talált egy megfelelő na-íy területet, melyet a brazí-
liai kormánytól megvásárolt A terület vételárának 
kifizetéséhez kellett neki még a magával vitt pénzen 
kívül 00.000 korona, melyet az angol bank utján át-
utaltatott Iiio de Janeiróba. A múlt hónapban, mikor 
lóháton Janeiróba ment, hogy ezt a pénzt felvegye, 
elég könnyelműen kibeszélte, hogy nagyobb pénz-
összeg felett rendelkezik. Ezért két néger fuvaros 
utánalopódzott s mikor útjában egy útszéli vendég-
lőben megpihent, rávetették magukat, agyonütötték 
és kirabolták. Az 50 000 korona azonban még nem 
volt nála. A tettesek egyikét elfogták. — Özvegye 
és három kis árvája épen mostanában készültek 
utánamenni uj otthonukba, — mikor most ez a 
megrázó csapás érte őket. 

Az uj sorozasí utasítás nem engedi meg, hogy 
a járásorvos saját járásában sorozzon. Ennek folytán 
a járásorvosokat összecserélik. Lauringer .János dr 
kőszegi járásorvos Körmenden, Kőszegen p -dig <lr 
Markovits Sándor vasvári járásorvos fog sorozni. 

A rétfalvi viragünnepely közbjjötl akadály iniatt 
elmarad. 

Tanckoszorucska. Mult vasárnap tartotta tánc 
koszorúcskáját Kosenkranz Márton. A mulatság 
mind anyagi, mind erkölcsi tekintetben sikert hozott 
szervezőjének. 

Fürdőt a nepnek ! Beállott a kánikula. A rek 
kenő hőség elől a patak hűs vizében keresnénk 
enyhülést, he nincsen fürdő! Pedig azok az ídylli-
kus állapotok régen megszűntek már, mikor még 
bekerített fürdőhelyekre szükség nem volt. Mert a 
Gratzl-fürdő be van csukva, az intézeti uszoda " 
nép számára zárva van. A folyóvízben m íjdne® 
egyedül a Siipkovits féle fürdő szolgálja a közönsé-
get. De hogyan szolgálja! A meder tele van kövek-
kel, melyeket mintha csak a fürdőző közönség ked-
véért hegyeztek volna ki. A deszkák, kabinok k.t 
ségbeejtő állapotban vannak ; ha valakit a víz a1' 
nyom az ár, ugy odanyomhatja az oldalt képe*1 

rothadt deszkák közé, hogy a másvilágon kerul ki* 
partra. Mielőtt valami nagyobb szerencsétlenség tör-
ténhetne, felhívjuk az illetékes hatóság figyelmét » 
botrányos állapotokra! Mindenesetre gyökere!^ 
orvosolva volna a baj, ha a város nyúlna a zsebébe 

egy uj, a modernebb követelményeknek megö-
lelő népfürdőt állítana fel ! 

J e t i é t $ é l a 
Szombathely, J{iráhj-utca 5. sz. 
: Z = Z = J aU fon szám 367 . zzzzzzz: 

Rendkívüli nagy óra- és ékszer-raktár. 
(>ra- és ékszer jav i tó műhely saját szakképzett felügyeletem alatt. 

5 A legkényesebb ízlésnek megfelelő dús választék •• 

= óra- és ékszer-árukban. = 
00 Vidéki megrendelések és javítások flijorsan és lelkiismeretesen eszközöltetnek. o o 



Budapesten, u tisztviselő telepen felrobbant 
Márton ti Lajos fűszorkereskedő pincéje. A robbanás 
felszakította az üzlet padlóját s az egész fűszeres 
bolt a pincébe zuhant. Az üzlet segédje meghalt, 
többen megsebesültek. 

A kolera ütötte fel ismét fejét Magyarországon 
és pedig a esóngrádmegyei Mindszent községben. 
Erélyes óvintézkedések történtok. 

Nagy# tüz pusztított Keszthelyen a Balaton part-
ján épült'llullám szállóban. Szerdán délben kigyul-
ladt a szálló teteje s ugy a tető, mint az első eme-
let leégett. A vendégekot ideiglenesen a községházán 
helyezték el. A kár óriási. 

