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Hirdetések nagyság szsrint jutányos drbun 

szdmitatnak meg. 

Felebarátok. 
— Erkölcsi jellemrajz. — 

Ha az ember kezébe veszi az időszaki, 

vagy a napi sajtó termékét, rendszerint futva 

fut végik a sorokon, tekintet nélkül arra, hogy 

azok mit hoznak. Mert manapság, a „gyorsan 

élni" századaban, nincs időnk ahhoz, hogy uri 

kényelembe helyezkedve sirjunk és nevessünk 

végig a hírlapon, amely külsejével annyira 

szimbolizálja annak belső tartalmát: fehér 

papiron — fekete sorok . . . az erény és a 

bün a fehér ártatlanság és a fekete píszokbiin . . . 

harmonikus láncolatát. 

Az ember olvassa az eseményeket, miköz-

ben ráncba hull sötét homloka egy-egy vér-

fagyasztó riport olvasására ; majd tovasiklik borús 

tekintete — és a fellázadt jobbérzés elvész a 

következő hir izgalmaiban. Az ember olvassa 

az eseményeket és felderül, mint nyárban a 

Nap, ha veszett, iramló, gyors zivatar után 

felragyog fényes sugara s az emberi lélek 

magasan szárnyal a kellemes léttudat rózsa-

lelhős, virágillatos szféráiba . . . 

Milyen szép is lenne itt minden, itt e pa-

radicsomkertben, ha emberi gyarlóságunk, a 

saját külön önérdekhajsza, a rideg, rút, bűnös 

önzés pokoli varázsvesszejével azt siralom-

völggyé nem változtatná! . . . 

Egyszerű a tanítás s szól mindenkinek: 

s z e r e s d e m b e r t á r s a d a t ! Oly egyszerű, 

oly világos e tanítás ebben az egyszerű bőví-

tett mondatban s mi mégis oly nehezen vesszük 

be és még nehezebben emésztjük meg. Mert 

lelki gyomrunkat elrontotta a felette kényelmes 

bün undok rákfenéje. 

Igen nehéz kenyér annak, aki j ó akar 

lenni a szó szoros és egyszerű értelmében — 

j ó : cselekedetben, s j ó gondolatban. Aki e 

sártenger küzdelmes, rögös utján, vagy annak a 

végzet által egyik neki szánt helyén végig ve-

rejtékez — szivében a s z e r e t e t egyszerűen 

nemes érzésével, — kevés virágot lel a tövises, 

véges uton. Kevés elvbentestvért fog talalni, 

aki a Szeretet klasszikus, hozzáférhetetlen értel-

mében fogna vele baráti jobbot. Mert mai nap 

mindenki tagja valami egyesületnek, valami 

titkos, vagy nem titkos társaságnak, amely a 

szeretetet hirdeti. Mai nap uj eszméket vetnek 

felszínre, uj filozófiai tetelek virágzanak a bűn-

tömkeleg fekete földjében. Leszűrik azok kvint-

esszenciáit, de a dicséretes jelszót dicséretes 

l e t t nem követi. Ellenben fejtegetünk jobbra, 

fejtegetünk balra, fejtegetünk össze, fejtegetünk 

vissza, sőt össze-vissza fejtegetünk — és bűnös 

rosszak maradunk. 

Telerakják fiatal fejünket a legképtelenebb 

filozófiák legképtelenebb tételeivel, ahelyett, hogy 

a S z e r e t e t e t a maga halványkék tisztasá-

gával, a maga fehér közvetlenségével magya-

ráznák meg nekünk a Szeretet lényegét: a Jó 

és a Rossz közötti különbséget és az úgyneve-

zett magasabb értelemben vett Igazságérzet 

fokozott mértékét fejlesztenék bennünk. 

Pedig mit értünk el az egyetemes embe-

riség egyetemes nevelésével ? Azt, hogy a 

szeretet fenséges szava s z i v ü n k i g nem ért, 

— annak külső mázát emajliroztuk magunkra 

csupán s bensőnkben kíméletlen, könyörtelen, 

szívtelen vadállatokká lettünk, akiket az ősren-

geteg élő állatembere is megszégyenít, mert az 

csak annyira vad, amennyire az ő árnyaltbőrü 

létérdeke megköveteli, — mi pedig ártatlan és 

fehér bőrű rafTináltsággal preparáltuk agyun-

kat, hogy a szociológusok nagy problémájában: 

a létküzdelemben annál leleplezettebben tudjunk 

érvényesülni — az európai világfi komorképü, 

vagy nyájas simulékonyságával. 

Igen igen, — mert ez jobb, mert ez kényel-

mesebb . . . 

Fejtetőre állítottuk Krisztus, Tolsztoj örök-

szép tanításait s a „mit törődől te mással" — 

undok, de állítólag megmagyarázható menthető 

és főképen diplomatikus ravaszsággal takart 

jelszavával veszekedünk végig a vegyes életen! 

Hogy ez így van, megfigyelhetjük a kis-

városi élet jelenségein is. Hát nem a szeretet 

hiánya az, ha egy társadalomnak összműködésre 

hivatott elemei, ádáz gyűlölettel törnek olyannyira 

egymás ellen, hogy szemérmetlenül vétenek a 

tiszteség, az emberséges gondolkodás, a fele-

baráti szeretet ellen ? — 

Idejüket bevárni nem tudó, szereplésre, 

állásra, tisztségekre éhes elemek nemcsak erő-

szakosan, könyökkel akarnak maguknak utat 

törni, hanem a cel gyorsabb elérése kedvéért, 

megfeledkeznek arról, hogy a társadalom illem-

törvényeinek mivel tartoznak, hogy a felebaráti 

szeretet mindnyájunknak init tesz kötelessé-

gévé. S erről megfeledkezve, piszkos, önző 

indulatokkal a legelvetemültebb cselekedetre 

képesek. 

így látjuk ezt a krajcáros sajtó felburjánzása 

óta a nagy politikában mindenütt. Ez rontotta 

meg a civilizált államok erkölcsi életét és 

gondolkodását. Ez rontott le minden tisztes-

séges érzést, minden szeretetet. Ez uralja az 

erkölcsi romlottságtól eddig immúnis volt vidé-

ket is. 

Az érvényesülés, a magánérdekek már itt 

is a legerkölcstelenebb gondolkodásra s csele-

kedetekre ragadja az embereket s csodás lelki 

nyugalommal képesek legbensőbb meggyőződé-

sükkel ellentétben még embertársaik megrontására 

is közreműködni, ha céljuk, makacs elhatározá-

suk vagy leves irányzatuk leplezése ezt kívánja 

Szerencsések azok, akik e megmételyezett 

korszakban megtartják higgadtságukat, meg-

őrzik tisztességüket, hűségesen megmaradnak 

amellett, ami mindennél magasztosabb, embersé-

gesebb : a kötelességtudásnál, a felebarati szere-

tetnél, ugy a magán mint a közéletben és 

szerencsés az a társadalom, melynek vezetésre, 

szereplésre hivatottjai nem hajlanak az úgyne-

vezett „modern" korszakban bűnös könnyelmű-

séggel felhangzó, sokszor csak suttogó, konnyen-

hivők félrevezetésére irányuló tévtanokra, em-

bertelenségre, hálátlanságra, szeretetlenségre. 

Felebaráti szeretet! Kétezer esztendeje hir-

detik, imádiák aki először hirdette s mégis oly 

sokan vétkeznek ellene. 

A kőszegi gimnázisták 
labdaütő-játéka. 

