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ny i l f fé r sorú '»Ű f i l lér 

Hirdetések nagvjsdg szerint ju tJnyos drban 

szdmitatnak meg. 

is hire menjen, — olyannyira, hogy Kősze-

get, mint az ország legtisztább varosát emle-

gessék itthon is, másutt is. Oly polgári erénnyé 

legyen ez, hogy apáról fiúra, anyáról leányra, 

mesterről segédre, tanoncra, gázdáról cselédekre 

szálljon at s szinte egymással vetekedve, de 

aterzett, nemes köteleségtudassal végezzek 

ebbeli mindenre kiterjedő munkálkodásukat. 

Pályaválasztás. 

Varosunk köztisztaságáról 
minapában egyik igen tapasztalt öreg ben-

: 11 • polgár azt mondotta: „Kőszeg csak 

iiiási-knak tiszta város, mert kétségtelen, hogv 

tisztább igen sok, a legtöbb magyar városnál, 

de nekünk azért nem az, mert mi nem 

lat ík a kevésbbé tiszta városokat, ellenben 

akarjuk, hogy tisztasága teljesen kifogástalanul 

legyen, amit azonban ittelérni nem lehet." 

Van ebben sok igazság, de abban téved a 

tisztelt polgártárs, hogy amit mi hétről-hétre1 

ivetelünk s amit a hatóság is forszíroz, túl-

élése lenne annak, amit e város lakossága 

e-y kis jóakarattal, szeretettel, figyelemmel a 

varos köztisztaságáért, közegészségéért meg-

tehetne. 

Mi az amit megtehetne ? 

Kérem, figyeljék meg jól , van e csak egy 

követelés is, amely ha nem lenne törvényes 

kötelesség, nem-e még akkor is a józan ész 

követelné, hogy megingathatatlan elszántsággal 

gondoskodjanak ezek teljesítéséről. 

A háztulajdonos sepertessen háza előtt 

minél többször. De ne, mint itt szokás, ki az 

úttestre, hanem szedesse össze és vitesse a 

szemétgödörbe. 

A háztulajdonosok ne tűrjenek más sepre-

retést, mint megelőző bőséges lellocsolással. 

A ház- és üzlettulajdonosok ne tűrjenek 

fel- es lerakodások után egy percig sem sze-

metet, hulladékot, sem akkor, ha házaikat 

tatarozzák. 

A közönség ne dobjon el papir vagy 

gyümölcshulladékot az utcán. Tegye bele azok-

ba a tartókba, melyeket a város majd csak egy-

szer felállít a korzó és a város több helyén, 

de tegye zsebre és vigye haza, míg ez létre jő . 

Ha mástól, ismeretlentől származó piszok 

került valakinek háza elé, ne hagyja csupa dacból 

tt heverni. Mégis csak az ő házát, kapu és 

h >ltbejáróját diszteleniti. 

A gazdaságot űzők ne gondolják, hogy 

foglalkozásukkal jár a piszkos udvar, istáló 

tl >tti pocsolya, a trágyalekifolyás, a szárnya-

v ak utcaelronditása. Jóravaló gazda is min-

dc -,nen tisztaságot tart s csak akkor jóravaló 

1 »lgár, ha a város köztisztasági törekvéseinek 

ságát megértve, szinte ez irányban közre-

működik. 

N'e köpködjenek az utcán a járdára. Hi-

szen annyi j ó köpőládát képeznek a most annyi 

sok helyen talalható víznyelő nyílások, csator-

ik, viztolyókák. Pedig a közönség nem csak 

köpköd a jardára, — sajnos, orrát is oda fújja 

ki, ogy — egyebet ne mondjunk. 

Gyermekeinket, tanoncainkat is tanítsuk az 

utca, a járda tisztántartására. 

Asszonyaink, leányaink ne poroljanak az 

utcai ablakon át, de a cselédektől se tűrjék. 

Mindebben pedig a város maga járjon 

legelői j ó példával, mert ugy latjuk, az c körüli 

! ínyagsagban szívesen követik, — hat talan 

akkor is ha j ó példát mutat. 

Ne a városi gazda legyen a köztisztaság 

mindenese. A jelenleginek igazán semmi érzéke 

nincsen e tekintetben. Most is ugy tesz, mint 

msz évvel ezelőtt. Akkor is akkor locsoltatott, 

likőr véletlenül ráér. Akkor is ugy sepertetett, 

ogy a szemét ott maradt az utcasarkon, hogy 

a szél ismét szétszórta. Akkor is csak a fő-

térén sepertetett, hogy az urak lássák, de még 

itt is — szárazon. 

Aki igazán szereti ezt a várost, igyekezzék 

annak köztisztaságát maga is, hozzátartozóival 

is kérlelhetetlen szigorral előmozdítani. Még 

pedig olyan fanatizmussal, hogy még külföldön 

Ilyentájt egy csomó diák kiveszi részét az 
isteni szabadságból, mert a tizhónapi iskolaesztendőt 
felváltja a nagy vakáció, amikor megszűnt minden 
izgalom, tanulás, fegyelem, félelem és sok egyéb, ami 
a fi italságot a zabolázatlanságában korlátozza. Igen, 
a nagy szünidő a legboldogabb időszaka az ifjúság 
nak, legkivált azoknak, kik lelkiismeretesen fogták 
fel hivatásukat, kötelességtudóm megfeleltek az 
iskola-kivánta követelményeknek, tanultak, pontosan 
végezték el a rájuk rótt feladatot ós nem tunyáskod-
tak. Megérdemli a szorgalmas és hivatását szem 
előtt tartó diák a vakációt, amikor e kellemeset a 
hasznossal egybekapcsolhatja. Pihen, üdül, a test 
fejlesztése mellett azonban a szellem megfelelő fej 
les/téséről sem feledkezik meg Játszás, tornázás, 
úszás egyrészt, jó tudást, értelmet növelő könyvek 
olvasása másrészt kell, hogy alkossák a diák napi 
programinját. A rest, lomha tanulónak viszont vagy 
pótolnia kell az elmúl.sztottakat, mert egyik vagy 
másik tárgyból ismétlő-vizsgalatot kell tennie és 
így a széji vakáció helyett .. kinos tanulással kell 
idejének legnagyobb részét e't.öltenie. 

Nálunk régi betegség az urhatnáraság, amikor 
mindenki (még a kevésbbé tehetősek is) urat, diplo-
más embert ak;ir a fiából nev. még akkor is, ha 
a gyereknek ] erre a legcsekélyebb hajlandósága 
nincs. Aki az iskola-éveket nem fordítja a komoly 
tanulásra, aki a későbbi években is, midőn már dön-
teni kell a pályát illetőleg, nem tanul, immel áintnal 
forgatja a könyveket és csak nógatásra, unszolásra 
tesz eleget feladatának és aki végtil megbukik, — 
az ilyen fiút kár továbbra i> kényszeríteni a tanulásra, 
mikor már elérte azt a k »rt, hogy vagy a közép-
iskolák felsőbb osztályaiba kerül, vagy ip iri pályára 
lép. Ha nincs kedve, tehetsége és hajlama a tovább 
tanuláshoz, kár az oly szülőnek áldozatokat hozni 
érette, sőt még annak a szülőnek se kell a tovább 
tanulás mellett kardosko Inia, kinek módjában van a 
tanítás. Hisz amúgy is még mindig elég nagy szám-
mal vannak a diploma után tortetők, még mindig 
túltengés van a lateiner p ilyákra vágyók terén. 
Pedig elég szomorú statisztikák regélnek arról, 
hogy hánv ügyvéd, orvos, tanár stb. nyomorog, 
nem jut kenyérhez, álláshoz és kénytelen végül a 
rengeteg tanulásra szánt idejét más foglalkozással 
felcserélni, ha nem akarja szaporítani a koldusok, 
vagy kegyelemkenyéren élők számát. 