A német császárok koronázási díszéhez tartozik 
az a híres aranylánc, mit egykor a német-római csá-
szárok használtak koronázásuk alkalmával. Ezt a 
láncot a kölni dómban őrzik s ezelőtt néhány hónap-
pal rejtélyes módon ellopták onnan. Most elfogtak 
egy kölni fogtechnikust, kiről kiderült, hogy ő lopta 
el a hires láncot. 

Mefl ilte a vetelytársnöjét Párisban Bloch József 
gépgyári igazgató neje, ki az ifjúsági irodalomban 
ismert nevet szerzett maginak. Az asszony rájött, 
hogy férje megcsalja a newyorki biztosító társaság 
párisi fiókintézete igazgatójának elvált feleségével : 
Bridgemaunéval, elment ehhez, számon kérte tőlo 
cselekedetét, de Bridgemauné kiutasította. Erre az 
írónő revolverrel fej belőtte vetélytársnőj ót s azután 
önként jelentkezett a rendőrségen. Fredoric Beaulieu 
álnéven irta meséit, melyek magyar nyelven is 
megjelentek. 

A „Ntp" csódbe jutot t . Ezelőtt öt esztendővel a 

„Nap" és nyomdája 5 millió alaptőkével részvény-
társasággá alakult át a Nap Lapkiadó és Nyomdai 
Részvénytársaság cég alatt. A rész vény társaság teg-
nap csődöt kért önmaga ellen. A „Nap" a csőd 
dacára továbbra is megjelenik. 

Az állatorvos yondatlansaya. Medgyesbodzáson 

Sátory István állatorvos engedélyt adott a mészáros-
nak, hogy megbetegedett tehenét levághassa és 
busát kimérhesse. Ez mogtörtént és a beteg állat 
húsától egy ember meghalt és többen súlyosan meg-
betegedtek. Utólag megállapították, hogy a tehén 
lépfenés volt. Az állatorvos ellen megindították az 
eljárást. 

g y j v Í J k fg & 

gyera\ekusztje 

c s e c s e m ő k l a b b a d o z ó k 
gyomorbajosok részérc. 

A LEGJOBB ALPESI TEJETTARTfilüAÍIA 
Egy doboz ara I kor.80 fill. kapható minden gjógysierfórben 

es drogenában.ugyanollsmeflrlö iratok ingyen. 

Gráczi Reiningshausi 

palacksör!! 
Egész láda vételnél gyári á r ! ! 

Az ő kitűnő minősege miatt általaban na-

gyon kedvelt reiningshausi Bajor- ós Márciusi sör 

állandóan raktáron Schaar József fűszer- és 
csemege-kereskedőnél. 

H e t i k r ó n i k a . 
A japán császár Mutsu Hitó múlt hó 29-én 00 

éves korában elhunyt. Az uj császár Josi Hitó most 
33 éves. 

Péter szerb király októberben meglá togat ja 

királyunkat Budapesten. 
A dunantuli ev. egyházkerület közgyűlése e hó 

28 án lesz Győrött Ez alkalommal iktatják be mél-
tóságaim Berzsenyi Jenő uj felügyelőt 

Rádiumot fedeztek fel a Kiskunhalas város mel-
letti Sóstóban. A volmozés megállapította, hogy a 
tó iszapjában bő mennyiségben van rádium. Most 
Kiskunhalas városán a sor, hogy a tulajdonát képező 
tónak e tulajdonságát kiaknázza a a Sóstót világ 
hírűvé tegye, illetve ott gyógyfürdőt létesítsen, moly 
rövid idő alatt biztosan világhírűvé lesz. 

