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Szünidő. 

(V. L.) Csakugyan benne vagyunk egészen 

a szünidőben. A parlament elnapolva. A megye-

házán nem lesz gyűlés, a törvényszéken nyári 

szünet, elutazik mindenki a meleg elől, csak a 

gazda arat javában . 

És a szünidőre mindenkinek egyaránt 

szüksége van. Minél idegesebb, minél nehezebb 

időket elünk, minél jobban koptatjuk idegeinket, 

annál jobban rá leszünk utalva, hogy a ju l ius 

és augusztus vak melegében izzó agyunk szellemi 

munkát ne végezzen. Az iskolába befogott 

gyermeket valahogy ne erőltessük rá, hogy a 

szünidőben is a könyveket bújja. Ugy latszik, 

nagyon egészséges felfogás kerekedik föl, amely 

turista botot ad a diak kezébe, hátára a turista 

zsákot, zsebébe néhány nikkel pénzt és menjen 

a diák világot látni, jobbára az apostolok lován. 

Kellő ellenőrzéssel, kellő okossággal egészsége-

sebben eltölteni a szünidőt diáknak nem lehet. 

Hanem ha a magyar középosztály belenevelődik 

abba a tudatba, hogy gyermekének önál ló 

lépéseket kell tenni a szünidőben és testét az 

egészseges gyalogolással némely részben mosoly-

lyal fogadott nélkülözésekkel kell elkölteni, — 

akkor a diák szállók intézményét meg ke" 

honosítani, éppen ugy, mint a külföldön. Az is 

okos dolog, hogy a városok csenevész gyere-

keit a szünidei-gyermek telepekre elviszik jó-

tékony adakozás alapján. Es bámulatos, hogy 

a zebegényi, a balatoni nyaralás két hónapja 

micsoda csodás változást hoz a gyermek minden 

szervében. Vére több lett, fakó arcszínét ott 

hagyta az erdő fái alatt és a varosba, ahol 

néhány hónap múlva ismét fakó szinü lesz, — 

elvitte üde, piros, egészséges arcocskáját. Persze 

hogy a sok szaladozás és gimnasztika testi 

súlyát valami nagyon nem gyarapította, de 

átlag az egészségesen íejlő testi súlyt a gyer-

mek megszerezte. 

Es ne tagadjuk, hogy az a hivatalnok, 

aki néhány hétre ott hagyja hivatalos helyiségét 

és testét lelkét csendes elvonultságban pihenteti, 

nem hasznos a közre, a melyet szolgál. Mikor 

újra hivatali asztalahoz ül, egész mas lélekkel 

kezdi meg újra robotját, a testi és lelki pihent-

ségnek jeleivel, ami munká ja minőségére jelen-

tekeny tényező. Az a hivatalnok, aki pihenés 

nélkül bent ül hivatalaban. a taposó malom 

egyhangú munká já t véli végezni. Lehetetlen, 

hogy alkotó munka az agyonsanyargatott és 

agyondolgozott emberben megteremhessen. I)e 

a mi klimatikus viszonyaink is olyanok, hogy 

szinte embertelenség lenne kívánni sok meleg, 

gyötrő, kánikulái napon a szellemi munkát . 

Azért örü lünk , hogy a közhivatalnoki működés-

ben szinte intézményesen kidukál a hivatalnok-

nak a nyári pihenő. Csak hivatali pályájának 

és munká j ának javára van ez. 

Ezek előrebocsájtása után felvethetjük azt 

a kérdést, a mi a nyári cikkíró részéről szinte 

elmaradhatatlan, t. i. hogy hol nyaraljunk? Ha 

a hazafias érzésünk szerint az az ember, aki a 

külföldre megy, vét hazá ja ellen, de viszont 

okos cselekedet a maga javara. Aki hazai fürdőbe 

megy, az hazafias dolgot cselekszik ugyan, de 

viszont annyi bosszankodásban lesz része, hogy 

szinte nem érte meg a pihenés óhajtott óráit. 

Mégis csak oda kell ki lyukadni , hogy ha igy 

is all a dolog, azért okosságunk és előrelátásunk 

azt parancsolná, hogy men jünk csak a hazai 

fürdőkbe. Mert ha egy-egy fürdőt sokan fel-

keresünk, a vállalatnak a közönség igényeihez 

fel kell fejlődni. Igaz, hogy egy pár esztendeig 

a magyar fürdők nem fogják tudni kielégíteni 

a közönség igényeit, de minél következeteseb-

ben megmarad a közönség a mellett, hogy a 

hazai fürdőket istápolja és idegenbe pénzt nem 

visz, — annál bizonyosabb, hogy rövidesen a 

helyzet megváltozik és a magyar fürdő-vallal-

kozas kedvet kap. 

Csakhogy mindezeket hirlapi cikkekkel meg-

csinálni nem lehet. Ide a közönség egyöntetű 

tervszerű és S Z Í V Ó S kitartása kell. Képes-e arra 

a magyar közep-osztály, — kötve hisszük. 

Azért marad minden a régiben és a nyáron ki 

erre megy, ki arra. 

Városi közgyűlés. 
— 1913 j u l i u s 3. — 

A tárgysorozat nagyfoutossága nem állott arány-
ban a képviselők megjelenésével. Alig egyharmada 
jelent meg a tagoknak, pedig jórészt oly ügyeket 
tárgyalt, melyhez kétharmadnak jelenléte kötelező-
nek kellene lenni, dulius hőségtől tartani nem volt 
ok, ellenkezőleg, nagyon hűvös volt s hűvösen folyt 
a tárgyalás is. l'edig egyik-másik kérdéstől még 
melege lesz a képviselő uraknak és az általuk kép-
viselt adótizetőknek. 

Máskor, mondjuk például egy Ege-alapítvány 
adományozásánál, vagy egy negyedmesteri állás 
betöltésénél, csordákihajtás elhatározásánál, no meg 
néha valamely épitő munka kiadásánál bezzeg nagy 
kebbol-lobbal értekeznek és korteskednek, de mikor 
az önkormányzatról vau szó, még az a kevés is aki 
kötelességszerűen eljön az ülésre, az is teljesen tájé-
kozatlan, sót még az a kis társaság is (valamikor párt-
nak is mondhattak) mely élénkebb érdeklődést tanú-
sít a közügyek iránt, annyira se készül az ily fon-
tos ügyekre, mint máskor a fentebb említettek bár-
melyikére. Nem csoda tehát, ha egyik fontos ügy-
ben sem találta fején a szeget. Célba vette, de 
mindig melléje ütött. 

Az önkormányzati szabályrendeletnél például 
elérhették volna azt, hogy kireparálják a múltban 
elkövetett hibát: némely tiszteletbeli állások rang-
sorozását. Elmulasztottak. Persze kissé kényesnek 
tartották. Személyi okokból. Pedig azokat nem 
érinti. Szerzett joguk van. De jó lett volna legalabb 
a j ö v ő r e nézve szabad kezet biztosítani. 

Csak egyedül a polgármesteri állás rangsorozá-
sat tartottak fontosnak behatóbban tárgyalni. Egyik 
része a magasabb, nagyobb várost megillető táblazat 
szerint, a másik része a törvényben számunkra 
megállapított táblázat szerint, mert többet adni sze-
mélyi pótlék ciméu is lehet, de legalább nem köte-
lező. Ezt az egyetlen vitát provokált részét a tárgy-
nak is egyetlen szótöbbséggel döntötték el. Egyik 
kombinálni szerető városatya ugy jellemezte e sza-
vazást, mint a jelenlegi polgármester ellen irányulót. 
Nemcsak azért, mert ő maga is a törvényes táblázat 
mellett volt, hanem azért is, mert ugy mondja, akik 
többet akarnak adni, azok a többért — mas polgár-
mestert kivannak. Mi azt hisszük, hogy az a felte-
vés felében téves. Azon múlott, hogy nem volt senki, 
aki a közgyűlést kellően és meggyőzően felvilágo-
sította volna. 