Hisz már olyan korba i élünk, mikor túltenni 
kellene magunkat az előitél- len, mikor a munka, a 
tisztességes, becsülete;* mut .a nem szégyen, mikor 
már nem lenézett az iparos, a kereskedő, sőt ebben 
a korban nagy szükség van kiváló iparosokra és 
ij^yes kereskedőkre. A kereskedői és ipari pálya 
igen nagy tekintélynek örvend a külföldön és első 
rendű emberek állanak nagy kereskedelmi és ipari 
vállalatok élén. Van tekinl vuk, befolytaik és va-
gyonuk, amit talán a lateiner pályán soha se értek 
volna el. Végre is meg kell tanulnunk azt, hogy az 
ország nem állhat csupa dip -más emberből és míg 
nem lesznek nagy számmal iváló ipaiosaink. addig 
hasztalan várunk arra, h -?y fejlettebb iparunk 
legyen és hasztalan várutiK arra, hogy olcsóbban 
jussunk az iparcikkekhez, íelyeket a külföldiek 
tartanak kezükben. Ks nag> - rendes kereskedelem 
nélkül is hiába várjuk ter .lényeink és termékeink 
elhelyezését 

'Ne csak azon szülök adják az ipari pályára 
gyermekeiket, kik rosszul v i .v egyáltalán nem tanul-
tak, vagy ne ijeszgessék i'.zal a fiaikat, ha nem 
tanulnak, iparosnak adják Kár az ördögöt a falra 
festeni és kár az ipari pály it mumusnak beállítani, 
igy már u serdülő gyerekbe is beoltódni fog a 
kereskedő és iparos iránti is. mya. És ha véletlenül 
mégis csak iparos vagy kereskedő lesz belőle, saját 
foglalkozásától fog undorodni Kiképzelhető ezekután, 
hogy az ilyen inódon lett iparosok mennyire ártanak, 
semmint hásználnának e ket fontos közgazdasági 
ágazatnak. Az ilyenekből lesznek kontárok és zug 
kereskedők. Csak rontanak a kereskedelmen és ipa-
ion, de nem járulnak hozzá felvirágoztatásukhoz. 

Kzért helyesen teszi ama szülő — akár módos 
vagy nem módos — ha kötelességtudó és tanuló fiát 
nem éppen a diplomás pályára adja, mely téren 
szerencse dolga jórészt a magasba jutás, viszont 
ügyes, kötelességet tudó, tanulni szerető ifjúból első-
rendű kereskedő és iparos könnyen válhátik, mert e 
pályákon a tudás, az ügyesség, a szakértelem lénye-
gcsen elősegi'i a gyors és eredményes előmenetelt. 

Ügyességével, tudásával itt boldogul és nem lesz 
kénytelen várni, inig kenyérhez jut. Tekintélyt, 
pénzt szerez és nem cserél egy diplomás emberrel. 
Mert a< intelligencia nem a diplománál kezdődik, 
hunéin a tisztességnél, becsületességnél, tudásnál, 
műveltségnél, mely kellékekkel rendelkezik sok ke-
reskedő és iparos, viszont van számos diplomás 
ember, akire nem igen lehetne az „intelligens" jelzőt 
használni. 

Félre tehát minden balitélettel és iszonnyal, 
mely a kereskedői és ipari pálya iránt még mindig 
oly nagy mértékben bennünk él, neveljük igenis 
fiainkat a kereskedői és ipari pályákra és az igazi 
kereskedőnek és iparosnak nevelt fiaink sohasem 
fognak ezért nekünk szemrehányásokat lenni, sőt 
hálával lesznek eltelve irántunk, meri boldogságunk-
nak alapját megvetettük. Viszont hány diplomás 
ember kárhoztatja azt az órát, mikor a továbbtanu-
lásra unszoltak és mindenképen lateinert akartak 
belőle faradni. 

Lássuk be, hogy kitűnő kereskedőkre és iparo-
sokra ép oly nagy szükségünk van, mint kiváló 
orvosokra, mérnökökre, fiskálisokra, tanárokra és 
hogy amazok is csak akkor lehetnek elsők, kiválók, 
ha tanulnak, tudnak és dolgoznak. Amazoknak még 
az a nagy előnyük is meg van, ha szaktudásuk a 
komolysággal és józansággal párosul, ugy feltétlen 
boldogulnak, míg emezek sokszor tisztességes mun-
kájuk, szaktudásuk és iparkodásuk dacára se tudnak 
boldogulni. 

A mozi jövője. 
Körülbelül egy évtizede, hogy a mozgó fényképek 

hóditó utjukon eljutottak Magyarországba, ahol hirtelen 
olyan lendületet vettek, hogy nincs ország a világon, 
ahol jobban megkedveltek volna Edisonnak ezt a 
korszakos találmányát, mint éppen itt. Különösen 
Budapest az a város, ahol a mozgószinházak száma 
már a kávéházak és vendéglők számával vetekszik, 
pedig Budapest arról ismeretes, hogy aránylag neki 
van a legtöbb kávéháza, szórakozó és mulatóhelye a 
világon. A budapesti nép könnyen hevül, gyors és 
megállapodottság nélküli életet él és a mozi megfelel 
tökéletesen ennek a természetnek. A mozi gyorsan 
pergő és változatos cselekményeket mutat, olyan 
indulatokat és olyan helyzeteket tud kifejezésre hozni, 
amelyek színpadi eszközökkel el sem érhetők. Csupa 
rohanás, automobil, gyorsvonat, léghajó, repülőgép és 
a közlekedés minden fajta vizi és szárazföldi eszköze 
jut érvényre a vásznon. 

Amikor ezt a nagy térhódítást, de tisztára szóra-
kozási szempontbol, észrevették azok, akik felismerték 
a kinematographiában a más téren való hasznot is, 
akkor már tudományos célokra is kezdték ezt az uj 
találmányt kiaknázni. A francia akadémia természet-
tudományi kutatások szemléltetésére használta föl ezt 
a szenzációs fényképészeti eljárást és mindenki előtt 
ismeretes már, hogy a növény fejlődése miként megy 
végbe, hogy termékenyülnek meg a virágok, hogy 
bimbódzanak ki és hogy fejtik ki szirmaikat. Az állat-
világban megmutatta a mozi nekünk a hernyó be-
gubózását, lepkévéválását és se szeri se száma azok-
nak a demonstrációknak, amelyeket a mozi utján 
könnyebben és szemléltetőbben látunk, mintha azt 
évekig figyelnők és tanulmányoznók. 

Legújabban egy komoly filozófus vetette föl a/t 
az eszmét, hogy a legelvontabb tudomány, mint amilye ", 
a filozófia, hogy ez is a filmen legyen a nagyközöns.-., 
számára hozzáférhetővé téve. 

A felfedezés óta igen sok módosításon men; 
a találmány, folyton igyekeztek tökéletesíteni és t. ! 
ujabb fotográfiái trükkökkel akarták gazdagítani i 
kinematographiát. Azonban egyenes n szenzáció u. 
amit Edison kapcsolatban regi találmányával most 
feltalált. A nagy amerikai mechanikus ugyanis a fono-
gráfot a film mellé szegődtette társnak és most már 
megkontsruálódott a beszélő film. egy ujabb inozi-
trükk, amely most már csak lényegtelen javításra 
szorul, mindössze arra, hogy a kép és a hang között 
ne legyen időbeli eltorlódás és hogy a beszélőgépnek 
ne legyen mellek zöreje. 

