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Hirdetések nagysűg szerint jutányos drban 

szdmitatnak meg. 

A bün és büntetése. 
Az igazság istenasszonyát bekötött szem-

mel és mérleggel a kezében ábrázolják. A min-

dig egyensúlyban levő mérleg azt kivánja 

jelenteni, hogy a büntetés legyen mindig a bűn-

nek, vétségnek megfelelő, mert ha a büntetés 

kisebb vagy nagyobb az természetes ész szerint 

is ellenkezik az igazsággal. 

Az ujabb idők á lhumanizmusa mintha 

megrendítette volna az igazságban vetett hitün-

ket. A biró ma nem büntetni, hanem minden 

aron javítani akarja a bűnöst, ezért azokra a 

börtönökben nem is szenvedés, hanem polgári 

jólét, rendes polgári foglalkozás vár s emberies 

bánásmód, tagas, szellős munkatermekkel, kissé 

kemény, de azért tiszta ággyal, tűrhető koszttal 

úgyhogy egynémelyik megrögzött gonosztevő 

csak azért is csinál az év vége felé egy kis 

parázs betörést, hogy telire nyugalmas hajléka 

és teljes ellátása legyen. 

Még furcsábban ál lunk a gyilkosokkal. Az 

á lhumanizmus reketten tiltakozik a halálbünte-

tés ellen s vadul üvölt, ha egyik másik emberi 

formájából kivetkezett egyén hozzá jut a jó l 

megérdemlett kötélhez. Ezzel szemben a leg-

békesebb polgár sincs biztonságban arról, hogy 

valamelyik szük sikátorban nem-e szalad a 

bordái közé ínég fényes nappal is az életfona-

lat elvágó kes. Arról ne is beszéljünk, hogy 

tna már a koronás fők sincsenek biztosítva a 

gyilkosok tőrei és revolvergolyói ellen Pedig a 

legtöbb gyilkosban nem is az állati vérszomj 

dolgozik, hanem valami lantasztikus eszme, az 

emberi léleknek gyöngesége, ami enged a fel-

bujtatásnak, holott talán maga a lélek a leg-

jobban undorodik a bűntől, a gyilkosságtól. 

Vegyük csak a serajevói véres drámát 

bonckés ala. A királyfira, a trón varományo-

sara egész sereg egzaltált lelkű suhanc vára-

kozott bombával és revolverrel. Higgadt itéletü 

emberek állítják, hogy a trónörökösnek lehe-

tetlen volt elkerülnie sötét végzetét. Tervszerű 

gyilkosságról volt tehát szó és ime szemet-

szemért, fogat-fogért elv ezúttal sem fog diadal-

maskodni, az á lhuman izmus mar most kutatja 

a törvény altal is kórvo.ialozott mentő körül-

ményeket s ugy lehet, hogy mint Erzsebet 

királyné, gyilkosa a serajevói merénylő is valami 

egészséges vidéken fekvő fogházban békés pol-

gári foglalkozás között, tűrhető koszton, min-

dennap kijáró sétaval vezekel szörnyű bűnéért. 

Lehet, hogy magába is fog szállni, megbánja 

bűnét, de vájjon visszaadja-e a kioltott ket 

életet, elégtétel lesz-e ez a szörnyű módon 

arcul csapott igazságért ? Elérjük-e ezzel azt, 

hogy a különböző anarchita és túlzásba vitt 

nationalista körökben ezentúl nem fog lobogni 

a gyűlölet lángja s ezentúl nem fognak még 

a mostaninál is borzadályosabb terveket ková 

csolni a fenálló társadalmi rend védelmezői 
ellen ? 

Szinte természetes tehát, hogy az ily véres 

esemenyek hatása alatt, minden igazságos ember 

lelkeben fölmerül az a gondolat, vájjon nem-e 

volna szükséges változtatni az igazságszolgál-

tatás mai túlságosán humanisztikus, de koránt-

sem igazságos rendjén, nein volna-e szűkség a 

büntető törvény szigorítására és oly irányú 

megváltoztatására, hogy ezentúl minden bün, 

minden vétség elvegye a maga méltó büntetését. 

Minden bűn fekély a társadalom testén, ki kell 

tehát azt irtani, ha kell késsel, ha szükség van 

ra maro savakkal, mert a jelek azt mutatják, 

hogy a fekély nemcsak a szervezetet támadja, 

de mértéktelenül elharapódzik és megfertőz 

más idegen szervezeteket is, amint ezt a szer-

vezetten és céltudatosan dolgozó bandita-szer-

vezetek példaja legjobban mutatja. Büntető 

jogszolgáltatásunk tehát reformra szorul, mert 

féltő, hogy rövid idő múlva a hivatásos és 

tervszerűen bűnözők száma nagyobb lesz, mint 

azoké, akik küzdenek a bűnök ellen, vagy 

azoké, akik ellen ez a tervszerű munka irányul. 

Jövő vámpolitikánk 
főbb irányelvei. 

Irt.i Rubinek Gyula az OMi.i: ij-a/ at. i 

A legutóbbi alialános pénzügyi és gazd i-

sági válsagban s az azt kísérő, háborús vesze-

delmekkel fenyegető európai zűr-zavarban 

viszonylag Magyarország es Ausztria vallották 

a legnagyobb kart. A gazdasági életűnkei meg-

ingató nagy válságban ket tényező tartotta 

lenn az egyensúlyt: a bankok es a kisgazda-

közönség. Ezt a külföld is elismerte, jelenté-

keny közgazdásági irók állapították meg, hogy 

Magyarország kisgazda osztálya szilárd szerve-

zetének, a magyar paraszt szorgalmának es 

józanságanak köszönheti első sorban, hogy 

nehéz körülmények között aránylag ilyen jól 

megallhatta helyet. 

Mindezt az erőt a magyar kisgazda a mező-

gazdasági vámvédelemből merítette, amit igazol 

az is, hogy a jelenlegi hathatos, amit fényesén 

igazol az is, hogy ennek a vámvédelemnek a 

halasa alatt az első hat évben l üü szazalékkai 

emelkedett a takarékbetét ál lománya. Mit tudna 

ez az áldott magyar fold termelni akkor, ha a 

legelső nemzeti iparag, a mezőgazdaság fejlesz-

tesere legalabb annyit áldozná az allam, mint 

amennyit egyeb agazatokra fordit. 

Bizonysaga a mezőgazdasági vámvédelem 

altalános kedvező hatásának a nemzeti fogyasz-

tás emelkedése is. Ha az a biztató fellendülés 

es nagy arany u gazdasági fejlődés megakadt, 

ennek oka korántsem a vámvédelem, hanem 

a haboru félelme okozta es a pénz a hitelpia-

cot világszerte megingató válság, a túltengő 

tőzsdei spekuláció, az államok milliárdos hadi-

keszülódese, végül pedig az alsóbb osztályokban 

is megnvílatkozo bizonyos pazarló költekezési 

hajlam. És erre nem gyogyitoszer a jelszóképen 

kiadott eloallat es korlatlan husbehozatal. A 

helyzet megváltozott rövidesen, ma már saját 

termelésünk feleslegeinek értékesítése is csak 

nyomott árakon, nagy nehézsegek között sike-

rűi. így egesz közgazdaságunkra igazi katasz-

trófát, egy elvesztett háborúnál nagyobb vesz-

teseget jelentett volna, ha a fellendülés idejében 

könnyelműen belementünk volna a vámvédelem 

csökkentésebe, amit annyi hangzatos es meg-

tévesztő jelszóval követeltek. 

A kisbirtokososztály kétségtelen fellendülése 

megeafolja azt a teves állítást is, mintha a 

mezőgazdasági vámvédelem egyoldalúan c^ak a 

nagybirtok érdekeit szolgálná. Ellenkezőleg all 

a dolog: a vámvédelem nélkül hagyott kisgazda 

osztály van kitéve a pusztulásnak, amint ezt a 

világ példája bizonyítja. 