A nyugdijszabályzat módosításánál mintha már 
egy kissé észre tértek volna. Tiszteletbeli állásokat 
rangsorozni? no jó, ez még mngjárja. Végre is fi/etni 
kell. De hegyibe még nyugdíjas kodvezményeket 
adni, az neui tetszett. És mert nem tetszett, hát 
ugy haiározták, hogy csak ez évtől száinitólag. Ezt 
ugyan eltalálták ! Majd a többit megmondják és 
megadják felsőbb helyen. 

Az utakra küldött államsegélyt majd ho^y el 
nem nyelték a fuvarozók. Azt indítványozták, hogy 
szállítsák le a vámot. Jó, hogy nem volt tárgyal-
ható, különben még erre az államsegélyre is ráfizet-
hetnénk. 

A vasutas árvaház leszámolása is kényesen 
hangzott. Felületes számításból többet adtak ki Egyik 
képviselő, ki már rég sürgette, elment előle, egy 
másik meg most próbált elégedetlen lenni. Karba 
veszett ez is, az is. A megváltozhatatlanba még a 
hatalmas cárnak is meg kell nyugodni. Hát még 
inikor olyan igen kedvesek azok a vasutasok. 

A laktanyavótel igen kényes ügyét még csak 
nem is tárgyalták. Felolvasták, elutasították, punk-
tum. I>e mi lesz, ha ez a punktum csak — koma? 
Ugylátszik a város baleset ellen is biztosított. .Tó 
lenne, mert ez csakugyan — bal eset. 

Ami ezután következett, már csak nagyon meg 
ritkult sorok előtt történt. Egy névszerinti szavafás 
pattantotta ki, hogy 13-an vannak jelen. Rögtön még 
kevesebben lettek. (No persze, az ember majd még 
az életét is kockáztatja 1) 

Nem is volt szerencséje a 13 alatt tárgyalt 
ügyeknek. 

Akik illetőséget kerestek, meg nem találták. 
A társaskocsis több viteldijat akart, nem kapott. 
Kgyik erdőőr hurcolkodási illetményt kívánt. Majd-
nem meghurcolták. Még a polgármester vasbetonos 
tömeges hídépítési kedvébe sem jártak, pedig négy-
méteres gyalogbürüket ajánlott, ami t. i arra lehet 
jó, hogy drágább, de nem kell rajta libasorban átjárni. 

Szerencsére az utolsó tárgynál, a polgármester 
két havi szabadságolásánál már csak olyan kevesen 
voltak jelen, hogy az egyhangú határozatot mi sem 
zavarta. 

Mi sem zavarjuk tovább az olvasót, hanem el-
mondjuk a közgyűlés határozataii. 

1. Az Irottkő uj tornyának vasárnapi ünnepé-
lyes felavatásához a meghívást tudomásul vették. 

2. Az önkormányzati szabályrendeletnek törvény 
szerinti módosítását elfogadták. Pontosabb részletei: 
hogy a polgármestert a nagyobb városokra meg 
állapított VII. rangosztályba sorozták, hogy még .'gy 
tanácsosi állás köteles szervezése végett az eddigi 
aljegyző közgyámi állást közigazgatási tanácsosivá 
szervezték át. (Annyi lesz a tanácsban a tanácsos, 
hogy vele kikezdeni nem lesz tanácsos!) A tis/.ti 
főügyészből ügyész lett, a városi gazdából munka-
felügyelő és mérnöki állást szerveznek, de csak 
szerződéses pausal alapon. 

3. A nyugdíj szabályrendeletnek szintén törvényes 
alapon való módosítását elfogadták. Fontosabb rész-
latéi: hogy az állami és törvényhatóságihoz hasonló, 
tehát egymásnak beszámítható, — hogy skála szerinti 
lakbér-nyugdíj is kijár — hogy az özvegyeknek az 
eddiginél nagyobb minimumot biztosit, a gyermekek-
nek esetleg 24. életkorig nevelési járulékot nyújt s 
hogy megengedik az özvegyeknek egy másik lérj 
általi eltartását, anélkül, hogy igényét ujabbi özvegy-
ség esetén újra elveszítené. A temetési járulék a 
jövőben fizetési skála szerint fog kijárni. (Az egész 
nyugdijszabályzat odatendál, hogy „vig özvegyeket" 
szaporítson.) A jelenlegi nyugdíjasoknak járandóságát 
2ü'/» al emelik drágasági pótlékul. Az orvosi és 
ügyészt, mert állaisuk eddig tiszteletbeli volt, Szova 
Ferenc indítványára csak ez évtil kezdve veszik fel 
a nyugdíjintézmény tagjaivá. 

4 Az utak fentartásához a kereskedelmi miniszter 
évi 30ÜÜ korona segélyt utalván ki, örömmel tudo-
másul vétetett. 

5. A járvány kórház megépítésével újra is 
Csanits Sándor bízatott meg, mert költségvetésében 
észlelt hiányát kiig.izitván, ismét ő az olcsóbb ajánlat-
tevő. 

(í A vasutas árvaház segélyének 11H000 koronás 
elszámolását tudomásul vették azzal, hogy a tévedés-
ből tulfizetett telektulajdonosoktól a többlet öszeg 
viszaköveteltessék. 

7. A zalabér-sárvár -kőszegi vasútra megszavazott 
torzsrészvény jegyzés felsőbb jóváhagyása tudomásul 
vétetett. 

8. A laktanya társulat egyezségi ajánlatra való 
felhívását a közgyűlés egyhangúlag elutasította. 

9 A csendőrlaktanyának J^X) korona évi bór 
melletti bérbeadására a felhatalmazás megadatott. 

10. A Frigyes laktanyának tűzbiztonsági külső 
vaslétrákkal való felszerelését jóváhagytak. 

11. Esterházy herceggel kötendő f«-lső erdei 
vadászbérleti szerződés jóváhagyatott. 

12. Karner Vilmostól az olmódi uton levő hid 
mellett vett telekvétel jóváhagyatott. 

13. Deutsch Samu, Kulcsár Oyula, Kolman 
Ferenc, Sárközi Sándor, Szén József, Kis Kálmán 
illetősége megtagadtatott. 

14. Polgármester-helyettesnek két havi szabad-
ság engedélyeztetett. 

15. Vasbeton gyaloghidak építésére irányuló 
polgármesteri előterjesztés mellőztetett, mert tul-
szélcsre tervezettek és igy igen drágák. 

l(i. A társaskocsi-tulajdonos viteldíj felemelési 
kérvénye mellőztetett, mert még csak nemrégiben 30 
fillérről 40-re emeltetett. 

17. Kéry erdőőr hurcolkodási illetménye meg-
tagadtatott, mert áthelyezése fegyelmi okokból történt. 

Már majdnem este volt mire a közgyűlést 

befejezték. 

V á r o s i ú g y e k . 
t i 10 913 Hirdetmény. 

A mezőrendőrségről szóló törvény értelmében 
az aranka minden évben irtandó. 

Kik a/, irtást elmulasztják, szigorúan meg-
büntettetnek. 

E L Ő F I Z E T É S I A R : 

Egész évre 8 korona, fél évre 4 korona, negyed 

évre 2 korona, egyes szdm dra 11 fillér. 

Előfizetési pénzek a kiadóhivatalhoz cimzendők. 

2 v £ e g - j e l e n i l £ m i r i c i e n . v a s á r n a p . 

Felelős szerkesztő és kiadó: RÓNAI FRIGYES. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: Kőszeg, Várkör .'19. szám. 

Hyilrtér sora 10 fillér 

Hirdetések nag^sdg szerint Jutdnyos drban 

szdmitafnak meg. 

X X X I I I . évfolyam. 27. szám. Kőszeg, 1913. jul ius hó 6 -á n . 

KŐSZEG ÉS VIDÉKE 



Felhívom tehát a mezőgazdákat, hogy az 
arankát irtsak. mivel az irtást az illető közegekkel 
ellenőriztetem. 

Kőszeg, 1913. junius hó 2ti-án. 
Auijiis/i Jánst, polK»rnie»ter h. 

i«>w ui3 Hirdetmeny 
Másodosztályú rendőri állásra pályázatot hir-

detek Fizetése 700 korona kezdőfizetés, J40 korona 
lakbér s ruhailletmény. A fizetés fokozatosan emel-
kedik 1000 koronáig. 

