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KŐSZEG ÉS VIDÉKE 
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E L Ő F I Z E T É S I rt R : 
Eaós í évre 1 korona, fél évre 2 korona negyed 

évre 1 korona, egyes szdm dra 10 fillér. 
Vidéki előfizetők J portöt kü lön fizetik. 

Előfizetési pénzelt a kiadóhivatalhoz cimzendők. 

lv£egrjelen.ils: minden vasárnap. 

Felelős szerkesztő és kiadó : RÓNAI FRIGYES. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: Kőszeg, Várkor :}íi. szútn. 

nvjilttér sora 40 fillér. 

Hirdetések na^sd; } szerint jutányos drban 

szdmitutnak meg. 

A vasutas árvaház árvanapja. 
Néhány nap mul tán egy éve lesz annak, 

hogy a Vasutas Szövetség megnyitotta és ren-

deltetésének átadta a kőszegi vasutas árvaházat . 

Még szinte a fü lünkben csengenek a felavató 

ünnepélyen elhangzott szebbnél-szebb kijelenté-

sek, amelyekben a felsőbbség és a hatóságok 

képviselői" méltatták ennek az intézménynek 

kiváló szociális és kulturál is jelentőségét esj 

szinte még most is hal l juk azt a halálkodást , ! 

amivel az egész vasutas társadalom adózott a 

Vasutas Szövetségnek, hogy ezt a várva várt 

és égető hiánytpótló in tézményt megvalósította. 

Azóta csaknem egy ev telt el és Szövetségünk 

nemsokára be fog számolhatn i ennek az évnek 

eredményéről, amiből a kartársak megláthat ják, 

hogy ez az intézmény a Szövetség gondosko-

dása és vezetése alatt mennyire hivatása magas 

latán áll és mennyire rászorul a vasutasság 

már most is arra, hogy ez az in tézmény fej-

leszte lek és bővíttessek. 

A Vasutas Szövetség, mikor ezt az intéz-

ményt kiealta, nem tekintett faradságot s költ-

séget, hanem csak azt, hogy ezt az intézményt 

minél hamarabb megvalósíthassa és ezaltal a 

legjobban sínylődő vasutas árvagyermekeknek 

hajlékot biztosithasson. Szövetségünk anyagi 

erejét meghaladó áldozatokat vállalt magára , a 

magasztos cél érdekében és igy történt az, 

hogy noha az árvaház mar egy év óta áll és 

működ ik , de költségének egyes tételei még ma 

is ledezetlenek. A Szövetségnek kölcsönt kellett 

felvennie, hogy az árvaház építési költségeit 

kifizethesse, de ez a kölcsön súlyos teherkent 

nehezedik ra a szövetség életete, mert annak 

egyebb irányú tevékenységeit bénulassal fenye-

geti. Sőt nemcsak ezen a téren érezteti káros 

hatását, hanem megdönti annak lehetőségét is, 

hogy a Vasutas Szövetség az árvaház intéz-

ményének továbbfejlesztésére gondolhasson, 

pedig erre múlhatat lanul és sürgősen szükség van. 

Ily körülmenyek között a Vasutas Szövet-

seg indíttatva erezte magát , hogy a vasutas 

társadalomhoz forduljon es az ő áldozatkész 

tamogatasat kérje amaz in tézmény érdekében, 

mely egyedül es kizárólagosan a vasutasság 

j ivat szolgaija. A Vasutas Szövetség a kartar-

sakhoz fordult azzal a kérő szóval , hogy se-

gítsenek .iski teijesen a vasutasságévá tenni az 

árvaházát, szabadítsák azt tneg minden nyo-

masztó tehertől és biztosítsanak szamára gyors 

es egészséges fejlődést. 

t s a Szövetségnek e kérő szava a vasu-

tassag szeles rétegeiben keltett élénk visszhan-

got. A kartarsak és a szóvetseg kerületei meg-

értettek, hogy miről van szó és amikor a Szö-

vetség központi elnöksége csak először pendí-

tette meg, hogy e z é v s z e p t e m b e r 1-én 

es 2 - á n á r v a n a p o t r e n d e z , az egyes ke-

rületekben azonnal megalakul tak es jóelőre 

akcióba léptek a gyűjtésre vál la lkozó hölgy-

bizottságok. A vasutasság mindenüt t igaz lel-

kesedéssel készül az árvanapra, mert az árva-

haz eszméje és az á rvaház szükségességének 

tudata ma mar az egész vasutastársadalmat 
at hatja. 