Sok panasz hangzott n l i i r fel a labdarugó-játék 
(football) durvaságai ellen. Es valóban a nehéz labda 
rúgásával járó szenvedélyesség gyakran vezetett 
sajnálatos következményekre. Hogy nem csekély 
vadság, durvaság fejlődik a labdarugó-játékos lelkü-
letében, azt eltagadnunk nem lehet. Tanúbizonyságot 
tehetnénk erről elsősorban mi, kik a minden külső 
benyomás iránt rendkívül fogékony fiatal diáklelkek 
nevelésével foglalkozunk Elsősorban ez a meggyő-
ződés vezette és bírta rá a tanulóifjúság vezetőit 
arra, hogy mérsékeljék az iskolák tanulóiban e játék 
iránt korán jelentkező szenvedélyes hajlamot, sőt 
hogy őket a labdarugó játéktól egyenesen eltiltsák, 
amint ez a legtöbb intézetben meg is történt 

Ezen pedagógiai jellegű szemponton kívül még 
más okok is arra késztetnek, hogy a tanulóifjúságot 
a labdarugó-játéktól lehetőleg visszatartsuk. Ezek 
sorában első helyen említendő a játék veszélyessége. 
Határozottan veszélyes e játék, főleg a még nem 
elég erős csontrendszeru ifjakra nézve, veszélyesebb 
minden más labdajátéknál; az elhibázott rúgástól 

származó súlyosabb sérülés, vagy csonttörés nem is 
olyan ritka. 

Nem tagad'mtjuk azonban, hogy érdekesség és 
testedzés szempontjából mégis csak első helyen áll 
ez a durvának és veszélyesnek mondott labdarugó-
játék. Kétségkívül épen ezen jó tulajdonságainak 
tulajdonítandó azon körülmény, hogy mindenfelé oly 
lázas szeretettel karolták fel és valóságos lázzá, 
szenvedéllyé fokozódott a foottball iránt való érdek-
lődés, melynek mérséklése nehéz és igen sok esetbon 
eredménytelen. Ep azért talán nem egészen megve-
tendő gondolat, hogy gondoskodjunk a játszani sze 
rető és testüket, kedélyüket nevelni akaró diákjaink 
számára o|y játékról, mely magában foglalja a köz-
kedvelt labdarugó-játék összes előnyeit, de a vele 
összekötött káros hatást és veszélyességet csökkenti. 

így született meg a kőszegi bencés főgimn. 
tanulói körében az úgynevezett labdaütő-játék, mely 
tehát nem egyéb, mint módosított labdarugó fottball. 
Labda gyanánt a 3. számú football-labda szolgál. 
Ebben a játékban is két tizenegyes csapat áll egy-
mással szemben ugyanoly pályán és ugyanoly 
szereposztással (ö csatár, 3 fedezet, 2 hátvéd, 1* kapu-
védő), mint a labdarugó játékban. A főeltérő ettől 
a labda továbbításában van : a labdarugóban lábbal 
rúgják, a labdautőben kézzel ütik a labdát. A játék 
foreeja és egyúttal szépsége tehát abban rejlik, hogy 
hogyan tudják a csapat játékosai a labdát ügyesen 
egymásnak ütéssel átadni és az ellenfél kapuján 
belőni (goal). Két kézre fogúi, ölbe venni, testhez 
szorítani, tenyérrel ütni, dobni, földön gurítani, vagy 
lábbal rúgni a labdát nem szabad ; ily esetekben a 
biró büntető ütést rendel a szabálysértő fél kapuja 
felé. A labda ütése csak ököllel történhetik; tenyérrel 
kiütni nem szabad, mert ez a labda dobásától alig 
különböznék. A kapus azonban védhet kézzel, lábbal 
egyaránt, szükség esetén dobhatja is a labdát. 

A játék egyéb szabályai azonosak a labdarúgás 
szabályaival. Van tehát itt is off side, tizenegyes 
ütés, szigorított, büntető, sarokütés, bedobás és 
leütés, — az elkövetett szabálytalanságok természete 
szerint, amint ezt a versenybíró megítéli. 

Hogy pedig e játék semmi tekintetben sem 
marad el a rendes labdarugó-játék testedző előnyei 
mögött, az első tekintetre világos, sőt nem egy 
irányban határozottan felülmúlja. Hiszen nem csupán 
a láb erősödik a sok és nehéz futásban, hanem 
nagy szerep jut a kar erősödésének és ügyessége 
fokozásának ; tegyük hozzá a jobb és bal kar egy-
aránt fejlődhetik, mert a labda kezelésébon fontos 
az, hogy mindkét kar egyforma ügyességgel továb-
bítsa a labdát; igen gyakori és erős a törzs mozgása 
is, mert a labdát nagyon gyakran a földről kell 
felkapni. 

Ezen uj játék tehát, mely a kőszegi bencés 
főgimn. játszani szerető diákjai körében alakult ki 
és azóta az ország számos intézetében szíves fogúi-
tatásra talált, nem eredeti játék ugyan, de tekintve 
a labda repülésében rejlő szépséget ós épen nem 
veszélyes voltát, méltán számithat arra, hogy az 
iskolák tanulóifjúsága körében csakhamar meg-
honosuljon. 

F.zen uj Ubdajatrkot kellő méltatással a Budapesten megjelenő 

. I f júsági Testnevelés* cimu sportlapot is foglalkoztatja s melegen 

ajánlja a tanintezetek tigyelmcbe Kz az uj játék rank nézve annyi-

ban is bír fon tosságu l , hogy itt varosunkban született me^ a gon-

dolat a labdarug >-jati;khoz h.isonlo érdekes labda-jatékot megterem-

teni, mert valamint másutt, ugy itt is észlelhettek, hogy a labdarugo-

sport iránti általanos érdeklődés azon ifjúságot is íekoti, mely oly 

tanintezetekben jar. hol a labdarugó-játékot durvaságánál s veszélyes-

ségénél fogja eltiltják. A kőszegi főgimnázium ifjúsága látható őr.>m-

mel fogadta h testi nevelést és a klek uditcsét is előmozdító, taná-

raik által megszerkesztett uj jatekot s mi ugy latjuk, hogy c kőszegi 

labdajáték (>gy is kellene elnevezni) hóditó világkörutra indul innét 

Rzt gyorsan előmozdítaná az, ha kcll<5 ügyességet elsajatitott két 

itteni csapat néhány városban mutatná be az uj jatek szépségéit. 

Helyi hirek. 
Esküvő. Schönfeld György gróf leányának Geor 

gina grófnőnek esküvője Farkas Béla a es. és kir. 
11 huszár-ezredbeli főhadnagygyal szilk családi korben 
hétfőn lesz Gyöngyösapátiban. Ezt megelőzi hely-
ben a polgári házasságkötés, melynél Széchenyi Rezső 
gróf és Perczel Béla főbíró lesznek a tanuk. A/ 
ifjú pár több heti nászút után a galíciai lancuti 
helyőrségi állomáson rendezik be állandó lakhelyüket. 

Eljegyzes. Kisrákói és bisztrinkai Lohotzk.v Béla 
trencséni honvédszázados eljegyezte LJzeláe Hedvig 
úrhölgyet, Uzelác Simon ezrodes s neje Schindler 
Vilma leányát. A szép menyasszonyt, előkelő tár-
sadalmunk e kedvelt tagját, ez alkalomból számosan 
üdvözölték. 