Nagy figyelemmel fordul az egész világ 

szeme Amerika fele. Az Egyesült Államok 

közel felszázad óta a legnagyobb aranyu 

gazdasagi erőegyesítés erdekeben fáradoznak s 

magoknak követelik egesz Amerikát. Kétség-

telen is, hogy a Panama-csatorna megnyitásával 

a világkereskedelem gócpontja Amerikába helye-

ződik at. Midőn ilyen világhatalmi erők mér-

kőznek egymással, Európában békésebb id ikre 

van kilátás, melyet ügyesen kihasználva meg-

erősödésünkre fordíthatunk. A mi érdekkörün-

kön a Csendes-Oceán egyedural máért folyó 

harc messze kívül esik, bennünket közvetlenül 

I Európa, továbbá Kis- és Elő-Ázsia érdekelnek. 

Ma már nincs a világnak oly eddig fel nem 

tárt vidéke, mely a maga olcsó túltermelésével 

Európa mezőgazdaságát ujabb katasztrofális 

jellegű válságnak tehetné ki. Egyptom, India, 

vagy akar Argentína versenyétől tehát sokkal 

kevésbbé kell tartanunk mint Oroszországétól, 

amely gazdasagi célú vasutakat letesit s mindent 

elkövet arra, hogy többet termeljen, jól értéke-

síthessen. A török uralom alól felszabadult 

nagy kiterjedésű és termékeny Balkán területek 

is nagyarányú gazdasági fellendülésnek néznek 

elébe s ezek versenyével szemben mindesetre 

gondoskodnunk kell a megfelelő védekezéstől. 

Ezek a megállapítások szabják meg jövőben 

követendő vámpolitikánk irányát. Ha a nyugati 

nagy ipari államok különösen Franciaország és 

Németország a legnagyobb következetességgel 

ragaszkodnak az eddigi agrár vámvédelemhez s 

ha másfelől közvetlen közelünkben latjuk 

mezőgazdásági termelésünket legveszedelmesebb 

versenytársának, Oroszországnak és a Balkán 

államoknak rohamos fellendülésit s emellett 

ajtónk mögött leselkedik a lündóan az állatállo-

mányunkat kelet felől fenyegető állategészség-

ügyi veszedelem: csak természetes, hogy nem 

tehetünk egyebet, mint a jelenlegi vámpolit ika 

fenntartásához ragaszkodunk. Az osztrák fegy-

vertarsakkal együttküzdve, együtthaladva remél-

hetőleg sikerül is e politikát érvényesítenünk, 

mert ettől függ a m igyar gazd i boldogulása s 

a gazda sorsatói függ az ország jövendője. 

V á r o s i a g y s k . 

2 « * Hirdetmeny. 
Bráder Sniiu fertályul sternek lemondásával 

egy fertálymesteri áll ás ürese lett m-g. 
Pályázati kérvények f. hó végéig a pilgár-

mesteri hivatalhoz beadhatók. 
Évi járandóság 8) korona. 

Amjnszt Jánss, polgármester h 

Helyi nirek. 
2 5 eves erattsagi juii.au nra gyűltek >ssze e 

liéteu Szombathelyen az ottani gimnázium »t végzett 
tanulók. Ezek között kőszegi szármizisu esik egy 
volt: üodler Gellért osztrák bencés, a uiáriacolli 
se k res t y és igazgató. 

Óirivei falaikon A felsőbb evang leányiskola 
líH)9-bcu a negyedik osztályt végzett növendékei, 
.ikk'»ri megegyezésük szerint julius 10 én gyülekez-
tek találkozón városunkban. ri/.'Mikottő közül nyolc 
be is váltotta igéretét és sziws örömmel ragadták 
ni"g iz ilkalm it a kedves viszontlátásra. Meglátó 
gittik az intézetet, az igazgatót, ;i még itt időző 
tanítónőket és egyéb ismerősöket; másnap együttes 
ebéden voltak a Stru • szállóban és azután újra öt 
évre búcsúztak egymástól. 

A vasi felső ay hitv ev. egyhazmayye f. évi 
julius hó 7 én Borostyánkőn tartotta évi rendes köz-
gyűlését, melyen a kőszegi ev. gyülekezetből tizen 
vettek részt. A gyűlés előtt 8 órakor ünnepi isten-
tisztelet volt; a szent beszédet, melyet Seregély Béla 
alsólövői lelkész tartott, u nagyszámú hallgatóság 
mély ahitattal hallgatta. — A közgyűlést az isten-
tisztelet után az elnökség: Hrabovszky István fel-
ügyelő és Beyer Theopliil ale>peres nyitotta meg; 
megnyitó beszédében megemlékezett a felügyelő 
arról a mély gyászról, m -ly a király Őfelségét és 
az egész nemzetet Ferenc Ferdinánd trón Tökös és 
felesége líohenberg Zso^.i 'íerceg issz my Ofenségeik 
erőszakos halálával érte; a beszédnek ezt a részét 
a hallgatóság állva halig itta végig. A tárgysorozat 
n;ik nevezetesebb pontjai voltak: az alesperesnek 
kimerítő évi jelentése, melyet a közgyűlés nagy 
érdeklődéssel és köztetszéssel halig itott végig és 
egyhangúiig elfogad itt; i különböző bizottságok 
jelentései; a pénztáros száinidási; a felsőlövői tan-
intézetek jelentései. A nagybeteg Stettner (Ívnia fő-
esp*res zsinati lagságaról lemondván, helyébe Beyer 
Theopliil ale-peres lett m-'gválasztva. A legnagyobb 
fájdalommal vette tudomásul a közgyűlés a beteg 
főesperesnek hivataláról való lemmd'isát; tisztelőié-



nek, szeretetének kifejezéséül a tiszteletbeli főesperesi 
címmel ruházta fel. Intézkedett még n közgyűlés 
uz iránt, hogy u megüresedett föesperesi állás be-
töltése végett ii szavazatra jogosult testületek szava-
zatait augusztus ÍJ éig beterjesszék. A közgyűlés 
után Mager József vendéglőjében mintegy 70 személy 
nek közebéd volt, melyen lelkes felköszöntök ben 
nem volt hiány A jövő évi közgyűlés Alhőn lesz. 
A népiskolai tanügyi bizottságjelentésónok tárgyalása 
kapcsán az egyházmegyei közgyűlés megütközéssel 
vette tudomásul, hogy egyes gyülekezetekben, mint 
például Vágod, Gyungösfő a tanköteles gyermekek 
szellemi nívója nem üti meg a minimális mértéket, 
a rendesnél jóval alul marad. Hiábavalónzk bizonyul 
a leglelkiismeretesebb tanítási és nevelési munka és 
fáradtság. Ennek a szomorú ténynek okát a jelentést 
tevő bizottság abban találta, hogy a fent nevezett 
községben úgyszólván kivétel nélkül vérbeli házas-
ságot kötnek egymás között a házasulandó felek. 
Határozatba ment ennek következtében, hogy záros 
határidőn belül az összes gyülekezetek vezetői 
jelentést tegyenek e tárgybán, hogy igy, illetékes 
uton és formában átiratilag megkeresik a felsőbb 
hatóságot, hogy a jövőben, tekintettel a szomorú 
következményekre,a vérbeli házasságkötéseket semmi 
szm alatt ne engedélyezze 

A rokkant- es r>>ugdijegylet nyári mulatsága 
niult vasárnap kitűnően sikerült. A polgári társadalom 
nagy számban látogatta s habár az időjárás miatt 
nem lehetett a kertben megtartani, a termeket is 
teljesen megtöltötte a közönség és hajnalig jól 
mulatott. Kz és az egyesület jóakaróinak felülfizetései 
annyi bevételt hozott, hogy 13o korona tiszta-
jovedelmet fordíthat az egyesületi tagok özvegy-s 
árva alapjának. Itt jegyezzük ínég, hogy az egyesület 
tagjai hétről hétre szaporodnak. Az elmúlt héten 
.'II-en jelentkeztek felvételre és most már közel 
líOO-an vannak 