Egy tanonc 
felvétetik e lap n y o m d á j á b a n . 
1599 1912. tkv. szám. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A kőszegi kir. járásbíróság, mint telekkönyvi 

hatóság közhírré teszi, hogy Friedl Gyorgyne Frühwirth 
Terezia s a csatlakozott végrehajtatoknak Frühwirth 
Antal es társa végrehajtást szenvedők elleni 200 K 
stb. és jár. iránti végrehajtási ügyében a szombat-
helyi kir. törvényszék és a kőszegi kir. járásbíróság 
terülétén levő rohonczi 8531. sz. tjkvben -+- 1 sor 
31 >89 a 2 2/12 hrsz. 780. házsz. alatt Frühwirth Antal 
tulajdonául felvett ingatlanra a C 2912/1893 sz. alatt 
Frühwirth Pál javára bekeblezett élei fogytigtartó 
haszonélvezeti jog fentartásával 2020 korona kiki-
áltási árban elrendelte ós hogy az ingatlan az 

1912. évi augusztus hó 22 ik nap;án d. e 10 órakor 
Kohoucz község házánál megtartandó árverésen a 
kikiáltási áron alul is el fog adatni, annak felén alul 
azonban nem. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan 
becsárának 10"„-át készpénzben vagy óvadékképes 
értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy a 
bánatpénznek a bíróságnál előleges elhelyezéséről 
kiállított szabályszerű elismervényt átszolgáltatni. 

Vevő köteles a bánatpénzt az általa ígért ár 
10 V i g kiegészíteni. 

Kir jbíróság mint tkvi hatóság Kőszeg, 1912. 
évi május lió 30. napján. Szerdahely Károly s. k 
kir. jbiró. A kiadmány hiteléül: l'éczely Gyula kir. 
tkkv vezető. 

V i d é k i h irek. 
Stürgkh Rezső gróf, osztrák miniszterelnök a 

inult héten Muraszombaton volt gróf Szapáry László 
vendége s részt vett a templom IVIszentelési ünnepén. 

N igy Janö, Mosón vármegye nyűg főispánja, 
\ asvánnegye volt tiszti főügyésze, hétfőn 70 éves 
korában Szombathelyen meghalt. Az elhunyt igen 
népszerű alakja volt a vármegyei közéletnek s min-
denfelé közszeretetnek örvendett. Kőszegen született 
és járt gimnáziumba. 

Muraszombaton a inult pénteken fényes ünnep-
ségek közt szentelte fel gróf Mikes János megyés-
püspök az újonnan épült gyönyörű templomot, mely-
nek építése 170.0t)0 koronába, felszerelése pedig 00.000 
koronába került. Az építési költség felet gróf 
Szapári László adományozta. — Szombaton a bér-
málás szentségét osztotta ki a megyéspüspök az uj 
templomban. 

Vasvárnak az egész országra szóló szenzációja 
van. Az ottani főszolgabíró, Heishr Károly felesé-
gének nővérét eljegyezte Blaschke főhadnagy had-
seregünk kiváló pilótája, ki a mult hetekben meg-
javította a magassági világrekordot. Ez az eljegyzés 
pedig azért oly szenzációs, mert a fiataloknak nem 
lévén déi: pénze a kauciót letohetn , O felsége tette j 
le a főhadnagy részérő a házassági óvadékot, igy 
akarván megjutalmazni a kiváló pilótát s ezáltal 
megtartotta őt a hadsereg számára, mert a főhad 
nagy különben kilépett volna a hadseregből ésa M >tor- j 
flugfahrt (iesollschaftnál kapott volna alkalmazást. 

Szeli Kálmánt beperelte Schrei Ferenc cigány-
prímás 8 társa nevében is, hogy az 1910 évi junius 
elsején lezajlott választáson muzsikált, de nem 
fizette ki senki, mivel p"dig Széli volt a képviselő-
jelölt, tizessi! ki ö Kitűnt azonban, hogy Schreit 
senki sem rendelte meg, hát szépen elutasították 
a cigányt keresetével és kötelezték S társával 
együtt a perköltség megfizetésére. Csakhogy a eigá-' 
nyok erre nem voltak hajlandók s mikor emiatt 
megjelent náluk a végrehajtó, kijelentették, hogy' 
ők nem adlak meghatalmazást Sehreinek, hogy az 
Ő nevükben is perelje be >zéll Kálmánt, hanem a 
prímás odahamisitotta nevűket a meghatalmazásra. 
Ezért most Schrei ellen okirat hamisítás miatt vádat 
emelt a kir. ügyészség. 