Katonajárás. A budapesti honv. törzstiszti tanfo-
lyam 17 főtiszt hallgatója, harcászati tanulmány utazá-
suk során mai napon két törzstiszt tanfolyamvezető-
vel városunkat érintik. Két napig maradnak itt, hogy 
a város környékén harcászati feladatok megoldásá-
val foglalkozzanak. Vezetőjük Reishard vezérkari 
alezredes. 

Halalozas. Pozsonyban elhunyt e héten Möszl 
Lajosné, a jóemlékü Möszl Lajos volt ev. igazgató-
tanítónak ö'vegye, akit férjével együtt oly igaz tisz-
telettel vett körül e város lakóssága. 

Halalozas. Hosszú betegeskedés után hunyt 
el vasárnap egy csinos fiatal leány, kiről még télen azt 
hitték, hogy ' májusban myrthus koszorút tűznek 
fejére A tavaszi napsugár, mely annyi szép virágot 
fakaszt, ezt a virágszálat elsorvasztotta. Pedig nem 
érintette fagy. A szülői,testvéri s rokoni szeretet melege 
ápolta önfeláldozóan, — még sem használt. Here. zk 
Matild, özvegy Hilisits Józsefné első házasságából 
származó leánya, most már az égi angyalok sorában 
imádkozik a földönmaradtakért. Nagyszámú gyászoló 
közönség kisérte el utolsó útjára porhüvelyét. 

Halalozas Megdöbbentő tragikus eset borította 
gyászba a Szova-családot. 17 éves Cecília leányukat 
a családban vasárnap délben előfordult jelentéktelen, 
a házi fegyelemre vonatkozó összeszólalkozás annyira 
elkeserítette, hogy túlérzékenységében egész délután 
magányosan járt kelt a kertben s mikor már nem 
látták, azt hitték, hogy elment valamelyik rokonhoz. 
Mikor este sem tért vissza, keresésére indultak s 
éjfél után jutott eszükbe a kertnek melegházát is 
megnézni. < >tt találták holtan, már egészen elhide-
gült testtel. A rendőrorvosi vizsgálat megállapította, 
hogv forgópisztollyal öngyilkosságot követett el. A 
jisztolvt már régebben fivére hozta haza és a meleg-
íázbaii rejtette el, hogy esetleges éjjeli betörésnél 
céznél legyen. A szerencsétlen leány ugylátszik 
tudta ezt s'felhasználta elkeseredésében ifjú életének 
kioltására. A szomorú eset általános részvétet keltett 
és keddi temetésénél is ez nyilvánult meg. 

A felsovasi esperesseg evangélikus lelkészei 
kedden értekezletre gyűltek össze városunkban, me-
lyen Beyer Teofil alesperes elnökölt. 

A katonai alrealiskolárol most már befejezett tény, 
hogy kibővítik Jövő tanévben az első osztálynak 
egy'parallel osztályát nyitják meg, hogy katonai 
nevelésre nagyobb létszámot vehessenek fel s mint 
halljuk, a következő esztendőkben a többi osztály 
mellé is párhuzamos osztályok felállítását határoztak 
el, mi végből ez év folyamán a már elkészített vonal-
vázlatok alapján fogják az épület kibővítését célzó 
pótépitkezeseket végrehajtani. Természetesen ugyan-
ilyen arányban történik a tiszti, altiszti, kezelő s 
szolgaszemélyzet szaporítása is. Hogy végeredményé-
ben akadémiává fogják-e átalakítani e katona nevelő-
intézetet, az attól fugg, meg változtat jiik-e a katona 
nevelési tanrendszert. E kiváló intézményünk ki-
bővítése, mely a város további fejlesztésére is üdvös 
hatással lesz, a városban általános ürömöt keltett. 
Elődeink tehát, ha minden ellenszolgáltatás nélkül 
adományozták oly nagy területet a kincstárnak, nem 
végeztek hiábavaló munkát, hne az akkori áldozat-
készség is meghozza gyümölcsét. 

A ferfidaloskör jövő hó folyamán többször is 
fog szerepelni. Ágfalván és Pinkafőn az ottani dalos-
egyesületek jubiláris ünnepségein és junius 2ö-én a 
Mulató kertjében rendezendő dalosestélyen 

Vizsgarend a kőszegi po gar i isk. tanitokepzoben. 
A kőszegi polg isk. tanítóképzőben a következő 
sorrendben tartatnak meg az évzáró vizsgálatok: 
Május 22-én a II és III. oszt. magántanulók írás-
beli s 23-án szóbeli vizsgája. Május 25 én és 26-án 
a 111. oszt. magántanulók Írásbeli képesítője. Junius 
10—19 éig a II. és III. oszt. magántanulók szóbeli 
képesítője. Junius 23-án és 26 án az I oszt. magán-
tanulók írásbeli, illetőleg szóbeli osztályvizsgálata. 

Kepesitövizsgak a kőszegi tanitonokepzoben. A 

kőszegi elemi tanítóképzőben a képesítő vizsgála-
tokat a következő sorrendben tartják meg Május 
22-én a IV. oszt. írásbeli osztályképesitője mennyiség-
tanból, 23-án pedig németből. Május 27. és 28-áa 
szóbeli osztálvképesitőjük mennyiségtanból, fizikából, 
egészségtanból háztartástanból és németből. Május 
29-én gyakorlati képesítőjük rajzból, szépírásból, 
énekből, zenéből, slojdből, kézimunkából és tornából. 
Junius 4 én befejező írásbeli képesítőjük irodalomból 
v. nevelés tudományból. Junius 18 án és 19-én 
osztályvizsga és osztály képe-itó a II osztályban, 
20-án a III. osztályban, 22—26-ig pedig befejező 
szóbeli képesítő a IV. osztályban. Az I. II. III. oszt. 
magántanulók írásbeli osztályvizsgái jun. 15 én. 
16-án pedig az I. oszt rendes és magántanulók 
szóbeli osztály vizsgái lesznek. 

A turista-egyesületbe még számosan nem lép-
tek be olyanok, kiknek belépése várható volt. A 
turista élet, s az idegenforgalom felélénkitéséböl leg-
több anyagi haszna van a pékeknek, a korcsmáro-
soknak. a mészárosoknak stb. szóval, kik élelmi 
szerek készítésével s árusításával foglalkoznak. A 
turista egyesület megérdemli támogatásunkat. Elnöke 
mindent elkövet, hogy nz egyesulet fellendüljön. A 
tagiági dijat hasznos munkára fordítják. Ne sajnál-
ják tehát a csekély tagdíjat c hasznos egyesülettől 
az iparosok s üzlettulajdonosok sem. 

A varmegye közgyűlésén utoljára volt alkalma a 
törvényhatósági bizottságnak tisztviselő választásban 
részt venni. Mintegy 400 an jelentek meg ez utolsó 
aktusra. Muraszombati főszolgabírónak egyhangula^ 
válaactották meg Horváth Pál ottani szolgabírót, — 
a megüresedett szolgabírói állásra Rupprecht Imre 
sárvári tb. szolgabírót 236 szavazattal Hertelendy 

Kálmán kőszegi tb. szolgabíró 114 szavazatával 
szemben s állítólag saját kívánságára Kőszegre fog-
ják áthelyezni, — az egyik aljegyzői állásra pedig 
Mezidhrádszky Lajos celldömölki gyakornokkal 
szemben Horváth Kálmán központi gyakornokot 
164 szótöbbséggel. A napirendre kitűzött közigazga-
tási ügyeket másnap délelőtt alig néhány bizottsági 
tag jelenlétében intézték el. 

