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Hirdetések nagysdg szerint jutányos drban 

szdmitatnak meg. 

A városfejlesztés 
első feltétele — amint ezt külföldi, jól bevált 

példák bizonyítják — az a helyes városi poli-

tika, mely minden e célnak szolgálni hivatott 

bel- és külterületet magának megszerez. 

Csakis ez biztosithatja egy városnak azt, 

hogy városszabalyozási érdekeit a spekuláció 

alul kivonja s azt, hogy a beépítendő területek 

fokozatos értékemelése ne akadályozza az építést 

s ne drágítsa a lakviszonyokat. 

Addig is, míg a megszerzett telkek parcel-

lázva eladhatók, konyhakertészetre bérbeadják, 

vagy házi kezelésben is jelentékeny eredményt 

érnek el. 

A kedvező konjukturák mellett megszerzett 

házakat, vagy az erdekeltek hozzájárulásával 

hamarább, vagy öntörlesztésig való kezelés 

által később szerzik meg a köz javára, közter-

hek kirovása nélkül. 

E ház- és telekszerzéssel ezreket takaríta-

nak meg. ha valamelyik része közcélokra 

szükséges, amit pedig parcellázva eladnak, 

azzal megkapják nemcsak a ráfordított töke 

kamatját, hanem a város céljainak szerzett 

utcatestek, terek ingyen jutnak a varos birtokaba. 

Ez az előrelátó gondos várospolitika azután 

meg azt is biztosítja, hogy a városszabályozas 

figyelembevételével irányithatja a városfejlesztést, 

anélkül, hogy erre áldozni lenne kénytelen. 

Az is egyik előnye, hogy külterületeken 

csak ott s csak annyiban engedélyezi az építke-

zést, amennyiben ez a meglevő régi városrészek-

nek nem sérelmes. 

Könnyen törleszthető részletfizetésre adják 

a telkeket és kész tervekkel szolgainak az épít-

tetőknek, hogy styl és közegészségi szempont-

ból a városszabalyozási tervnek megfelelően 

alakuljon ki minden utca, térség és városrész. 

Mindenütt, ahol ezt külföldön így csinálják, 

nagyszerűen beválik ez a városfejlesztés javara. 

Megőrzik a régi városrészek jellegét és ezek-

sérelme nélkül irányítják az uj városrészek 

mikénti és mikori kialakulását. 

Nem egyesek töméntelen gazdagodása jár 

nyomában, hanem a közérdek szigorú megóvasa 

és minden polgárnak rcszesedése az ilyetén 

elért előnyökben. 

Nagyon messze vagyunk attól, hogy nálunk 

is ilyen okos és céltudatos városi politikát 

űzzenek. Nálunk csak a magánérdek tülekedése 

észlelhető. Az, amelyik csak akkor mutat érdek-

lődést a közügyek iráni, ha neki. vagy klikk-

társainak valami előnye származhatik belőle. 

Pedig a város közérdekének a megóvása 

is igényli a j ó számítani, kereskedni, vállalkozni, 

spekulálni tudó tehetségeket. 

Régen tisztában vannak azzal a külföldön, 

hogy nem a jogi tudásban való kiválóság az, 

amire egy városvezetesnek szüksége van, 

hanem a j ó kalkulálni tudó, az orrahegyénél 

mesozebb látni képes, vállalkozni merő és polgár-

társait tervei felől okosan tájékoztatni tudó 

tehetségekre, mert a fejlődő városok vezetése 

manapsag első sorban pénzügyi és gazdasagi 

tudást igényel. Éppen olyan ügyes és élelmes 

vezérigazgatófélét, mint a nagy pénzügyi, keres-

kedelmi, ipari és gyári vállatoknál. 

Az aktaelintézést elvégzi egy pár j ó be-

tanított és jól ellenőrzött irnok és ügykezelő. 

Minden egyéb a város igazgatásában pénz-

ügyi és gazdasági kérdés, mely bürokratizmust, 

ólomlábonjárást, sültgalambvárást nem tür és 

univerzális tudást követel a gazdasági élet min-

den ágában. 

Hol ebben a szellemben történik gondos-

kodás, ott nem nehéz egy város fejlesztését, 

jólétét előmozdítani. Ott nem áll minden kérdés 

mögött a potadóval való megfélemlítés. Ott 

nem lehet a városvezetést támogatni hivatotta-

kat elriasztani, vagy érdekcsoportokra felosztva 

egymáselleni harcba vinni. 

A szamok beszélnek, a tények döntenek, 

a közérdeket előmozdító nagyszabasu tervek és 

célok adjak meg az irányt. 

Milliókat költenek el néhány éve a magyar 

varosok az egymással való versengésben. — 

de csak kapkodás, alkalomszerű beugrás, érdek-

csoportok protekciós érvényesülése, vállalkozók 

illetéktelen befolyása, politikai erdekek hajhá-

szata irányit mindent , . .| mindent s nem a spe-

ciális viszonyoknak megfelelő alaposan átgondolt, 

megfontolt es hozzáértő vezető elmével irányí-

tott — tervszerűség. 

Ilyen körülményék között legjobbjaink leg-

buzgóbb törekvései »s elsorvadnak, a semmi-

segbe vesznek, kiaknazatlan maradnak s leg-

feljebb az a dicsőség erheti egykoron ez ön-

zetlen polgárok egyikét-másikát, hogy akad egy 

igazságszerető, szókimondó poigártarsa, aki 

hangoztatni meri, ha későn is : „ej a kutyatelkit, 

mégiscsak igaza vo l t ! " 

A Balkán jövő képe, 

magyar szempotból. 
— F.gy kis kortörténeti Unulmany. — 

Ismeretesek a balkani sorozatos háborúk 

részletei s bizonyára ezek eredményei is. Rövi-

den, néhány szóban szükségesnek tartom össze-

foglalni az eredményeket, hogy a jövő térképét, 

amely egyelőre csak a fantaziákban kóvályog, 

— megláthassuk s megérthessük. 

Balkánban szövetségre leptek a szlávok, 

h°gy — m ' n t keresztények, — felszabadítsak 

a török uralom alatt sínylődő testvéreiket. A 

szövetségesek megvertek a törököt egy pusztito 

háború véres harcai során. Ez a háború, mint 

első balkáni haboru ismeretes. A szövetségesek 

a törököt Európából csaknem kiűzték s a fel-

szabadított területen osztozkodás közben, nézet-

eltérés merülvén fel, fegyverre biztak a hódított 

területek sorsat. S következett a második bal-

káni haboru, a szövetségesek egymásközti 

háborúja, egymásközti borzalmas harcai, ame-

lyek a bolgárok visszaszorításával végződtek 

— Románia, Szerbia, Montenegro és Görög-

ország előnyére. 

Románia vérontás nclkül kapott egy jelen-

tékeny földdarabot, Szerbia majdnem mégegyszer-

akkora lett s közvetlenül hataros testvérhazá-

jával, Montenegróval, amely viszont nagyobbo-

dott dél és délkelet lele. Bulgária maradt az 

aránylagos területi vesztes. 

Ez a bolgár — aranylagos területi vesztés 

lett ki induló s okozó pontja Balkán mostani 

visszáságának. Bulgaria ugyanis a harmasszövet 

séghez szít. A harmat énténte került ki a 

szlávok révén fölényesen a balkánon. Az angol 

politikai ravaszságnak beugrott a hármasszö-

vetség s azt hitte, hogy a londoni reunio alkotta 

Albánia ellensúlyozni fogja az énténte fölényét. 

Megteremtették Albániát. 

Albánia ahelyett, hogy — benne hamaro-

san rendet teremtvén — tényleg rendeltetését, 

hivatását töltené be, boszorkánykonyhájává 

s a hármasszövetség fölösleges gondjává csú-

csosodott. 