I'- nemcsak a vasutas társadalom karolja 

i a Ví»sutas árvaház szép és nemes eszméjét, 
n c m felkarolják azt az egyes hatóságok' is, 

amelyek mind a legnagyobb szeretettel és elő-

zékenységgel sietnek a vasutas szövetség árva-

napi akciójának támogatására. E lő t t ünk lekszik 

a belügyminiszternek egy rendelete, amelyben 

egész ország területén engedélyezi az árva-

napi gyüjtést és amelyben kü lön is felhívja a 

törvényhatóságokat, hogy a gyűjtést végző 

V á r o s i ü g y e k . 
2541 íuu Hirdetmény. 

Az országgyűlési választók összeírására meg-
választott összeíró küldöttség alulírott elnöke ezennel 
közhírré teszi, hog.v az országgyűlési képviselők 
választására jogosult választók névjegy /.ékének össze-
állítása céljából a/, összeiró küldöttség Kőszegen u 
városház tanácstermében I évi julius hó áll.-án s 
szükség esetén kuvetkelkező napjain mindenkor d-

Összefoglalva a napfürdő hatásának lényegét, 
azt olyan meleghatásnak kell tekintenünk, meilyel a 
l'ülszivódást, az élénkéi)!) anyagcserét, a szervezet 
általános fölüditését, erősítését mozdítjuk elő; liő 
izzadást kiváltó hatása pedig kiméli a vesét, fokozza 
a bőr működését. Magának a napfénynek pedig a 
baktériumokra gyakorolt azon hatása, hogy fejlődé-
süket képes meggátolni, sőt egyenesen képes meg 
is semmisíteni: kedvező lehet a test felületén vagy 
ahoz közel fekvő fertőzéses bántalinakra.fekélyekrestb. 

Hogyan vegyünk napfürdőt? Mi módon kell 
alkalmaznunk? Krre vonatkozóan legelsősorban is 
hangsulyozva kell kiemelni, hogy célszerűbb arra 
alkalmas, szélvédett, délnek néző nyitott, kerítéssel 
körülvett oly szabad helyen venni, hol a „ruhátlan-
ságot" a külső kíváncsiság elől kellően megóvjuk s 
kellő nyugalomról gondoskodtunk. Fontos, hogy az 
egész fej árnyékban legyen. Klőször is a szemre 
vali) tekintetből, melyet lecsukott szempillák mellitt 
is ;i közvetlen napfény károsan támadhat m fg ; má-
sodszor az agyra való tekintettel, melyre hogy káros 
hatást fejthet ki, arra nézve legyen elég a napszúrás 
és hőguta közismert eseteire hivatkozni. Lényeges, 
hogy a test minden egyes része egyenlően legyen 
besugározva a naptól; helyes ezért 5 —10 percenként 
a fekvő nyugodt helyzetet változtatni (forogni: hát, 
jobboldal, has, balold)*1 és igy tovább). Helyesen 
járjunk el, ha félórai időközökben langyos vizzel 
ti'3 C'» lemosást (tu*t) eszközlünk. A napfürdőre 
legalkalmasabb időpont a délelőtt 10 és délután 5 
óra köztti idő. Tartatna ne igen legyen több mint 
egy óra, de ez általában az egyes ember egyénisége, 
esetleg é'lapota szerint változik s asszerint 'rányi-
tando. Ha az első napfmlők után fejfájás, szénülés, 
esetleg láz, szó ve1 a közérzet lényeges rosszabbodása 
mutatkoznék — a napfürdő tartamát meg kell rövi-
díteni vagy abba kell hagyni. Ha a bőrön heveny 
lobosodások (bőrgyulladások) jelei látszanak, ez arra 
mutat, hogy a fürdő túlerő.-, volt s azt a szervezet 
nem tűri. Hetenkint háromszor vagy legfeljebb mú 
sodnaponkiut ajánlatos venni napfürdőt. Ha figye-
lembe vesszük az előbb említetteket: nincs mit tar-
tanunk a napfürdőtől, de lia naponta órákig, esetleg 

I többször vagy minden elővigyázat és óvatosság nél-
Ikül élünk vele kör*iye , ,nuségűok keservesek meg-
bosszulhatja magát 

A napfürdő után célszerű langyos félfürdőt vagy 
zuhanyt venni, utána pedig alkalmas helyen rövi-
debb hosszabb ideig tartó pihenés jöjjön. 