Sport. A kőszegi sportegylet első football-csa-
pata mult vasárnap a J l akoah* szombathelyi csa-
pattal mérkőzött. Az eredmény 2 : 1 volt Kőszeg 
javára. A csak kevés számú nézőközönségnek nem 
nagy öröme telhetett játékukban. A terület viztó-
csákkal, pocsolyákkal borított volt s szinte szánal-
mas volt nézni az azokon való átgázolás, a sport 
ruha bemocskolása, de még ennél is kellemetlenebb 
volt a játék második felében a bíró és a vendég-
csapat közötti összeütközés. Ezt fóleg a nézőközönség 
szempontjából mondjuk. Nem azért jön a pályára, 
hogy ilyen jeleneteknek legyen tanuja. 

A mai sportnap eseménye, hogy délután 4 óra-
kor a Szombathelyi Kerékpár Egylet footballcsapata 
fog a mi első csapatunkkal mérkőzni. 

Labdaütöjátekot mutatott be csütörtökön szép 
számú közönség jelenlétében a helybeli főgimnázium 
III és IV. osztályának csapata, mely uj játékot 
bővebben ismerteti lapunk mai számában Kádár 
Titusz tanár, ki azt a lábrugójáték nyomán állította 
össze és éppen olyan érdekes, mint .amaz s e mellett 
még szebb is, mert nem olyan durva. 0 maga látta el a 
birói tisztet s a közönség nagy élvezettel figyelte a 
már meglehetősen ügyes játékosuknak spoitjelmez 
ben való szereplését. A IV. osztály csatársora meg-
lepő szép összjátékkal jutott előnybe 12 góllal 5 elle-
nében. A közönség általában szebbnek és érdekesebb 
nek mondotta e labdajátékot. 

A jarvanykorhaz építése ügyében szerdán volt 
a pályázat bizottsági tárgyalása. Csak egy pályázó 
volt, Laas József, aki 25 177 koronáért vállalkozott 
azt megépíteni. Mivel ez azonban néhány ezer koro-
nával több mint az általa néhány hónappal tett 
ajánlata, a bizottság, tekintve, hogy most csak 
egy pályázó volt, azt javasolja a közgyűlésnek, hogy 
uj pályázatot hirdessen. 

Érdekes bírósági targyalas folyt le mult hétfőn 
Halász Ernő jarásbiro előtt, aki dr. Marton 
Jenő helybeli ügyvédet rágalmazás miatt 500 korona 
fő-, UK) korona mellék és 50 korona rendbirságra 
ítélte. A tárgyalás során sok tanút hallgattak ki, 
köztük több közös- és honvédtisztet is. A tárgyalás 
reggel 8-tól délután 4 óráig tartott s mindvégig 
szenvedélyes volt. Magáuvádló Jambrits Lajos városi 
h. főjegyzőt dr. Lax Jenő szombathelyi ügyvéd 
képviselte. Dr. Marton Jenő az ítélet ellen felebbe-
zéssel élt és mert viszonvádját nem nyomban tár 
gvalták és a magánvádló elleni bűnügyi nyomozás 
eredményének be nem várása miatt hozlak ítéletet, 
semmiségi panasszal is élt. Az ügy azon lovagias affair 
bői származott, melyre a legutóbbi városi közgyűlé-
sen dr. Marton Jenő részéről történt felszólalás szol-
gaitatott okot. Jambrits Lajos ugyanis a közgyűlé-
sen elhangzott őtet érintő sértés miatt a felszólaló-
hoz sértó levelet irt, aki e miatt provokáltatta, de 
mikor a segédek már a leltételekben megállapodtak, 
bejelentette, hogy Jambrits ellen oly adatok birtokába 
jutott, hogy a katonai becsületbíróság eljárásától 
teszi függővé a további lépéseket. Ezen adatokat ille-
tőleg olyan hírek kerültek forgalomba Jumbritsról 
és hivatalos eljárásáról, mely minden körülmények 
között a bíróság beavatkozását tette szükségessé. A 
tárgyalás során dr. Marton Jenő a terjesztett hír 
valódiságát semmivel sem tudta bizonyítani s azt 
hozta fel védekezésül, hogy ó nem terjesztett híreket, 
hanem lovagias ügyben köteles információszerzés és 
adás céljából elmondta azt, amit bebizonyithatóan 
mások beszéltek, — ellenben magáuvádló bírósági 
határozattal igazolta, hogy az ellene emelt vádak 
alaptalannak bizonyultak, mire vádlott azzal állt elő, 
hogy ellene (nem az ő feljelentésére) ujabb bünvizs-

| gálát van folyamatban. — Az ügy ily állásánál 
fogva nagy érdeklődéssel várják a felsőbb bírósági 
döntést, — de kevesebb érdeklődéssel az uj feljelen-
tésen alapuló bűnvádi eljárást, mert e tekintetben 
már elég tapasztalata van a nagyközönségnek, habár 
még mindig elég sokan vannak, akik sehogy sem 
akarjak magukévá tenni azt a nagy bölcsességet: 
„nem kell mindjárt mindent elhinni." 

A becsi postagalamb-egylet köszönő iratot inté-
zett a helybeli rendőrséghez, egyik Kőszegre szállt 

| postagalambjának gondos ellátásáért és visszaszállí-
tásáért s egyben két korona jutalmat küldött annak 
a fiúnak, a ki a galambot a rendőrségnek átadta. 

Egy katonai léggömb szállt ell kedden délután 
városunk felett. Bécsújhely irányából jött, mindvégig 
mintegy 200 méterrel a hegygerinc felett maradt és 
Kohonc irányában tűnt el A léggömb Grác közelé-
ben szállt le. Célja az volt, hogy az őszi hadgya-
korlat terepét tanulmányozza. 

A helybeli tüzoltok majálisa pünkösdhé t főn a 

Klausen erdőben lesz, 

A szent Janos-hid hibáit, a járd írepedést, a 
meglazult.korlátot az építési vállalkozók még most sem 
hozták helyre. A nagysúlyú vaskerítés már annyira 
meghajlott, hogy leszakadásától is lehet tartani, 
mivel az arrajárók mindegyike megmozdítja és 
meglazulását fokozza. Ugylátszik nem szabtak rá 
határidőt, különben már meglenne 

Az Arpád-teren igen szép hullámos vonalakban 
csinálták meg a parkot a kuttól elválasztó beton 
szegélyeket, de vaskerítés hiányán az ebek az ő 

céljaiknak szolgáló illemhelynek tekintik. Megfigyel-
tük, hogy ők gondoskodnak ott a drága pénzen 
ültetett pompás bokrok — öntözéséről, még pedig 
igen illedelmesen a bokrok mögé húzódva és igen 
figyelmesen szép sorrendben az összes bokrok mél-
tatásával. Végre tehát van nyilvános illemhely 
Kőszegen is — de kell a kutyának. 

A munkásház-utcaban, nagyon helyesen, elkészült 
a járda is, a járda melletti vízelvezető árok is, de 
ugy, hogyha eső lesz, a vizet a felső külső-körutnak 
uttestére viszi, ami viztócsát, gödröt, utrongálást és 
közlekedési akadályt jelent. A városgazda ugylátszik 
akkora esést képzel ott, hogy az árokból lefolyó viz 
az uttestén át a Gyöngyösbe veti magát. Lesz ilyen 
eset is, de az úttest ezt még jobban megsínyli, 
melynek mindenkori helyreállítása drágább lesz, 
mintha az árkok vízelvezetéséről mindjárt most 
gondoskodna. 