A Sport-Egylet mulatsaga ma vasárnap lesz. A 
rendezőség ugylátszik nem bízik az időben, mert 
bármilyen is lesz az, a táncmulatságot a teremben 
hirdeti. Fél kilenckor kezdődik és az előjelek után 
ítélve a hölgyközönség teljes bizalommal keresi fel 
a sportifjuságot, azon reményben, hogy a táncot is 
testedző sportnak tekintik, amit az esztétikai test-
növelés elsőbbségének fentartásával bizonyára a mi 
népszerű Kosenkranz tánc-nagymesterünk is elismer. 
A kőszegi sportifjuságot egyébként még a szombat-
helyi is támogatja. Sportban is, táncban is. Sportban 
ugy, hogy I b csapata délután fél ö ónkor fog Ja 
mi első footballcsapatunkkal mérkőzni. — táncban 
pedig ugy. hogy ebben már előre is kikötötte magá-
nak a teljes győzelmet. — A város közönségét arra 
kérjük, támogassa a sport-egyletet délután is, este 
i>. Nagy deficit eltüntetésére kell e napon jövedelmet 
szereznie A közönség pedig mindig igen szívesen 
s jóakaratulag támogatja azokat, akik ezt meg-
érdemlik. 

A Jambrits dr Marton affér törvényszéki tárgya-
lása tegnap délelőtt volt Szombathelyen. Dr Marton 
vehemens felszólalásai izgalmassá tették a tárgyalást 
s egy izben rendreutasitásra kényszeritette a tárgyaló 
elnököt A törvényszék a tárgyalás befejezése után 
kihirdette, hogy ítéletét majd csak akkor hozza 
meg. ha a dr. Marton által képviselt < >ttné Jambrits 
főjegyző elleni bűnvádi feljelentése befejezést nyer, 
minek végét nyugodtan várja a feljelentett. 

Az Arpad-teri park gyönyörű ude pázsitjavai, 
néhány szép virágcsoportjával kellemesen érinti az 
idegent és ittlakót Néhány elhervadt bokrot bizo-
nyára jövőre kicserélik. K park szépsége mellett 
borzasztó lehangoló hatást gyakorol a Martinkovits-
Sehreiner házak közötti vadon burjánzó gazos terü-
let. Nemisértjük, hogy e két jórnodu háztulajdonos, 
hogy tűrhet meg ott ilyen faluvégi putri állapotot. 

A vasutas arvahaz fen tartásáról szóló jelentés-
ből, melyet a legutóbb tartott szövetségi országos 
közgyűlésen ismertettek, azt látjuk, hogy annak fen-
tartása múlt évben a szeptemberi megnyitástól az 
év végéig 21,137 koronába került Az 1914 évre 
•i'i,4N> korona az előirányzott összeg, melyben egy-
maga az élelmezés 30,(>00 korona költségűét szerepel. 
Jelenleg egy-egy árva ellátása évenként 6ő0 koronába 
kerül, kultségkimóló* okából he.*zuuUttik a gondnoki 
állást és ennek működési körét részben az igazgató, 
részben a házvezetőnő fogja ellátni, a sok költséggel 
járó mosást pedig mosógép beszerzésével akarják 
apasztani < >kszerű gazdálkodással, tehéntartással, 
sertéshizlalással s a nagy terület kouybakertészeti 
kiaknázásával is olcsóbbá akarják tenni az árvaház 
kezelését és fentartását. A foldmivelésügvi miniszter 
két borjas fajtehenet ajándékozott. — A közgyűlés 
e jelentéseket mind tudomásul vette s elhatározta, 
hogy ujjá szervezi az árvaházi felügyelő bizottságot 
s utasította a szövetség központi vezetőségét meg-
felelő javaslat kidolgozására. 

Elmarad a nepfelkelo szemle. A honvédelemügyi 
miniszter a hivatalos lan e heti számában közli, 
hogy a kötelező népfolkelői idős'aki jelentkezés a/ 
idén sem fog megtartatni. 

Terzene les/, ma délután 3 órakor a Széchenyi-

téren 
Megettek az intelligenciát Az egyik hegyháti 

falucska korcsmájába beül egy idegen kabátos ember 
és ebédet rendel. Eléje tálalják, ami van, amit aztán 
a vendég annak rendje módja szerint be is kebelezett. 
A falatozás után azzal a kérdéssel fordul a vendég 
az őt kiszolgáló csaposgyerekhez: Mondja, van-e itt 
intelligencia? A gyerek megrémül a nyakatekert 
szótól és lóhalálában rohan a konyhába kérdezni, 
hogy h;it van e még abból az istencsudájából valami. 
— Lehorgasztott fővel kerül vissza a vendéghez: 

Nagyon sajnáltuk, kérem, de mán nincs egy szem 
se belőle. Tikászok jártak itt az előbb, akik mind 
megették . . . 

Egy öreg gondolatolvasó járt a napokban Kősze-
gen. A rendőrhatóság a/ ilyen bárgyuságokra ugyan 
rendszerint nem ad engedélyt, nem akarván alkalmat 
adni a babonára hajló koiinyonhivóknek, mivelhogy 
ilyenek szép számmal vannak varosunkban, — de 
ezúttal kivételesen megadta. — A 70 éves szegény 
bolygó zsidónak olyan keresztény protektora lett, 
kinek nem volt képes ellentállni. Másnap már panasz-
kodni jött az öreg. Távozásit jelentette be. Azzal a 
kitüntető rilka indokolásai, hogy itt ugylátszik nincs 
elég I uta nép. Harmadnap mégis meghosszabbítást 
kért. Bájött arra, hogy a kliensek éjjel keresik fel. 
Sötétben és észrevétlen. Főleg pedig a hölgyközönség. 
A 70 éves öreg talmudtudós elég garancia, hogy 
csak a tudományát keresték. A tenyér kuszált vonalai-
ból mondott jóslatokat hallgatták nagy bizalommal, 
s a szegény öreg bolygó vándornak jutott annyi 
kereset, hogy ismét egy házzal odább vándorolhatott. 
Búcsúzáskor visszavonta városunkra mondott kitüntető 
véleményét. Azt mondta, itt feltűnő sok — a 
b o l d o g nő. — 

Az onkormanyzati szab dyrendelet módosításának 
javaslatával szerdán foglalkozott az. e célból kiküldött 
bizottság Terplán Kornél elnöklete alatt. A belügy-
miniszter ugyanis nem hagyta jóvá a polgármesteri 
állásnak a törvényben előirt <' táblázat szerinti java-
dalmazását, mert a tízezren aluli városoknak a I) 
táblázat szerint oszthatják be tisztviselőiket, de viszont 
nem tesz kifogást akkor, ha személyi pótlék ciinén 
adnak többet, ami azonban a nyugdíjba be nem 
számítható Egyúttal elrendelte a belügyminiszter a 
v. t. főügyésznek magasabb r ingsorozását, inert a 
fentemiitett táblázat szerint a főügyészt ez illeti meg. 
A bízott-ág elé terjesztette javaslatát a főjegyző is 
E szerint az összes tisztviselők a C táblázat szerint 
lennének sorozandók, ami csakis a polgármesteri, 
orvosi és ugyészi állásnál j 'lent néini különbséget s 
összesen csak 5000 korona többkiadással terheli az 
államsegélyt, viszont igazság >sabb elbánás, mintha 
csak egy tisztviselő soroztatnék e táblázat alapján, 
amit felsőbb helyen jóvá úgysem hagynak. — 
Hosszabb eszmecsere után a bizottság újból is meg 
maradt a város régi határozata mellett, mely szerint 
a polgármestert a D táblázatból kiemelve a C táblá-
zat szerinti magasabb javadalomban részesiti, azzal 
indokolva, hogy megfelelő munkaerőt még igy is alig 
lehet kapni. Az ügyészi állást az eredeti határozat-
nak megfelelően nem fő, hanem csak ügyészinek 
minősiti és sorozza, hogy a jelenlegi fizetési fokozat-
ban megmaradhasson, amit a bizottság nyomatékosan 
megindokol. — A bizottság végül elfogadásra ajánlja 
a tanácsnak azon javaslatát, mely szerint a rendőr-
hatóságnak hivatalszolgai állást szervez, hogy az 
eddig e célra beosztott rendőr a külső szolgálatra 
felszabaduljon. — Fzen előterjesztéseket a jövő köz-
gyűlésen tárgyalják. 