A nagygencsi hires Takács-vendéglő gazdát cse-
rélt. A -nagyforgalmú vendéglőt 30 000 koronáért meg-
vette Jambrits Ferenc seregélyházi vendéglős, aki 
seregélyházi vendéglőjét is fentartja. 

Dozmtton a szombathelyi járásban nagy tüz 
volt hétfőn, 10 ház és sok gazdasági épülőt lett a 
lángok martaléka. 

Csajtan hétfőn éjjel a villám becsapott Pintér 
István házába. A villáin a tetőn át becsapott a házba 
s az ott alvó Pintér lábából egy <*arab hust lesza-
kított, de más baja csodálatosképpen nem történt 
neki A villám a házat felgyújtotta, mely leégett. 

Mütöi teneti kiállítás Szombatba yen. A vasváraié-

gyei kultúregyesület 1912. évi szeptember 23-tól okt 
•í-íg Szombathelyen a Kultúrházban műtörténeti ki-
állítást rendez műbecscsel biró régi művészi és ipar-
művészeti emlékek, szobrok, képek, bútorok, öltözetek, 
fegyverek, hímzések, üveg, porcellán- és ötvösművé-
szeti stb készítményekből. A kiállítás vezetősége fá-
radtságot neui ismerő lankadatlan buzgalommal vég/.i 
a kiállítási anyaggyűjtését. Ezen munkáját azonban 
csak akkor koronázhatja teljes siker, ha a testületek, 
különösen az egyházi testületek, csakúgy mint a ma-
gánosuk tették,segítségére sietnek birtokukban lévő 
műtárgyak bejelentésével. A bejelentő ivek már s/ét-
küldettek, igen szép számmal történtek már be eleu-
tések is, a kiállítás teljessége érdekében azonban 
szükségesnek mutatkozik, hogy a bejelentő iveket 
legkésőbb aug. lő ig visszaküldeni szíveskedjenek. 
Ismerve ezt a vezető szerepet, melyet hazánk művé-
szi életében az egyházak s azok képviselői vittek és 
visznek is, reméljük, hogy a rendezőség ezen kérel-
mének a főtisztelendő lelkész urak mielőbb eleget fog-
nak tenni. Szűkebb hazánk kulturális múltjára fényt 
vetni, a szétszórtan lévő, nehezen hozzáférhető mű-
tárgyakat összegyűjteni, a szakembereknek és a nagy 
közönségnek bemutatni a kiállítás célja. Olvasóink 
elölt alig kell bővebben fejtegetnünk a kiállítás nagy 
jelentőségét ugy művészi életünk, mint történelmi 
multunk szempontjából. Elég annyit említenünk, hogy 
a kiállított tárgyak nagy száma, művészi becse a ki-
állítást a helyi jellegen jóval felülemelkedő országos 
esemény nyé teszi. A kiállítás nagy bizottsága aug hó 
8-án délután 5 órakor gyűlést tart, amelyen az igaz-
gatóság az eddig végzett munkáról beszámol s a ki-
állítás részletes programmját ismerteti, a kulturegylet 
ezúton is felkéri a nagybizottság vidéki tagjait, hogy 
a S iki gyűlésen minél számosabban megjelenni szí-
veskedjenek. 

A versenytekéiós a Sörházkertben a tűzoltó 

ünnepély alkalmával reggel 9 órakor kezdődik ós 

e$te 8 óráig turt. 

Harcszerű lógyikorlatokat turt augusztus 14-én 

„ fáki lőtéren a 83. gyalogezred helybeli zászlóaljának 

körülbelül 000 embere. Ezen idő alatt a lőtéren és 

közelében való tartózkodás tiltva van. 