Hátra van még megemlékezni arról, hogy kik 
vehetnek s kiknek t i l o s napfürdőt venni, Krre a kér 
désre mindig egyedül az orvos hivatott válaszolni. 
Önmaga ellen vét, aki szakértő tanács nélkül a maga 
feje után sütteti magát a nappal, talán csak azért, 
hogy a napbarnított divatos színnel ő is feltűnővé 
tegye magát, vagy azért, betegségere ily módon gya-
koroljon kedvező benyomást. Annyit meg kell említeni, 
hogy gyógyítás céljára alkalmazható pl. a napfűrdó: 
esuz, köszvény, légcsőhurut, apróbb meghűlések, 
mellhúrtya-medenee izzadmúnyok, vérszegénység, 
sápkór, gorvélykór, idogfajdalmak, elhízás, a sziv- és 
vese bántalmak stb. bizonyos eseteinél. Tilos nap-
fürdőt venni minden hevenylázas betegségnél, nagy-
fokú ütérelmeszesedésnél, erős iszadással járó tüdő-
gümőkórnál stb. 

Nem érdektelen fóJemiteni, hogy egy magyar 
ember, Preysz Móric főreáliskolai te'iár volt az első, 
ki (iörbersdorfban 1870 körül elkezdte a napkurát 
használni. Ma már számos kimondott napfűrdőnk 
van, ezek közül egyik legrégibb a Veldes melletti 
Rihli féle. 

Sajnos, a napfürdő — divatcikk Kzt mi sem 
mutatja legjobban, mint az, hogy tengeri fürdőkben 
divat a süttetés, szinte versenyre kel az egész közön-
ség, hogy minél barnább színe legyen, addig hazánk 
természeti szépségekben bővelkedő fürdőin - a köZ"S 
nap melegét, éltető erejét — sajnos, számba is alig 
veszik. Igaz, hogy hazánkban i-* mind jobban terjed 
fürdőink >en a nupfurdözés divatja s vajha meghozná 
azt a várt szép eredményt, melyet célszerű hasznú 
lata biziosithat. * Dr. Sch. 11. 

hölgy bizottságokat kü l önös támogatásban része-

sítsek. Olyan ténykedése ez a belügyminiszté-

r iumnak, mely a legmesszebbmenő elismerésére 

vall annak, hogy a Vasutas Szövetség mily 

szükséges és az egész magyar társadalmat érintő 

munká t végez akkor, amikor a vasutas árvaház 

intézményét nemcsak fenntartani, de fejleszteni 

is óhajt ja . Elismeri tehát ez a belügyminiszteri 

rendelet, hogy a vasutas árvaház intézménye 

nemcsak eletrevaló és szükséges intézmény, 

hanem az egész magyar társadalom támogatá-

sára méltó. Éz ezzel a nyilatkozataval a belügy-

minisztér ium mintegy útmutatással kíván szol-

gálni a magyar társadalomnak, hogy a vasutas 

árvanapon járu l jon fillérjei vei hozzá ennek a 

becses intézménynek a támogatásahoz es fej-

lesztéséhez és ne zárkózzék el a gyű j tők kerő 

szava elől, mint azt inas országos gyüjteseknel 

tenni szokta. 

Mi hisszük, hogy a belügyminisztér iumnak 

ez a rendelete nemcsak a magyar társadalom 

egyes rétegetre lesz nagy hatással, hanem leg-

kivált a vasutasságra is, mely ilyképpen foko-

zottabb buzga lommal lathat munkahoz , hogy 

levehesse az árvaház intézményéről a kölcsön 

terheit és megvalósíthassa azt a mélyértelmü 

jelszót, hogy : 

A vasutas árvaház — a vasutasoké ! 

A napfürdöröl. 

Ha teljesen ruhanélküli testünket közvetlenül 
éri a nap, vagy amint igen találóan mondani szokás 
„süttetjük a nappal" — a szó igazi értelmében nap-
fii rd öt vettünk. 