Fodor Karoly renúor nyugdijaztatásat végleg is 
kimondta a törvényhatóság legutóbb tartott közgyű-
lése. annak a nyomatékos kijelentése mellett, hogy 
nyilvánvalóan munkaképtelennek talált alkalmazott-
nak semmiféle szabadsagulási igénye nincsen. 

A kőszegi választókerület szavazókörei. 1. A 
borostyánkői szavazókörben: Kínok: dr. Sarlay 
Vilmos borostyánkői, h. einök: Szeberényi Lajos 
vágódi, póttag: Faruai (iyula borostyánkői lakósok. 
Hivatalból rendes tagok a borostyánkői és alsószén-
égetői körjegyzők. A küldöttség Borostyánkőn és 
Alsószénégetőn tartozik megjelenni. 2. A csajtai 
szavazókorben: Kínok : Bencsits József bándolyi, h. 
elnök: Mikula (íáspár csajtai. póttag'- Luibersbeck 
Tódor városhodászi lakósok. Hivatalból rendes tagok 
a csajtai, a felsőcsatári, bándolyi és városhodászi 
körjegyzők. A küldöttség Csajtán, Felsőcsatáron, 
Bandolybau és Városhodászon tartozik megjelenni. 
3. A kőszegi szavazókörben: Kínok : dr . Stúr Lajos, 
h elnök: Freyler Lajos, rendes tag: Jagits Imre, 
póttag: Freyberger Sándor kőszegi lakósok. A kül-
döttség Kőszeg r. t. városban működik. 4 A lékai 
szavazókörben: Elnök: Heisz Mátyás, h. elnök: dr. 
Suss Sándor, póttag: Polgár l'ál lokai lakós Hivatal-
ból rendes tagok a lékai és pörgölényi körjegyzők. 
A küldöttség Lékán és Porgölényben tartozik meg-
jelenni. ö Nagygencsi szavazókörben:. Elnök: dr. 
Saghy István kámoni, h. elnök : Széli Údön herényi, 
póttag: Dobrovszky János söptei lakosok. Hivatalból 
rendes tagok a söptei, nagycsömotei, nemesesói, 
és toronyi körjegyzők. A küldöttség Söptén, Nagy-
csont ötén, Nemesesón és Toronyban tartozik meg-
jelenni. 0. A rohonci szavazókörben : Elnök : Ince 
Béla, h. elnök: Honti Béla rohonci, póttag: Bódis 
István kőszegszerdahelyi lakos. Hivatalból rendes 
tag a rohonci nagyközségi és a kőszcgszerJ; helyi 
korjegyző. A küldöttség Kohoncon és Kőszegszerda-
helyen tartozik megjelenni. 

Baleset érte műit héten Galla János helybeli 
női szabómestert. Csercsznyeszedés közben lesett a 
fáról és két oldalbordáját törte. Családja körében 
ápolják s állapota most már javulóban van. 

Három ebmarasi eset fordult előe héten. Mind 
három esetben az eb 21 napi megfigyelésre a gyep 
mesterhez került, gazdáik pedig megfizették az eb 
által okozott kárt és költséget. Az ebek egyébként 
egészségesnek találtattak s a marás több fájdalmat 
okozott a tulajdonosoknak, mint a inegmartaknak. Kz 
esetekből azután az is kitudódott, hogy még mindig 
vannak, akik ebeiket be nem jolentették. A napok-
ban történendő összeírás után bizonyara szép összeg-
gel fog szaporodni a kihágási birságpénztár. De ínég 

nagyobb aratása lesz akkor, ha a házőrző-ebek 
ellenőrzése megindul. A hatóság ugyanis a szabály 
rendelet ellenére akár még belvárosi lakónak is ad ház 
őrzö-ebjegyet, csakhogy láncon otthon tartsák s minél 
kevesebb eb rondíts i az utcát s tartazékait. Majd 
kiderül, hogv hányan éltek vissza ezzel a kedvez-
ménnyel olyképpen, hogy azért mégis csak szabad-
jára eresztik kutyáikat. 

Betöresek városunkban, hála Istennek, a ritka-
ságok közé tartoznak. Annál nagyobb feltűnést kel-
tett egy fiatal suhancnak az elmúlt héten kétszer 
egymásután elkövetett ilyen cselekménye. Feljelen-
tésre a rendőrség kinyomozta. Nem is volt nehéz 
rátalálni. Ami huncutság előfordul, ez a név mindig 
képviselve van benne. Az uj törvény védi a fiatal-
korúak névkiirását. Pedig megérdemelné. Hu más 
miatt nem, legalább azért, hogy tőle óvakodjanak. 
Különben nem fiatalkorú büntarsai is lettek. Ezek 
ellen is folyik az eljárás. Majd a bírósági tárgyalás 
után többéi is közölhetünk. Ez alkalommal csak azt 
ajánljuk a lakosságnak, hogy bármennyire is örven-
detes varosunk közbiztonsági viszonyaira, hogy az 
ilyen ritkán fordul elő, mégis csak az cselekszik jol, 
aki házának, lakásának, szekrényének, pénzesfiókjá-
nak a gondos megőrzéséaen kellő óvatossággal jár 
el. Az ördög nem alszik. Nem jó őt könnyelmű 
alkalomnyujtással ébren tartani. Az alkalom csinálja 
a tolvajt és épen ezt nem viszi el az ördög. 

A vagomarha arának hanyatlasa. Néhány hét óta 
a legjobb minőségű hízott vágómarha ára tetemesen 
olcsóbb lett. A vásárokon első minőségű hízott 
teheneket 00—70 filléren, első minőségű hízott ökröket 
70— NO filléren vásárolják a mészárosok kilogrammon-
ként. Azt állítják, hogy az árak még jobban fognak 
csökkenni, mert a külföld nem vásárol tőlünk hízó-
marhát, miután a szükségletét a belföldön olcsóbban 
szerzi be. De vissza fog menni a hizómarha ára most 
azért is, mert a bécsi helyi szükséglet nyáron mindig 
tetemesen csökken. A hizlalók el vannak keseredve, 
hogy hizlalásaikon veszítenek. Tekintettel a marha-
árak tetemes csökkenésére, követeljük, hogy a 
mészárosok ugy a városban, mint a vidéken a hus 
árát szállítsák le és vegyék figyelembe a konjunk-
túrákat, melyekkel ezúttal a közönség jogos igényeit 
igazoljuk. — Csodálatos jelenség, hogy erre a körül-
ményre a sajtónak kell figyelmeztetni a husiparos 
urakat, holott kenyérnél ezeket a malmok, a keres-
kedők, a pékek az áremelkedést közlik a közönség-
gel, viszont az árhanyatlást is tekintetbe veszik. 
Kgészen máskép van ez ugylátszik a húsnál, mert 
itt veszít a hizlaló, olcsón vásárol a mészáros és 
hentes és drágán fizet a — közönség. 