Zarándoklat Mariacellbe. Augusztus 14-én nagy-' 
szabású zarándoklat készül Viáriaeellbo Hcísz Mátyás 
lékai esperes plébános vezetésével Eddig csak* a 
felsfividékről körülbei ül 280 zarándok jelentkezett. 
A hatalmas csoportot 8 lelkész kiséri. A zarándo-
kuk nagy száma biztosítja a külön vonatot, mely 
így olcsóvá teszi az utazást, ugy hogy az oda és visz-
szautazás lő fi ba kerül. 14-én reggel indul a zárán 
dokesoport Kendekről 727 órakor és este 7,7 órára 
Máriacollbe érkezik. A vonat direkte az uj pályán 
Sopron Béo sujhely St. Pöltenen át fut be Máriaceilbe 
Itt zenével, az összes harangok zúgásával, a Mária-
szoborral vonulnak a templomin a búcsúsok. A za-
rándokcsoporthoí már Kőszegről is sokan jelentkez 
tok és egyre tart a jelentkezés. Felhívjuk a zárán 
dokcsoporthoz csatlakozni akarók figyelmét, hogy 
augusztus 10-ig jelentkezzenek, mert ezután bezárják 
a listát. Az olcsó és szép programmal biró rnáriacelli 
liuesu bizonyára számos zarándokot fog Kőszegről 
is vonzani. Az érdeklődők a közelebbi és részletes 
programmot a templomok ajtain kifüggesztve olvas-
hatják. 

Villámcsapás A gyakori nyári zivatarok ugyan-1 

csak nem kiméinek bennünket Rövid időn belül 
három villámcsapásról adtunk hirt, mely emberál-
dozatokat is követelt. A hétfői vihar szerencsésebben 
végződött mert emberéletben nem esett kár. Pedig 
valóságos ítéletidő volt. Az egész égbolt horizontja 
vakítóan világos volt a szünetnélküli villámlásoktól, 
melyeket állandó recsegés ropogás kisért. A vasúti 
úlloinás körül lakókat egy irtózatos robajjal leütő 
villámcsapás reszkettdtto meg, mely a vasúti raktárra 
sújtott le. Szerencsére nem okozott nagyobb tüzet, 
mert a könnyen gyulladó raktárban felhalmozott 
nnyagok között hamar tovaterjedt volna a rohanó 
láng. Igy azonban néhány elégett fuvarlevélen és a 
fából készült raktár falának rongálásán kivül más 
kárt nem okozott a villám. 

Rablótámadás a kethelyi dombon. Locsmáudró l , 

ballagott gyanútlanul hazafelé Berghoffer János 
kőszegi cipész. Felbandukolt szép csendesen a ket-' 
helyi dombra, ahol hirtelen két suhanc toppan1 

eléje, mintha csak a földből nőttek volna ki. Berg-! 

liolfer nem nagyon ijedt meg tőlük; sőt egész fleg-, 
inával tüzet kért a legényektől, hogy meggyújthassa 
kialudt pipáját Az egyik útonálló előugrott: „Majd 
kapsz mindjárt tüzet!" Ezzel fejére sújtott a gya-
nútlan embernek, majd bicskájával a védokező kezé ! 

be szúrt. A késdöfés a csukló fölött az ütőerek, 
mentén a könyögig szaladt. Erre mindketten neki 
rohantak a véreskezű embernek, földreteritették és 
kikutatták. Mindösszo három koronát találtak a 
szegény Berghoffernél. A csekély összegei maguk-
hoz vették a csalódott betyárok és nagyokat károm-
kodva távoztak. A rémületéből magához tért áldozat 
a maga lábán jött be a városba, hol bekötözték fel 
hasított kezét. A szúrás szerencsére nem ért ütőeret 
s így a megtámadott ember hamarosan felgyógyul 
a könnyű sebből. A merénylet elkövetői ellen meg-
indult nyomozás csakhamar sikerre vezetett, mert a 
tetteseket Stepán Ágoston felsőlászlói lakos és Palkó 
István kőszegi lakos, molnársegédek személyében 
elfogtak. Az ügyet a felsőpulvai járásbíróság fogja 
letárgyalni első fokon. 