Színházaink nagyon megérezték a mozi konkur-
enciáját es kezdetben erősen ágáltak ellene. Később 
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azonban rájöttek, hogy ez a konkurencia csak átmeneti-
leg bántja a színházak érdekeit, a publikum megszokta 
a mozi utján a néma színészetet és kívánkozik az 
élő és beszélő színészek után. Igy hát ebből a szín-
házak részere nem hogy kár nem háramlott, sőt ellen 
kezőleg a színházaknak ebből még hasznuk is volt. 
Csakhogy az érem más oldalán ott volt a mozinak 
merészebb témái közül a rabló és detektív, a gonosz-
tevő és a közrend őre közötti összeütközés és az 
ilyen cselekményekben rendesen a gonosztevő volt 
hősként föltüntetve. Persze, hogy e fiatal elmékre 
erősen hatottak e/ek a mozidarabok és sokan e hatás-
nak köszönhetik, hogy maguk is botlásokat követtek 
el. Az illetékes minisztérium beható megfontolás 
tárgyává tette ezeket a dolgokat és egy törvényterve-
zetet dolgoztatott ki e mozi darabok kiküszöbölésére, 
illetőleg azoknak az ifjúság elöl való elvonására. 

Ha a inozi jövőjét teljesen megakarja alapozni, 
akkor inkább a tudományok és művészetek színre 
hozására törekedjen, semmint rablóhistoriák es detektív 
történeteknek filmre rögzitésere. Hisz nagyjában igy 
is van ez a dolog. A filmgyárak a legkiválóbb íróknak 
adnak megbízást darabok megírására, ami eleg garancia 
lesz arra, hogy a moziknak nem lesz káros hatásuk 
«em a gyermekekre, sem a könnyen befolyásolható 
nagyokra A mozi térhódítására pedig a legjellemzőbb 
az a körülmény, hogy mostanában már a színházak is 
azzal a tervvel foglalkoznak, hogy helyiségeiket del-
utánonkent ugy értékesítik, hogy mozielőadásokat fog-
nak rendezni bennük. 

\ mozinak nagy szórakoztató és oktató jövője 
van, csak vigyázzunk, hogy téves útra ne tereitessék. 

Nálunk Kőszegen a mozikerdés teljesen téves 
alapon indul. 

Elsők lehettünk volna a városok közül, akik 
példát statuáló intézményt alkothattunk volna 

Tenyek bizonyítják, hogy városunk tanácsában 
már akkor hangzott el ilyirányu indítvány és a hatóság 
már ez alapon kezelte az engedélyezést, hogy t. i. a 
mozivállalat legyen a városnak jövedelmethozó és 
egyúttal minden látványos előadásnak (tehát színház-
nak, hangversenynek, ünnepélyes gyülekezésnek) egy-
szerű, de impozáns gyülekező terme. 

A mozi jövedelme biztosította volna az ilyen 
epületnek a városra nézve teljesen tehermentes fenn-1 
tartását. 

Városi tulajdon és ellenőrzés mellett arra ügyel-
hettünk volna, hogy az kellő szellemi és erkölcsi nívón, 
főleg tudományterjesztő legyen. 

Ez az épület egyúttal 4—6 héten át teljesen 
ingyen rendelkezésére állott volna a színészetnek. 
Nagyobb férőhely nagyobb biztosítéka lett volna annak, 
hogy előkelőbb színtársulat jöhessen városunkba. Az 
ingyenes átengedésért állami szubvenciót is lehetett 
volna kieszközölni. 

Hangverseny, látványosság, népgyűlés céljaira e 
számításon felüli jövedelmet is hozott volna. 

Mindezen előnyöket feláldoztuk most azért, hogy 
esetleg évi 2000 koronát kapjon a város a mindenkori 
mozivállalkozótól. 

Szerény nézetünk az, hog> e kérdés megoldásá-
nál nem egyedül a százezres költségvetésbe észrevétlen 
folyó 2000 korona a döntő körülmény. Sokkal fonto-
sabb egy oly kultúrháznak a létesítése, mely méltó 
legyen városunk jelenlegi fejlődéséhez, méltó legyen 
e város intelligenciájához s megtalálja azt a barátságos, 
tűzbiztos, szellős, füstmentes, szóval a biztonság, a 
higiénia es a szépérzék köveielniényeinek megfelelő 
modern helyiséget, hol a kulturember magát kelleme-
sen és jól érzi, cs mert ilyen, annál gyakrabban felkeresi, 
tehát a társadalmi élet élénkítésének az összetartozandó-
ságra való törekvésnek is szolgál. 

Ilyen alkotással példát mutattunk volna az egész 
országnak, — ilyen megoldással nagyon könnyű szer-
rel egy nagyszabású kulturalkotással gazdagabbá tettük 
volna ez irányban haladó városunkat. 

De hát, Isten tervez — a véletlen végez! 

Az ajánlattevők a végleges döntésig köt dezett 
séghen maradnak. 

A hazai munkaerő és anyagbeszerzésre vonat-
kozó rendelkezések betartandók 

A munka átvételére, ;i jótállásra, a fizetésre, a 
biztosítékra nézve a feltételek adnak bővebb fel-
világosítást. 

Kőszeg váios fenntartja, hogy az ajánlatok 
kózül szabadon választhasson, esetleg azok egyikét 
sem fogadja el. 

Kőszeg, 1014 június hó 20 ári. 
Aiii/n^t JUHOS' polgármester h. 
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Hirdetmény. 

város képviselőtestületének f évi junius hó 
13-án hozott határozata alapján k izzéteszem, hogy 
('zeke <ius/táv gőzmalma előtti városi gyümölcsös 
•t házteleknek parcellázva van. 

A háztelkek f. hó 21 én délelőtt 10 órakor a 
polgármesteri hivatalban nyilvános árverésen elfog-
nak adatni. 

A háztelkek a városi 
csak magas földszintes villa 
hetők be. 

Ki 1020-ig uj házat 1 pit. 
mentességben részesül. 

Kőszeg, 1914 julius hó 1 

határozat értelmében 
s tv l t i házakkal épit-

17 évi 

-en. 

községi adó-

.1 mjHszt Jitll.'fi, polgármester h. 

5!" HM 4 Hirdetmeny 

A lótulajdonosok figyelmébe. 
A lóosztályozásuál alkalmasnak talált lovakról 

nyilvántartó lapot kézbesittettem azok tulajdonosai-
nak, akiket e hirdetmény közzétételével arra figyel-
meztettem, hogy a lovak eladása esetén a nyilván-
tartó lapot az uj tulajdonosnak átadni s egyáltalában 
minden változást 200 koronáig terjedhető büntetés 
terhe alatt bejelenteni kötelesek. 

Kőszeg, 1!U4. julius hó 1 én. 

Kősífi/i Jótsef rendőrkapitány 

Sirolin 
"Roche" 

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. 
Kaphmfó minden gyogy*i9rtért>*n 

Cgy uvey ara « koron* 

V á r o s i ü g y e k . 

H e l y i h i r e k . 
Az Otthon" cimü képes szépirodalmi lapot mai 

számunkhoz csatoljuk, mint előfizetőinknek nyújtott 
teljesen ingyenes mellékletet. Ezzel együtt lapunk 
előfizetési ára negyedévenkint csak egy k o r o n a . 
(Vidékiek meg a portót fizetik). Kérjük e város és 
vidékének magyar közönségét, ne sajnálja tőlünk ezt 
a csekély összegű anyagi támogatást. A kiadóhivatal. 

Érdekes vendegünk volt pénteken. Városunkat 
meglátogatta dr. Antal Géza pápai országgyűlési 
képviselő, aki a városok ügyeivel igen behatóan 
foglalkozik és az uj városi törvény megalkotása 
alkalmából az összes városok ügyeit u helyszínen 
beszerzendő adatok alapján tanulmányozza. Autón 
jár egyik városból a másikba s táviratilag küld 
értesítést odaérkezéséről. Főleg a pénzügyi, iskolai 
és gazdasági kérdés tisztázására gyűjtött adatokat. 
Itt segítségére voltak a polgármester és régi ismerője, 
Fethes János nyug. tanítóképző igazgató. • 

Allamszamviteltani vizsgát tett Budapesten e 
hó 4 én teljes sikerrel .Jagits Imre városi számvevő 
és adóügyi tanácsos. 