A napfény hatása, mint gyótryitó tényező, annak 
ugy hő-, mint fényhatásából tevődik össze, mind a 
kettő a csupasz testen erőteljesen érvényesíti hatal-
mút, erejét. S hogy nemcsak az emberre, de minden 
élőre mily hatalmas befolyást gyakorol a Nap, azt 
az a közönséges tapasztalat is bizonyítja, hogy sö-
tétben: állat éppúgy, mint növény elsatnyul, elhit-
ványkodik; közismert inger keltő hatása is, melyről 
érdekesebbnél érdekesebb kísérletekkel győződ-
hetünk meg. 

Az a hatalmas energia forrás, mely a föld élő 
világának — bioszféra — úgyszólván nélkülözhetetlen 
motora: tőlünk 20 millió mérföld távolságra van s 
métereire legyen elég fölhúzni, hogy tömege 1.2ti0.000 
szer nagyobb a Föld tömegénél s átmérője 1.394.000 
km. Hőinérsékét bajos meghatározni. Fgyesek szerint 
felülete 13.2.30, belseje pedig 111.200 C° tneleg (Zoll-j 
ner). Óriási az a melegmennyiség, melyet földünkre 
sugároz. Hogy kézzelfogható példával kíséreljük 
megrögzíteni, fölhozom, miszerint hozzávetőlegesen a 
Naptól nyert egy évi mel g elegendő volna egy, a 
földünket 308 mtr vastagságban borító jégburok 
felolvasztására. Fnnyi meleget pedig ugy tudnánk 
előállítani, ha naponta kilene billió mázsa szenet 
égetnénk el. Fs ehez tegyük még hozzá a teljesség 
kedvéért azt, hogy összes melegének csak 21(50 
milliomod része jut el hozsúnk. 

Tárgyam keretét meghaladja részletesen ismer-
tetni a napfény élettani szerepét és jelentőségét 
Kgyesegyedul a napfény lényegét, alkalmazásának 
módját, javallatait és elíenjav allatait ismertetem. 

A napfénynek kitett test a levegőn először 
kellemesen érzi a meleget; a melegérzés mindinkább 
fokozódik, valóságosan sut is, mire rendesen bő 
izzadás áll elő, bő párolgás Azt hinné az ember a 
már-már szinte kellemetlen meleg érzés folytán, hogy 
testének hőmérséke is tetemesen emelkedik, a hő-
mérőzés azonban csak jelentéktelen hfemelkedést 
mutat. A légzés mélyebb és ritkább, a szívműködés 
ereje változatlan, azonban a vérkeringés a test felü- j 
létén élénkül; a bő ne.h voszteség folytán a vérj 
sűrűbb lesz, a vörös vérsejtek száma erősen meg-
szaporodik. A s ű r ű b b vér élénkíti a szövetkozti nedv-, 
keringést, minek folytán élénkebb az áramlás a szö-
vetekből a hajszáledények felé s erőteljesebb lesz a 
felszívódás a bélből is. Már a más módon és más 
formában alkalmazott tneleg (pl. meleg víz) a testet 
ellan kasztja, mint mondani szokás elbágyasztja, 
addig a Nap: javítja a közérzést, felüdít, ólenkitő-

leg hal. 



u. 4 órától 7 óráig nyilvános üléseket t;irt Erről az 
érdekelteket oly figyelmeztetéssel értesít i. hogv 
választói joguknak igazolása végett, okirataik bcniu-
tatása mellet a fent kitűzött idöl>en a/ összeíró kiil 
döttség el tt jelentkezzenek. A munkaadók pedig 
figyelmeztetnek, hogy náluk lévő férfiulkulinuzottakru 
vonatkozó adatokat az országgyűlési képviselők 
választásáról intézkedő 1913 évi XIV. t.-c 05 ik $ a 
értelmében az összeíró küldöttség rendelkezésére 
bocsássák 

Kőszeg, 1ÍU4. július hó 13 -án. 
/>/'. Stúr L<l/a-
kulJottscui elniik 

Városi közgyűlés. 
1914. julius 18. 