A Nyugatmagyarországi Foldmivelók Gazdasagi 
Egyesülete a néptanítókért A vallás és közoktatás-
ügyi miniszter annak idején körrendeletben hívta fel 
a néptanítók ügyeimét a fokozottabb mérvű társadal-
mi munkára s buzdította őket főleg a szövetkezetek, 
gazdakörök alakításában és vezetésében való részt 
vételre. A kultuszminiszter kilátásba helyezte azt is, 
hogy a néptanítóságnak társa lalmi munkában való 
részvételét, ugy az előléptetéseknél, valamint a ki-
tuntetéseknél figyelembe fogja venni. A miniszter e 
rendeletéből kifolyólag a Nyugatmagyarországi Fóld-
mivelők Gazdasági Egyesülete felterjesztéssel fordult 
a kultuszminiszterhez, amelyben megjelölte azon Sop-
ron, Mosou és vasmegyei néptanítókat, akik a gazda-
korok és szövetkezetek létesítésében és vezetésében 
tevékeny részt vesznek és egyúttal kérte a minisztert, 
hogy a néptanítókat alkalomadtán kellő elismerésben 
és jutalomban részesítse. 

A „Vasarnapi Újság" augusztus 4-iki száma 
tele van az aktuális eseményekkel érintkező pompás 
kivitelű képekkel. Egy-egy képsorozat a Balaton 
zalai és veszprémi partját, a Dardanellákat (Beszé-
des László rajzaival), az olimpiai versenyen a győz-
tes magyar kardvivókat s a Budapesten járt amerikai 
atlétákat, az elhunyt japán császárt, ötéin Aurél, a 
világhírű magyar tudós kasmíri utazását, a perzsiai 
parszokat mutatja be. Szépirodalmi olvasmányok: 
Szende-Dárday Olga és Claude Farrére regénye, 
Majthényi György novellája, Bodor Aladár, Lányi 
Sarolta és Kossák Jenő versei. Egyéb közlemények: 
króf Vay Péter cikke a japán császárról, báró Gro-
mon Dezső arcképe s a rendes heti rovatok : Iroda-
i m és művészet, sakkjáték stb. — „A Vasárnapi 
l'jság" előfizetési ára negyedévre öt korona a 
-Világkrónikáival együtt hat korona. Megrendelhető 
a -Vasárnapi Újság"' kiadóhivatalában (Budapest, 
ÍV., Egyetem utca 4. szám.) Ugyanitt megrendelhető 
11 „Képes Néplap", a legolcsóbb újság a magyar 
,léP számára, félévre két korona 40 fillér. 
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Árverési hirdetményi kivonat. 
A krtsergi kir. járásbíróság mint telekkönyvi 

hatóság közhírré teszi, hogy a kőszegi általanos 
takarékpénztár s a csatlakozott végrehajtatóknak 

Frühwirth Mihály és ne e végrehajtást szenvedik elleni 
1300 K sll>. és jár iránti végrehajtási ügyéhen a 
szombathelyi kir. törvényszék és a Kőszegi kir. 
jAráshir.'rBóg területén lévő rohoner.i i2«»94 sz tjkvlien 
f- 2 sor 3689/a/ií-2/1-1 hrsr. 7H0/b. házsz. alatt 

Frühwirth Miháív és neje Sohlapsi Mária tulajdonául 
felvett ingatlanra a C 2912 1895. sz. alatt Frühwirth 
Pá! javára bekeblezett életfogytigtartó haszonélvezeti 
jog féntartásával 2025 korona kikiáltási árban az 
árverést elrendelte és hogy az 

1912 évi augusztus hó 22 ik napján d e. 9 órakor 
Kohoncz község házánál megtartandó árverésen 
kikiáltási áron alul is el fog adatni, annak felén alul 
azenban nem 

Averezni szándékozók tartoznak az ingatlanok 
lieesárának 10°Vát készpénzben, vagy óvadék képes 
értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy a 
bánatpénznek a bíróságnál előleges elhelyezéséről 
kiállított szabályszerű elismervényt átszolgáltat ni. 

Vevő köteles a bánatpénzt az általa igért ár 
10',-ig kiegészíteni. 

Kőszegen a kir. járásbíróság mint tkvi hatóság. 
1912. május hó 30 án — Szerdahely Károly sk. 
kir járásbiró. A kiadmány hiteléül Péczely Gyula 
kir. tkvvezető. 

Gyümölcsös és szőlőkert 
körülbelül 4100 m ' terjedelemben közvetlen a 

város mellett szüret utan bérbe adandó. Bőveb-

bet Kayszrál-utca 4. szám alatt, avagy a 

kiadóhivatalban. 