Érdekes, hogy a történelem ismét meg-

hazudtolja a szobapolitikát. Albánia — nem 

lehet Albán ia ! A törzsek szabad, portyázó 

élethez vannak szoktatva s amig annak szabály-

szerű kiforrását az idő meg nem hozza, nyugati 

adminisztratív kulturat nem képes beerőszakolni 

a nemzetközi politikai agy. 

Ha Albánia állami életet valaha lenne képes 

űzni, az csak a hozzájuk sokkal közelebb álló 

balkáni államok valamelyike révén vagy nyo-

másara leszen képes — lassan, megnyugtató 

példákkal illusztrálva. Erre a szerepre pedig 

elsősorban a most nagyon megerősödő Szerbia 

törekszik. Szerbia különben is vértestvére 

Montenegrónak s rövid idők kérdése csupán, 

hogy — vagy a józanabb belátás, vagy egy 

államcsíny hozza meg Szerbia-Montenegro egy 

koro'ia aláfejlődését egy még nagyobb — Szer-

biává. Szerbianak akkor tengerpartja is lesz. 

Ez a Szerbia fogja valószínűleg a hozzáképest 

teljesen kulturátlan Albániát kormányozni akarni. 

Szerbia ezt a szerepet részben a történelem 

alapján fogja követelni (Dusán cár hajdani biro-

dalma), részben a földrajzi fekvés s részben a 

később odafejlődö nemzetközi politikai helyzet-

ből kifolyólag. 

Barmiképpen is fogja a hármas énténte és 

a hármas szövetseg a farkasszemügyet elintezni, 

Szerbia ettől a szereptől aligha lesz elüthető. 

Néhány evvel ezelőtt 50—100 évvel vissza-

vethettük volna ezt a szerepét, — ma már alig 

lehet ilyenről szó. 

Magyarország e kellemetlen szomszédját 

csakis Bulgária csonkitatlan győzelme lett volna 

képes ellensúlyozni. Ezt kívánta volna és kívánja 

ma is a monarchia jelen és jövő érdeke. A 

hármasszóvetség gyengének bizonyult ezt lehe-

tővé tenni. 

A magyarok-é különösen, de az egész 

monarchia érdeke mar most, hogy békés mun-

kássággal igyekezzék hatalmas erőt gyűjteni a 

szláv törekvések ellensúlyozására. Ez csakis 

ugv érhető el, ha magyar a magyarral és 

Ausztria Magyarországgal oly egyetértő erő-

gyűjtő inunkat végez, mellyel megnövekedett 

hatalommal képes a monarchia helyzetét és 

jövő érdekeit megóvni. 

Nem kicsinyes partharcokkal, nem parla-

menti haragszomrad játékkal, nem a nep oknél-

küli izgatasával lehet e célokat elerni. Cél-

tudatos irány csak egy lehet: politikai érettséggel 

vezetett parlamenti működés mellett, a magyar 

nép gazdasagi es nemzeti kulturális fejlődésének 

nagvaranyu előmozdítása. 

Ha a történelemben lapozunk, — a népek 

bukasanak logikus statisztikája ell kell ismer-

nünk, hogy mindig az a nemzet lett a győztes, 

amely így alapozta meg világtörténeti hivatását. 

Ila tehát valójában eljő a szlávok érvényesülé-

sének ideje, akkor ne testvérharcban elgyengül-

ten, készületlen talaljon bennünket, hanem teljes 

ellentálló-eröben. 

Városi ügyek. 
2152 1914 Hirdetmeny 

Kőszeg szab. kir. r. tan. város számvevősége 
közhírré téteti, hogy az 1914. évi legelő- és bika-
tartási dij kivetési lajstroma Kőszeg város házánál 
1914. évi junius 28-tól julius 5-ig közszemlére ki van 
téve, hol az a bivalos órák alatt az érdekeltek által 
betekinthető. 

Kőszeg, 1914. junius 20. 
.4 siámvwfaíg. 

Gabonaárak Kőszegen. 
Junius hó 27-én. 

Buza . . . . 50 k g 14 - K-tói 1420 K-ig. 
Rozs 9 — „ 9-50 „ 
Árpa H— „ 8 40 „ 
Zab 8-20 „ 850 „ 
Tengeri . . . „ „ 840 „ 9 - „ 



Helyi hirek. 
Eqv koronáért házhoz szállítjuk lapunkat Egy 

koronáért rnindon héten minden lontosabb mozana-
tát 11 városnak, a járásnak, a vármegyének gyűjtjük 
össze és kimerítő, megbízható leírásban nyújtjuk az 
olvasóközönségnek, a városunk iránt érdeklődő vi 
déknek és szülővárosukból bírtváró foldiknek. E 
hírszolgálaton kiviil legtöbbször eredeti helyiérdekű 
cikkeinkkel szolgáljuk a város közügyeit, magyaro-
sodását, közéletének minden közérdekű ügyét. 
Harmincnégy év óta igy szolgálja a ..Kőszeg és 
Vidéke" Kőszeg városát és annak vidékét. A jó-
emlékű olcsóbb időkben 2 korona, most mikor min-
den megdrágult e g y k o r o n á é r t adjuk lapunkat 
(A vidékieknek csak még a tényleges portót számítjuk • 
Csekély összeg ez. — bízvást reméljük, hogy min 
den jó magyarja e városnak és vidékének nein suj-
nálja tőlünk ezt a szerény támogatást, melyért az 
uj negyedév küszöbén újból esedezünk. 

A „Kőszeg és Vidéke" szerk és kiadója. 

Fischer D p z s ó tábornok lett nyugalomba vonu-
lása alkalmából. A nyolcvanas évek elején mint 
honvédhadnagy hosszabb időn át volt városunkban, 
utóbb mint a 1K. honvédkiegészitö parancsnokság 
vezetője fordult meg gyakrabban városunkban, mely 
iránt mindig meleg rokonszenvvel viseltetett. Leg-
utóbb mint ezredes, budapesti honvédtérparancsnok 
volt. Kőszegről számosan üdvözölték tábornoki kitun-
tetése alkalmából. 

Az uj honvedkitgeszito parancsnok, Hajek Károly 
alezredes, elfoglalván hivatalát, e héten mutatkozott 
be a helyi hatóságoknál. 

Szabadságon dagits Imre városi adóügyi tanács-
nok Két heti szabadságon van. Csapodi Kálmán 
pénztáros ugyancsak a napokban kezdi meg három-
hetes szabadságát. 

Darvas iDillmann) Donát foldink, ciszt. rendi fő-
gimnáziumi tanár Pécsett, a zirczi apát diszpozíciója 
folytán Franciaországba megv a szünidőre, ahol a 
két hónapban I'ijonban és l'árishan a francia nyelv 
alaposabb elsajátítása végett fog tanulmányokat 
végezni. 

Rupprecht Imre szolgabiro. akit a főispán a 
kős'/egi járáshoz osztott be. már elfoglalta hivatalát. 

Früchtl Maria kinevezese A vallás és közokta-
tásügyi miniszter Kriiehtl Mária polgári iskolai ta-
nítónőt, ki eddig a kőszegi apácaziirdában tanított, 
Budapestre nevezte ki állami polgári iskolai tanító-
nőnek. 

Uj jarasbirosagi irodatiszt foglalta el e héten 
hivatalát A Vadav Kálmán elhelyezésével megüre-j 
sedett helyre Hermán Ferenc felsőőri irodatiszt 
került, kit l»i esztendei felsőőri szolgálata után saját , 
kérésére helyeztek ide. 