Változások a főgimnáziumunknál. A pannonhalmi 
főapát őméltóságának rendelkezése folytán dr. Kőder 
Ákos tanár Esztergomba, Tamás Vazul tanár Komá 
romba helyeztettek át, — helyükre idehelyezte 
Koinonezy Gáspár tanárt Komáromból és Kalovits 
Rudolf uj tanárt Pannonhalmáról. 

A bencés székház uj házgondnokí A pannon-
halmi főapát őméltósága Wohlmuth József főgim-
náziumi tznárt a székház házgondnokává nevezte ki. 

Nevmagyarosit »s. l'ollák Sándor helybeli keres-
kedő a belügyminiszterhez aziránt folyamodott, hogy 
.József és Erzsébet gyermekei vezetéknevét l' á l r a 
való magyarositásat engedélyezze. 

Ferenc Ferdinánd trónörökös ellen vasárnap del-
előtt 11 órakor történt aljas merényletről városunk 
már délután 3 órakor értesült. A „Vasvármegye" 
főszerkesztője közölte a rendőrkapitánnyal, aki a szo-
morú hirt a város polgári és katonai vezető férfiakkal 
azonnal közölte. Villámgyorsan terjedt el a hir a 
városban és mindenütt mélységes megdöbbenést és 
részvétet keltett. A hatóság még a felsőbb rendelke-
zés előtt betiltotta a nyilvános zenét s a középületeken 
mindenütt kitűzték a gyászlobogót. Felsőbb rendelke-
zés folytán a nyilvános zenélés tilalma a tegnapi 
nappal megszűnt. 

Katonai gyászmise volt szombaton délelőtt a 
Jézus szent Szive templomában Ferenc Ferdinánd 
trónörökös, a hadsereg legfőbb felügyelőjének elhunyta 
alkalmából. Kincs István apátplébános celebrálta káp-
lánjainak segédlete mellett. A templomban megjelent 
a helyőrség tisztikara és legénysége teljes számban, 

továbbá a nyugállományban levő tisztek is és nagy-
számú gyászoló közönség. Ugyanakkor az evangélikus 
templomban Tirts üyörgy lelkész tartott katonai gyász-
istentiszteletet, amelyen az ezen felekezethez tartozó 
katonák jelentek meg. 

Gyászmise lesz hétfőn délelőtt 9 órakor a Jézus 
szent Szive templomában, melyet az egész egyház-
megye területén megtartani rendelt a szombathelyi 
megyéspüspök. E gyászmisén megjelennek az összes 
állami, megyei és városi hatóságok„és hivatalok tiszt-
viselői. 

Az oszi hadgyakorlatokról azt terjesztik, hogy a 
trónörökös elhunyta miatt elmaradnak. Ezt az amúgy 
is hihetetlennek tartani kellett hirt most az összes 
lapok és hivatalosan is megcáfolják. A hadgyakor-
latokra nézve az előkészületek oly előrehaladott 
stádiumban vannak és a sok újítás kipróbálása 
olyannyira fontos, hogy elmaradásáról szó sem lehet. 

A Jambrits Marton ür aflfair ügyében e héten 
azt a hirt terjesztették, hogy a törvényszék az első-
birósági ítéletet megsemmisítette s uj eljárásra uta-
sította. Akiknek ez a lur tetszett, azok persze nyom-
ban el is hitték, annyi okulás után sem respektálva 
azt a speciális kőszegi bölcsességet, hogy: „nem 
kell mindjárt mindent elhinni', — de akik az ilyen 
kósza híreket Kellő óvatosággal fogadják, azokban 
annál jobban megerősödött e szálló ige. A valóság 
t. i. az, hogy a törvényszéki tanács mindenek-
előtt a Halász Ernő kir járásbiró által alkalmazott 
"»0 korona rendbírságot helybenhagyta, hogy a feleb-
bezésnek a bizonyítékok kiegészítésére irányuló, 
valamint a viszonvád azonnali tárgyalására vonatkozó 
részét elutasította és a büntetésre vonatkozó részét 
illetőleg az érdemleges tárgyalást e hó 11 ére tűzte ki. 

Az uj evang. templom egy nagyon érdekes 
modellje látható Hót < Jenő könyvkereskedésének 
kirakatában. Opaterny műépítész készítette a gyüle-
kezeti építési bizottság kívánsága szerint, mely fel 
tünést keltett előbbi tervétől nagyon eltérő, de el kell 
ismerni, hogy ennek stylszerusége szintén nagyon 
előnyösen beleilleszkedik azon városrészhez és egyéb 
tekintetben is egy impozáns alkotást mutat, melynél 
ezenkívül még az építési költségek lehető leszállítá-
sára is nagy figyelemmel volt. A lőO ed nagyságban 
üvegszekrényben minden oldalról látható templom 
s paplak tervezet e plasztikus müve papirinasséből 
készült, az eredeti torony, tetőzet, homlokzat, parkki-
képzés és főkapuja hü feltüntetésével 

A varosszabalyozasi terv iiirye, melyről már 
annyit irtunk s oly igen sokszor megsürgettünk s 
melyről minden megakasztó véleménnyel szemben 
mindig azi haangoztattuk, hogy informátivjellegü 
pályázatot kell kihirdetni, végre mégis megtörtént 
Most hirdették ki szaklapokban, hoszy akik a város-
szabályozás munkálatára reflektálnak, adják be a 
költségre vonatkozó ajánlatukat. Ha ezt már néhány 
évvel ezelőtt megtették volna, már régen tudnók, 
hogy mennyi költséggel jár a városnak e nélkülöz-
heletlené lett mérnöki műnek a beszerzése. A pályá-
zati határidő e hó 27-ike. — Még ennél is megfelelőbb 
eredményt ugy lehetne elérni, ha a város két-három 
ezer koronát rászánna pályadijakra. Ma már több 
specialista-mérnöke van az országnak, akik mind 
nagy ambícióval foglalkoznak az országhun fejlődő 
városok ezen kérdésével s meg vagyunk arról gyö 
ződve, hogy nem lenne ez az összeg kárbaveszett. 
A versengés késztetné ezeket városunk különleges 
jellegét, földrajzi fekvését, természeti szépségeit fel-
ölelő s ép tervezetbe foglalni. 

A jarvanykorhaz epitese ügyében felebbezéseket 
adtak be a legutóbbi közgyűlési határozat ellen. 
Egyet maga az építési vállalkozó: Laas József 
építőmester és egyet Gürtl Ödön és társai. A feleb-
bezéseket hivatalból elutasítottak, mert a közgyűlés 
határozata csak közbevető intézkedés, mely ellen 
felebbezni nem lehet, — de megtehetik ezen eluta-
sító határozat ellen s ez is csak valami. 

A Kelcz-Adelff/ arvahazban a város által be-
tölthető helyekre a városi tanács Aczél Mátyás és 
Maitz Aladár gimnazistákat jelölte a pályázók közül. 
Csak négy pályázó volt és ezek között csakis a ki-
jelölt két félárva. 