Vil la 
mely áll 4 szoba, 1 padlásszoba, 2 cseléd-

szoba, 1 fürdőszoba, 1 konyha, 1 éléskamra, 

1 mosókonyha, I nagy előszoba, terjedelmes 

padlás és pincéből, nagy udvar és kerthelyiség-

gel, valamint fakamrával együtt, k'ayszrál-utca 

4 szám alatt, november 1-vel bérbeadandó. 

Bővebbet ugyanott, vagy a kiadóhivatalban. 

Szombathelyi Takarékpénztár Részvénytársaság. 

K i r d e t x a ó a y . 
A Szombathelyi Takarékpénztar Részvény-1 

társaság uj részvényről szóló '/» és s/8 ideig-

lenes elismervények és részvényjegyek az inté-

zet pénztáránál a hivatalos órák alatt végleges 

részvényekre kicserélhetők. 

Minden három-harmad ideiglenes elismer-

vény és részvényjegy ellenében egy uj részvény 

fog kiadatni. 

Az 1911. évi február hó 5-ik közgyűlés 

határozata értelmében az egyesítés és kicserélés 

legkésőbb folyó évi december hó 31.-éig esz-

közlendő. 

A z i g a z g a t ó s á g . 

„ V a r á z s f u v o l a " 
harkt Cg y óm alatt megtanulhat rajta 

játszan - A . V a r á s r f l i v o l a * rendkívül 

kellemes 20 acci trombitahanggal és 

4 erós bőgővel van eltatva. Díszes ki-

vitelben, kottnfuzettel, dalokkal, tokkal 

ajándékkal együtt 

<* n n k 1 U o r <> i i n . 
Csakis W a g n e r . H a n g s z e r K i-

r a l y * országszerte elismert legolcsóbb 

bangMeráruhuzban kapható B u d a -

p e s t J ó z s e f - k ö r u t 15. — Gyors-

javító műhely. — Kír jen fényképes 

hangszerárjrgyzeket 

A i i i < » » t < * r < l a l i i o k 

Cipőm szép és tökéletes, 

Benne járni elvezetes, 

Mert ha cipőt szegzek, varrok, 

Rajt' van 

• • • • 

k w u c a u k M a r o k . 

Császárfürdő gyógyhely, a magyar Iryalmasrend 

tulajdoni Elsőrangú kenes hevvi/ü gyogyfirdo: 1110 
dern berendezésű gőzfürdő, kényelmes iszapfürdők, 
iszap borogatasok, uszodád külön hölgyek es urak j 
részére. Török , kö- es marvanyfurdok; ti >Ij1, szén-
savas es viliamosvizfi.rdük. A fürdők kit • 1 i"1 ' 
ménnyel használtatnak, Tői. g csúzos bánt i máknál es 
idegbajok ellen. Ivó-kura a lég ős uvok hurutos ese 
teiben s altesti pangásoknál 200 kényelm-s I ikószoha. 
Szolid kezelés, jutányos árak. Uyógy és zene lij nincs 
Prospektust ingyen és bérmentve küld 

a / i g i i / . g n t ó s ú g . 

A SZÉNSAVAS ÁSVÁNYVIZEK 

H J R á L V A l 
Főraktár Jánosa Gyulánál. Telefon 1 

í l ó l i t ' ¥Al 

Akik megbízható helyről, tiszta méhviaszból 
készült műlépet óhajtanak beszerezni, fordul-
janak bizalommal szatmári Sabö István méhé-
szetéhez Pankóta (Arad m) mely méhészet 
amerikai hengerpréssel készített bármely mére-
tű műlépnek kilóját csomagolva 5 K 00 ért 
szállítja utánvéttel, amíg viaszkészlete ki nem 

B Ú T O R O K 
H.ilók, ebédlők, uriszobdk, szalonok, teljes szálloda, 

k.tvéhaz, vendéglő és kastélyberendezések, vas- és réa-

butorok, szőnyegek, (uggónyók. csillárok és zongorák 

: : : : : : : : : : szállíttatnak bárhova : : : : : : : : 

k é s z p é n z é r t , v a g y r e n d U i v ü l 
e l ő n y ö n t i z o t é n i f e l t é t e l e k U e l . 