A katonai alrealiskola kibóvtese most már vég-
leg befejezett ügy Az erre vonatkozó iratok a had-
ügyminisztertől m «r leérkeztek és az építési programm 
is már készen van. Több pavillon fog épülni az inté-
zet főépületének hátterében, miáltal sok nem iskolai 
célra lekötött férőhely fog a tervbe vett létszám-
szaporításnak felszabadulni s itt helyezik el a pár-
huzamos osztályokat. A központi igazg i' ás. a gazda-
s igi kezelés, a benlakó tisztek és a gyengélkedők 
szamára több pavillon épül. Az építkezést még ez 
évben fogják megkezdeni. Kitűnő hírnévnek örvendő 
katonai alreáliskolánk ezen átalakítása körül nagy 
munkát teljesített annak parancsnoka: .lerzabek 
Nándor ezredes Készben a terveknek kidolgozásabán, 
részben a hadügyminisztérium tanügyi ügyosztályá-
nál folyt értekezleten való részvételével. Kétség 
telenül nemcsak hivatalos kötelessége vezette ebben, 
hanem a város iránti jóindulata és meleg érdeklő 
dése Mi ezért hálás köszönettel tartozunk neki. 

A tanmtezftek evzaro ünnepet ma tartják meg. 
Kiosztják az értesítőket, a bizonyítványokat, melyeket 
a szülök szívszorongva várnak és azután kinek 
úrömnt, kinek csalódást, kinek szomorúságot hoz, — 
de végre is megnyugvás és pihenés követheti csak. 
Sem a szer- nesét, sem a szerelmet, sem a tudást 
erőszakolni nem lehet. A két hónapon át tartó 
pihenés ala't jó lesz alaposan megfontolni, mitévők 
legyünk a jövő tanévben. Megbirja-e a tanuló a fel-
sőbb osztályok óriási tananyagát az iskolában, vagy 
nem idején való e öt az ipari, kereskedelmi, avagy 
iparművészeti pályára adni, melyen talán könnyeb-
ben s még jobban feltalálja boldogulását. 

A ferfidalkor mult vasárnapi estélve nagyon 
inegcsappautotta a dalosok kedvéi. Szép műsort 
hirdettek, csinosan díszítették a termet, műkedvelő 
ifjúság szí repelt a imisoron, sok meghívót küld-
tek szét, nagy ambícióval készültek első nyilvános 
fellépésűkhez, mégis alig volt közönségük. Hégen 
láttunk ilyen csekély részvételt kőszegi mulatságon. 
Mi lehetett ennek az oka? Hiszen oly régen volt 
alkalma a közönségnek szórakozni, éneket hallgatni, 
táncolni Szinte nyotnas tó hatással volt ezt az ért-

teli.mi k i/.önyosséget tapasztalni. Ha mélyrehatób-
ban akarnánk foglalkozni e meglepő esettel, talán 
elevenére találnánk az igazi ok fejtegetésében. Ez 
alkal min il azonban nem látjuk időszerűnek. A férfi-
dali.' i itfen szépvn énekelt és még a nehéz Mánk 
l in karral is elég szép sikert aratott. Ennek előadá-
sánál t ipasz álluk, hogy vezető s biztosan intonáló 
bangókban meg nagy hiány van az énekesek sorai-
ban. Dr. H< der Akos tanár karnagy rátermettségét 
e/.uital is nagy örömmel konstatáljuk. Hogy már ily 
rövid idő alait ennyit tudott produkálni, fényes bi-
zonyítéka nagy türelmének, zenei tudásának és az 
érleimes, kifejezésteljes énckelóad.'uj betanítás körüli 
tinóin érzékének. A zenekari számokban főleg a fő-
gimnáziumi ifjúság szerepelt, mely ezúttal is jól 

nak, 1000 korona pedig 5 elsőbbségi részvény kisor-
solására. — A tiszta jövedelmet csökkentette még az, 
hogy a vasút 30 évi fenállása után megszűnvén 
kereseti adómentessége, a lefolyt évet már 10 ezer 
koronát meghaladó adó terheli, az eddigi egy ezer 
koronával szemben s hogy az üzemköltségek is több 
ezer koronával emelkedtek. 

A varo«hazi kepkiallitásnak holnap lesz utolsó 
napja. Igen sokan nézték meg Nagy Érnő itt időző 
kitűnő festőművész képeit, melyek igen tetszettek és 
néhánynak vevője is akadt. Általában az a vélemény, 
hogy az utóbbi években itt volt képkiállitók közül 
őt illeti meg az első hely. Képei tökéletes müvek s 
látszik, hogy ambícióval, tudással s ami fő, szere-
tettel veszi kezébe az ecsetet. Akár tájképei, akár 
zsánerképei ezt mutatják, s akik eddig nem látták, 
ne sajnáljak ma vagy holnap megnézni, — igazán 
nagyon megérdemli. ..A csá rdában" ,A cigányprímás", 
„A tavasz", „Tereiére", „Vig beszélgetés", „ Heggel i-
nél" című nagyobb képei előkelő dísze lehet bár-
mely szalonnak Kisebb vásári jelenetei, tájképei, 
pastelljei mind elevenek, élethűek s napsugaras 
képei valósággal derűt keltenek az emberben. A 
művészetért lelkesedő s előkelő közönség, az is mely 
képet nem vasáról, legalább látogatásával örvendez-
tesse meg a jeles festőművészt, akinek ennyivel 
mindenesetre tartozikaz a közönség, melynek eljött 
művészetét bemutatni. 

A szombathelyi uj arénában julius 5-én hirdeti 
a pozsonyi színtársulat a sziniévad megnyitását a 
.Cigányprímás" operettel, de az építés még folya-
matban van és bizonytalan, megkezdhetik-e már 
e napon az előadások sorozatát. Közegről nagyon 
kényelmes lesz az újdonságokat ott megnézni. Éjjeli 
vonatunk még csak negyedtizenkettőkor indul Szom-
bathelyről és az iij aréna a Széli Kálmán utca kö-
zelében van. 

Szini-eloadasok megtart hatása ügyében e héten 
itt járt Földes Béla a Szombathelyre kerülő szín-
társulat nevében s az ottani aréna építésének befeje-
zéséig a 14 napi szabadsagot kapott drámai személyzet 
egy részével nyolc vigjátékelőadást akart itt tartani. 
A .Mulató" termét nem sikerült ez időre megkapni, 
igy tehát elmaradt a szinpártoló egyesülettel való 
megegyezés, mely hihetőleg ugy sem ment volna 
bele ilyen csonka sziniévad tervébe, a várható őszi 
szezon rovására. Ez a vígjáték vendégszereplés 
talán úgyis inkább a vakációzó színészeknek 
lett volna — vig játéka. 

Ujabbi szabadsagot kért és kapott augusztus l-ig 
Kaab Vilmos városi írnok, aki ujabb orvosi bizo-
nyítvánnyal L azolta most is még fenálló munkakép-
telenségét. A polgármester előlegesen i> megadta azt, 
amit a képviselőtestület is kétségtelenül jóváhagyni fog. 

Esküvő. Mult vasárnap kötött házasságot Kovács 
János a helybeli H3 as zászlóalj őrmestere Kappel 
Tófor helybeli gazdálkodó Júl ia leányával. 

Az országos rokkant es nyugdij-egylet helybeli 

fiókja a köszegvárosi csoport özvegy- s árva, ellátó 
segélyalapja javára jövő vasárnap a sörkertben táne-
vigalmat rendez, a helybeli cigányzenekar közre-
működésével, eg> koroi.a belépti dii mellett. 

Épül a katonai korház. A város, mint ismeretes 
elhatarozta a katonai kórház megépítését. Az elüté-
si összeget a városi alapoktól veszi kölcsön. Az erre 
vonatkozó határozatát a városnak — mint halljuk — 
a minisztérium jóváhagyta s igy most már nincs 
akadálya az építkezés megkezdésének. 