A turista- s szépítő egyesület egy második 
alakuló közgyűlést is tartott múlt vasárnap. Ezen 
csuk kevesen vettek részt. Hrabovszky Lajos elnök 
előterjesztette azon alapszabály-módosításokat, melye-
ket a felsőbb jóváhagyás kieszközlése előtt elfogad-
tatni még szükségesnek tart. Ezeket némi mó-
dosítással elfogadták. Ennek folytán a tisztikar és 
választmány kibővítését is elintézték és pedig még 
egy titkári állásra Kádár Titusz tanárt, még tíz 
választmányi tag helyére az elnök előterjesztése 
alapján Edier Gusztáv, Kapui János, ifj Kirchknopf 
Mihály, Szentmiklósi Ottó, VVentzl Mihály és a 
szombathelyi tagok sorából Holczhoim Kálmán válasz-
tattak, inig a testületileg lelépő helybeli tisztikarok 
egy-egy tagot saját kebelükből fognak kijelölni. 

Sport. A mult vasárnap tartott football-inérkő-
zés igen élénk és érdekes volt. A kajdi „Rambler", 
tulajdonképen Gyöngyósmenti football Klub főleg a 
INuigor testvérekből (hárman) s az e/.ekkel egyesült 
Gyöngyös vidéki fiatal sportkedvelőkből áll. Egykor 
l'ungor volt az itteni csapat primadonnája. Most, 
hogy saját szervezte csapatával jott ide egykori 
sporttársaival való mérkőzésre, meglátszott az ő 
játékukon az ő lelkes tanítása s vezetése, de arról 
is kellett meggyőződnie, hogy azóta itt sem állt u 
sportvilág. Ezúttal sem láttuk ugyan csapatunknál 
azt a gondos összjátékot, mint már néhányszor, de 
a múltkorinál sokkal jobban játszottak. Hat gólt 
értek el, a vendégek kettőt. Schreiner hármat, Hóth, 
Feigl és Wodusehek egy-egyet lőttek, Hauer pedig 
remekelt önfeláldozó kapuvédésével. — Ma nem lesz 

t 1 Felhívás ajanlattetelre 
l\ iszeg szab. kir város Kőszegen a Betegház 

tájékán a tanács által közelebbről megjelölendő 
helyen járv mykorházat építtet, amiért is felhívja a 
vállalko/' Lat arra, hogy ezen munkálatra adjanak 
be ajánlatot 

Aki ajánlatot tesz, az köteles 1200 korona 
bánatpénzt Kőszeg város házi pénztáránál készpénz-
In n, vagy állami építkezéseknél óvadék képesnek 
elfogadott értékpapírban letenni 

A/ ajánlathoz melléklendő a részleges költség-
vetés az egységárak kitüntetésével és a bánatpénz 
letételét igazoló letétijegy 

Az ajánlatnak tartalmaznia kell az általános 
feltételekben megirtakat, különösen annak kijelenté-
sé', hogy vállalkozó az összes kiírási műveleteket 
;áltulános és részleges feltétel, szerződési tervezet, 
vá/.rajz stb.) K< >zeg város iktató hivatalában bete-
kinthetek, azokról másolat vehető, de azokat a vállal-
kozó kifejezett .ivanságára az önköltség beküldése 
mellett egys/.et másolatban a város is kiadja. 

Az ajanlat beadási végső határideje 1014 évi 
julius hó 2ö IK napjának d. e 11 órája, beadási helye 
,'edig Kőszeg \aros iktató hivatala. 

Az ajánlat mellékleteivel együtt aláírandó, 
b 'ritékba zárandó, az lepecsételendő és ezenkívül reá 
írandó, kinek az ajánlata a járványkorház építési 
ügyében. C s a k i s az igy kiállított ajánlatok vétetnek 
figyelembe. 

Az ajánlatok 11 órikor felbontatnak és a fel-
bontásnál az ajanlattevök vagy helyetteseik jelen 
lehetnek, a felbontott ajá-ilatok legkésőbb 8 nap 
ala't a közgyűlés elé terjesztetnek tárgyal ás és oda-
ítélés végett. 



Szombathelyen és környékén megelőzi. Tekintettel 
eme példátlan érdeklődésre ajánlatos, hogy a jegye 
megváltásáról idejekorán gondoskodjunk Előjeg> 
seket vidékről Kechnitzer Jakab szombathelyi ím i 
kedő sportáruháza fogad el. 

Felmentett vendeglos. Fuith Ferenc I i '1., 
vendéglős ellen a niult év decemberében vedrei, 
tást vezetett egy bécsi cég. A foglalás alkálin i .; 
olyan ingóságokat vettek fel a jegy/.őkönybe, amely 
részint netn voltak meg, részint pedig a végreha; 
tást szenvedett feleségének tulajdonát képeztek. A 
árverés alkalmával az ingók hiányoztak, miért is 
sikkasztás miatt feljelentést tett a bécsi cég a > m 
déglős ellen. Csütörtökön délelőtt tárgyalta ezt az 
ügyet a szombathelyi kir. tötvenyszék s a vendég 
lőst a vád alól felmentette, minthogy beigazolódod 
az, hogy a végrehajtó nem győződött meg arról, 
hogy a jegyzőkönyvbe vezetett ingók megvannak 

A szombathelyi szinlnz műsora A/ ujon in épül 
Arénában kedden junius hó 7-én lesz a megnyitó 
ünnepi előadás: A f cigányprímás. Szerdán julius 
8-án: Mignon, opera. Csütörtökön: Tündérlaki 
lányok, színjáték, ujd onság. Pénteken, Katonadolog, 
operette. Jövő szombaton: Katonadolog, másodszor. 
Jövő vasárnap ismét két előadás lesz: délután fél 
uégyórakor mérsékelt helyárakkal: A jókedvű paraszt, 
operette, este 8 órakor rendes helyárakkal Katona-
dolog, harmadszor. — Akik Kőszegről leutaznak a 
színházi előadásokra teljes kényelemmel az egész 
előadást élvezhetik. I>. u. 5 40 kor utazhatnak Kőszeg-
ről és 11 ló kor Szombathelyről. 

Próbadobozokat, valamint orvosi röpiratot 

a gyermeknevelésről díjtalanul küld a HENRI 

NESTLÉ cég, WIEN, I., Biberstrasse 90. P. 

Heti krónika. 

Vidéki hírek. 
Ujmises bences. Varga Sebestyén, ujmisés 

bencés tanár f. hó 7 én d e. (J órakor a szombat-
helyi sz. Domonkos-rendű apácák kápolnájában 
tartja ujmiséjét. A pannonhalmi főapát a soproni 
bencés főgimnáziumhoz nevezte ki tanárnak. 

Papnovendekek felvetele Gróf Mikes János 
megyéspüspök kedden tartotta meg székeskáptalaná-
val együtt a papnevelő intézet növendékei közé való 
felvételt. A konkurráló ifjak közül a következő 
éretttségizett ifjak nyertek felvételt: Szombathelyről: 
Balázs Ferenc, llermann Flórián, Készei Imre, Winter 
(íyorgy; Kőszegről: Bénvei Aladár, <íodina Ignác, 
Polster János; Sopronból Gregorich Antal ; Zala-
egerszegről: Kósa József: Kalocsáról: Sarlay tléza; 
L libachból: Kűbár Kud >lf. 

A varmegye részvété. A vármegye törvény-
hatósági bizottsága julius 7-én délelőtt 10 órakor 
rendkívüli közgyűlést tart, melynek egyedüli tárgya 
a bűnös merénylet áldozatává lett trónörököspár 
elhunyta felett a törvény h itóság gyászának és rész-
vétének méltó kifejezése, Kohonc nagyközség kivéte 
lével, mely a vármegye megelőzve külön részvét-
táviratot küldött a kabin"' irodához. 

Rohonc nagyközség - rdán közgyűlést tartott, 
melyen egy szegényház céi ura való házvételt és a 
piaei helypénzszedési uj /.abályzatot tárgyalta s 
ugyanekkor azt is elli i: 1 >zta, hogy a„tróiiT »kos 
szomorú tragédiája felt ti részvétet Őfelségéhez 
intézendő táviratban kivi i kifejezni. 