Pályázati kérvények felszerelve f hó J0-ig a 
városi tanáeshoz benyújtandók. 

Kiszolgált altisztek előnyben részesülnek. 
KOszeg, 1913. junius hó 2. 

Augusrt János, polgármester h. 

Helyi hírek. 
Főgimnáziumunknál a pannonhalmi főapát dis-

poziciója folvtán a következő változások lesznek : 
l>r. Vid Jeromos és Lengyel Zénó tanárok Pápára 
helyeztetettek át, helyettük pedig Kőszegre kerülnek 
lloíler Konrád és Vazul Tamás bencéstanárok Pipá-
ról. Előbbi szónok, utóbbi primiciáns. 

A vasutas szovetsey igazgatója Faludy .József 
e héten ismét városunkban időzött s ezúttal tobb 
heti nyaralásra elhozta családját is. 

Dr Husíhy Mihály járásbirósági jegyzőt a győri 
táblához tanáesjegyzővó nevezték ki. Szerdán tiszte-
ielére bucsuvacsorát rendezett az ügyvédi kar, me-
lyen a birói kar is résztvett. Itt Szovják Hugó 
ügyvéd méltatta a távozónak kiválóságát, akit nem-
csak a jogaszok, de a város társadalma is nagyra-
becsült sajnálattal látja távozását. Az ünnepelt 
meghatottan köszönte meg ezt a kitüntető figyelmet. 

A v isutas árvaház igazgatojava a szövetség 
Hódig István Nlav. igazgató-tanitót választotta meg. 
aki már évek hosszú során át működött a Máv. 
igazgatóságánál, mint az iskolaügyek egyik előadója 
s igy ezen állásra hivatott szakférfiú kerül. Gond-
nokul Kiss (íéza okleveles gazdatisztet választották 
és házvezetőnővé, mint már mult héten irtuk, Farkas 
Gézané. Az intézet orvosa továbbra is dr. Lauringer 
János marad. 

A becsujhelyi akadémikusok, összesen mintegy 
ÍJO-au e hó vége felé érkeznek városunkba többheti 
tartózkodásra, mely idő alatt terepfelvételi gyakor-
latokat végeznek. Kíséretükben 12 tiszt és 19 altiszt 
lesz. A katonai alreáliskolában nyernek elhelyezést, 
a tisztek részben a városban lesznek elszállásolva. 

Halálozás Kvek óta tartó szenvedésektől váltotta 
meg a halál Szeybold Frigyes mészárosmestert 0»J 
éves órában. Özvegye és két leáuyárvája gyászolja. 
Néhány éve visszavonult virágzó iparától beállott 
súlyos betegsége folytán. Azóta már csak ritkán 
láttuk a/. egykor szorgalmas, munkás polgártársunkat. 
Temetése ma délután 4 órakor lesz Király-uti házából. 

Halálo/as A „StruC-szálló tulajdonosa, Korner 
János, aki vagy 20 éven át a jóhiru lékai vendéglőt 
birta bérben s csak néhány évvel ezelőtt vette at e 
varos régi szállóját, több hónapon át tartott súlyos 
betegség után tegnap reggel hunyt el 50 éves korá-
ban. Özvegye, egyetlen fia s nagyon kiterjedt rokon-
ság gyászolja elhunytát, de őszinte részvét nyilat-
kozo't meg a polgárság körében is, melynek érde-
mes tagjaként helyet toglalt a város és törvényható-
ság területén. Temetése m i délután lesz. 

Fuchs Ferenc ujmisest a püspök Pinkafőre nevezte 
ki sejfédlelkésznek. 

Eljegyzes Megyesy János, muraszerdahelyi 
csendőrőrmester eljegyezte Hoffraann Irmát, HufT:nann 
Feren<- háztulajdonos leányát. 

Az Irottko uj tornyát, melyben őr és menház 
is lesz, ma avatják fel a mult héten közölt ünnep-
ség keretében. Varosunkból a városi tanács, számos 
városi képviselő, a turista-egylet vezetői és nagy-
számú koz.in>ég ma reggel 7 orrkor indult az Ohá-
zon át a felavató ünnepe. 

A vasutas arvahaz felavató ünnepélye véglege-
sen augusztus 10-ére van megállapítva. A szövetség 
legutóbbi igazgatósági ülésen már megválasztotta a 

tagit rendező bizottságot, mely Kőszeg város 
bizottságává! együtt fogja az országos jelentőségű 
nagyszabású ünnepre való előkészületeket megtenni. 

A roegyleti tancestely jövő héten lesz. Ma 
küldik szét a meghívókat és belépti jegyeket a 
biztos nyeres' get felajánló tombolajegyekkel. Annyi 
sok értek 's és igazan érdemes tárgyat ajándékoztak 
az egyesületnek, hogy aki a jegyet megtartja, nem 
hiába adta ki pénzét. Jótékonyságot is gyakorolt, 
jó zenét is hallgatott, táncolhat is, gyönyörködhet 
is. meg olyan nyeieményhez is juthat, mely messze 
felülmúlja a két kororrát. Pezsgő, cukorka, likőr, tea, 
sütemény, szappan, illatszer gyárosok igen szép s 
nagyon sok tárgyat küldtek, de a helybeli családok 
és kereskedik is kitettek magukért Egyik másik 
10—20 tárgyat is küldött. Egyik legértékesebb nyere-
mény tárgya a tombolának lesz azon csodaszép, 
nagy váza, melyet gróf Erdődy Üyuláné küldött. 
Más előkelőségek is küldtek művészi értékii aján-
dékokat A tombolajáték rendjét pontosan magyarázza 
a meghívón való leírás. Mindenki maga húzhat 
számot és a távolmaradók részére a rendezőség. 

Nyer tehát az is, aki akadályozva van megjolenni, 
de másnap délig el kell jönni nyereményeért. Az 
estélv tuiajdonképen már délután a kertben veszi 
kezdetét a városi zenekar hangversenyelőadásával, 
mely időben a kisorsolást is estközlik. Kedvezőtlen 
idő esetén azonban ez elmarad és a táiu-estély cigány-
zenekar mellett 8 órakor kezdődik, ez esetben pedig 
a kisorsolás éjfélkor lesz. 

A kőszegi tűzoltó egyesület küldöttségileg vett 
részt mult vasárnap a körmendi tűzoltók 40 éves 
jubileumán, mely nagyszerű ünnepély a hercegi vár-
lak nagy dísztermében 700 tűzoltó jelenlétében folyt 
le. A vármegyei szövetség is ugyanekkor tartotta 
közgyűlését, melyen újra megválasztották a régi 
tisztikart és a visszalépett Ajkay Zoltán helyett al-

i elnök gróf Erdődy Tamás lett. A járási tüzrendé 
szeti felügyelőket is újra választották. A kőszegi 
járásban megmaradtak : Kirchknopf Mihály, Stelczer 