A sörgyár engedélyt szerzett magának a sörnek 
kismértékben való eladására. Ez nem azt jelenti, 
hogy poharakban vagy palackonként is eladja, 
amit nem is szándékozik, hanem, hogy e g y láda sört 
is szállíthat magánosoknak, ami eddig a megengedett 
mennyiségen aluli volt. Ezt jól tette, mert igy töb-
ben fogják megrendelni otthoni készletre, de azért is, 
mert a vendéglősök sok idegen sor behozatalával 
károsítják a vállalatot. 

Katonai atlétika. A helybeli honvédzászlóalj 
legénysége Szaák Elemér százados vezetése mellett 
élénk sportgyakorlatokat végez. Az ebben elért 
ügyességet és eredményt holnap hétfőn délelőtt 1(1 
óratol délig lesz alkalmunk látni a vásáitéri gya-
korló téren. Lesz magasugrás, távolugrás, futás, gát-
verseny, sulydob ás, football, kötélhúzás és a leg-
jobbaknak dijakat osztanak ki. Megelőző napokon 
lefolyt járőr és teljes felszereléssel (28 kiló) való 
távgyaloglás (Szombathely Kőszegi eredményét ekkor 
fogják kihirdetni. A holnapi sport mutatványok alatt 
a kőszegi városi zenekar is játszik és a zászlóalj 
lapunk utján értesiti a közönséget, hogy szívesen 
látja vendégül. 

Football csapatunk mult heti mérkőzése a szom-
bathelyi sportegylet elsl H. csapatával nem volt 
semmi tekintetben sem olyan, hogy akár az egyik-
ről, akár a másikról egyetlen elismerő szót is mond-
hatnánk. Lanyhán, latymatugon, minden összjáték 
nélkül, ingadozó birói vezetés mellett unalmas játék 
volt mindvégig. Az elért 1 : 1 eredmény nem azt 
jelenti, hogy egyformán jól játszottak, hanem mind-
egyik csapat puszta véletlenségből jutott egy-egy 
gólhoz. Kevés közönség nézte, de ha még többször 
is ilyen játékot produkálnak, ennyien sem jönnek el. 

Sport. Ma es aoinap délután is íootbftll-etapa-
tok mérkőzése nyújt a sportkedvelő közönségnek 
szórakozást A kajdi „Hambler" csapat jön el hétfőn, 
vasárnap pedig félárak mellett a sportegylet második 
csapata mérkőzik az itteni kereskedők csapatával. 

A sportegylet mulatsága julius hó 12 én lesz a 
Mulató helyiségeiben. Ugyanezen napon érdekes 
footballmérkőzést is terveznek. A szombathelyi sport 
egylet egy v á l o g a t o t t csapatot küld el hozzánk 
e napra, válogatott játékosokból és válogatott tánco-
sokból Utóbbit bizonyára hölgyeink is igen szívesen 

megálotta helvét Kovács Ferenc karmester ismert 
kitűnő vezetése melleit Mikor a rendezőség a termet 
a tánckedvelöknek gyorsan kiürítette s a csak hang-
versenyt hallgató közönség elvonult, akkor láttuk 
csak igazan, mennyire igazol' a főrendezők kifaka-
dása. Olyan hangok is hallatszottak, hogy ilyen 
feltűnő közöny mellett többel nem is rendeznek 
dalosestélyt. Az első négyest 10, a masodikat 12 pár 
táncolta. Az anyagi eredmény mégis kielégítő. Igen 
takarékosak vol'tak a kiadásokkal s igy még valami 
felesleg is maradt. Nem kell elcsüggedni! Az uj 
„Concordia" még igen sok szép estélynek a sike-
rében megtalálják majdan a teljes elégtételt. 

A dalos- s mukedveloegvesuletek vezető s működő 
tagjai mult vasárnap éitekezletet tartottak a hason 
célú egyesületek egyesítése tárgyában. Ez eredményre 
is vetetett. A .Concordia" es a ..Dalos és Műkedvelő 
Kör" már évek óta nem működő egyesületek jövő 
vasárnap tartandó közgyűlésen a két egyesület egybe-
forradását fogja kimondani s a jelenleg összetoboro-
zott férfidaloskor a „Concordia" évtizedeken fenállott 
egyesület neve és zászlója alatt fog tovább működni 
s ez alapon várja a két regi egyesület s e város kö-
zönségének támogatását. A „Cm -ordiá" nak könyv-
tára, zászlaja és mintegy 80 korona tartozása van, 

a „Dalos- és Műkedvelő Kor" nek ellenben könyv-
tárán és harmóniumán kivtil még néhány száz ko-
rona vagyona is. A már néhány hónap óta 
alakult férfidalkör társasága dicséretes összetartással 
igyekszik ama nagy hiányon segíteni, hogy e zene-
kedvelő városban az éneket kultiváló állandó férfikart 
feniartson, amilyenre különböző ünnepi alkalomból 
igazán szükség van. A régi jó időkben a közönség 
nagy szeretettel karolta fel a „Concordiá"-t. Majd 
négy évtizeden át szakadatlanul szolgálta c város 
társadalmi életét. Mikor azonban agilis és hozzáértő 
karnagy hiányán teljesen elhagyták, a tűzoltóság 
kebelében próbálták fentartani Most már a „Con-
cordia" is ugy ünnepelhetné ötvenéves fenájlását, 
mint a vidéken egymást követőrégitestvérei. Éppen 
idején van, hogy újra leiéiesszék e sok dicsőséget 
szerzett egyesületet. Mi lelkűnk mélyéből örvendünk 
annak, hogy mult számunkban kifejezésre jutott 
ezen óhajunk teljesülni fog. Aki egész szivével sze 
reti ezt a várost s nemcsak azon tud örülni, hogy 
itt találta meg kenyerét s boldogulását, hanem 
együttérezni képes azon fenkölt polgári erényekkel, 
melyek az elmúlt időkben annyi sok szépet alkottak 
meg és a „Concordia*" nevének a szó szoros értel-
mében vett szellemben fejtették ki működésüket 
— hogy milyen eredménnyel azt olvassák el a város 
történetében — azok büszkén sorakozhatnak a 
zöldselymü zászló alá Meg kell becsülni a régieknek 
azon alkotásait, amelyek erre érdemesek ! 

A ferfidalkor. mely m ir legközelebb hivatalosan 
a „Concordia" nevet veszi fel. illetve e jóemlékü 
régi egyesület örökébe lep, ma Pinkafőre utazott, hogy 
az ottani dalosegyesület jubiláris ünnepén közremű-
ködjön. Pr. Hőder Akos tanár karnagyuk is velük van. 

A „Dalos- es Mukedvelo-Kör" pártoló és működő 
tagjait tisztelettel meghívjuk a jövő vasárnap 
jnlius hó 5 én a városház tanácstermében tartandó 
rendkívüli közgyűlésre. Kőszeg, 11)14. junius hó 24-
én. I >r. Hegedűs János elnök, Kőszegi József titkár. 

A Bdatonra kirándult gimnazistak jó egészség 
ben és vidáman értek haza pénteken éjjel Elragad-
tatással beszélnek a s .k élvezetet nyújtott kirándu-
lásról, a fenséges balatoni táj változatos szépségéről, 
a Veszprémtől Keszthelyig látottaknak érdekességéről, 
a háborgó Balatonon végzett hátborsodzó motoros 
hajózásról, a hévvizi meleg forrásban való iszapos 
lubickolásról, dr Koder Akos tanár vezetőjük min-
denre kiterjedő gondoskodásáról s akik ebben segítői 
voltak: Kádár Titus, Somló Jenő tanárok és dr. 
Hegedűs János lelkes kirándulási pártfogó. 