Monsieur Parent A modern irodalom Boccac-
ciójának, Maupassantnak egy nálunk eddig teljesen 
ismeretlen hosszabb novellája jelent meg most 
magyar fordításban: a „Monsieur Parent" című el-
beszélés, a nagy francia iró legfinomabb, legmélyebb 
és legemberibb dolgainak egyike, egy rendkívül érde-
kesen, az emberi lélekbe beleviiágitóan megírt tör-
ténet, egy becsületes, derék ember tragédiájáról, akit 
megcsalt a felesége s a fiát is elrabolta tőle. hogy 
soha ne tudja, csakugyan az ő fia-e, vagy másé. A 
novellát Benedek Marcell fordította igen szépen s a 
Lampel K. (Wodiauer F. és fiai) cég adta k i ; ára 
30 fillér. 

Nagy szerencsetlenseg a nyári hőség okozta 
nagy gyermek halandóság, ha a tehéntej hamar 
megromlik és a szegény kis csecsemőknek nincs 
megbízható táplálékuk. Minden gondos anya tehát 
idejekorán kísérletet tesz kedvencénél a régbevált 
Nestlé féle gyermekliszttel, melyet a kis gyermekek 
nagyon szívesen vesznek és azonkívül olcsón meg-
szerezhető. — Próbadobozt díjtalanul küld a Henri 
Nestlé cég, Wien, I., Biberstrussa ÍHJ P. 

Társas autó kirándulások hetenkint 

Aspangon keresztül Máriacdibe. Vasár- és ünnep-

napokon Tarcsa-fürdő és Grác. Előjegyzéseket 

a Dunántuli Automobil Gerage-ba, Szombathely 

Széli Kálmán utca 37. intézendők. 

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

Kőszegi udvari és barna malátasör. Kapható : 

Maitz József belvárosi fűszerkereskedésében. 

Vidéki hirek. 
Személyi változások az egyházmegyeben, Mikes 

János gróf megyéspüspök intézkedése folytán az 
egyházmegyei papság korében a következő személyi 
változások történtek: Wentzl Ottó Kohoncról Piuka-
miskére in spiritualibus administratorrá, Horváth 
János Nagyszentniihályra, Keleti Kálmán Nngyszent-
mihályról Hohoncra, Zimits Mihály Sárvárról Kör-
mendre, Horváth Dezső Sárvárról Pákára, Pintér 
Imre Körmendről Sárvárra, Zrínyi József Pákáról 
Sárvárra, Billegi Ferenc Szepetnekről Felsőpatyra, 
Kovács Lejos Felsőpatyról Nagysitkére, Tőke Péter 
Nagy sít kéről Zalaszentgyörgyre, Osvald János Hába-
kethelyről Vasszentmihályra, Csoknyai Ernő Yas-
szentmihályról Szepetnekie, (íombkötő József Ketne-
nesmihályfáról Pakára, Sütő Ferenc praefektus 
Szombathelyre hitoktatónak helyeztetett át. Az ui 
misések közül. Herceg János Rohoncra, Fischel Károly 
Vas vörös várra, Baranyai József Kemenesmihályfára, 
Kiss József Kábakethelyre, Juhász Mihály Alsó-
bagodba, Póris István Incédre, Deli István Szent-
elekre, Lejkó István Belatincra küldetett segéd-
lelkésznek. 



Bences ujmises primiciája Szombathelyen. Varga 
Sebestvén sz Benedekrendii gimnáziumi tanár szerdán 
délelőtt n órakor mutatta be priiniciáját a szent 
Donionkos-rendü apácák templomában. Az ujnusést 
a szentáldozat bemutatásánál testvérbátyja. \ arga 
János püspöki szertartó vezette a költői szépségek-
ben b ő v e l k e d ő ünnepi szentbeszédet pedig az országos 
hirü szónok, Strommer \ iktor dr. főiskolai tanár 
tartotta \ kóruson művészi zene és énekkar emelte 
az áhítatot Bodánvi Ódon főmérnök, Holler Konrád, 
Katona József, a Pacsirta énekkar szereplése kedvesen 
színezte az ünnepi hangulatot. Keli fel 1-kor ebéd 

volt a zárdában. . 
Elhunyt bences. Stengl Pohkarp Gyula szent 

Benedek-rendi áldozópap, < iyőrszentmárton plébánosa, 
tüdőgyulladás következtében beállott sz.vk.merülés 
ben meghalt. Temetése 8 án délután (> órakor volt a 
L'vőrszentinártoni alsóvárosi temetőben. A gyászisten-
tisztelet «-én volt a pannonhalmi székesegyházban. 
— Stengl l'olikárp lHtíl. szept. 4. én született Sár 
váron \ bencésrendbe lépett 1880 ban. I nnepélyes 
fogadalmat tett lK80-ban. A következő évben áldozó-
n uíná szentelték. Két évig gimnáziumi tanár voh 
Kőszegen egy évig hitelemző Celldömölkön. 1890-92 
gimnáziumi tanár és hitszónok Győrött. - Utána 
hét évi" hitszónok Pannonhalmán. 1894-1906. nevelő 
irróf Fszterházv Károlynál Ábrahámban, ettől kezdve 
pedig mostanáig lelkész Győrszentmártonban 

Postagalambokat indítottak ma Szombathelyről 
Frdekes látványossága volt ma reggel azoknak, akik 
korán szoktak fölkelni, vagy akik — még nem fe-
küdtek le. Bécsből, a hadügyminisztériumból posta-
galambokat küldtek Szombathelyre s e galambokat 
ma reggel 4 és 5 óra között eresztették szabadjukra, 
töl a magasba, hogy visszataláljanak Bécsbe. Ugyan-
ebben a percben megírták a táviratot Bécsbe arról, 
hogy a galambokat útnak indították, viszont Bécs-
ből megfogják táviratozni, hogy hány érkezett meg 

és mikor. . 
U) egyházi takarék Dunantul. A szombathelyi 

Egyházmegyei Takarék mintájára Pécsett gróf Zichy 
Gyula püspök kezdeményezésére megalakult a Pécs 
egyházmegyei Takarékpénztár 100000 korona alap-
tőkével. Az igazgatóság elnöke gróf Sonissich Béla, 
a néppárt volt körmendi képviselőjelöltje. Az igaz 
gatóságban benn van dr. Simonyi Semadam Sándor, 
a németujvári képviselő is 

Gvör megvaltotta a gázgyárát. A győri törvény-
széknél bejelentették, hogy a győri légszeszvilágitási 
részvénytársaság a részvényeknek egy kézben tor-
tént egyesítése folytán megszűnt. A részvényeket 
(Jyőr városa vette át. 

Uj vicinális Dunantul A budapesti Gfrerer, 
Sehoch és Grossmann cég engedélyt kapott a Máv. 
Érd állomástól Zirczig vezetendő vicinális vasút 
előmunkálataira. 