A foteri takaréképület előtti főtéren ugy bur-
jánzik a gaz, mintha pályadíjat tüztok volna ki 
rája. E mellett ott disztelenkedik az épitőmunkála 
toktól visszamaradt törmelék, mészoltóteknő s hegy 
a harmónia tökéletes legyen, a tatarozott falak pi>z 
kos-foltos helyei adják mindehhez a méltó háttért. 
Mit gondol Somló Jenő festő ur, aki most. helyi 
képek festésével foglalkozik, nem volna ez elég 
méltó művészi ecsetjére? De lehetőleg ugy, hogv 
ezen főtéri szépséghibákat eltávolító munkások is 
már rajt legyenek a képen. 

A sorozás, Kőszeg város területére, szerdán 
volt. Somogyi Miklós vármegyei főügyész volt a 
polgári elnök, Tormássy Dezső alezredes a hadsereg 
és Hajek Károly alezredes a honvédség részéről. 
Mint sorozó tisztek működtek : Auer Károly főhad-
nagy, Kenedi Pál hadnagy, a polgári hatóság 
részéről Kőszegi József rendőrkapitány, — mint 
orvosok: dr. Stelczer pozsonyi törzsorvos és dr. 
Mezidhrádszky megyei főorvos. 136 hadkötelesből 
törültetett 6 és megjelent86. Ezek közül besoroztak az 
első korosztályból 19., a másodikból 3 , a harmadik-
ból 1-et, — egy pedig kórházi felül vizsgalatra kül-
detett. A beváltaknak névsora: Pintér István, Háni 
Ferenc, Laner Károly, Baumgartner István, Gratzl 
Frigyes, (e. é. önk ), Gamauf Samu, Kandveg Ferenc, 
Molnár Gyula, Wurst Antal, Döbrösi Sándor, Frey-
ler József, Maitz János, Kadonits József, Szova 
Győző, Tompek József, Ederits István, Wölfel 
Mihály, Simon József, Schmal János, Hethnger János, 
Torda János, Banga József, Fekete Béla. Szemvizs-
gálatra küldetett Freyberger Jenő. — Ezenkívül 
soroztatott 15 idegen állitáskoteles, kik közül 6 
vált be: Gallis György, Jaross István, (de nem a 
dalárda-primadonna) Godina Ignác, Hreska János, 
Vlecsko Ferenc, Lampe István. — 

A koszegjarási sorozásnál ugyanazon bizottság 
működött mint a városnál. A p dgári hatóság részéi 
ről Kusa Béla főszolgabíró, Némethy József iroda-
tiszt és az egyes kerületek körjegyzői. Összesen 
618 hadkötelesből 427 állott mérték alá. Besoroz-
tattak az első-, a második- és a harmadik korosz-
tályból összesen 173, távolmaradt 191. 

A moziban csütörtökön igen élvezetes előadást 
nyújtottak az ezúttal igen nagy számban megjelent 
intelligens közönségnek. „A fenség" c. filmet mutat-
ták be Psylanderral, mely a fővárosb tn is nagy 
tetszést aratott. Végre magyar szöveget olvashattunk 
a jelenetek ismertetésénél s megértette mindenki. Ma 
vasárnap „Évát" adják, ami szintén a nevesebb 
filmek közül való s pünkösdre a „Kék egér* nagy-
hatású vígjátékot jelzi előadásra. 

A valasztói vizsQat mult \asárnap tartotta meg 
la kőszegi állandó bizottság, mely alkalomból mind-
össze 22-en jelentkeztek, kik mind megfeleltek és 
megkapják a választói jogosultsághoz szükséges 
bizonyítványt. 

Az irni es olvasni tudásról ma is lehet v izsgázni 

a városházán. Utólag ugyanis többen jelentkeztek, 
miért is az állandó bizottság ma ujból összeül. A 
vizsga délelőtt 9 órakor kezdődik. 

Keglovits Franciskat. akit a külföldre való hir-
telen elutazásában a rendőrség akadályozott meg, a 
szombathelyi kir. törvényszék felelőségre vonta azért, 
amiért a Keglovits-hagyaték néhány szarvasmarháját 
adta el nagy sietve, kivándorlásának kísérlete előtt. 
Azzal védekezett, hogy őtet ugy informálták, hogy 
ami apja után maradt, az az övé s a továbbtartásra 
pénze nem volt. A törvényszék ítélethozatal előtt 
ujabb bizonyítékok beszerzését rendelte el. 

U j N ó t á s k ö n y v e k . („Vágd zsebre" alak. Múltkori ismerie-

i lésünkben megemlékeztünk a Nádor-fele Kottás Zzebkiadasok 1. 

| sorozatanak tervbe vett I I I . IV. V. és VI. koteteról. - F.zen uj 

kötetek épen most hagytak el a sajtót és szívesen konstatáljuk, 

hogy meglepően szép kulsó formájukkal, rendkívül értékes tartalmuk-

kal méltóan sorakoznak az első két kötet melle. A III , IV. es V. 

kötet Káter (i i ujabb dalat tartalmazza. Nem szükséges Práter nevét 

különösen magasztalni; a nótakedvelö közönség jól tudja méltányolni 

az ő dalainak szépségeit Első ő a legelsők koz >tt s igy mi csak arra 

szorítkozunk, hogy néhány különösen szép dalra felhívjuk a figyelmet, 

melyek a kötetekben találhatók, ezek: „Októberben", .Repü l j repülj 

arya ga lamb' , .Mi t susog a fehér akao", Szomorú a nyarfa erdő*, 

.Nem tudok én mar csak viragokat hozn i ' , .Életemben egyszer vol-

tam csak boldog-, „Tele van a város akácfavirággal*, „Biró uram 

bepunaszlok egy legényt", „Ma meghalok egyszerű fakoporsoba 

tegyetek", Messze, messze Csikorszagban*. „A templomba vasárnap 

se mentem*, .Hajnalodik, halványan fénylenek a csillagok", . O d a 

van a virágos nyar", „Nem tudok én mosolyogni*, „Megint ősz 

van*, „Tudok én egy hazat*, „Rongyos csárda*, „Mulassatok dalol-

jatok", „Valakit temetnek*, „Tatar Zsófi*. A VI. kötetben Csóka 

Jözsi híres pesti cigányprímás 1(1 kedvelt nótaja jelent meg K«<'k 

kozul említésre méltók „Kössétek meg az ugatös k u t y a t o k . L a s s a n 

lassan szép csendesen*, Koldus ősszel daru gólya*, .Fátyolozd bt 

hegedűdet". Minden kötet 2 koronaért megszerezhető ugy « kiadónál 

(Nádor Kaltnán, Budapest) valamint bármelyik kottás- vagy konyve-

boltban Ujabb 4 kötet, — mellyel a kottáskünyvek I sorozata bete-

jezést nyer — minden valószínűség szerint még augusztusban hagyja 

el a sajtót — Tartalmukat annak idején ismertetni fogjuk 



Vidéki hirek. Heti krónika. Nyilt-tér.'i 
Nyilatkozat. 

Hazug híresztelésekkel szemben becsű lelem 
védelmére kijelentem, hogy a várostól kapott 1000 
korona tiszteletdíjon kivül magánleitől egy lillór 
dijat sem vettem fel. 

Mindaddig inig az illetők nem állítanak elő 
legalább egy embert, aki engem külön díjazott, az 
illetők híresztelését rágalomnak nyilvánítom Elévülés 
miatt nem állithatom őket bíróság elé. 

Csárits Sándor 
gyüinülcsészeti felügyelő. 