i Adolf és Leyrer János. 
A sportünnep, a helybeli Sportegyesület által 

rerrdezett atlétikai verseny, footbailmérkőzés és ezt 
követő táncestély nagyszerűen sikerült. Szép számú 
közönségnek élénk érdeklődése mellett folyt le az 
atlétikai verseny, melynek következő eredménye lett: 
100 yardos síkfutás: 1. Horváth Béla 11 mp , 2. 
Dombay Alajos 400 yardos síkfutás: 1. Müllór 
István, 2. Krausz Gyula. Diszkoszvetés: 1. Müller 
István 31.50 in., 2. Schuller Ferenc 3124 m. Suly-
dobás: 1. Schuller Ferenc 10.11 m., 2. Lelovits 
Gyula 9'65 m. Gerely vetés: 1. Schuller Ferenc 43 55 
rn., 2. Szentmiklóssy Ottó 43 35 m. Magasugrás: 
1. Stirling László 170, 2. Müller István 1 60 m. 
Kudugrás ; 1. Telkes József 2 70, 2. Müller István 
260 m. Mint versenybizottság Kőszegi József egye-
sületi elnök, Gréczy Béla hadnagy és Lóránt Gyula 
tanár működtek közre. Az eredmény kihirdetése 
után a Sz. S. E. II. csapata 3:1 arányban lett a 
győztes, ami csapatunkra nézve nem kedvezőtlen, 
mert nsryanez a múltkoriban 7 :0 arányban verte 
meg Hü képét mutatja ez annak, hogy a védelem-
ben megerősödtek és csak a gól lövésben nem 
sikerült még elég ügyességet, nyugodtságot s kellő 
össsjátékot elérni. Mindazonáltal dicséretes a haladás 
s Balogh, Freyberger, FeigI, Tamás, Wodusek, Hauer, 
Pungor, Preisz, Fojta, Kovács ós Steininger 
sokszor nagyon szépen játsztak. Wodusek lőtte a 
gólt A vendégcsapat eredményének értéke még 
csökken, ha figyelembe vesszük, hogy az egyik gólt 
a kapus távollétében lőtték, s hogy egy öngóllal a 
mi csapatunk szaporította az elért hármat. — Este 
a Mulató helyiségeiben nagyon sokan jelentek meg 
és bár meglepő számban láttuk a szép nemet kép-
viselve, mégis több volt a táncos és eleget is tán-
coltak, ami nem mindig igy szokott lenni s azért e 
helyütt is dicsérőleg említjük; ott a mulatságon 
leányaink megelégedettsége s hogy a tánc hajnalig 
eltartott még ennél többet érő elismerés. Az első 
négyes alatt a sportegylet elnöke szívélyes és buzdító 
szavak kíséretében osztotta ki a nyerteseknek a 
diszes emlékérmeket, melyeket a hölgyek tűzlek 
mellükre Az anyagi eredmény is kielégítő. Az egye-
sület a tiszta nyereségből eddigi beruházásaikat és a 
sporttér fentartását kiegyenlíteni képes, anélkül, hogy 
tagdijakat szedjen. Az egyesület ugyanis alap-
szabályainak jóváhagyása és végleges megalakulás 
előtt a jelentkezett pártoló tagokat terhelni nem 
akarja. 

Spor th í r . Footballverseny lesz ina délután 5 
órakor. A Magyar Államvasutak szombathelyi foot-
baIIcsapata fog az itteni egyik csapattal megmér-
kőzni. — Másik csapatunk Vasvárott veszi lel a 
versenyt az ottani lapdarugókkal. 

Á ka th jotakony noegyesulet tisztelettel kéri 
mindazokat, akik a tombolához ajándékot szántak, 
szíveskedjenek azt keddig mindenesetre elküldeni. 
Sok tárgyra van szüksége, minden adománvt szíve-
sen fogad. 

A vasutas árvahaz e lnevezése miatt harc folyik 
az ellenzéki sajtóban. Annak idején, mikor az árva-
házat megpendítették, a nagyszakállú Batthványi Tiva-
dar gróf volt az elnöke s állítólag akkoriban ugy 
határoztak volna, hogy az ő nevét fogja viselni, 
ellenben most csupán „vasutas árvaház" elnevezést 
határoztak, nehogy politikai vonatkozású legyen. 
Akárhogy is határoznak, mindig csak „vasutas árva-
ház" lesz az s mert az lesz, legegyszerűbb ós leg-
bölcsebb ha csak ezt a cimet viseli' 

A hidepitesek bámálatos lassúsággal folynak 
ugy a Széchenyi-sétányon, mint a Szent János-hid-
nál. Aligha lesznek képesek a kitűzött időre elkó 
sziteni. Az érdekes vasbeton szerkezetek munkálatait 
mindig nagyszámú érdeklődő kiséri figyelemmel s 
a tapasztalt lassúság mellett nem lesz nehéz minden 
ága-bogát kitapasztalni s azt is. hogy miképen nem 
kell csinálni. 

A hegyközseg mult vasárnap a szőlő- s gyümölcs-
termelők óriási érdeklődése mellett megalakult. 
Auguszt János h. polgármester ve/ette az alakuló 
közgyűlését, melyen Sopronból jelen volt Bernhard 
Rezső szőlőszeti fe ügyelő is, aki a megalakulás mellett 
meggyőző érvekkel beszélt. A megalakulást egyhangn 
határozattal történt és az alapszabályokat is ugy 
fogadtak el amint az e célra kiküldött bizottság 
nagy körültekintéssel megszerkesztette. Az ezután 

megtartott választás is egyhangú volt. Meg-
választattak rendes tagokul Auguszt Iinre tzeke 
Gusztáv, I)ora Lajos, Freyler Lajos, Gurtl Ödön, 
Horváth Béla, kapuéi Tófor (Mecséry-utcaj, 
Karner Vilmos, Krötzl Ferenc, Kuntner Ferenc (sánc-
árok), Kuntner József (Sziget-utca), Maitz Gusztáv, 
Marton Károly, Németh Iiure, Paszner József (teresük -
utca), Riegler Károly, Hóth Sándor, dr. .Schnoller 
Aurél, Schönbauer János, Schwartz Károly (Jenő-
főherceg-utca i, Szova Ferenc, Waisbecker Ede, 
póttagokul: Bauer Alajos, Kappel Mihály (Hegyalju-
tuca). Kappel Tólor (\ árkörj, Lainp Józset (Szigot-
utca), Hátz János, (Hegyalja-utca), Tompeck Antal 
IKirály-ut). Hegybíró lett: Schlögl Ferenc, hegy-
mester Nagy Lajos. — A hegyközség megalakulasát 
már többször megkísértették, de sohasem sikerült. 
Most különösen a népszerűvé lett viharágyuzás kér-
dése vitte rá szőlősgazdáinkat, mert ennek fentartása 
városi kezelésben azért bizonytalan, mivel felsőbb 
helyen szerzett tapasztalatok alapján kárbaveszettnek 
tekintetik. Itt azonban erősen biznak benne, mert 
azóta, hogy megvannak csakugyan ritkábban volt 
jégkár; nagyobbmérvü egyszer sem. E tekintetben 
persze idiivel majd más meggyőződésre jutnak itt is 

addig is fen kell tartani minden áron, de a hegy-
község szakszerű és erélyes kezelése hivatva van 
még sokkal fontosabb közérdekű kérdésekben hasznos 
működést kifejteni, nemcsak a rendtartásban, hanem 
az okszerű szőlő- és gyümölcstermelés érdekében. 

A f o t e r i to ronyóra nem méltó arra a szép goth 
stylü remek templomra. Sohasem jár rendesen, igen 
sokszor meg egyáltalában nem. Pedig erre az órára 
szükség van. Nem lehetne arról tenni, hogy oda 
megbízható óra, vagy hozzáértő kezelő kerülne ? 
Erre szívesen áldozna a közönség, de a város is. 

A vendeglok szál lok s k a v e h a z a k r o l alkotott uj 
szabályrendeletet végre jóváhagyta a belügyminisz-
ter. Mintegy négy év kellett ehhez. Most azonban 
végre meg van és ez sok visszás állapotot lesz hivatva 
rendezni, ha végrehajtásában a hatóság kellő erélyt 
fog kifejteni Újítás a szabályrendeletben, hogy a 
bejáró vendéglők kapuszinében villamos lámpa alkal-
mazandó, hogy az összes nyilvános helyiségekben 
az illemhelyek vizzel öblíthető berendezésüek legye-
nek, a kávéházakra nézve pedig az, hogy a feliróuő 
sem a helyiségben, s még kevésbbé külön helyiség-
ben a vendégek asztalához nem ülhet, kiszolgálást 
nem teljesíthet. 

A hus Szombathelyen már olcsóbb lett. Saját 
elhatározásukból tették-e az ottani mészárosok avagy 
a hatóság közbelépése iolytán, nein tudjuk, de azt 
igen, hogy itt teljes közönyöséggel nézi ezt a hal-
latlan visszaélést a régi drága árak fentartását a 
hatóság is, a közönség is ésjóltes/.ik a mészárosok, 
ha ők is. 