Az arvahazistak kirandulasa. A kőszegi Kelcz-
Adelffy árvaház növendékei csütörtökön kirándulást 
tettek Nagygenesre. A tanulókat az árvaház igazga-
tója és helyettese is elkísérték a kirándulásra, kik 
hez Nagypösén Wallner József esperes is csatlako-
zott. Hazafelé jövet a nagygencsi ál'omáson gróf 
Mikes János szombathelyi püspökkel találkozott a 
kiránduló társaság. A püspök a diáksereg nagy 
eljenzésére megállította autóját, felszállt a vonatra 
s Kőszegig kisérte a kirándulókat, honnan autóján 
tért vissza Szombathelyre. 

A kőszeg szombathelyi vasút r. t. közgyűlésé 
csütörtökön délután volt a városháza .közgyűlési 
term ben, Czeke Gusztáv elnöklete alatt. () üdvözölte 
a megjelenteket s megállapítván a hat arozat képes 
séget, bemutatta az elmúlt esztendőről kiadott évi 
jelentést, melyet a közgyűlés egyhangúlag elfogadott. 
Freyler Lajos alelnök ismertette ezután az elmúlt 
esztendőnek iontosabb adatait a megelőző év ered-
ményével való összehasonlítás alapján, valamint a 
a tiszta nyeremény felosztása iránti javaslatot, amit 
a közgyűlés szintén egyhangúlag fogadott el. Ezek 
után elnök a közgyűlést berekesztette. A kiadott évi 
jelentésből már jeleztük, hogy 35 188 korona a tiszta 
nyereség s hogy az összforgalom Ö890 koronával 
nagyobb volt uz 1912 iki évnél. Még a következő 
adatok érdekesek az 1912- évvel szembeállítva: Az 
1913. évi szí mély.szállitás 14 ezer személlyel volt 
nagyobb, ami majd 6000 korona t o b bbevételt 
hozott, ellenben a katona, podgyász gyors- és teher-
szállítás 333 ezer koronával k e v e s e b b e t . A szemé-
lyek utáni átlagos bevétel fejenkiut 40 fillér. Az 
összbevétel volt 199.031 korona, a megelőző év 
194 140 koronával szemben, ami a teheráruszállitás 
leszállása folytán az 1913 iki bevétel különbözetét 
5030 koronára csökkentette A tiszta nyereségből 
19 1HN korona jut az elsőbbségi részvényeseknek és 
löOiki korona az összes torzsrészvényeket bíró varos-



látják, csak ne legyenek n a g y o n v á l o g a t ó s a k . 
A jövő héten küldik szét a meghívókat s biztosan 
remélik, hogy a közönség a sok fáradsággal műkö-
dő sportegyletet ez alkalommal szívesen rész siti 
támogatásban — a nagy deficit eltüntetésében 

Regi ismert tancmesterünk Hosenkranez Márton 
győri tánc- s illemtanitó érkezett tegnap városunkba 
s'mint minden évben, most is a vakációban nyitja 
meg jóhirii tánciskoláját a Mulató termében Meg-
hívóját jövő héten fogja szét küldeni. 

A városi loosztalyozásnal 185 elővezetett lóból 
40 et soroztak be és láttak el nyilvántartó lappal. 10 
lovaknak esetleges eladásánál a nyilvántartó lapot 
is át kell adni az uj lótuliijdonosriak s e változást 
be is kell jelenteni, különben 200 koronáig terjedő 
pénzbüntetés érheti a mulasztót Azokat a lovakat, 
melyek mindenkorra alkalmatlannak találtattak veres 
igazolvánnyal a további elővezetés alul egyszers-
mindenkorra felmentették. A kőszegi járásban 
összesen 532 lovat vezettek elő, melyek közül 150 
láttak el osztályozási nyilvántartási lappal. Két ló-
tulajdonos ellen, akik lovaikat ebi nem vezettek, 
megindittatott. a kihágási eljárás. 

A helypen?dijs?abást mindenfelé felemelik, még 
falvakban is. Nálunk is indokolt volna. Hiszen mái-
igen elavult a régi tarifa s semmi tekintetben sincsen 
arányban a piacon eladásra kerülő élelmicikkek 
rohamos áremelkedésével. Ha megsarcolnak bennünket 
a jó falusiak, legalább a kamatját szedjük be tőlük 
a város közköltségvetése javára, l ' j helypénzdijsza 
bással egy-két ezer korona többlet bevétel érhető el. 

A fogművesek szigorú rendelet szerint szájüreg-
ben semmiféle műtétet nem végezhetnek. Azok 
csakis orvosi rendeletre mű fogakat vagy fogsorokat 
készíthetnek műhelyükben. Panaszok folytán az al 
ispán szigorúan utasította az elsőfokú egészségügyi 
hatóságot, a polpánnestert, a visszaélések meggát-
lására s viszont ez a rendőrhatóságot utasította erre, 
mely az ügyet a rendőrbiztosnak adta ki rendőri 
megfigyelés végeit. A rendőrbiztos ismert erélyessége 
nem maradt eredménytelenül. Számos olyan esetnek 
a kétségtelen bizonyítékait szerezte meg arra, hogy 
Kaumgartuer Lajos helybeli fogtechnikus megenge-
dett működési körét túllépi, sőt még most is hasz-
nálja az orvosi és a mar elhunyt dr. Mcdvey nevét. 
A rendőrbiztos nyomozásának eredményét a kir 
járásbírósághoz tette át a rendőrhatóság, mert a 
közegészség elleni e súlyosabb beszámítás alá eső 
kihágások odatartoznak. 

A beiratas a főgimnázium első osztályába julius 
1-én, szerdán d e. 9 órától lesz az igazgató lakásán. 
A beírató vigye magával az iskolai, születési s ujra-
oltási bizonyítványt és 36 koronát. 

Kavehazverseny A mi úgynevezett „csendes" 
városunkban ilyen is van. Tremmel Károly a Korzó 
kávéház tulajdonosa feladta a versenyt és évi liiXKJ 
koronáért bérbe adta Wiedemann Ferencnek, volt 
soproni kávésnak, aki viszont a soproni kávéházi 
versengést unta meg. A Korzó kávéház nem nézte 
tétlen az Elité kávéháznak ujabbi jelentős átalakí-
tását. Sopronból szerzett fehér falburkolattal csino-
sította még bérbeadás előtt helyiségét. Ki merte 
volna hinni, hogy a Lenne/ kávéházért egykor évi 
liOOO korona bért lehet kapni? Akkor sem hitték, 
mikor olyan jó üzlet volt, hogy kétszer annyi volt 
a forgalma, mint most. — A főtéri Rosenstingl-ház-
ban folyó Elitkávéház átalakítás egyelőre sejtetni 
sem engedi, milyen nagystílű dolgot müvei ott Yincze 
Mihály, a helyiség bérlője. Ha készen lesz minden 
csodájára fognak járni. Ilyen szép s tágas kávéháza 
sok igazi kávéházvarosban sem fognak találni. A 
nagyon ügyes elhelyezkedés egyúttal poinpás polgári-
és szalon-éttermet is lehetővé tesz, amilyenre itt a 
főtéren igazán szükség van. Nagyszabású teru-t visz 
véghez Yincze Mihály s megérdemelné, hogy törek-
vését méltányolják. Városszépítés, városhaladás az, 
amire vállalkozott. Dicsérjük is érte, de nagy az 
aggodalmunk, hogy itt még mindig erósebb hajlam 
van a nedves, füstös, büzos, sötét, barátságtalan he-
lyiségek látogatására, — kivévén az idegeneket, a 
más városokból idetelepedetteket, akiknek meg van 
az az igényük, hogy nyilvános helyiségben elsőn ndü 
tisztaságot és jóizlésü berendezést követeljenek. A ká-
véházi versengést követni lesz kénvtelen a vendéglősö-
ké is. A legtöbb nem városhoz illő. A nappali és esti 
forgalom akkor fog a nyilvános helyiségekben emel-
kedni, ha barátságos, szinte hívogató kellemes helyi-
ségeket nyújtanak s olyan kiszolgálást, mint — saj-
nos — csak külföldön tapasztalunk. Akkor azután 
nem az éjjeli tivornyák adják meg létfentartásukat. 