' ) E rovat alatt közöltekért nem vállal felelősséget a szer-
kesztőség 

S i r o l i n 
" R o c h e " 

orvosilag ajánlva a légzőszervek 
mindennemű megbetegedése ellen, 

tüdőbetegségek, 
g é g e h u r u t , 

s z a m á r h u r u t , 
gyermekek görvélykórja ellen. 

mmdQn gyógysierférbsn 
(yy üveg ára v koronm 

Szerkesztőségi posta 

Városi eletünk ciinii cikksorozatnak kitűnő Író-
ját tisztelettel értesiijiik, hogy az e heti számnak 
küldött közleménytől az abban érintett munkatársa 
ink kívánságára kellett eltekinteni, mivel Ők ezen 
ügyek pertraktálásái időelóttinek tartják. A cikk 
egyébb részeit legközelebb felhasználni szándékozunk, 
ha időközben nem észlelnénk e tekintetben olyan 
változott helyzetet, ami azt feleslegessé teszi. Van 
okunk ezt remélni. Végre majd csak belátják a tév-
útra jutottak, hogy közügyekben nem helyénvaló 
a inakacskodás, különösen kis városban nem, hol 
csakis a bölcs együttműködés biztosithaja a sikert 
és végre is tévedni emberi dolog s azt beismerni 
nem szégyen, különösen akkor nem, ha az a béké-
együttmunkálkodás érdekében történik. 

Köszönetnyilvánítás 

Bereczk Matild 
felejthetetlen leányom illetve nővérünk el-
halálozása alkalmával nyilvánított részvét-
kifejezésért ezennel leghálásabb köszönetet 
mondunk. 

Vigasztalásunkra szolgál azon meg-
gvőződés is, hogy a korán elhunyt oly sok 
oldalon meleg és rokonszenves személyekre 
talált, akik már nehéz betegsége alkalmá-
val is igyekeztek őtet felvidítani, mi által 
súlyos szenvedését mégis könnyebben el-
viselte. Ezért még külön mély köszönetet 
mond 

a gyászoló Család. 

Korzó kávéhásbaxx 
mától fotfva minden nap fagy lati 

és jegeskávé. 

Szombathely uj polgármestere Kiskos István 
eddigi h. polgármestere lett 78 szavazattal Éhen 
livula 40 szavazata ellenében. 

Radó Gyula gyásza. A Kadó-családot ismét gyász 
érte. Kadó Gyula dr. vármegyei főjegyző édesanyja, 

()/V. Kadó Dénesné halt meg kedden Hemenes 
liőgyészen. 

Rahóczi-ünnep Szentgotthárdon A szentgotthárdi 

Asztaltársaság a főgimnáziummal karöltve f. hó 20-
án délután G órakor Rákóczi ünnepélyt rendez az 

I ráma mozgószinházban. Műsor a következő: Hubay-
Fndrődi: Rákóczi-himnusz. Énekli a főgimnázium 
gyermekkara, zongorán kiséri Geiger Ernő. 2. Lányi: 
Hunnia gyásza. Vonós ötös. Előadják: Katona József 
(Szombathely), Stúr Iván (Kőszeg), Forberger Andor, 
Holler Konrád (Kőszegi és Mathiasz Artúr. 3. a) 
Oszi harmat után . . • b) Krasznahorka büszke vára. 
c) Büszke Turul madár. Énekli Tamás Vazul (Kő-
szeg), zongorán kiséri Budaker Oszkár (Kőszeg). 4. 
ltákó'czi mé.tatása. Előadja dr. Lőrincz Gyula. 5 Az 
eredeti Hákóczi nóta. Cellón előadja Holler Konrád 
(Kőszeg). Kiséri a főgimnázium kiegészített zenekara. 
0. Szent Gály-Brónai: Rákóczi zászlója. Mölod.-áma. 
Szavalja Bálffy Bál (Kőszeg) Hegedűn kiséri Stúr 
Iván Kőszeg), cellón Holler Konrád (Kőszeg), zongo-
rán Budaker Oszkár (Kőszeg ) A „Boldogasszony 
Anyánk"-at és Rákóczi imájá--t a főgimnázium 
vegyeskara énekli a dalosegyesület néhány tagjának 
közreműködésével, 7. a) Szerenád az „Ocskay briga-
dérosu-ból. b) Bercsényi nótája. Vonósnégyes. Elő-
adják: Katona József (Szombathelyi, Stúr Iván 
(Kőszeg), Forberger Andor és Holler Konrád (Kőszeg.) 

Tűzoltomulatság Acsadon. Az acsádi önkéntes 
tüzoltóegylet junius hó 1-én saját pénztára javára 
a „Sashoz" címzett vendéglőben műkedvelő előadás-
sal kapcsolatos táncmulatságot rendez. Belépő-díj : 
Személyjegy 1 korona, családjegy 2 korona 40 fillér. 
Kezdete délután fél 4 órakor. Tánc előtt színre kerül 
Nagy Gyula tanító rendezésében Ahnásy Tihamér 
népszínműve „A tót leány." 

Uj vonat Pinkafőre. Régi vágya teljesül Felsőőr, 
Tarcsa és Pinkafő vidékének. Junius 1-től a tárcsái 
fürdő-szezon kezdetétől annak végéig naponkint d. u. 
ÍJ óra 40 perckor indul egy személyvonat, mely 
közvetlen csatlakozást kap Tarcsa fürdőre, hova dél-
után .'1 óra 10 perckor érkezik. Ezáltal lehetővé 
válik, hogy egy délutánból is mintegy 5 órát tölt-
hessünk a kies fekvésű szép Tarcsafürdőn, miután 
visszafelé este 7 óra 50 perckor fog indulni a vonat. 

Kerekpárverseny lesz junius 7 én Szombathely— 
Kőszeg—Rohonc—Szombathely útirányban. Indítás 
ti u 2 órakor. Rendezi a Szombathelyi Atlétikai Klub. 

Katonai léghajó Lékán. Pénteken délután négy-
óra tájban észak felöl egy hadi léggomb három 
tiszttel a lékai uradalmi réten szállott le. Ezt meg-
előzőleg néhány perccel egy másik léghajó is átre 
pült Léka fölött Kőszeg—Szombathely irányában. 
Ezen látványra csakhamar összeszaladt a mező 
munkásnépe, akik aztán nagy buzgósággal segéd-
keztek az itt leszállott gömb összecsomagolásában. 
Egy óra múlva már vonaton útban is voltak a 
légjáró utasok Fischamend felé. 

Kirándulások. A szombathelyi kereskedelmi iskola 
• •8 a főgimnázium alsó osztályainak növendékei taná-
raik vezetése mellett e héten kirándultak Rohoncon 
át az Irottkőre és Kőszegre .lövő héten is tobb 
szombathelyi tanintézet teszi meg e szép turistautat. 

Tragikus játék a fegverrel. A mu l t hét egyik 

napján történt Tömördon, hogy egy 10 éves suhanc 
Kozmann Józsefnek, a Jármi Jordán-féle tömördi 
gazdaság erdőkerülőjének fegyverével játszadozott. 
Próbálgatás közben a puska elsült és Rozmann 
bokáját találta, közvetlen közelből. A lövés roncso-
lást okozott, ez azonban nem keltett volna halálos 
veszedelmet. Ám a sebbe úgynevezett tetanus bak-
tériumok jutottak, amelyek merev kórt idéztek elő. 
Minden valószínűség szerint a szerencsétlen ember 
sebébe a földről felcsapódó serétek tetanus bacillu-
sokat vittek be, ami az orvosok szerint egyike a 
legritkább eseteknek. A .'18 éves embert beszállították 
Szombatholyrq az Emberbaráti kórházba, ahol egy 
héten keresztül igen jól érezte magát, sót még a 
minap is igen vidáman várta a gyógyulást. Deákkor 
rendkívül hevesen lépett fel a merev kor s a szeren-
csétlen ember meghalt. Tempel Ferenc dr. nyomban 
értesítette a vizsgálóbírót, akinek utasítására felbon-
colták a holttestet. A boncolást Takách Benedek dr. 
és bános József dr. orvosok végezték. 