Ü z l e t - a t v e t e l . Kaippel Tófor, szombathelyi ké-
ményseprő mester a kéményseprési jogot Brenner 
Lajostól vétel jutján megszerezte és azt !'. óv julius 1. 
óta saját felelősségére tovább gyakorolja 

A gyepmester t leküldték a budapesti Pasteur-
intézetbe veszettség elleni beoltás végett. Megmarta 
az egyik őrizetbe levő eb, mely a veszettségre igen 
gyanús. Valószínű, hogy az ebzárlatot meghosszab-
bítják. Sajátságos, hogy mégis, bár pórázon vezetve, 
de szájkosár nélkül látunk sok kutyát vezetni. Miért 
tűri ezt a rondörseg ? Az ebtulajdonosok pedig miért 
oly könnyelműek ? 

Draga borozás. Horváth Ferenc olinódi gazda 
kedélyesen borozgatott Schermaun vendéglőjében s 
ugylátszik a szükségesnél jóval többet, mert akikkel 
beszélgetett, azokra egyszerre csak megharagudott 
olyan ma már parlamentárisai! is elfogadott néhány 
kiszólásért, hogy felügyelet nélkül hagyott fogatjára 
kapva sietve hajtott a városház felé, hogy asztaltársa! 
ellen panaszt tegyen. A városház-utcában azonban 
fiatal lovai valamitől megijedtek, száguldani kezdtek, 
Horváth képtelen volt lovait megfékezni, melyek 
nekimentek a belvárosi vaskerítésnek ós azt hat 
méter hosszúságban megrougálták, a lovak is meg 
sérültek, gazdájuk pedig lepottyant a szekérről. Most 
azután utrendőri, vigyázatlan hajtás, ittasság, kocsi-
jának névtábla nélkülisége miatt, no meg a kártérí-
tésért megindult ellene az eljárás. Drága borozás! 

A Pakson ta la l t hulla nem Jánosa István, kire 
a személyreirás csak részben illett. Bendőrségünk 
a beszerzett adatokat elküldte Szentgotthárdra, hon-
nét ugyanazon időben Kadakovisch Gyula bankigaz-
gató tűnt el s kinek szetnélyreirása szintén sok 
hasonlatosságot mutatott. Minthogy Pakson a lefény-
képezést lehetetlennek tartották, Badakovich hozzá-
tartozói Paksra utaztak, ott a hullát exhumáltatták 
s megállapították, hogy a Dunából kifogott hulla 
Badakovich Gyula. Jánosa Istvánt tehát tovább 
kell nyomozni. 

Rosenkranz M a r t o n t á n c t a n f o l y a m a tegnap nyí-
lott meg a Mulató nagytermében. Tanulók szép 
számban jelentkeztek, mindazonáltal, .kik a táncok 
tatásban részt venni óhajtanak, még most is fölvé-
tetnek, inig a tanítás kezdő stádiumban vau. 

Baleset. Wernitz Jenő tanuló lóra kívánkozott. 
A marhavásártéren lovat őrző egyik altiszt szívesen 
ültette a ló hátára, de vesztére a szegény fiúnak. A 
ló ledobta, miáltal súlyos sérüléseket szenvedett. 

J-ehér íBéla 
Szombathely J{irálij-utca 5. sz. 
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Rendkívüli nagy óra- és ékszer-raktár. 
C)ra- és ékszer jav i tó műhely saját szakképzett felügyeletem alatt. 
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Lopás A kölbli-uton szénát hazaszállító velemi 
lakos kabátját a kocsi szénanyoinórudjára akasztotta. 
Hazajövet is meg ott volt, de hiányzott belőle a 
kése és a pénztárca, melyben husz koronás papír-
pénz volt Feljelentésére megindult a nyomozás, de 
eddig eredményre nem vezetett. 

Fel tör tek a zsinagóga gyüjtőperselyét. Csak 
néhány korona volt benne. A „munka" arra enged 
következtetni, hogy bejáró, a viszonyokkal ismerős 
egyén követhette el A nyomozás folyamatban van. 

Uj vendeglöt nyitott a Szarvas vendéglő eddigi 
bérlője, Skriba Sándor, Deák Ferenc utca 11. szám 
alatt (volt Spitzer-féle ház), melyben tobb szálló 
szobát bocsát a vidéki közönség rendelkezésére. 
Bővebbet az o lapban közölt hirdetésben az utolsó 
oldalon. 

Tanco lok erdekeben. Mint értesülünk Sefcsik 
József oki. tánc- és illemtanitó Kőszegen letelepedett 
és állandóan itt lakik. Tánctanitását jelenlegi elfog 
laltsága iniatt az őszi hónapokban fogja megkezdeni, 
a legújabb modern táncok tanításával. 

A szombathelyi színházi zenekar játszott tegnap 
este az Elité-kávéházban Nagyon sokan hallgatták 
és szép játékukat meleg elismerés honorálta. Belépti 
dij nem volt, de a közönség az elárvult érdemes 
zenésztársaságnak kielégítő gyűjtést nyújtott és a 
kávés is gavallérosan látta el őket. 

A csecsemő e lva lasztasa gyakran igen sok 
nehézséggel jár és éppen ezért az anyának csak 
ajánlható, hogy kis gyermekének az elválasztás 
kezdetén szopóüvegben naponta egyszer csakis vízzel 
felforralva egy kis Nestlé-lisztet nyújtson. Lassanként I 
aztán két, három sót több étkezést is adhat, mire \ 
az elválasztás minden nehézség nélkül megtörténik, 
a gyermek szépen fejlődik és gyönyörűen gyarapszik. 
Próbadobozokat díjtalanul küld a Henri Nestlé cég, 
Wien, I., Biberstrasse 86. i 

Csontkepzodesi és fogzási nehézségeket nem 
szénved át az a csecsemő, kinél az elválasztás pilla-
natától kezdve a Phosphatine Falieres-t használják 
tápszer gyanánt. Ma már minden anya egyetlen 
óhajtása gyermekét az elválasztás idejétől kezdve csa 
kis e világhírű kitűnő gyermektápszerrel etetni, mert 
a Phosphatine Falieres nagyon könnyen emészthető, 
igen kellemes izü, 1 doboz 3 korona 80 fillér minden 
gyógytárban 

Vidéki hirek. 
hasz a Bornemissza csaladban. Kászonyi Bornem 

issza Gábor báró, cs. és kir. kamarásnak és nejének 
miss Louise Prieenek leányát Bornemissza llda báró-
nőt augusztus hó 4 - ikén vezeti oltárhoz Kohoncon 
kórosszoghi ós adoriáui Csáky István gróf, Szepes-
vármegyc örökös ura, a 10. huszárezred tartalékos 
hadnagya. Az jsküvő a in my asszony sógorának Thys-
son-Bornemissza Henrik dr báró rohonci kastélyának 
kápólnájaban lesz. 

Körmenden fényes ünnepségek között ünnepelték 
meg vasárnap az ottani tűzoltó-egylet 40 éves jubi-
leumát. L'gyane napon tartotta ott a vármegyei 
tűzoltó szövetség évi közgyűlését. Kengeteg tűzoltó 
és vendég érkezett e napon Körmendre. Ott volt 
Békássy István főispán is, ki átadta Horeczky (Jyula 
tüzrendészeti felügyelőnek a királyi kitüntetést: a 
koronás arany érden keresztet Meleg ünneplésben 
részesítették Pa vetíts Manó tüzoltófőparaucsookot 

A s á r v á r i polgári leanyiskola. Sárvárott f.óvi szept 
elsején megnyílik az uj áll. polg leányiskola. A kir. 
tanfelügyelő már elrendelte, hogy a szükséges tanter-
met rendezzék bj. — A vallás-és közoktatásügyi mi-
niszter pedig elrendelte, h >gy a polg. leányiskola tel-
jesen külön állólag építtessék. 

Tudtán kivül e lvá lasztot t feleseg. A szombathelyi 
törvényszéken érdekes esettel foglalkoznak. Kuzma 
Ferenc vendvidéki gazda válópert indított felesége 
ellen s minthogy ez sem a békéltető tárgyaláson 
sem a többi tárgyaláson meg nem jelent kimondták a 

válást. A térj nem sokára újra megnősül. Ekkor tudta 
csak meg az asszony, hogy házasságát felbontották, 
aki azért nem jelent meg, mert az idézéseket helyette 
férje irta alá. Erre megindították a férj ellen az eljárást 
okirathamisitás és bigámia miatt. I)e kitűnt, hoíy 
a férj nem bűnös, mert ő a vétivekre nem felesége, 
hanem saját nevét irta, a hibát tehát a bíróság 
követte el, hogy ezt nem észlelte. Most aztán az az 
érdekes eset áll fenn, hogy az elválasztás érvénytelen, 
— csakhogy a férj már időközben megnősult. 