Betörést észleltek hétfőn éjjel a kávéház mel-
letti dánosa féle házban. Az éjjeli látogató szekrény-
feszítő, fióknyitogató neszét hallottak s nyomban 
a rendőrséget alarinirozták. Kz azonnal ott termett 
és az ijedségtől szepegő lakókkal a hattélben óva-
tosan végignyomozta a helyiségeket, de sem felfeszí-
tett szekrényt, sem nyitott vagy kihúzott fiókokat 
nem talált. Minden kifogástalan rendben volt, csak 
a cseléden meglátszott, hogy tévelyeg tekintettel 
elméláz, valószínűleg azon, hogy mennyi embernek 
lett éjjeli megzavaroja — élénk álma. Olyan élénken 
álmodta a rendőrsegitséget, hogy önkéntelen is el-
futott érte. 

Papirfoszlányok röpködnek, tapadnak, hevernek 
az utcán. Talán sehol sem oly nagy mennyiségben, 
mint nálunk, Összeseprik, mégis egy kettőre ujrii 
tele van a város vele. Miért ? Mert a közönségnek 
nincs kellő érzéke a köztisztaság iránt. Köpködni, abla 
kon át leporozni, gyümölcshulladékot eldobni, elfogyasz-
tott cukorkák, gesztenyék hulladékát, papirtartoját az 
II te ara dobni: az mindenkinek olyan természetes 
mintha szemetesláda lenne ez a város Látt m kül-
földön is gesztenyét, cseresznyét enni az utcán. A 
papírját, h héját visszahelyezték szépen a papír-
zacskóba és végre zsebre tették, hogy otthon a 
szemétdombra juttassák, vagy a legközelebbi nyilvá-
nos utcaszéli szemétgyűjtő kosárba, ládába. Eszten-
dők óta indítványozzuk ezt is, meg azt a másik 
külföldi példát, hogy a város által eltartott álafások 
szeges bottal sétálva szedjék kézikosarba az ilyet, 
- de hiába. Nyugaton vagyunk, de még nem nagyon. 

A zarora szabályrendelet módosítását rendelte 
el a képviselőtestület a kávésok kérelmére. Ennek 
elkészítésével foglalkozik most a halóság, de ez nem 
jelenti azt, mintha a régi szabályrendelet már nem 
lenne érvényes. Teljes szigorát ugyan a hatóság úgysem 
alkalmazza, de meri annyiban mégis érvényt szerez 
annak, amennyit a közérdek, az erkö csiség, a 
város jó hírneve megkíván, elég gyakran fordul el(i 
a kihágási eset, mivel a zárórán tuli sportot gyakor-
lók a képviselőtestület állásfoglalását tévesen* értel-
mezik. Furcsa szabályrendelet lenne az, melyet nem 
a közérdeket szem előtt tartó hatóság, hanem az 
anyagilag érdekelt nyilvános helyiségek tulajdonosai, 
vagy a napot meghosszabbítani akaró egyes csillag-
vizsgáló éjieli öntözők és lármázok irányítana. A 
hatóság úgyis a legmesszebbmenő előzékenységet 
tanúsítja, de korlátozás nélkül nem maradhat az uj 
szabályiendelet sem Ha csendes várossá tette Kősze-
get _a sors, legyen különösen éjjel az. 

A mo/ieloadasok múlt héten ünnepély rendezés 
miatt szüneteltek. Ma és holnap azonban igen gaz-
dag és érdekes műsort hirdet. „Letört karrier" drá-
mát a hírneves Fsylanderr I és „Bohémfurfung" 
vígjáték, a híres norvégiai filmek egyikét. Ezenkívül 
néhány tréfás apróság is. 

Utosorozas A fósorozások befejeztével elrendel-
ték az idei utóállitásokat is, amelyeken azon állitás-
kötelesek kerülnek sur alá, akik bármily okból a 
fó.Mjrozásról lemaradtak. .Iiilius hóban ti. 13., 20. és 
27.-én augusztusban 5. és 21-én, szept. 5., okt. 5., 
nov. 20. és december 7-en tartatnak utósorozások. 

Ujakkal a pohaiba nyúlni tilos A kereskedelem 
ug\i miniszter körlevélben szólította fel Yasvármegye 
törvényhatóságát, hogy a fogadó-, vendéglő , kávé-
ház es kávémérési iparok gyakorlása tárgyában ki-
adott szabályrendeletet a következő két ponttal egé-
szítse ki: „A nyilvános étkezőhelyiségek (vendéglők, 
kávéházak, kávéinérések stb.i tulajdonosai helyiségeik-
ben a vendégek számára könnyen hozzáférhető helyed 
kézmosásra hasznalhatő, lehetőleg fulyócsappal el-
látott mosdókészülékeket felállítani kötelesek. Az 
alkalmazottak az evő- és ivóeszközoket tisztán kezelni 
tartoznak, kifejezetten eltiltván attól, hogy a poha-
rakba azoknak vízzel való megtöltésénél és a tálcákra 
való elhelyezésénél ujjaikkal belenyúljanak". Minden-
esetre helyes, hogy a pincérek ne nyúljanak bele 
ujjaikkal a pohár vízbe, de ezt a vendégek csak ugy 
tudnák ellenőrizni, ha a pincér után kitnennének a 
konyhába. Még helyesebb volna tehát, ha a miniszter 
kiadna egy olyan rendeletet, hogy zart palackokban 
tegyék a pincérek a vizet a kávéházi asztalokra es 
minden vendég maga töltse a vizet magának a palack 
mellett található pohárba. 

Veszelyes eletkor a gyermek fejlődésében az első 
életév, amikor a zsenge szervezet erősbitéséuek ok 
szerű támogatásán* egy megfelelő tápszer szükséges 
és ebben a válságos időben minden anya a Nestlé-
féle gyermeklisztet használja, inert jóízű, igen táp 
laló és könnyen emészthető. I'róbadobozokat teljesen 
díjtalanul küld a Henri Nestlé cég, Wien, I , Biber-
strasse 0Ul\ 

Társas autó kirándulások hetenkint 

Aspangon keresztül Máriacellbe. Vasar- és ünnep-

napokon Tarcsa-fürdo es Grae. Előjegyzeseket 

a Dunántul i Automobil óerage-ba, Szombathely 

Szeli Kalmán utca 37. intezendök. 

Balatonmelléki borok:szentgyörgyhegyi 
ó-bor literje 1 K, szigligeti 1913-as 80 fillér. 

Kőszegi udvari és barna malatasör. Kapható : 

Maitz József belvárosi füszerkereskedesében. 

V i d é k i h n e k . 
A Chernel - Ernuszt nász. Chernel Cusztáv 

méneskari főhadnagy és Ernuszt Mariska esküvője, 
nagy fényességgel ment végbe Szombathelyen A 
Chernél, Hadó, Ernuszt, Beverődj, Mesterim ;y, l'oiger 
családok fényes kísérete adta meg hozzá a keretet. 
Az örömszüiőket: a tömördi Chernel Antal é< a 
szombathelyi Ernuszt József családok az országból 
és a vármegyebői egész öz >nét kapták az üdW-zlö 
táviratoknak' A koszorúslányok sorában Kőszegről 
résztvett Chernel Sarolta is. 