Díszes nagy butoralbum 1 korona. Teljes berendezésnél 

utazó multakkal díjmentesen küldetik bdrhova. : : 

Modern l a k b e r e n d e z é s i v á l l a l a t 
BUDAPEST, IU„ GERLÓŰZY-UTCfl 7. SZ . 

(Kózponti varoshaza mellett). 

Ó N X Í 3 1 * á í z v a w . á s ! 

B u r g o n y a s z e d ő g é p 

„Welt"-

i r t ó 

Modell I9i2 

nélkülözhetetlen 

minden bur-

gonyatermelő 

i atd utak ! 

Szolid, egyszerű elpusztíthatatlan 
szerkezet 

Minden talaj részére. Szabályozható mélység i'-s lerakótáv oUagg a j 

Könnyen vontatható! Gyorsan, tisztán és könnyen dolgozik 

amit számos elismerólevél bizonyít. 

3<ér]í teljístn infla«n a „Yfell"-irtó 483a sz. árjejyzeket 

jj PH. MAYFARTH & Co. 
gazdasági és ipari gépgyár 

I W i e n , II., T a b o r s t r a s s e Nr. 71. 
§ 300 első dtj, arany érmek sfb. — 1500 munhds és hivatalnok. 

Viszonteldrusitók és képviselők kerestetnek. 

S c h w a r c z J ó z s e f é s T á r s a 
B u d a p e s t , V á c z i k ö r ú t 5 3 

Alapítási ev 1883 

szabadalmazott Ventzki Góztakarmany füliesztö 
Gó, 100, ItiO, ;}00 és t>20 liter űrtartalom. 

Fülleszt 40 60 porc alatt 

Hordozható pálinka főző üstök 
100 - 400 űrtartalom 

az uj szeszadó törvény előírása szerint. 

Angol marha- és lónyire gépek es o lók 

Óvakodjunk a 
hamisításoktól ! 

Óvakodjunk a 
hamisításoktól I 

Valódi Sterni^^Vlafii védjegyű. 

T h o m a « « a 1 a le^ol3l:i es lesoicssbt A U W i t t a ö S t t i a t t fosifirsavas matrasva 

Csak akkor 
valódi, ha 
ilyen 
Z9ftkhan 

K 

foszfersavas matrajya' 

van és ere-
deti olom-

zár van 
raj ta 

S T O C K -

C O G U A C 

M E D I C I N A L 

hivatalos ólómzárra* «Hatott 

pa lackokban mindenüt t kapható 

C A M I S é : S T O C K 

gőzüzemű gyáriból 

B A R C 0 L A . 

Hamisitastol 
szigorúan 
ovakodjunk 

ThomasscMieta 
Minden zsák 
tarta lomjel -
zessel van 

ellatva. 
a Thomasphosphatfabriken 

BERL in , vezérképviselője. 

Budapest, VI., Andrássy-ut 49. 
Különösen a jelenlegi rendkívüli olcsó arakra figyelmeztetjük 

a vasarlókat I 

Képviselet és raktar: 

Melioh ós P i n t é r S z o m b a t h e l y . 

K a l m á r V i l m o s 

vastag nyakat, mirigyekel 
gyorsan és alaposan meg-
szüntet a Hoilerdaaer-iéle 

G o l y v a - b a l z s a m 

Egy üveg ára 4 korona. 

S t a d t a p o t h e k e P f a f f e n h o f e n a / H m 1 9 8 ( B a y e r n ) . 

Fülzúgást 
f ü l f o l y á s t , n a g y o t h a l l á s t , nem vele-

született s i k e t s é g e t rövid idő alatt meg-

szüntet a 

S z t . B o n i f l c i u s f ü l o h i . j . 
Árn 4 korona. 

Szétküldés: Stadtapotheke Pfaffenhofen a/Ilm 200 \Biyern) 
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N e u s t a d l . 

ló-, szarvasmarha- és sertésvásár 
tartattk. 

•BtbüE'iiEüiSriEa 
Nyomatott liónai K i ^ c : > vnyomdájában Kőszegen-
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