Kibővít ik Lukácshaza á l lomását . A Kőszeg Szoin-
bathel közti vasúti útnak legfontosabb állomása Lu-
kácsháza. Az állomási épület azonban olyan kicsiny, 
hogy most a kőszegi közigazgatási bizottság azt az 
előterjesztést tette a kereskedelmi miniszterhez, hogy 
bővíttesse ki az állomást és egyutil teherrakodásra 
is rendezze be. 

L e t e r kút ja . Létér községe magasan fekszik a 
kőszegi hegyekben. Az egész falunak nincs egy jó 
kútja, mivel nem elég mély egy sem, tehát mindig 
kevés bennük a viz. A község ezokból elhatározta, 
hogy 700 koronát fordit egy kut ásására Aligha lesz 
elég. 

Heti krónika. 
Ki tör t az uj haboru A Balkánon minden föl-

borult. Hadüzenet nélkül, balkániasan megkezdőd >tt 
a véres háborúság és azok az anró nemzetok, amelyek 
előbb egymással szövetkezve döntötték le az ozmán 
birodalmat, most egymás ellen viselnek véres hadat. 
A balkán államok fővárosaiból érkezett jelentések 
mind arról szólnak, hogy a szerbek és bolgárok 
mindenütt a legnagyobb elkeseredéssel harcolnak, 
d e az ütközetekben résztvesznek már a görögök is. 

Mozgositas Romániában. Bukarestből hivatalosan 
jelentik, hogy a király elrendelte az egész román 
h idsereg mozgósításit. A mozgósítás délben meg-
kezdődött és kiterjed mind az öt hadtestre, a buka-
resti, krajovai, galaci, jasszi és kostanzai hadtes-
tekre A mozgósítás hire nagy lelkesedést keltett a 
városban Ferdinánd trónörököst örömmámorral 
ünnepelték. Feltűnő, hogy a monarchiát zajosan 
abcugolták, ami a sajtóizgatás következménye. 

Bulyaria a cárhoz. Szófiából hivatalosan jelentik: 
Danev, a Szobranje elnöke, azt a kérést intézte a 
cárhoz, hogy az orosz kormány tegyen lépéseket 
Belgrádban és Athénban, miszerint az ellenséges-
kedéseket szüntessék be, mert különben minden 
felelősség a szerb illetve a görög kormányt terheli 

Arad varos kepviselö jeve '.M>7 szótöbbséggel gróí 
Tisza István miniszterelnököt választották meg. 

Bizalmat szavaztak ujabban a kormánynak Zemp-
lén- és Temesvármegyében. 

A miniszterelnök edesanyja . özv. Tisza Kálmánné 
vasárnap 73 éves korában meghalt. Éppen aznap 
volt a miniszterelnök fiának : ifjú gróf Tisza István-
nak esküvője Sándor Jol.innal. 

Agyonlotte magat Doczy József pénzügyi segéd-
titkár, az országos hirü dalköltő ÖO éves korában. 
Idegbaja vitte a halálba. Remek dalai az egész 
országot gyönyörködtetik. 

Szent István csataha jó A király elrendelte, hogy 
az újonnan épülő hetedik csatahajót szent István 
nevéről kereszteljék el. 

Arv iz pusztít I íélinagyarországon. Egész héten 
zuhogott az eső Krassó-Szörényvármegyóben, a fo-
lyók és patakok annyira megdagadtak, hogy kiléptek 
medreikből és elöntötték a vidéket. Ujkaransebes és 
liuszkabáuya teljesen viz alatt vannak. 

A miniszter a gyűmólcstermeloker t A földmivelés 
ügyi miniszter tegnap leiratban értesítette a vármegyét, 
hogy a gyümölcstermelő vidéken nagy faiskolák 
szervezését folyamatba tette, hogy azok szolgáltassák 
a gyümölcstermelő gazdák számára a megfelelő 
gyűmölcsoltványokat, fakat, és cserjéket. Addig 
azonban, amíg ezeknek a nagy faiskoláknak szervezése 
befejezést nyer, a tfvümölcsoltványok elosztása koz 
pontilag történik és a fákat, oltványokat, vadcsemo-
téket, cserjéket stb. a földmivelésügyi miniszternél 
kell kérelmezni. A kérvények julius hó 30 ig adandók 
be a fóldmivelésugyi kormányhoz. 

Mai napig e.döntet len kérdés, hogy vájjon a hus 
vagy pedig a főzelék felel-e meg inkább az emberi 
szervezetnek. Némelyek éppenseggel nem nélkülöz-
nék a mindennapi húsételt, mások ennek a könnyen 
emészthető növényi eledelt okvetetlenül fölébe helye-
zik. Abban azonban mind a két nézet követői meg-
egyeznek, hogy a testnek munkaképessége fenn-
tartására elegendő könnyen emészthető ós emellett 

j leljesen ártalmatlan táp- ós élvezeti szerekre van 
'szüksége. Ezen tulajdonságainak köszöni az immár 
| -ií év óta legjobb hírnévnek örvendő Kathreiner-féle 
Kneipp malatakávé is rendkívüli elterjedését. Kiváló 
szakemberek véleménye szerint nincs egészségesebb 
ital a Kathreinernél. 11a meggondoljuk, hogy ezen 
kávékülönlegesség a Kathreiner-fele módszer folytán 
a babkávé zamatos izével bír és amellett annyira 
jutányos, ugy könnyen erthetővé válik, hogy miért 
kér a tapasztalt háziasszony bevásárlásánál csupán 
.valódi Kathreinert." 

Az a l l a tke r t este. A budapesti állatkert nemcsak 
azért érdekes, mert a világ mindenfajta állatjainak 
legszebb példányait lehet itt látni, hanem azért is. 
mert esténkint itt találkozik egész Budapest intelli-
genciája, a fényesen kivilágított tó mellett, a villa 
mos retlektorok által nappali világosságban tündöklő 
sétányokon és vendéglőben s gyönyörűséggel hall-
gatják a szimfonikus hangversenyt. Akárcsak az 
operában, olyan hatalmas tapsvihar jutalmazza a 
művészi előadásokat. 

A bogarak orszaga. Az állatkertben nem rég 
rendezték be a bogarak szobáját, mely a legérdeke-
sebb látnivalók közé tartozik. Gyönyörű forró égövi 
óriás bognrak és kaprazatos szinü pillangók vaunak 
gombostűre szúrva. Rendkívül érdekesek az élő 
tiotsáska meg a levélsáska, előbbit nem lehet meg-
különböztetni a galytól, utóbbi szakasztott olyan, 
mint a falevél. Rengeteg fajta bogár vau a terem-
ben, melyet most a legsűrűbben látogat a közönség 

A hazial latok csontlagyulása. Az állategészség 
ügyi jelentései; szerint ez évben is igen sok malac 
pusztul el csontlágyulásban. A betegség a foszfor-
vasas mész hiánya. A csontok nem elég kemények, 
a malacok e miatt sínylődnek és pusztulnak el. Ugy 
szoktak ellene védekezni, hogy foszforsavaé meszet 
etetnek velük, de ez nem pótolhatja a takarmányok -
ból esetleg hiányzó foszforsavas meszet, ellenben a 
takarmányban lévő foszforsavas mész sokkalta kóny-
nyebben emészthető Éppen ezért ujabb időben igen 
nagy súlyt helyeznek arra, hogy a rétek és legelők 
füterméseinek foszforsav és mész tartalmát műtrá-
gyákkal emeljék, mert azt tapasztalták, hogy a fosz-
forsavas mészben gazdag talajon olyan takarmány te 
rom, a melynek foszforsav ós mésztartalma van. Ez 
irányban Németországban végzett kísérletek bizonyít-
ják, hogy a szuperfoszfáttal megtrágyázott rétről le-
kerülő szénában 1)0-70 százalókkal emelkedett annak 
foszforsavas mésztartalma. A rótok műtrágyázása te-
hát nem csupán a széna mennyiségét fokozza, hanem 
minőségére is renkivül kodvaző befolyással van, mert 
az ilyen lótokról nyert széna ásványi anyag >kban gaz-
dagabb lesz, az abból táplálkozó állatok egészségeseb-
be 4 gyorsabban fejlődnek Arról persze nom is be-
szélünk, hogy a takarmányból a műtrágyázás követ-
keztében bőven terein s nem kell az állatot koplal-
tatni. 