Uj vasút a muraszombati jarasban Az Alsó-
lendva—Muraszombat—országhatár, illetve Kadkers-
burgig vezetendő h. é. vasút érdekeltsége gyűlést 
tartott a napokban Muraszombatban. Batthyány 
Zsigmond gróf elnökölt. Burthalos István és Fábián 
Lajos, budapesti mérnökök, a vasút engedményesei, 
a vasút ügyének jelenlegi állását ismertették. A 
mozgalom szerintük azért stagnált már évek óta, 
mert az a pénzcsoport, mely a vasutat financirozni 
fogja, más irányban van elfoglalva. Most azonban a 
pénzcsoport felszabadulván, annál is inkább hozzá-
foghatnak a vasutügy továbbfejlesztéséhez, mert a 
vidék eminens érdekein kivfll még a Nagykanizsa— 
Letenye—Alsólendva között rövid időn belül kiépülő 
vasút is szükségessé teszi az akció erélyes lefolyta-
tását és befejezését. Ezután az értekezlet kimondta, 
miszerint a tervbevett vasutat Alsólendvától Mura-
szombatig, Kadkersburgig kiépíti, illetve amennyiben 
az alsólendva—muraszombati \onal kiépítése legyőz-
hetetlen akadályokba ütköznék, ugy kiépíti a vona-
lat Muraszombattól Kadkersburgig s a törzsrészvény 
jegyzések gyűjtését megkezdi Az Alsólendvától az 
országhatárig terjedő vonal háromnegyedrésze Zala-
varmegyére, negyedrésze pedig Vasvármegyére esvén, 
a törzsrészvény aláírások is ezen arányban kell, 
hogy történjenek. Megkeresik majd a zalavármegyei 
érdekeltséget, hogy a gyűjtést a maga részéről meg-
kezdje, valamint Kadkersburg város közönségét, 
hogy a vonal kiépítését a magyar határig biztosítsa 
s a Déli vasúttal való csatlakozás és az állomás-
kibővítés kérdéseit megoldja. 

A lekai templom orgonája. A lékai róm. kath. 
templomban egy uj orgona felállítását hatarozta el 
a nitkuzseg Az orgona költségeit hitközségi adóból 
ieueztek, amit aztán ki is vetettek ugy az anyakoz-
M/g. inint a fihális hívőire. Kinek-kinek az adópor-
ciojat a lekai illetve a hosszuszeghutai róm. kath. 
sKoiaszék szabta, meg, persze a törvényes és jogos 
nereiek szerint. Az iskolaszékek ezen határozatait 
azonban néhány lékai és hosszuszeghutai lakos meg-
,H'M . ? közigazgatási bizottsághoz, amelv nem 

min , , f faz , l t« m , r o H fellebbezők egész a 
miniszterségig felmentek panaszukkal. Fellebbezésü-
t i azoniian a vall. és közoktatásügyi miniszter is 

»H/ ,S' c H kötelezte őket a rájuk eső hitközségi 
ailo megfizetésére 

Borzalmas gyilkosság Sopronban. Borzalmas 
leletre bukkantak kedden reggel a soproni szőlőkben: 
Spangraf Ferenc szőlőjében a esőszházban felakasztva 
találták a gazda 24 éves leányát Előbb azt hitték, 
hogy a leány öngyilkos lett, de mikor boncolás 
végett beszállították a közkórházba, külső erőszak 
nyomait találták a leány száján és a boncolás során 
megállapították, hogy a* leány már halott volt, ami-
kor felakasztották. A rendőrség megindította a rej-
telmes ügyben a nyomozást és első sorban a család 
tagjait vonta kérdőre. A leány 22 éves Feienc nevű 
öccsének arcán és kezén több sérülést találtak, 
amelyeknek eredetéről a fin nem tudott felvilágosí-
tást adui. Mivel egyébként is gyanúsan viselkedett, 
letartóztatták. Éjjel a rendőrségből és a torvényszók 
és a törvényszék tagjaiból alakult bizottság ment ki 
a szőlőbe és ott kihallgatta Spangraf Ferencet. A 
gyanúsított állhatatosan tagad és minden jel arra 
vall, hogy ő gyilkolta meg a testvérét, sót nem 
lehetetlen, hogy a gyilkosságról a szülők is tudtak 
és az ő beleegyezésükkel történt a dolog. A Spang 
raf házaspárnak ez a két gyermeke volt és most a 
lin bevált katonának. Nem lehetetlen, hogy azért 
tették el láb alól a leányt, hogy a fin így megszaba-
duljon a katonaságtól. Spangraf jómódú gazdálkodó 
és így a gyilkosság az egész városban igen nagy 
feltűnést kelt. Ujabb soproni távirat szerint Spangraf 
Ferenc bevallotta, hogy Zsófi nevű testvérével, akit 
meggyilkolva találtak, nyolc év óta haragban volt. 
Két év óta készült, arra, hogy testvérét elpusztítsa. 
Szüleinek nem volt tudomása tettéről. A gyilkossá-
got nem azért hajtotta végre, hogy az örökséghez 
jusson, vagy hogy megszabaduljon a katonaságtól, 
hanem tisztán bosszúból. A vizsgálóbíró tegnapelőtt 
a gyilkos szüleit hallgatta ki Spangraf Ferencet a 
rendőrségről az ügyészség fogházába kisérték. 

Betoresek Szombathelyen Nemrégiben betörtek 
Szombathelyen Bakos Gyula főreáliskolai tanár laka-
sába és ;]00 korona készpénzt, meg nagyobb értékű 
ékszereket loptak el. A napokban ismét betörtek s 
ezúttal Petrusics Iván ulánus állatorvos lakásába. A 
betörő éppen a szekrényeket feszegette, mikor az 
állatorvos rajtacsípte és átadta egy rendőrnek. A 
rendőrségen kihallgatták Bakos házmesternőjét is, 
aki határozottan ráismert az elfogott Xemucz Mihály 
csehországi illetőségű legényben a betörőre 

Csendelet a csajtai bucsun. Vasárnap <'sajt a 
községben bitcsu volt, ami elegendő ok volt arra, 
hogy a legények verekedés nélkül ne hajtsák le a 
fejüket pihenésre. Ez alkalommal a helybeli és a 
nardai legények kerültek szembe egymással. Az 
összetűzésre már régéta pályáztak a legények s a 
buci-u igen kedvező alkalomnak kínálkozott a boszu 
kitöltésére. Onnan datálódik az ügy, hogy Fehér 
Károly csajtai legényt még a tavasszal Nardán ala-
posan helybenhagyták. A Karcsi gyereket azóta 
borzasztóan égette a szégyen, a búcsúra tehát fel-
bujtogatta néhány legénytársát s így közköltségen 
rátámadtak a nardaikra. V alóságos kis balkáni csete-
paté fejlődött ki a két ellenséges tábor között. 
Durrogtak a pisztolyok, r pültek a kövek, pufTogtak 
az oklok, meg a koponyák, de szerencsére nem tettek 
kárt egymás életében. Az eredménytelen háborúsdi-
nak végre is a rohonci csendőrőrs vetett véget. 

Száj- es körömfájás ohodaszon Ohodász község 
ben fellépett a száj- és körömfájás. A hasított körmű 

; állatok fejhajtása tilos. 

Sirolin 
" R o c h e " 

orvos//a g aj ént ve 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 görvélykóija ellen. 

tmghm'o minden jyofr*t0rtér6sn 
Cqj uvey M • kanna 

A t. c. nők figyelmébe! 

Ezennel értesítem a nagyérdemű hölgy-

közönséget, hogy fodrásznői tanfolyamot végez-

tem Wienben. 

Szives pártfogást kór 

Stiaszny Emilia 
Kőszeg. 

Heti krónika. 
A hadsereg uj főfelügyelője. Frigyes főherceg a 

hadsereg uj főfelügyelője kihallgatáson volt a király 
nál. A idei nagygyakorlatokon már Frigyes főherceg 
lesz a főparancsnok. Ezt megelőzőleg Vilmos csá-
szárhoz fog menni bemutatkozásra 

Az uj alban fejedelem Több előkelő albán jelent 
meg a napokban Kurham Eddin hercegnél, Abdul 
Hamid ötödik fiánál és felajánlották számára az 
albán trónt. A torok herceg el i> fogadta, de azzal 
a feltétellel, hogyha a nagyhatalmak is elismerik az 
ö fejedelemségét. 

A szerb konzulok lemondasa A Németország 
területén lakó szerb főkonzulok és alkonzulok lemon-
dottak tisztségükről. A napokban már közölték a 
szerb kormánnyal, hogy e hó 15-én már nem végzik 
el a rájuk bízott funkciókat. 