Hivatalvizsgalat Rohamon Kasa Béla kőszegi 
főszolgabíró Klasánszky .: os járási számvevő kisé 
relében csütörtökön viz- ilatot tartott a rohonci 
községi jegyzői hivataliéi A vizsgálat mindent 
teljes rendben talált. 

A Franzstadt Szom!) Melyen. Messze kitün 
egyleti keretekből a FI teljes elsó csapatának 
szereplése a SzSE.-nél, mely f. évi julius hó 5-én 
játszódik lo. Hosszú várai, /.ás után végre üdvözöl-
hetjük Szombathelyen a es zöld-fehér c sapa to t , 

amellyel népszerűség d - iban az országnak egy 
csapata s j i i i vetekedke .. Sehlosser, Kumbold, 

Payor, Borbás, Pataki, lila a stb neveket a/, ország 
határán tul is előnyösön ismerik, érthető tehát az a 
hatalmas érdeklődés, a ;. \V a csapat szereplésit 

Ferenc Ferdinánd trónörökös főherceg é> neje 
Hohenberg Zsófia hercegnő gálád merénylet áldoz i 
tává lettek Szerajevóban junius 28-án délelőtt a 
város s a tartomány lakossága ezreinek fényes ünnep-
lése közben. Midőn a fényes felvonulás a városháza 
felé tartolt, egy szerb fiatal ember bombát dobot) 
autója felé, de ez a kocsi redőnyére esett s onnét a 

'másik autó felé, hol felrobbant és a boszniai tartó-
I mánv hadsegédjén súlyos testi sértést okozott. A 
merénylőt elfogták. A városházi ünnepség után 

I többen is kérték a trónörököst, hogy mondjon le 
azon szándékáról, hogy a megsebesült hadsegédet a 

j kórházban meglátogassa, de o megmaradt elhátáro 
zása mellett s midőn autója oly utcába került, hol 
a nép tömegében alig tudott előre haladni, ismét 

i egv szerb fiatalember követett el merényletet; forgó 
| pisztollyal halálosan megsebesítette a trónörököst 
nyakán, a főütőérnél, nejét a hasüregben. Mindkét 
len néhány pere múlva meghaltak. Ezt a merénylőt 
is elfogták és alig tudták a nép dühe elől niegvé 
deni Mindkét merénylő, Gabrinovics, a bontnbavelö 
s Prmcie a lövöldöző, fogságban van, hol megvallot-
ták, hogy Belgrádból kapták a bombákat s ha nekik 
nem sikerült volna, volt még több larsuk, akik a 
tett elkövetésére vállalkoztak A dedektivek már 
kinyomozták, hogy egy Pribékevics nevű szerb 
vezérkari őrnagy, ki állítólag cs. és kir. főhadnagy 
volt nálunk, volt a merénylet tervezője és a kivi-
tellel megbízottja s a trónörökös elpusztítására azért 
törekedlek, mert benne látták az akadályt Nagy-
szerbia létrejöttében. — A gyászos eset kovetkez 
tében Szerajevóban másnap a horvátok és mohame-
dánok megtámadták a szerb lakosság vezető férfiai-
nak házait, üzlethelyiségeit és sok millió kárt okozó 
rombolást vittek véghez. A tartomány kormányzata 
kénytelen volt statáriumot kihirdetni. A vidéken is 
mindenütt megtámadták a szerbeket, mire egész 
Boszniára kiterjesztették a statáriumot. Azóta helyre-
állt a rend, a kormány azonban erélyes rendcsiná-
lásra határozta el inagát és az össes szerb diákokat, 
tobb szerb szerkesztőt és más gyanús egyéneket 
kiutasított Boszniából. — A politikai merénylet 
elkövetésében részes sok gyanús egyén fogságban 
van s a külügyminiszter követelni fogja, hogy a 
Szerbia területén lévő bűnrészeseket is kiadják. 
A trónörököspár temetése Wien ben volt pénteken 
Holttesteiket a Duna melletti Arstettbcn irrn ka-
télyuk temploma alatti sírboltban helyezték el, 
melyet még életében szemelt ki családjának a trón-
örökös. — Három árva maradt utána. Két fin és 
egy leány. 

Az uj tronorökös a 27 éves Károly Ferenc 
József Hherceg, az elhunyt Ottó főherceg legidősebb 
fia, kihallgatáson jelent meg az Ischlből Wienbc 
visszasietett uralkodó előtt, aki az ő és neje Zita 
hercegnő jövendő szereplését illetőleg megkapta i 
király utasításait. 

Községi jegyzonbol polgármesterek Az 191:2 
LVIlf. t.-c. utasítja a belügyminisztert, hogy i f 
év augusztus haváig törvényjavaslatot terjes-./ - . > 
a városok szervezeti reformjáról l*g.y értesi u . 
hogy az uj városi törvénytervezetben egy nj k >zs"gi 
typust is illesztenek be: a mezővárosokat. Ív i 'i 
csak azokat a rendezett tanácsú városokat ikarták 

l—1 koronát voltak szívesek felülfizetni. E nemes 
s z í v ű adományokért az intézet vezsatősége a kis 

árvák nevében is hálás köszönetét nyilvánítja 
A csecsemő fejlodeseben legveszedelmesebb kor 

az elválasztás időszaka, mert h i a Mplálkozásban 
ekkor hibát követnek el, bélhurut emészti a gyer-
meket. Az orvosvilág inanap-ag a Ph<-plmtine 
Fallieres gyermek tápszert isin t i öl a legkitűnőbb 
oly gyermek tápanyagnak, amelyi gyetlen szülőnek 
sem szabad megfeled kőzni akkor, mikor a gyermek 
elválasztását eszközli. Egy nagv doboz, — mely 

elegendő 3 hétre, — 3 korona - i fillér Főraktár 
Zoltán Béla gyógyszertára Bud i|> Y Szabuds.ig-té.\ 

Felvidexi históriák. Tarczai ( iyrgy mai íróink 
közt egyik legkiválóbb művelője történeti novella 
nak. Egészen uj, eddig fel nem <i /ozott koréttahdta 
meg multunknak: a felvidéki var - ^ polgárságának 
életét a régmúlt időkben, ezt a i > kitűnőm ismeri 
érzéseit át tudja érezni, összeüti, ./.éseit meg tudja 
érteni, hangulatát meg tudja ele,• m* ni Most meg-
jelent novellagyüjteménye, mely't Kadó Antal ki 
tűnő vállalata, a Magyar Könyv ir idott ki Kelvi-
déki históriák címmel, mind ebből a k írből mutatja 
be a kassai, bártfai, szepességi polgár k életét: Nagy 
Lajos, Mátyás király, Bethlen (iábor, I. Hákóczi 
Ferenc korában, felvonultatja a régi városi magisz 
trátusokat, a népek mestereit és ifjúságit, a halvány 
értelmes, tiszta polgárnőket s vonzó, kedves, érdekes 
történeteket szó életükből. Hét ilyen novella van a 
füzetben, melyet a Lampel lí (Wodiauer F. es fiai) 
cég adott ki; ára 30 fillér. 

Társas autó k i rándu lások hetenkint 
Aspangon keresztül Máriacellbe. Vasar- es ünnep-

napokon Tarcsa-fürdő és Grác. Előjegyzéseket 

a -Dunántuli Automobil Gerage-ba, Szombathely 

Szeli Kálmán utca 37. intézendők. 

Balatonmel lék i bo rok : szentgyórgyhegyi 
ó-bor literje 1 K, szigligeti 1913-as 80 fillér. 