Sirolin 
" R o c h e " 

orvosilag ajánlva a légzőszervek 
mindennemű megbetegedése ellen, 

tüdőbetegségek, 
g é g e h u r u t , 

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

/morfé" fyooysfr/érömn 
lyy idVig am « Korona 

A „Lanzseri S/epito-E jylet" megalakítása, illetve 
fejlesztése érdekében f. hó 17-én F l e i n i n g e r 
József felsőpulyiii főszolgabíró elnöklete mellett az 
egész vidék intelligens közönségének és a község-
beliek óriási érdeklődése mellett Lánzséron mozgal-
mas értekezletet tartottak. A főszolgabíró lelkes 
szavakkal ecsetelte Lánzsér természeti szépségeit s 
felhívta a közönséget, hogy saját jól felfogott érde-
kében tömegesen lépjen be a szépitő-egyletbe; a 
községi korosmát modern építkezéssel nagyobbítsák, 
ugy, hogy a turisták és a nyaralók részére legalább 
15 20 szoba álljon rendelkezésre. A szépítő egyletbe 
erre a közel 100 an megjelentek nagy lelkesedéssel 
tagokul beléptek. A szépítő egylet alakuló közgyűlése 
a soproni csoport bevonásával f é. julius hó 5-én 
Lánzséron fog megtartatni. Az egyesület még az 
idén megkezdi működését. 

Egyházkerületi közgyűlés Celldömölkön A dunán-
tuli evang. egyházkerület augusztus 20-án tartja meg 
Celldömölkön ez évi közgyűlését, amelyen tiyurátz 
Ferenc püspök és Berzsenyi Jenő dr. egyházkerületi 
felügyelő fognak elnökölni. 

Custozzai ütközet évfordulója. 1800 junius 24 én 
Cuslozzánál Albrecht főherceg vezetése alatt 73 000 
emberünk állt szemben l(HMHH) olasszal. A délutáni 
késő órákban csapataink fényes győzelmet arattak. 
Ez a nap volt a 70 gyalog ezrednek is fényes tüz-
próbaja, melyen több kőszegi hadköteles is részt 
vett. Szerdán ünnepelte a soproni zászlóalj e győze-
lem 48 ik évfordulóját. A lövöldén reggel 8 órakor 
szent misével kezdődött az ünnepély, amelyet 
M a j t h é n y i katonai lelkész mondott. Mise alatt 
háromszoros disztüz adatott, majd a legénységhez 
1 > i e in e r őrnagy német nyelven, Z á v á r százados 
magyar nyelven beszédet intézett, utalva a nagy 
nap jelen tőségere. Mise után díszmenet volt, majd a 
legénység a laktanyába menetelt, ahol ebédükön 
azon öregek, akik a csatában résztvettek, szintén 
jelen voltak. A tisztikar díszebédje a Pannóniában 
volt — est.- pedig az altisztek a sörgyárban tartottak 
mulatságot. 

Az arankairtas ellenorzese. A foldraivelésügyi 
miniszter elrendelte az arankairtást. Az irtás ellenőr-
zésére Yasmegyébe jon Csete Sándor tanár, a növény 
és élettani intézet assisten.se, aki julius hónap folya-
mán az egész megyét bejárja a miniszter megbízásából. 

A fegyverrel való gondatlansag. Braun Ádám 
óhodaszi hegyőr a napokban hat milliméteres flóbert 
jéből belesrétezett Kodina Lajos városhodászi fiúba, 
aki kin barangolt az erdőn. A fin két hétig gyógyuló 
sérülést szenvedett. A szülök félje entésére a csend-
őrök megindították a nyomozást, hogy a hegyőr 
miért lőtt rá a fiúra. 

Betores a füteleki mijortian A Fotelekhez tar-
tozó Businajorbau vakmerő betörést követtek el e 
héten. Eckhain József busmajori lakos házába törtek 
be és pedig éjjel, amikor épen senki sem tartózko-
dott a házban L'gy látszik a betörők kilesték a 
kedvező alkalmat, hogy mikor dolgozhatnak zavar-
talanul. A szobaba behatolva, ott felforgattak min-
dent s az ágyban a párnák alatt meg is találták azt, 
amit épen nem kerestek, de azért nagyon megörül-
hettek neki: egy ütA) koronás postatakarékkönyvet 
s abban 2100 korona készpénzt, amit annak rendje-
uió Ija szerint szépen zsebre vágtak és elillantak. 
Mást aztán nem is vittek magukkal, ínég a takarék-
könyvet is ott hagytak, jól tudván, hogy ugy se 
vehetnék hasznat s meg légedtek a kétezer koronás 
zsákmánnyal. A pénz Erkhaiué s a nála látogatóban 
levő Borin Istváné volt, akik rögtön jelentést tettek 
az esetről a csendőröknek. A nyomozás mar meg is 
indult, de még eddig semmi eredmény sincs, az ügyes 
betörők ugy eltűntek, mintha a f ld nyelte volna el 
okét A csendőrök két köszörűsre gyanakszanak, 
akik a betörés idején ép azon a vidéken tartózkod-
tak s most eltűntek. A nyomozást a legerélyesebben 
folytatják s egyúttal a szombathelyi kir. ügyészség-
nél is jelentést tettek az esetről. 

Szaporitjak a hadsereg műszaki csapatait A 
hadvezetőség legközelebb a 16. hadtest területen, 
Kagusa állomás hellyel egy uj sappeur-zászlóaljat 
állit fel. Az gyeidre csak két tzazaderősségü zász-
lóalj legénységét elsősorban a 16. hadtest fogja 
szolgáltatni, amennyiben ez nem tudna a sappeur 
szolgálatra alkalmas elégszáinu legényt adni, azokat 
a többi hadtestből vezénylik ki. 
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Arveresi hirdetmenyi kivonat, 
Ilodits Károly s a csatlakozott végrehaj tatoknak 

t'lórcz Niindyrné szili. Kos/.ogovits Mária végrehaj-
tást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a 
teltíkkvi hatáság az njabhi árverést a kőszegi kir 
járasl»ir -<ág területén levő Csajt a községben fekvő 
s a esajtai 'JÓU sz. tjkvben 4- - sor. 470,a hrsz. 
117. és 1 IS. házsz. alatt foglalt, (Jörcz Nándorné 
szül. Koszogovits Mária nevén álló ingatlanra a C 
514 1879 v/. alatt Klek István, neje Klikk Terézia 
báró Werlhof l'ál és neje Knntsch Ágnes javára be-
keblezett homokbordási és juhmos.itási szolgalmi 
jognak, valamint a C U7t> 1898 sz alatt (iörez 
Nándor javára bekebblezett életfogytiglani haszon-
élvezeti jognak fenntartásával 007 korona kikiáltási 
árban; de ha a szolgalmi jogokkal JOOO K alul adat 
nék el, ugy az árverés hatálytalanná válik s az in 
gatlan nyomban a szolgalmi jogok fenntartása nél 
kiil fog eladatni, elrendelte. 

Az árverést 1914. evi julius ho 10. napian ü. n 3 
orakor Csajt a községházánál fogják megtartani. 

Az árverés alá kerülő ingatlan a kikiáltási ár 
felénél alacsonyabb áron nem adható el. 

Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpén-
zül a kikiáltási ár 10'o át készpénzben, vagy az 
1881: LN. t. c. 4_'. ji ban meghatározott árfolyammal 
számított ovadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél 
letenni, vagy a bánatpénznek előleges birói letétbe 
helyezéséről kiállított betéti elismervényt a kikül-
döttnek átadni és az árverési feltételeket al iimi. 

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 május hó 27-ik napján. Szerdahelyi sk. 
kir. járásbiró. A kiadmány hiteléül Márkus kir. 
telek könyvvezető. 