Kózös miniszteri tanács Egyelőre Boszniában a 
rendkívüli állapot fenn fog maradni, ami azért sznk-
séges, hogy a hátóságok a vizsgálatot szabadon és 
zavartalanul folytathassák. Nagyon valószínű, hogy 
a vizsgálat folyamán szükségessé fog válni néhány, 
jelenleg a mentelmi jog védelme alatt álló szerb 
képviselőnek a kihallgatása is, aminek kapcsán 
talán letartóztatások is lehetnek. Ezért valószínűleg 
már a napokban fel fogják oszlatni a boszniai tarto-
mánygyiilést. A szerb iskolákat állami felügyelet alá 
helyezik, a boszniai köpépiskoláknál pedig bevezetik 
az egyenruha kényszert, amint az a galíciai közép-
iskolákban ma is érvényben van. l ' j já fogják szer 
vezni a szerajevói államrendőrséget is. Bosznia hatá-
rain szigorúbb határőrizetről gondoskodnak A közös 
minisztertanács elhatározta, hogy addig, inig a vizs-
gálat nincsen teljesen befejezve, külpolitikai követ-
keztetéseket nem von le. 

Posa Lajos meghalt. Pósa Lajos, az „Én Újsá-
gom" szerkesztője, a gyermekvilág legnépszerűbb 
poétája hétfőn éjjel Budapesten a Liget szanatórium-
ban meghalt. Egy hónappal ezelőtt meleg és lelkes 
szeretettel ünnepelték tisztelői irodalmi működése 
negyvenedik évfordulóját. 

Csak alban fejedelmet! A felkelők, akik eddig 
csak a fejedelem lemondását követelték, most hir 
szerint abba sem akarnak beleegyezni, hogy az 
albán trónt idegen, akár mohamedán fejedelemmel 
töltsék be, hanem csakis albán fejedelmet fogadnak el. 

A harmas entente Szerbiahoz A hármas entente 
lépése a legközelebb megtörténik a szerb kormány-
nál. A hatalmak jegyzéke barátságos jellegű lesz s 
benne felkérik a szerb kormányt, hogv szigorúan 
ellenőriztesse az anan lustákat s tegye meg azon 
intézkedéseket, melyeket az osztrák-magyar monar-
chia kiván tőlük a rend helyreállítására. 

Hartwig orosz nagykövet hirtelen halala. Belgrád-
ból jelentik: Pénteken este Hartwig orosz nagykovfet 
látogatást 'ett báró Gi \ssl nagykövetségnél. Barátságo-
sán beszélgettek s eközben Hartwig egyszerre szivé-
hez kapott s meghalt. Három orvos is volt hirtelen 
kéznél, de nem segíthettek rajta. 

Tiz millió honved-tuzerkaszarnyak epitesere. A 
honvéd-tüzérezredek részére a honvédelmi miniszté-
rium egyelőre három városban épített uj nagyka 
szárnyakat. Budapesten éppen a napokban szavazta 
meg a közgyűlés az 5 millió korona költséggel fel-
építendő uj tüzérkaszárnya építésére vonatkozó elő-
terjesztést, Veszprém városa pegig már ki is irta a 
nyilvános árlejtést a Veszprémben építendő hat 
uieges tábori ágvus ezred laktanyájának építési 
munkálataira Ugyancsak nagy kaszárnyál építenek 
Versecen és az uj kaszárnyák építési költsége közel 
10 millió koroua lesz. 

Tirol gyümölcstermésé elpusztult. Innsbruckból 
jelentik : A legutóbbi jégeső az egész szőlő- és 
gyümölcstermést elpusztította. Egyes vidékeken a 
szőlőkben okozott kár 250 -300000 koronára rug. 
Azonkívül roppant károkat okozott az időjárás a 
vetésben és a gyümölcstermésben is. 

Vizvezetek Hevizfurdon Hévíz gyógyfürdő víz 
vezetéke és csatorna műve most készül. A vízvezeték 
két kiilon részből áll. A vizet egy szivattyú telep a 
forrásból, annak .'10 méter mélységéből kiemeli és 
egy részét mesterségesen lehűtik, ez lesz ivóvíz. A 
többi pedig öntözésre, öblítésekre, szökőkutak táplá-
lására stb. szolgál. A víztartály a fürdő mögött levő 
dombon nyert elhelyezést. Ezzel Hévízfürdő beren-
dezkedése a tökéletesség fokára emelkedik. Érdemes 
megemlíteni azt, hogy a vizve^ték és csatorna be-
rendezést nem a tulajdonos, hanem a fürdő bérlője, 
Keischl Vencel saját költségén készítteti meg, mert 
belátja annak a fürdőre nézve fontos közegészség-
ügyi és gyakorlati hasznát. 

A szerajevói merenylet utan. Szerajevóban 
Pfeffer León vizsgálóbíró vezetésével hót bíró vezeti 
a vizsgálatot, azonban a vizsgálatnak ők csak 
névleges vezetői, a tulajdonképeni vizsgálatot a 



komikból irányítják. Potiorrk Oszkár tartományfőnök 
ós u vizsgálóbirák között állandó az érintkezés. 
I'otioreknek a vizsgálat minden fázisáról jelentést 
tesznek, amit viszont Bécsbe, a kabinetirodába kül-
denek rögtön. Igy Bécs és Szerajevó között állandó: 
az érintkezés. A koriakban eddig minden nap ér te 

kezlet volt, amelyen résztvettek Potiorek táltorszer-' 
nagy elnoklésével Mandics fönokhelyettes, íiorde! 
kormánybiztos, Svai a Kerenc államügyész, Pfeffer, 
vizsgálóbíró, báró Collas Károly osztályfőnök és a 
tartományi főnökség politikai referensei. Kívülük 
bevontak a tanácskozásba a szerajevói torvényszék j 
elnökét is és ez az értekezlet szokott határozni a 
vizsgálat fejleményei iránt. Szerajevóban már csak 
a plakátok emlékeztetnek arra, hogy ostromállapot 
van Boszniában. A városban teljes a nyugalom, a 
szigorú rendelkezéseket pontosan betartják, de azért 
az ostromállapot megszüntetésére egyhamar nem 
kerül rá a sor. A hatóságok ugyanis attól tartanak, 
hogy a szerb és mohamedán, valamint a horvát 
lakosság között ismét összeütközések lesznek, más 
részt azonbnn az ostromállapot fenntartásával bün-
tetni is akarják a várost. Nem szünteti.', meg a 
katonai postahivatalokban elrendelt cenzúrát sem. 
A telefonbeszélgetés nyelve csak német lehet, a 
beszélő mögött állandóan katona vigyáz s amint a 
vizsgálatról s/ó esik, nyomban megzavarják és ha 
ismételten a vizsgálatról beszél, bontják az össze-
köttetést. A napokban ismét több kiutasítás történt. 

A2 onkentesek idoelotti belepese a hadseregbe. 
A honvédelmi miniszter a napokban a következő 
leiratot intézte a vármegye alispáni hivatalához. 
Felmerült kérdés folytán a cs. és kir. hadügyminisz-
terrel egyetértöleg létrejött megállapodáshoz képest 
kijelentem, hogy az egyévi ünkéntesi kedvezményre 
igényttartó hadköteleseknek a kozos haderőbe vagy 
a honvédségbe való időelőtti önkéntes belépése csak 
akkor engedhető meg. ha az egyévi ünkéntesi ked-
vezményre igényt nyújtó tudományos kiképzettségii-
ket igazoló bizonyítványt már megszerezték. 