Kőszegi udvari és barna malátasör. Kapható : 

Maitz József belvárosi füszerkereskedésében. 

football-mérkőzés, mert csapataink mind lerándulnak 
•szombathelyre, a hírneves sokszoros bajnoki F. T. C 
Budapest Ferencvárosi Torna Club) csapat játéká-
lak tanulmányozására. 

Elmaradt katonai sportünnepély. A Péter Pál napi 
,atoiiai atlétikai sport-bemutatás az országos gyász 
•liatt elmaradt. Az ezt megelőzőleg megtartott jár-
ofség és teljes felszereléssel való egyéni inenetver-

ny (Szombathely Kőszeg között) győzteseit meg-
utHlmazták, a többi versenvdij egy később megtűr 
indó sport-rendezés céljaira maradt. 

A sportegylet jövő vasárnap táncestélyt rendez. 
Mulató helyiségeiben. Ezt egy szombathelyi váló-

it csapattal való football-mérkőzés előzi 'meg. 

Esküvő. Kedden kötöttek házasságot Poskocil 
ső bécsi gázgyári pénztáros Gombás Paulával. 

A ferfidalkört Pinkafőn az ottani dalegyesület 
j leuma alkalmából kitüntető vendégszeretettel 
, - kilünően sikerült előadásait nagy tetszéssél 

fu. idták. 

A vasutas árvahazban múlt szotnbatan tartott 
év/ ró ünnepélyre elég nagyszámú közönség gyűlt 
i<ir\ be s örömmel hallgatta a kis árvák énekét és 
szavalatait. Közbe a városi zenekar hangversenyzett, 
végül pedig egy bár igen lassii tempóban, de elég 

os tűzijátékban gyönyörködhettek. Az estély 
se előtt szép kézimunkákat soroltak ki, ami 

mulattatta még a „nem nyert semmit" sorsjegv-
'm,,ionosokat is. Kodig István igazgató és Hermann 
!r i tanítónő fáradozásának köszönhetik az élveze-
tes estét. 

Allatkiallitast rendez városunkban a vasmegyei 
gazd .sági egyesület f. évi szeptember 5-én. A föld-
mivelési miniszter e célra Ő00 koronát utalt ki díja-
zásra. A bíráló-bizottság az egyesület kiküldöttjei-
ből s helyi hatósági és gazda szakértőkből alakul. 

Kerti ünnepely. A helybeli önkéntes tü/oltó-
egyesiilet f. évi augusztus hó 2-án a sörkertben 
különféle szórakozásokkal egybekötött kerti ünne-
pélyt rendez. 

Kőszeg varos önkormányzati szabalyrendeletenek 
moilositasara kiküldött bizottság, Terplán Kornél 
elnöklete alatt csütörtökön tartja iilését a városházi 
k" gyűlési termében. 

Az Elité kavehaznak nagyst.vlü átalakítása ered-
.enyezte a Korzó-kávéháznak belső átalakítását. 

I. utóbbit fehérre festett, nagyon jóizlésü faburko-
lattal vették körül, ami az alacsony helyiséget sokkal 
barátságosabbá és kellemesebbé teszi. Az Elité ká-
v. ii.iz átalakításából már annyi látható, hogy hat 
hatalmas nagy ablak szegélyzi majdanJJ az uj sarok-
le iv . > hogy a belső mérete ugy magasságban, 
mint terlógl dalban messze felülmúlja ez idő szerinti 
nyilvános helyiségeinket. A bútorzata a hírneves 
Szeifert cégnek egyik kiváló iparművészünk rajzai 
ny , > :iilt minta-kávéháza lesz, melyet Vineze 
.Miii.'iy jelentékeny áldozatok árán magának meg-
szerezni sikerült. Nyilván js helyiségeink e városias 
átalakulását igen örvendetes tényként hirdetjük. Bár 
követnék a többiek is. 

A rendőrségi orszobát teszik lakhatóvá a város-
házin A városi tiszti orvos majd három évtized 
után ennek közegészségellenes állapotának tulajdo-
nítja a gyakori megbetegedéseket. Tény az, hogy az 
őrszuba padlózata mindig két-három napot n megelő-
zőleg jelezte az esős időjárást. Kisebb nagyobb mér-
tékben átnedvesedett s akárhány polgárnak — baro-
meterül szolgált. ( Talán azért nem változtattak eddig 
rajta i Most félméternyire kiásták alóla a földet, 
'c ivébe kokszsalakot raktak, uj padozatot szegeztek 

g^'öe, de mikor körüskórül a falat is kivájták és 
'in ithabaresesal pótolták, egészen világosan tűnt 

i Jgy a falak csontszárazak. De azért nem ártott 
i'iya fel frissítési. Hiszen tíz ember lakik benne 

i. Alighan;.n ebből szármizik minden baj. 
rendőrei számira nem jut annyi köbméter 

'•'^o minta város által épített k itouai laktanyákban. 

Hivatalszolgai alias szer/ereset határozta el a 
városi r.uiács a rendőrkapitányi hivatal mellé. IC Idig 
«-'gy reinlőr teljesítette a hivatalszolgai teendőket, 
ki ez i t tl a külszolgálattól elvonatott. A hivatalszol-
gán' , S50 korona fizetés, 240 korona lakáspénz, 
rn'i i es esiznupónz vau megállapítva, ugyanannyi, 

i többi hivatalszolgának. 
füzet jeleztek tegnap délután. .Mire a tüzoltó-

a kis fecskendővel (i.iál József Árpád téri liázá-
"t, a tüzet már in iga a háztulajdonos lokalizálta, 
gy 40—50 liter tartdmu terpentin-tartály törött 
az udvaron és az ebből kifolyó terpentin lángba 

s e láng végigfutott a csatornában, míg 
1 agyaggal elfojtották. Tűzkár nincsen. Ugylátszik, 
v az udvaron kifolyt terpentiut akarták eltünUtni, 

• 'neggyujtották, nem gondolva arra, hogy az már 
satornát is ellepte s i><y a lángja utána fut. A 
>ság ezt tartja valószínű oknak, de bizonyítani 

1 ^ze nem lehet. 
Köszönet. A Vasutas Árvaház f. évi junius hó 

-'< én megtartott évzáró ünnepélyén dr. Lauringer 
"Js 6 Ká t , Küttel Dezső 3 K át, Berényi Miklós, 
''isziger F., Freybergor S., Kirchknopf M , Krain-

'' I , Noll (J., Stingl I. és Stiasznv Oy. pedig 



Horoony-Syrup. Sarsaparillae 
compoe. 

V fn . a r t i t O i i f r . Ü v e g j e k o r 3 60 h í 7.50. 

Egy négy középiskolát végzett intelligens 

fiatal ember, aki már egy évi gyakorlattal 

és gépírásban való j á r taságga l bir, írnoki 

ál lást keres. — Cim Milos Gyula Kőszeg, 

Hegyalja utca 14. 

VI. oszt. gimnazista a vakációban 

i n s t r u k c i ó t 

ad esetleg faluhelyen is. — Cini a 

kiadóhivatalban. 

Horgony-Liniirient. Capiicl 
compót. 

a H o r g o n y - P a l n Expe l le r pótléka. 
r t j . l a l o m m e n t e t b e d ö r i » ö l * a h u l x x kne l r h e u m á i . * ! 

k ü t t v é n y n é l «»b 
Ü » « j j » : k o r . - 80 1 40, 2 . - . 

Horgony-kénes-kenocs 
r e n d k í v ü l i d c ^ , a i 1 p i t r t « z * r » a ét n e d v e i 

k i i i t ü s ö k n é l »th. 