A „Vasárnapi Újság- j ilius ii iki M á m a t pompás 
képek nagy mennyiségét közli: Szogyén-Marich 
berlioi nagykövetünk leányának temetéséről, a hét 
nevezetes halottjairól, köztük özv. fisz Kálmánnérói, 
Horáezius most felfedezőt tiburi villájáról, az'ógyallai 
csillagdáról, stb Szépirodalmi olvasmányok : Kvassay 
Ede regénye, Zöldi Márton novellája, Babits Mihály, 
Farkas Imre, stb. versei, Szép Ernő tárcája, Pékár 
Gyula regényes cikksorozata a rejtelmes Bretagneról. 
Egyébb közlemények, aktuális képek s a rendes 
heti rovatok. Irodalom és művészet, sakkjáték, stb. 
A „Vasárnapi l ' j^ig* előfizetési ára negyedévre ót 
korona, a „Világkrónikáival együtt hat korona. 
Megrendelhető a „Vasárnapi Ujs.ig" kiadóhivatalában 
(Budapest, IV., Egyetem utca 4 szám ) Ugyanitt 
megrendelhető a „Képes \ -plap", a legolcsóbb újság 
a magyar nép számára, félévre 2 korona 40 fillér. 

Vendéglő-megnyitás. 
Alulirott van szerencsém Kőszeg varos és 

környéke n. é. közönségének becses tudomására 

hozni, hogy mint eddigi Szarvas-vendéglő bor-

16je megvettem Deák Ferenc-utca 11. száin 

alatti (volt Spitzer-féle) házat és azt julius hó 

1-től kezdve a mai kornak megfelelőleg 

beszálló vendéglőnek 
alakítottam at, hol az üzletet sajat neve n alatt 

tovább folytatom. 

A n. é. közönség eddig tapasztalt kegyes 

pártfogását tovabbra is korve vagyok teljes 

tisztelettel 

Sk r i ba S ándo r , vendéglős 

Deák Ferenc-utca 11. sz. 

1913. El. 13/F. 44. 

Árlejtés! hirdetmény. 
A kőszegi kir. járásbíróság hivatali és fogházi 

helyiségei fűtéséhez 1914. évre szükséges kemény 
tűzifa szállításának biztosítása végett folyó 

1913. evi szeptember ho 24 thuszonnegyedik i 

napján délelőtt 9 orakor 
a kőszegi kir. járásbíróság hivatalos helyiségében 
(Cherneí-utca 12. szám 1. emelet 7. ajtó) árlejtés 
fog tartatni. 

Az 1914. évre a hivatalos helyiségek fűtéséhez 
80 kóbm., a fogh iz helyiségek részére 10.7 köbm. 
összesen 96 7 kóbm. tűzifa van megállapítva, azon-
ban esetleg tobb vagy kevesebb szükségeltetik. 

Felhívatnak mindazok, kik az árlejtésben részt 
venni óhajtanak, hogy a fent kitett határidőben ós 
helyen személyesen vagy 1 koronás bélyeggel ellá-
tott szabályszerű zárt ajánlataikat az árlejtésre ki-
tűzött óra előtt a kir. járásbíróság I. jegyzői irodá-
jában adják be. 

Bánatpénzül egyidejűleg a vételár 5" 0 n.ik meg-
felelő készpénz vagy elfogadható értékpapír teendő le. 

A közelebbi feltételek alulirt kir járásbíróság 
I. jegyzői irodájában a hivatalos órák al itt minden-
nap megtekinthetők. 

Kir. járásbíróság Kőszeg, 1913 julius 1-én. 
Szerdahely s k . kir. járásbiró. A kiadmány hiteléül 
Vaday kir. jb. kezelő. 

A japánok gyakoriati érzéke 
azonnal lallamart* az BT UJ 

6UMMISAR0B 
J. í Mtmol •Kliyét] BERSOH 

nr<ér> Upo»á«. ktolklto, rAradtiig, az ld«|«k 

BfcHíOMHÜVIK, •u«ap«St, V«i 
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Jóravaló kereszteny fiút keresek 

t a n u l ó n a k . 
Wolf Ferenc 

vaskereskedő Nezsider. Moson m. 

1232 1913. tk »z 

Á r v e r é s : h i r d e t m é n y i k i- rsna : . 

A Rohonci Takarekperwtar végrehajtatónak Ho 
fer Ferenc. Alajos. Anna úzr. Buher Józsefné es 
kisk. Hofer Terézia rohonci lakos v-grehajt;ist szen-
vedők elleni végrehajtási ügyében u telekkönyvi 
hatóság végrehajtás árverést 8ÜÜ K tőkekövetelés és 
jár. behnjuisa végett a szombathelyi kír. * rvényszék 
i.a kőszegi kir- jáfAibirósági területén levő Rohone 
közegben fekvű rohoivi sz. tjkrb^n A - 1 
10">3 hrsz 703. házsz a. felvett ingatlanukra 330 K, 
A 4- 2- sor. 0>30. hrsz a fel ve: t ingatlanuk 2ő K, 
„ „ 3. «, 4őő£. „ „ n « 224 " 
„ „ 4. „ Ő398. „ „ „ M o „ 
„ „ 5. „ tt « »» t ó " 
„ „ 6. 4ö3»j 23. , « 5 

HZ u. 0 . 8 6 6 8 ^Z tjkvi>eri A + 1 sor. 6 8 0 8 hrsz. a. 
fe lvet t i n g a t l a n u k 5 7 K k ik iá l tás i a r b a n az á rverést el -
rendel te . Az á rverést 
1913 evi julius ho 9-ik napjan d u 3 orakor 
líohooez n is g'ia/.anal a tkvi hatóság hivatalos 
helyiség-ben fogják megtartani. 

Az árveré» ala kerülő ingatlanok a kikiáltási 
ár felénél aia<* onyaüb áron nem adhatók el. 

Az arvereíni szándékozók kötelesek bánatpén-
zül a kikiáltási ár 10%-át készpénzben, vagy az 

LX. t e 4J. 5-ában meghatározott árfolyam-
mal sz ünitott óvadékképes é tespapirosban a kikül-
döttnél letenvi, vagy a bánatpénznek előleges bírói 
letétbe helyezéséről kiállított letéti eredményt a ki 
küldóttn"k á 'a in i és az árverési feltételeket aláírni. 
(1ÜH1. : LX t.-c. 147 150 170. §§. 1908: XL . t.-c. 
21. ?.) 

Az. aki az ingatlanért a kikiáltási árnál maga-
sabb ígéretet tett, h» többet ígérni senki sem akar, 
köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint 
megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyan-
annyi százalékáig kiegészíteni. (19i*$: XL I . t c 20. ij.' 

Kir járá-l íróság mint tkvi hatóság Kőszeg, 
1913. ápr hó J4 én — Halász Ernő s. k. kir jbiró. 
A kiadmány hneléül: Márkus kir. tkvvezető. 