Rendőrkutya tanfoiyam A belügyminiszter a 
napokban leiratban értesítette a vármegyék alispán-1 
jait, hogy a „Magyarországi rendőr és védőkutya 
egyesület" vezetősége Esztergomban szeptember 1-én j 
egy hat hétre terjedő rendőrkutya tanfolyamot ren-
dez, amelyen Jurich Frigyes iserhalmi rendőr komi-
szarius fog előadásokat tartani a rendőrkutyák hasz-
náról és mikénti igénybevételéről a nyomozásoknál. 
A belügyminiszter felhívja a vármegyék alispánjait, 
hogy a rendőrlegénység közül jelöljön ki valakit 
erre a tanfolyamra, amelyről julius 25 ig jelentés 
teendő a belügyminisztériumba. 

Egy "égy középiskolát végzett intelligens 

fiatal ember, aki már egy évi gyakorlattal 

és gépírásban való jártasággal bir, írnoki 

állást keres. — Cím Milos üyula Kőszeg, 

Hegyalja utca 14. 

Horgony-thymol-kenöcs. 
Könnyebb •értil.«aknAl, nyitott t<* ugéil 

Mboknil. Ailfig kor. — 80 

Hsr§cfi|f-Liniíncat. Capsloi 
compos. 

* Horgony • Paln • Expeller fW tkko. 

Kuj.litl.>iiini> nu-n be,lflrt• liiiWeknél, rliciunái.A', 
köti vénynél »«h 

ÜTC(t)..: kor -80 140, 2—. 

V«r«/eRóny»<'irT>»l «• •ApkAniM. 
C»e(5.ie kor 1 *0 

k»iili»tó » Ujt.'.bl) j ; .gyuitrtárbiin v»gy kíifvet 
let>ült''»»',r««lietö 

Ir llctüf M arany inulii lK". emitt |jtj| 
mriirtiil, Prâ i i, Eimm:w»»» 5 

Kivalo uj fajborok! Ó-borok nagy valasztekban! 
MEGHÍVÁS. 

Visontai és Mátrahegyaljai 
Szőlőtelepek Borértékesitő 

Részvénytársasága 
Kínok: Nagyméltóságú Dr. K á l l a i Z o l t á n v. b. 

t t., Ilevesuit'gye főispánja. Igazgatóság szék-

helye: GYÖNGYÖS (F t r, Luby-há*, l j bank-

palota). Postaíiók 1. szám. Telefon 9!) szám. 

Sürgönyeim \ isontamátra. 

0 1908 1911. evjaratu es uj FAJBOROK. 
Pecsenye-, csemege-, szamorodni- es aszú borok. 

H izank legnagyobb termo hegyi oltvanyszolotelepei: 
Beültetett terület 540 hold Evi termes 12 000 hl 

A t vendéglős urakat meghívjuk szőlőtelepeink 
pincészetének megtekintésére, szükségletük mél-
tányos árbani,idejekorán való biztosítása céljából. 

B O R F A J O K : Mézes , Ezerjó, R i z l i ng , Furmin t ( Som) , 
Hárs leve lű , Muskát-Otonel l , Chasse las , Köv i d i n ka , 
Pozsony i , Erdei . Mustos, Made la ine , Kada r k a , O te l l ó , 

Opo r t ó , Burgund i , Kaberne t . 

Zala-, vas- és somogymegyei képviselet: 

Polgár Dávid és Társa urak 

Budapest, VII., Aréna-ut 17. 

T e l e f o n 1 4 4 - 1 4 . 

1914. évi augusztus hó 29-én 

D r . K Ö V É R V I K T O R v e s e t é s e alatt 

Svájcz és Szavoján át, Kinsiedeln, Luzern, Genf, 

Paray le Monial érintésével, 14 napi utazási 

tartammal. — Arak teljes ellátással: I. oszt. 

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

Részletes programinot küld a „Peregrinus" 

kiadóhivatala Budapest, I , Kelenhegyi ut 17. 

Ugy gyorsirászatban, mint gép-

írásban jártas kisasszony alkalma-

zást keres. Bővebbet e lap kiadó-

hivatalában. 

Hutternál, Krdő-utca 6. szám alatt 

szép pergetett 

akácméz 
kapható. 1 ki logramm 1 kor. 60 fillér. 

Fáj a foga? Míífog kell! 

Scharpf 3enő 
vizsgázott fogtechnikus mester 

segit a bajon. 

Szombathely, Srzsébet kiráhjné-utca 

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

S \ V O V-SZ A I , I , O » A 
BUDAPEST, VIII., Józse l-köru l 16. sz. 

MoJern -2.ill.tJii ú j onnan berendezve , légfűtés , h ideg és meleg v l i m inden s z o b á b a n , lift é j j e l-nappa l . 

RENDES SZIDOR tulajdonos személyes vezetése alatt. 

EGYÁGYAS szobák 3 koronától, KÉTÁGYAS szobák 5 koronától 
fűtés , v i l ág i t á s és k i s zo lgá l á ssa l . A szobák fel tét len t i s z t ák . 

Hosszabb tartózkodásnál engedmény. 

Újonnan bevezetett Pensió-rendszer, napi ellátás 4 koronáért 

Napi háromszori étkezés. 

HAVI SZOBÁK 80 KORONÁÉRT. 

Nyomatott Kónai Frigyes kcn>¥uyuuicUyábau kőszegen 

S z o m b a t h e l y i J a k a r é k p c i u l á r 

J J é s z v é r c y t á r s a s á q 

kőszegi fiókja, 
KOT/ Í ' J ; . K irailv-úi O . «/.. 
S t r u e z s z á l l o d a m e l l e t t 

E l fo i fad: h,-'tclL'ket 4 ",,-os u i n , 
tozással bet t k 

számlára A kamatoz,is a betetet kóvető napon kezdődik 
betét kiűzetésekéi felmondás nélkül eszközöl 

Leszámítol: J ; ü"»*ti és nugánvál-
tokát mindenkor a legelőnyösebben 

Folyósít: r e n d * » törWsitét*jttaálogktHciöni cet 
földbirtokokra es városi házakra . maga-

sabb k ama t ú k ö l c s önöke t a l a c s onyabb k ama t ú 
k ö l c s önökké vá l toz ta t ( conver t á l ) . 

Értékpapírokat : n ' l 'M árfolyamon vesz és elaJ; 
tozsJei megbízatásokat eltogaJ 

Szelvényeket: k , , l t s ' ímentesen bev.ut; s/elwnv 
£ ivek.-t a szelvényutalvány (talon) 

alapján Jijmentesen beszerez 

Átutalásokat, ^fizetéseket eszközöl a világ I .„-
mely piacán teljesen Jijmentesen 

Értékpap í rokra : alUmi- ^ 1.4 
L — — előleget aJ 

Sorsolás alá eső értékpapírokat arlolyamvcs;-
tesseg ellen biztosit 

Értékpapírokat es crtckckL'1 "rzcsrc 

L. ü lesre átvesz 

Tekintettel, hogy hazánk legirtgyobb pénzintézetével " 
Pesti Hazai Klsö Takarekpenztar K.'yesülettel szoros össze* 
kottetcsben áll, mindenféle takarékpénztári cs banküzlet1 

megbíz st a legelőnyösebben bír lebonyolítani. 
Mint az Klső Magyar Altalános biztosito társaság ügynök-
ségé mindenféle biztosítást eltogaJ és felvilágositassal kvsz-

». ggel szolgai. 

K ö z p o n t : Szombathelyi (regi) Takarekpenztar 
Szombathe y A l a ku l t : 1867-ben 

Alap t őke 1,600.000 kor . T a r t a l é k o k : 400.000 kor . 
Taka rékbe té tek 15 m i l l i ó k o r on án fe lü l . 

Sa j á t t öké i 2,250.000 k o r o n a . 

STOCK-
COGUAC 

MEDICIN AL 
hivatalos álomzárral ellátott 

palackokban mindenütt kapható 

CAMI3 ésSTOCK 
gőzüzemű g y á r á b ó l 

BARC0LA. 

A PEREGR INUS zarándoklat rendező-bizottság 

zarándok-különvonatot 

indit Lourdes-ba 
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