Tégp|.ve; ko r . 1.—. 
Kiphetó m legtöbb evógvijertArlar) viî j kniivl 

lenül beszerezheti) 
lr llcllir M irmj iritütihiz ciBZitt IMIT 

nirUrllél, fft|i i, Elluftilbiirmi S 

Császárfiirdő 

K o s á r f o n ó 
munkákat, u. m. utazó-, virág-, bevásárló kosa-

rakat stb. legolcsóbban készít 

B e r o s i X v l a r í s l s a 

Kőszeg, Rajnis-utca 5. 

Javítások és rendelések elfogadtatnak. 

B u d a p e s t e n . Nyári es tel 
gyógyhely, a magyar Irgalmasrend 

tulajdoni Kis «raiitfti kenes hevvi/u radioaktív gyogy-
forrasai; modem berendezésű gőzfürdő, kényelmes 
iszapfürdők, iszapborogatasok. uszodák, külön hV-lgyek 
és uruk részére. Torok . ko- e« marvanyfürdok ; holeg-. 
szénsavas es villamos vízfürdők A fürdők kitűnő 
eredménnyel használtatnak fölei; csúzos bantalmaknal 
es idegbajok ellen. Ivo-kura a légzőszervek hurutos 
eseteiben s altesti pangásoknál. JOO kényelmes lakó-
szoba. Szolid kezelés, jutányos arak. (ryógy- és zenedij 
nincs Prospektust ingyen é- bérmentve küld 

: i y i » i i / . y s i t « » s á n . 

Szombathelyi Jakarekpérutár 
Részvénytársaság 

kőszegi fiókja, 
l í o ^ / e ^ . 14 5 i'.'l I V-ll I (». •«/. 

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

Elfoirad : ;,ctl-'tckct lenien net tó 4 1 .,-os kainu 
° tuz.is^.d betéti könyvecskére és folyó-

számlára A kamatozás u betetet követő napon kezdődik, 
betét kittzetcsekei felmondás nélkül eszközöl 

L e s z á m í t o l : ~ ' a'airasos üzleti cs niagánvul-
tókat mindenkor u legelőnyösebben 

FolVOSit : renJts tórleszti/ses jelzálogkölcsönüket 
^ földbirtokokra es városi h izakt i ; maga-

sabb kama tú kö lcsönöket a l a c sonyabb k ama t ú 
kö l c sönökké vá l toz ta t ( conver t á l ) . 

É r t é k p a p í r o k a t : 1:1 ,K " 1 , 1 
1 ' tőzsdei megbízatásokat ellogad 

Sze l V'énV'eket : koltsn. mentesen bevált. szelvény 
i I iveket a szelvenynt.ilvany (talon) 

alapján díjmentesen beszerez 

Átutalásokat, 
mely piacan teljesen díjmentesen 

Értékpapírokra: , * m '1 ™ 

S o r s o l á s a l á e s ő értékpapírokat ..rlolyamvcsz 
tessL- ellen biztosit 

Értékpapírokat 

Tekintettel, hogy hazank legnagyobb pénzintézetével « 
Pesti Hazai Klsö Takarékpénztar Egyesülettel szoros össze-
köttetésben áll, mindenféle takarékpéiwtári es bankúzleti 

megbíz st a legelőnyösebben bír lebonyolítani. 
Mint az Klsö Magyar Általános biztosító társaság ügynök-
sége mindenfele biztosítást ellogad és felvilágosítással kesz-

s ggel szolgai. 

Központ :Szombathe ly i (regi) Takarékpénztár 
Szombathe y A l a k u l t : 1867-ben 

Alap t öke 1,600 000 kor. Ta r t a l é kok : 400.000 kor . 
Takarékbe té tek 15 m i l l i ó ko ron án fe lü l . 

Sa j á t töké i 2,250.000 k o r on a . 

Ha szüksége van 
körlevelekre, számlákra, có*;nyoinásos 

levélpapírra, borítékokra vagy levelező-

lapra, továbbá meghívókra, műsorokra, 

belépőjegyekre, falragaszokra, azután 

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

gyászjelentésekre, táblázatokra, árjegy-

zésekre vagy bármely a könyvnyomdá-

szat szakmájaba vágó munkára, akkor 

fordul jon a legnagyobb bizalommal csak 

Rónai Frigyes 
könyvnyomdájához 

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

hol minden felsorolt es fel nem sorolt 

nyomtatványt a mai kor igényeinek 

megfelelően csinos, modern es ízléses 

kivitelben a legolesobb árak mellett 

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

Kozigazgatasi nyomtatványok nagy raktara. 
„JCoszegvidéki ^Cépesnaptár", ,,S"n" 
ser íBezirkskalender" és 

3<alendar S v . jRntona ^ a d u a n s k o g a " 

kiadóhivatala. 

STOCK-

COGNAC 

MED IC IN A L 

hivatalos olomzarral e l látot t 
palackokban mindenütt kapható 

göz i i zsmü g y á r á b ó l 

B Á R C O L A . 

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

Dr. KÖVÉR VIKTOR vesetése alatt 

zarándok-különvonatot 

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

l'.iray le Móniul érintésével, 14 napi utazási 

tartammal. — Arak teljes ellátással: I. oszt. 

.">40 K, II. oszt. 420 K III. oszt. 255 K. 

Hészletes programmot küld a „Peregrinus" 

ki.nl/4iivaiala Hudnpest, I , Kelenhegyi ut 47. 

IÍITSII lirlvlirn 
'J V 

f. é. julius 

hó 8-in 

S A V Ó 1r.&Tj A L L O I h \ 

BUDAPEST, VIII., Józseí-körut 16. sz 
Modern »/álloda ú j o nnan be rendezve , l ég fű tés , h i deg és me l eg viz m inden s z ob ában , lift é j j e l-nappa l . 

RENDES SZIDOR tulajdonos személyes vezetése alatt. 

E G Y Á G Y A S szobák 3 koronától, K É T Á G Y A S szobák 5 koronától 
fűtés , v i l á g í t á s és k i s z o l g á l á s s a l . A s zobák fe l tét len t i s z t ák , 

hosszabb tartózkodásnál engedmény. 

Újonnan bevezetett Pensió-rendszer, napi ellátás 4 koronáért 

Napi háromszori étkezés. 
H A V I S Z O B Á K 80 K O R O N Á É R T . 

Nyomatott Hónai Frigyes könyvnyomdájában Kőszegen 

Fáj a foga? Míífog kell! 

Scharpf 3enő 
vizsgázott fogtechnikus mester 

segit a hajon. 

Szombathely, Srzsébet királyné-utca 

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

ebbe a typusba sorozni, melyek a tanáéi szervezet-
tel biró költségi ket nem tudják viselni. Ujabban a 
fejlettebb nagy községeknek is lehetővé akarják 
tenni a mezővárossá ulakulásat. K kérdés korul 
most folynak a tárgyalások. A kérdés még nem dolt 
el, de ha gvőz ez az álláspont, akkor az uj törvény 
alapján mezővárossá átalakuló nagyközségek jegyzői 
a torvény végrehajtása után polgármesterekké lehet-
nek. Ilyen minőségükben természetesen önkormány-
zati tisztviselők lesznek. 

A túzkarbiztositas allamositasa mellett, ^zeke-
fehérvár városának tanácsa a legutóbb tartott köz-
gyűlésen javaslatba hozta, hogy fogadják el Sopron 
városnak átiratát. Kszerint Székesfehérvár Sopron 
varosnak a tüzkárbiztositás államosítása iránt a tor-
vényhozás elé felterjesztett feliratához csatlakozik 
azzal, hogy ha az államosítás néni volna lehetséges, 
akkor legalább a tüzkárbiztosito-intézetek nagyobb 
arányú részesedéssel járuljanak hozzá a tűzoltóság 
költségeinek fentartásához. 

C A M I S é : S T 0 C K 

ló-, szarvasmarha- és temjészmalaczvásár 
tartalik. 

Azonkívül minden szerdán és szombaton nagy ser tesvásár . 
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