Szurká lás a leány miatt. Az egyik rohonci ven-

déglében együtt mulatott Seszták Adolf, Bogdány 
Jenő földbirtokos vadőre, néhány rohonci legénnyel. 
Borozgatás közben szóba került egy leánynak a neve, 
:iki fölött összekülönböztek a jó barátok. Szeszták 
haraggal hagyta ott a kollegáit, akik aztán nem 
hagyták annyiban a dolgot s meglesték a hazafelé 
botsrkáló vadőrt. Egy sötét utcában aztán rátámad-
tak s tobb helyen alaposan megszurkálták. A legényt 
súlyos sérülésekkel szállították haza. A szurkáló 
•égetnek közül Hakinger Jánost és Szelzán Józsefet 
II csendőrök feljelentették a kőszegi járásbíróságnál 

Kőszegi udvari és barna malátasör 

eredeti töltésű palackokban kapható Maitz 

József belvárosi fűszer , palackbor- és palack-

sörkereskedésében. (Ládákban is ; egy láda 

tartalma 25 palack; gyári ár.) 

A polgári törvénykönyv eletbeleptetese A kor 

inány a polgári törvénykönyv életbeléptetését 1914 
szeptember 1-jéről 1915. január l-re elhalasztotta! 
Az elhalasztás indokaira vonatkozólag az igazság 
ügyminiszter a következőket mondotta. „Már a tör-
vény megalkotásakor amellett érveltek az igazság-
ügyi hatóságok, hogv az életbeléptetés ne évközben, 
hanem az év elején történjék Ennek főleg az az 
oka, hogy az év elején uj ügyviteli szabályok 
es kezelési könyvek könnyebben és célszerűbben 
vezethetők be, mint évközben. Továbbá szeptember 
elején a bir.tk egy része még szabadságoo van, ille-
tőleg akkor megy szabadságra és a törvénykezési 
szünet alatt felgyülemlett nagyszámú hátralékok 
feldolgozása is zavarná az uj törvény alkalmazását. 
Ezeknél az okoknál fogva az ujabban meghallgatott 
igazságügyi hatóságok túlnyomó nagy része azon 
b véleményeu volt, hogy ne szeptember 1 én, hanem 
január 1 én lépjen életbe az uj polgári perrendtartás 
A végleges döntés egyébként legközelebb bekövet-
kezik. Hozzá akarom még tenni megnyugtatásul, 
hogy a polgári perrendtartás életbeléptetésének el-
halasztása abszolúte nem érinti a tervbe vett uj 
személyszaporitásokat és az előléptetéseket, mert 
ezek ugy mint terveztük, július 1-én megtörténnek. 

Az uj sajtótörvény. Az igazságügyi kormány, 
ugy értesülünk, azt látja az uj törvények alapján 
hozott ítéletekből, hogy a bíróság, sőt a Kúria is, 
nem ismeri föl teljesen a törvényhozás helyes inten-
cióját. Ezért az a gondolat érlelődött meg illetékes 
körökben, hogy novelláris uton fogják pótolni 
azokat a hiányokat, amelyeket a joggyakorlat az uj 
törvények alkalmazásában mutatott. Elsősorban is a 
sajtótörvény novelláját akarják benyújtani a képvi-
selőházban, még az ősszel. Bernolák Nándor, a 
minisztériumba beosztott táblabíró, aki most a 
pozsonyi egyetem jo«i tanszékére fognak kinevezni, 
összegyűjti majd azokat a konkrét eseteket, amelyek 
alkal 

mából a törvény módosításának szüksége 
merült fel, azonkívül tekintetbe vesz néhány a lap-
kiadók, újságírók és nyomdászok részéről felvetett, 
jogosnak elismert kívánságot és ezek alapján fogja 
megszerkeszteni a sajtótörvény novelláját. 

Fiatalkoruknak tilos a dohányzás. A fehérmegyei 

fiatalkorúakat a legutóbb megtartott megyegyülés 
eltiltotta a mozik látogatásától s ma már egy ujabb 
belügyminiszterileg is jóváhagyott tilalom került 
nyilvánosságra, mely szerint a fiatalkorúakat eltil-
tották a dohányzástól is. Az erről készített szabály-
rendelet a következő: 1. Fehérvármegye egész 
területén a 15. életévüket még be nem töltött egyé-
neknek köz- és nyilvános helyeken dohónyozniok, 
dohányt szivart ^ szivarkát saját céljaikra bevásá-
rolniok és elfogadniok vagy magukkal hordaniok 
tilos. 2. Az a gatalkoru, aki ennek a szabályren-
deletnek reá vonatkozó rendelkezéseit megszegi, 
kihágást követ el és az 1908. évi X X X V I torvény-
cikk 83. {f-a értelmében büntetendő, illetőleg a gyer-
mekekkel szemben az 1913. évi belügyminiszteri 
rendelet értelmében kell eljárni 

A városok a községi kölcsonkartel ellen. A 

városok kongresszusa e héten tárgyalta a belügy-
miniszter azon leiratát, amelyben tudatta, hogy a 
községi kölcsoukartelhez tartozó bankok >0—90 
millió korona kölcsönt hajlandók a városoknak jut-
tatni. A kongresszus majdnem egyhangúlag állást 
foglalt a kormány és bankkertel között létrejött 
megállapodás ellen és kijelentette, hogy ilyen nyo 
masztó feltételek mellett nem hajlandó a kölcsönt 
igénybe venni, A kongresszus állásfoglalása nagyon 
dicséretes és a kormány és a bankok megérdemelték 
azt a leckét, amelyben a városok részesitik őket. 
Igazán nem az a hazafiasság, ha bankjaink ki akar-
ják használni a varosok kényszerhelyzetét és nem 
az okos kormánypolitika, ha a miniszter a bankokat 
e dicstelen munkában még külön támogatásban is 
részesiti. A városok túladóztatott közönségét lehe-
tetlen évtizedeken át ilyen inségkamatokkal megter-
helni és nagyon helyesen cselekedtek a városok, 
amikor kijelentették, hogy inkább várnak, semmint 
belemenjenek a megalázó és tulterhes feltételekbe. 

Rendelet a vendeglosok es kávéházak számara 
A nagyközönség régi és jogosult panaszának orvos-
lására fontos és célravezető intézkedés történt. 
Harkányi János báró kereskedelemügyi miniszter 
iparrendészeti és közegészségügyi érdekekre való 
tekintettel a belügyminiszterrel egyetértően felhívta 
valamennyi vármegye és törvényhatósági joggal 
felruházott város közönségét és a rendezett tanácsú 
városok képviselőtestületeit, hogy a fogadó-, Vendéglő-, 
kávéházi- és kávémérési iparok gyakorlása tárgyában 
az ipartórvény alapján alkotott és most hatályban 
levő ipari szabályrendeletüket — amennyiben ez 
még nem tortént volna meg — oly képen egészítsék 
ki, hogy a nyilvánes étkező-helyiségek (vendéglők, 
kávóházak, kávémérések, stb.) tulajdonosai kötelesek 
helyiségeikben a vendégek számára könnyen hozzá-
férhető he'yen kézmosásra használható, lehetőleg 
folyó csappal ellátott mosdó-készülékeket felálliténi 
egészítsék ki továbbá az említett szabályrendeleteiket 
abban az irányban is, hogy az alkalmazottak az evő 
és ivó eszközönöket tisztán kezelni tartoznak, kife-
jezetten eltiltva őket attól, hogy a poharakba vizzel 
való megtöltésükkor és a tálcákra való elhelyezésük-
kor ujjaikkal belenyúljanak. Ezzel az intézkedéssel 
megtörtént a kellő lépés a nagyközönség szempont-
jából nagyjelentőségű közegészségügyi kérdés rende 
zésére s most már magán a publikumon áll, hogy 
a rendelkezések pontos betartását a maga érdekében 
mindenütt ellenőrizze. 