Csak kevesen jelentek meg e közgyűlésen, pedig 
egyik-másik tárgya olyan volt, hogy a képviselők 
nagyobb számának az érdeklődését is megérdemelte 
volna. Júliusi hőség nem akadályozta A napok óta 
tartó zivatarok lehűtötték a levegőt. Talán az elmúlt 
zivatarok a képviselőket is s várják az ujabbakat. 
Meg lesz ! Bizonyosan ! A képviselőtestület nembánom-
sága termi meg őket. 

E közgyűlés a következő határozatokat hozta: 
1. Az önkormányzati szabályrendelet módosítása 

akképen fogadtatott el, hogy a polgármesteri állást a 
miniszter ellenvetése dacára újra a C táblázat szerinti 
VII. rangsorozatba osztották, a tiszti ügyészi állást 
meghagyták a régi rangsorban, mindkét esetben a kellő 
indokolással, — belefoglaltak egy mérnöki állás szerve-
zését, mely már ez év végén betöltendő, szintúgy még 
egy hivatalszolgai állást a rendőrkapitányságnak. 

2. Az iparostanonciskola jövő tanévre szóló 
költségvetése némi módosítással elfogadtatott. 

3. Az ipariskolai igazgatói állás fizetését az állami 
tanitók arányában állapították meg, mely szerint a jövő 
költségvetésben 400 koronával több veendő fel, — 
egyben a város ennek megtérítése iránt a minisztérium-
hoz folyamodik. 

4. A vendéglő s kávéház szabályrendelete a ke-
reskedelmi miniszter leirata alapján módosíttatott, 
mely szerint kézmosdókat kell felállítani s az asztalken-
dők s poharak tisztább kezelését is szabályozza. 

5. A közigazgatási bíróság azon ítéletét, hogy 
polgármesteri állás be nem töltése miatt tett panaszo-
kat elutasította, tudomásul vették. 

6. Raab Vilmos városi írnoknak egészségének 
helyreállítása végett augusztus elsejéig ujabbi szabad-
ság adatott. 

7. Fuchs Ferenc fogyasztási adókezelő kérvényé-
re javadalma 240 koronával felemeltetett azon kötele-
zettséggel, hogy a városi marhalevél kezelést is ellátni 
köteles. 

8 Kéry József nyugdíjaztatási ügye levétetett a 
napirendről, mert előbb kezelési ügyeit vizsgálják meg. 

Tudomásul vették a fedezet hiányán történt 
rendőrőrszoba tatarozását. 

10. A zenepártolók egyesületének a hangszer-
alap kamatait ujabbi három évre utalták ki 

11. A Meskó-féle ösztöndíjra vonatkozó alapitó-
levei jóváhagyás végett felterjesztetni határoztatott. 

12. A csordaházban történt fedezetnelküli átala-
kító munkálatokat jóváhagytak 

13. Az Intézet-utca végén és a Gratzl-malom 
melletti rozzant hidak helyébe uj hidak építését hatá-
rozta el, továbbá felhatalmazást adott a tanácsnak a 
Pamer-utcai kocsihid helyébe gyalogjáróval összekö-
tött uj hidtervezet és költségvetés beszerzésére. 

14. Felhatalmaztatott polgármester, hogy Marton 
Jenő dr. csatorna ügyeben hozott sérelmes másodfokú 
határozat ellen felebbezzen. 

15. Kisebb területek és árkok bérbeadása határoz-
tatott el. 

Ifi. A lőportorony fele részben Lauringer Elek 
és Kirchknopf Mihály lőporelárusitóknak bérbe adatott. 

17. A Bencés-rend kertje melletti gyalogjáró meg-
s/üntetése s e helyett más átjáró létesítése iránti kér-
vény elintézése előtt Jambrits Lajos, Schlögl Ferenc 
és Szova Ferenc tagokból álló bizottság küldetett ki, 
helyszíni szemlére és az érdekeltekkel való tárgyalásra. 

18. Gergelyffy Ferenc honvédszázados a város 
kötelékébe felvétetett. 

19. Bácz Kálmán tanitó a dijak elengedésével a 
város kötelékebe felvétetett 

Ezzel az ülés véget ért. 