V. 137/1913. sz. 

Árverési hirdetmény. 
Alulírott bírósági végrehajtó az 1HH1. évi LX . 

t.-e. 1>)J §-a ért-lmében ezennel kózhirré te*>zi, hogy 
a kőszeg, kir járásbíróságnak 1913. évi V. 137. száinu 
.•v, .-. •.<•*„• *• !•••:. dr Földiák Enii ugv v»-l a lu l 
képviselt Magyar gazizzofeny r. t. B i l *st VI 
Va-i-k rut 3 - z a cég javára 1»> K s jár. erejéig 
1913. évi ináju> hó 7-én foganatosított kielégité^i 
végrehajtás utján le és felülfoglalt és »\Sfj koronára 
l»e'-siilt következő ingóságok, u. m.: bútorok »tb 
nyílva no- árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a bud pesti VI. ker. kir já-
rásbíróság 1913 évi V. 137. száinu végzése folytán 

K tók- k vetélés, ennek 1913 évi augusztus hó 
5. napjától járó 5 " , kamatai, 1 ,°o váltódij és 
edili^' 's»zes'*n ÍJ4 kor 30 fillérben bíróilag már meg-
állapított költségek erejéig, Kőszegen leendő meg-
tartasára 

1913. evi julius ho 8-ik napjának d e. II oraja 
batárid' ;1 kituz-'tik és ahhoz a venni szándékozók 
ezennel oly m -gjegyzéssel hivatnak meg. hogy az 
érintett ingóságok az 18*1. évi LX. t.-c. 107 és 108. 
>-ai értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet 
ígérőnek, .-zukség esetén becsárou alul is el fognak 
adatni. Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
in.tsok is le és felülfoglaltatták és azokra kielégítési 
j -got nyertek volna, ezen árverés az 1S81 évi LX . 
t.-e. 120 fi. értelmében ezek javára is elrendeltetik. 

Kelt Kőszeg 1913 évi junius hó J3 napján. 
Vadi'f Iá>z!-'> mmt a kir. bir. végrehajtónak az 

1913. KI. 2. I> 24 sz. kirendelt helvettese. 

„Siska" állatvédőpor jjp 
az eggetlen ggógg- és óvszer száj- és köröm-
fájás, sertésvész és baromfivész ellen. jR m. kir. 

fóldm. min. által rendeletileg engedélyezve. 
jRra eredeti dobozban 3 korona. 

Foelarusiío: Meller es Tsa, Budapest, Karoly-korut 10, 
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xxxxxxxxxxxxxxxxx 
Szombathelyi Jakarékpéiutár 

J^észvénytársaság 

kőszegi fiókja, 
K i r a l y - ú f tt. 

S t r u c z szálloda mellett . 

STOCK-

COaiTAC 

MEDICIN AL 

hivatalos olomzarral ellátott 

palackokban mindenütt kapható 

camis<3stock 
g ö t ü s a ü g j i r i b i l 

B A R C O L A . 

4 " „-OS kama-
ec*kére es folyu-

sxamlar* A kamatozas a betétet követő napon kezdődik, 
betét k.*íieteseke. felmondás nélkül eszközöl. 

L e s z á m í t o l : 2~ 3 • l w u o í uz!et; « maganvil-
tokát mindenkor a legelőnyösebben 

FolVÓSit : r e n J e s e s tor!esztc«es jelzalogkolcsonvitet 
* íuldbirt, kokra es városi hazakra , m a g a -

sabb kamatú kölcsönöket alacsonyabb kamatú 
kölcsönökké változtat (convertál). 

É r t é k p a p í r o k a t : ^ a r f o ly imon v«« e*eud 
H — — tőzsdei megbízatásokat eltogad 

S z e l v é n y e k e t : kolU<?gmentejen bevált, szelvény-
i iveket a szelvenyutalvany talon) 

alapján díjmentesen beszerez 

Á t u t a l á s o k a t , lefizetéseket eszközöl a világ bar-
mely piacan teljesen díjmentesen 

X E l f o g a d : "e« tekc ! jelenleg nettó 
" tozassal betéti könyve 
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É r t é k p a p í r o k r a : ^ magán papitokra 

É r t é k p a p í r o k a t 
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Központ:Szombatheiyi (regi) Takarékpénztár >< 

Szombathe y A l aku l t : 1857-ben. 
Alaptöke 1,600.000 kor. Tartalékok: 400.000 kor. 

Takarékbetétek 15 millió koronán felül. 
Saját tökéi 2,250.000 korona. 

S o r s o l á s a l á e s ö ertekP4Pirok'it arlolyamvesz 
tesseg ellen bizto-.it 

és ertekeket őrzésre és keze-
lésre átvesz. 

Tekintettel, hogy hazank legnagyobb pénz intezete vei a 
Pesti Hazai Első Takarékpénztár E<yesulettel szoros ussze-
köttetesben ail, mindenfele takarékpénzUri és banküzlet! 

megb:z«st a legelőnyösebben bír lebonyolítani. 
Mint az Első Magyar Altalanos biztosító tarsasúg ügynök-
ségé mindenfele biztosiust elfogad és felvilágosítással kesz-

eggel szolgál. 

^ X X X X X X * X X X X X X X X X X 3 C X X X X > Í 
rr 

' íern^^V^rto 

Valódi v^djegj'u. 

tThomassalak 
A legjobb es l e g o l c s o b b foszfor 

V j f i Xlt.-rr./1 a i »i IP nk a hamisításoktól! 
Csak akkor valód i, ha ilyen xsák-

_ ban van es eredeti olomzar van rajta, 

i t* i n l Cj. fm ie: zsa. tartal-•T.jegvzckkel van 
ellátva! 

KALMÁR VILMOS 
iThomassdilaitol 1 Thom4ipbo5ptuífaDr Berlin Tezérképvls. 

Budapest. VI., Andrássy-út 49. 

Különösen a jelenlegi rendkívüli 
clcsi drakra tigyelmeztetjak a vásárlókat 

R a k t a r : Mei isch es P in té r cegnal Szombathely 

1 4 T Y I K I Ü Z E V , 
bórkeményedés, szemölcs 4S ura alatt eltamk a 
„ C A N N A B I N " hAsznalaU uUn. L'vegje 1 kor . , postadíjjal 

1.40 k o r . Három üveg bérmentve 3 k o r . 

E \ C E ~ L K I O R 
hint'por 48 óra alatt elmulasztja a kéz-, láb- h óna l j -
i z z a d a s t . 1 doboz 1 kor . , postadíjjal 1.40 ko r . , i doboz 

bérmentve 3 korona. 

HIZLALÁSRA LEGALKALMASABB 
40 . phosphorsavat tartalmazó 

T a k a r m á n y m é s z , 
mellyel a disznóknál na jvon könnyen 3 0 kilo hizlalási suly 

erh.-t el Alkalmazható axonfelul baromfi, borjuk, juhok, martiak, 

ukr >k es lovaknal 4 ' 4 kilo ara, mely hónapokig eleg 5 ko r . 

80 f i l l é r utam ette 1 bennentve 

t'tanvcttel vagy a pénz előzetes beküldcse mellett küldi : 

Dr. F L E S C H E. Korona-gyogyszertar Györ 99. 

f. é. julius 
hó 9-én ^ Y i e n e r - V j 

N e u s f a d l . 

I l i 

i 

S 
S 

^ ló-, szarvasmarha- és tenyészmalaczvásár Lü 
Ln 
n-i 

J j t a r t a t i k . a 
_ Azonkiviil minden .szerdán és szombaton nagy sertésvásár 
n E r l S rd^ r ^ f ^ J l l i l i i l E l i i d ^ 

Johann Maria Farina Ĝ enübê dem Rudolf̂ p'atz 
kölnivíz, kölniviz-pouder é s kölniviz-szappan. 

Kapható drogériákban, gyógyszertárakban és illatszertárakban. 

Ne tessék elfogadni 

! í Ü ! r h S Z l l P P ; U ! 1 ' , k ö l ? Í V Í Z ? ó s P o u d e r t ' h 1 nincsen rajta a/. 
ParihV 'Wední valódi, de sokszor utánzott JOHANN MARIA 
k í n P i f ? e ? ® n ü b ° r d e m « « d o l f s p l a t x Akkor sem 
nm hÍ I*^ f f t l - h ^ í e l e n és utánzott kölnivizet, kölniviz-

7 Í kölnivíz-szappant , h;i az itt jelzett eredeti 
készítmény „em volna kapható az On lakhelyén, mert a 

világhírű cég magyarországi képviselete: 

HOLCZER EMIL ZOLTÁN, Budapsst.VIII. Szigetvári-u. 16. 
egyszerű levelezőlapra azonnal válaszol és közl i , hol 

szerezhető be az eredeti minőség. 

Nyomatott Hónai Frigyes ki u> vnyomd^jában Köszegeu. 
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