Ha szüksége van 
körlevelekre, számlákra, cégnyomásos 

levélpapírra, borítékokra vagy levelező-

lapra, továbbá meghívókra, műsorokra, 

belépőjegyekre, falragaszokra, azután 

étlapokra, címkékre, n c v j c g y c k r e , 

gyászjelentésekre, táblázatokra, árjegy-

zésekre vagy bármely a könyvnyomdá-

szat szakmájába vágó munkára, akkor 

forduljon a legnagyobb bizalommal csak 

Rónai Frigyes 
könyvnyomdájához 

Kőszeg, Várkör 39.(Roth jeno-feie ház). 

hol minden felsorolt es lel nem sorolt 

nyomtatványt a mai kor igényeinek 

megfelelően csinos, modern és ízléses 

kivitelben a legolcsóbb árak mellett 

:: :: :: szerezhet be. :: :: :: 

Kozigazgalasi nyomtatványok nagy raktara. 
,J<oszegüidéki ^Cépesnaptár", „ S ü n -
ser íBezirkskalender" és „^Ceruatski 
JCalendar S v . Jlntona ^aduanskoga" 

kiadóhivatala. 

Horgony-thymol-kenöcs. 
Könnyebb •erül..«»knél. nyitott éa tf4«i 

•ebüknél. A<1»ff kot. — 80 

HorQony-Liniment. £52. 
a Horgony - Paln-Expeller pótKka! 

Kájdklommvnte* b»i)6rtii816« liülóiukuél, rbeumáoá!, 

Ov .r jo : kor. - 80 1 40. J —. 

Horgony-vas-albuminat-festvény. 
Vénffg^uylégnél é< tápkórnál. 

Ü»enjé: kor. 1.«0. 

K»j>b»tó • legtöbb ryógy i««rtárb*n v»gv kflivet 
lenal baéieretbétö 

lr tlcttír Jli iriif irtulállu", eillltt, IJlfl 
nirltftlÉI, ffl|i I, ElluUiWrmt i ^ 

Hirdetéseket felvesz a kiadóhivatal. 

I I A K K Y Leather Polith 
.A. z ú r i v i l a g c i p ö t i s z t i t ó s z e r e ! 
Kapható *»(J fillére1- és 1 koronás dobozokban Kősze-
gen Deutsch I)ávi<| borkereskedőnél, Kálmán Lajos 
cipőkereskedönél <•* Kovács Viktor bőrkereskedőnél. 

Nagybani szétküldési telep: 
|{<>it«'i' «'»»• T á r s a i Iiti<lii|><»Kt, V I I , 

Szombathelyi Jakarékpérc^tar 

J^észvércytársaság 

kőszegi fiókja, 
K I ü i m I y - i ' i l 

S t r u c z s z á l l o d a m e l l e t t . 

E l f o g a d : jeleulcK nettó 4 " 0-os kamu-
— — — — tozassal betéti könyvecskére és folyó-

számlára A kamittoiás a betétet kö'vetó napon keadóJik, 
betét kilisetésekei fehnonJus nélkül eszközöl 

Leszámítol: - aláirasos üzleti és magán vát-
— — — 'okát mindenkor a legelónyosehhcn 

F o l y ó s í t : riMKlcs L's türlesztéses jelzálogkölcsöneiket 

:: fölJiMrt'>kokra cs városi házakra , maga-
sabb kamatú kölcsönöket alacsonyabb kamatú 
kölcsönökké változtat (convertál). 

É r t é k p a p í r o k a t : árfolyamon vesz és elaj; 
— tőzsdei megbízatás >kat 

Szelvényeket: költségmentesen bevált; szelveny-
iveket a s/.elvenyutalvany (talon) 

alapjan díjmentesen beszerez. 

Átutalásokat, lelizetcseket eszközül a vita- Imr-
— — — — — — m e l y piacán teljesen dijiueiuesen 

Értékpapírokra: :,1Umi- "" >1 papinkra 
—L. előleget ad 

Sorsolás alá esö rok't arfolyamvesz-
. tcsseg ell:ii biztosit 

Értékpapírokat c
 ertekeket ürzosre es keze 

—£_ lesre átvesz. 
Tekintettel, hogy hazauk legnagyobb pénzintézetével 11 

l'esti Hazai Klsö Takarékpénztar Egyesülettel szoros üuie-
köttetcshen all, mindenféle takarékpénztári es bankuzleti 

megbíz st a legelőnyösebben bír lebonyolítani. 
Mint az Klsö Magyar Altalanos biztosító tarsasag ügynök-
ségé mindenfele biztosit.ist ellogad és felvilágosítássá! kesz-

s ggel szolgai. 

i vö/4ont:Szombathely i (regi) Takarékpénztár 
Szombathe.y A l aku l t : 1857-ben. 

Alaptöke l.bÜO.OOO kor. Tartalékok: 400.000 kor. 
Takarékbetétek 15 millió koronán felül. 

Saját tökéi 2,250.000 korona. 

STOCK-

COGUAC 

MEDICIN AL 

hivatalos olomzarral ellátott 

palackokban mindenütt kapható 

C A M I S i s S T O C K 
gSzuzsa iü g y á r i b ó l 

B A R C 0 L A . 

S A V O Y-STj A L L O » A 
B U D A P E S T , VII I . , J ó z s e l -kö r u t 16. sz. 

Modern •ziilloda újonnan berendezve, légfűtés, hideg és meleg vlz minden szobiban, lift éjjel-nappal. 

RENDES SZIDOR tulajdonos személyes vezetése alatt. 

EGYÁGYAS szobák 3 koronától, KÉTÁGYAS szobák 5 koronától 

fűtés, világitás és kiszolgálással. A szobák feltétlen tiszták, 

hosszabb tartózkodásnál engedmény. 

Újonnan bevezetett Pensió-rendszer, napi ellátás 4 koronáért 

Napi há romszor i étkezés. 
HAVI SZOBÁK 80 KORONÁÉRT. 

Nyomatott Hónai Frigyes k»:i > vuyotudájában Kőszegen 

f c A c f á p f í i w I n B u d a p e s t e n - Nyári es tel 
UodoAí l l I l i i UU gyógyhely, a magyar Irgalmasrend 
tulajdoni Elsfirangu kenes hevvi/.ü radioaktív gyógy 
forrasai; modern berenderésii gőzfürdő, kényelmes 
iszapfürdők, iszapborogatasok. uszodák, külön hölgyek 
és urak részére. Torok-, ko- e* marvanyfurdok ; holeg-, 
szénsavas es villamos vizfurdok. A fürdők kitiinő 
eredménnyel használtatnak főleg csúzos bantalmaknal 
es idegbajok ellen. Ko-kura a légzőszervek hurutos 
eseteiben s altesti pangásoknak 200 kényelmes lakó-
szoba. Szolid kezelés, jutányos arak. Gyógy-és zeneilij 
nincs. Prospektust ingyen és bérmentve küld 

i\y. i t í i i / . o n t ó s i i " . 

Kosárfonó 
munkákat, u. m. uta/'ó- virág-, bevásárló kosa-

takat stb. legolcsóbban készít 

B e r o s i X v l a r i s l s a . 

Kőszeg, Rajnis-utca 5. 
Javítások és rendelések elfogadtatnak. 

Fáj a foga? Müfog kell! 

Scharpf 3ettő 
vizsgázott fogtechnikus mester 

segit a bajon. 

Szombathely, Srzsébet királyné-utca 

7. szám, félemeleten. 
Működik délelőtt 8 órától délután 5-ig. 

A PEREGR INUS zarandoklat rendezo-bizottsag 
1914. évi augusztus hó 29-én 

Dr. KÖVÉR VIKTOR vesetése alatt 

zarándok-különvonatot 

indit Lourdes-ba 
Svájez és Szavoján iit. Kinsiedeln, Luzern, Genf, 

Paray le Monial érintésével, 14 napi utazási 

tartammal. — Arak teljes ellatassal : I. oszt. 

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

Részletes programmot kuld a „Peregrinus" 

kiadóhivatala Budapest, 1. Kelenliegyi ut 47. 
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