Köszönetnyilvánítás. 

Mindazoknak, kik bármely módon igye-

keztek részvétükkel nagy fájdalmunkat 

enyhíteni, hálás köszönetet mond u gyászoló 

Szova család. 

1097/1914. tk. sz. 

Árveresi hirdetmenyi kivonat. 
Dr. Keichenfeld Kezsó ügyvéd in. vb. Káposz-

tás Mária (Irma) esödtömeggondnokánál árverési 
ügyében a telekkvi hatóság a végrehajtási árverés 
joghatályával l»iró ujabb árverést a kőszegi kir 
járásbíróság területén levő Kőszeg városban fekvő 
s a kőszegi 9ti0. sz. tjkvbeu foglalt Káposztás Irma 
nevén álló - - sor. 263 b hrsz. ingatlanra 12 K., 
I. 1—2. sor 7330 a hrsz. 7330, b hrsz. Erdő-utca 2. 
házsz. ingatlanokra 2274 korona kikiáltási árban 
elrendelte. 

Az árverést 1914 evi junius ho 10 en d. e 10 órakor 
a tkvi hatóság hivatalos helyiségében fogják meg-
tartani. 

Az árverés alá kerulö ingatlan a kikiáltási ár 
kétharmadánál, a ház ingatlrn felénél alacsonyabb 
áron nem adható el. 

Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpén-
zül a kikiáltási ár 10% át készpénzben, vagy az 
18ÍS1: LX. t. c. 42. Ü ban meghatározott árfolyammal 
számított ovadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél 
letenni, vugy a bánatpénznek előleges birói letétbe 
helyezéséről kiállított betéti elismervényt a kikül-
döttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni. 

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

Kir. járásbíróság mint tkvi hatóság, Kőszeg, 
1914 évi április hó 24 ik napján. Szerdahelyi sk. 
kir. járásbiró. 

S T O C K -

C O G H A C 

M E D I C I 1 T A L 

hivatalos olomzarral ellátott 

palackokban mindenütt kapható 

C A M I S Í 3 S T Q C K 
g ö s ü j a a u g y i r i b ó l 

B A R C 0 L A . 

K U I I i L A K K 
„K e i 1-Ij a k k"-nál iobb máz nincsen 
Asszony mondja: ez a kincsem! 
A padló úgy fénylik tőle 
Nem is ki-li sok máz belőle : 
Kevés munka, semmi kin, 
IJarna, vagy porszürke szín, 
Figyelmet csak arra legyen, 
Hogy az mindig „K e i l-L ak k" legyen! 
Ajtó mosdó, ablakpárkány 
Oly fehér lesz minta márvány, 
Ha f e h é r K e i 1-L a k k"-ot veszünk, 
S vele mindent jól belestünk. 
Konyhabútor, asztal, szék, 
Itt van „Ke i l-l, a kk" azúrkék, 
Kertibutort fessük zölilre, 
(iyermekeknek örömére. 
„Ke i 1-La k k"-ból van minden szín, 
Kék, piros, zöld-rozmarin. 
Szóval: ház vagy nyárilak, 
Mindig legyen ott „ K e i l L a k k ! " 

Mindenkor kaphatók: 

l n ^ r J ó z M < k f c ^ g - n e l 

l 4 0 * Z < * i » < M I . 

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

A P E R E G R I N U S zarándoklat rendező-b izottság 
1914. évi augusztus hó 29-én 

Dr. KÖVÉR VIKTOR vesetése alatt 

zarándok-különvonatot 

indit Lourdes-ba 
Svájcz és Szavoján át, Kinsiedeln, Luzern. Genf, 

l'aray le Monial érintésével, 14 napi utazási 

tartammal. — Arak teljes ellátással: I oszt. 

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

Részletes programmot küld a „Peregrinus" 

kiadóhivatala Budapest, I , Kelenhegyi ut 47. 

Magyar 4Vos 

koronajáradék-

tulajdonosok figyelmébe! 
A Magyar 4 V o s Koronajáradék-kötvény f évi 

j ún ius 1-én lejáró szelvényeit mar I. hó 20.-

ától kezdve dij- és költségmentesen beváltjuk. 

Szombathelyi Takarékpénztár 
kőszegi f iókja a Király-úton. 

Horgony-Syrop. Sarsaparlllai 

$ A V O Y - S Z X L L O l > A 

IMIN. 
V«rtt»,tn4,,,, Üvfgjo kor 3 80 7.S0. 

Horgony-Liniment. 

BUDAPEST. VIII., Józsel-körut 16. sz. 
MoJern >z.»ll>u ú jonnan berendezve, légfűtés, h ideg és meleg viz minden szobában, lift é j je l-nappal . 

RENDES SZIDOR tulajdonos személyes vezetése alatt. 

EGYÁGYAS szobák 3 koronától , KÉTÁGYAS szobák 5 koronától 

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

h o s s z a b b t a r t ó z k o d á s n á l e n g e d m é n y . 

.«4p Újonnan bevezetett Pensió-rendszer, napi ellátás 4 koronáért 

N a p i h á r o m s z o r i é t kezé s . 

HAVI SZOBÁK 80 KORONÁÉRT. 

t Horgony-Ptln -Expeller póüéka. 
r»j<WI°mo>»r.u>« bMlAnaSUa húl*aeknél. rheiunár.41 

kftatTtnyn*! »tb 
kor. - 80 1 40, l~. 

Horgony-kenes-kenocs 
rendkívül idĉ . •ilnt.iW 1,1,1, ét ntdvtl 

knlt»i*fcn*l »th. 
T*f»|jr»i kor. 1.—. 

kapható • I«g-t• • bb eyiSgyíiertárheD vî v kiil\*t 
lcoul beatereibalA 

lr llrttír .12 truj írntiiikil' tnzitl ifin 
llirlárllíl, Prl|i I. EllulilUlristi S. 

I I A Ifi Ifi Y Leather Politti 
A z ú r i v i l á g c i p ö t i s z t i t ó s z e r e ! 

Kapható »H) filléres és 1 koronás dobozokban Kősze-
gen Deutseh Dávid bőrkereskedónél, Kálmán Lajos 
cipökereskcdonél és Kovács \ ik tor bórkeroskedfinél. 

Nagybani szétkuldési telep: 
l í o t l r r «'>s T á r n a I l i i< l i ip«*Kt . > 1 1 . 

A koncentráló kötkari 
tás ES-KA kerékpárunk 

által eea 40°/o 

weti.kl iwkiijlíit aegtiiurit 
1 A „ 

ujdonsáK! 
A legfontosabb 

Képviselő: 

Lauringer Elek, Köazeg. 

Nyomatott liónai Frigyes könyvnyomdájában Kőszegen-
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