Helyi hirek. 
Uxkull-ezredes A hetvenes évek végén l'xkull-

Gyllenband ezredes volt az itt állomásozott 14. 
dragonyos ezred parancsnoka, akit ugy a tisztikar, 
mint a város nagy szeretettel vett körül. Most töl-
tötte bc katonai szolgálatának •'»<) ik évfordulóját, 
mely alkalommal. Őfelsége ismét nagy kitüntetésben 
részesítette. — ('xküll-Gyllenband Sándor gróf, a 
királynak két i/.beu szárnysegéde s most a lovas test 
őrs'á/.ad kapitánya, alig egy évtizeddel ezelőtt, mint 
budapesti 4 hadtestparancsnok, szereplő embere volt 
a budapesti előkelő társaságnak. Múltja Ausztriának 
emlékezetes háborúihoz köti. 18ö4 junius 8 án lépett 
a hadseregbe hadapródi ranggal a 11 ulánusczredbe. 
Mint főhadnagy részt vett a solferinói, mint száza-
dos l.s(i»i ban a königgrátzi csatában s a blumenaui 
utk étben INi'J ben mint őrnagy s 1*80-ban mint 
ezredes másodszor i- a király szárnysegéde lett, ez 
utóbbi alkalomma' a király egyszersmind katonai 
meghatalmazottá nevezte ki a pétervári nagykövet-
séghez Hosszú katonai pályáján .sok kitüntetést 
kapott: a vaskorona rend első osztályát, a Lipót-rend 
nagykeresztjét s l'.KÍő ben, mint budapesti hadtest-
p irancsnok, a Szent István re d nagykeresztjét Hat 

Wirkler helyettesítése igazolta itt is, amit más váro-
sokban már régen tapasztaltak, hogy e fontos okiratok 
kiállítását külön kezelőre kell bizni. A járlatkezelést 

1 ellenőrző állami állatorvos és megyei főfelügyelet 
tett eziránt előterjesztést a polgármesternek s sürgős 

I intézkedést kivánt. A polgármester Fuchs Ferenc 
fogyasztási adókezelőt szemelte ki e célra, aki lakbér-
igenyét ezen munka vállalásával nyerheti el. Rendel-
kezése szerint a járlatkezelés e hó végével a rendőr-
kapitányi hivatalban megszűnik, augusztus elsejétől 
fogva pedig Fuchs Ferenc fogyasztási adókezelő egyik 
földszinti helyiségben fogja a marhalevél kiadás, ikta-
tás és a tulajdonátruházással járó teendőket végezni. 
Az elsőfokú állategészségügyi hatósági teendőket, melye-
ket eddig a polgármester ellátott, mivel ez a járlat-
kezeléssel együtt összeférhetetlen, tanácsi határozattal 
a rendőrkapitányi hivatal hatáskörébe fogják utalni. 

A sportegylet, jobban mondva helybeli foot-
ball-csapatunk mult vasárnapi sportja és mulatsága 
igen fényesen sikerült. A délutáni vonattal megérke-
zett szombatkelyi I. b. footballcsapatot nagyszámú 

' vendégség kisérte ide, kiket a sportegylet vezető-
sége fogadott. A versenytéren ezúttal nagyszámú 

'közönség gyűlt egybe és élénk érdeklődéssel figyelte 
'a mindvégig igen változatos és szép játékot. 2 : 3 
; lett az eredmény Keszeg javáia, ami a rnult évi 
10 : 2 Szombathely javára eredményéhez viszonyítva 
igen fényesnek mondható, mégis el kell ismerni, 

| hogy a szombathelyi csapat játéka szebb összjáték 
tormáját mutatta s ha mégis nem ez lett a győztes, 
az leginkább a mi bravu.'os, vakmerő, kigyófiirge 
Hauer kapusunk érdeme, aki a szombathelyiek leg-
több gólját felfogta. A különbözetet igv is csak egy 
jogosan megítélt és Feigltől ügyesen belőtt tizenegyes 
eredményezte. A másik két gól a búcsúzó Woduschek 
érdeme. — Kste óriási közönség töltötte meg a 
Mulató termeit s gyönyörűség volt nézni azt a nagy-
számú táncravágyó szép leánykoszorut A szombat-
helyiekkel együtt mintegy hatvanan lehettek. Nem 
is csalódtuk a foothallistákb in. Ssombathely is, Kő-
szeg is derekasan kitett magáért. Sokat és szívesen 
táncoltak s jól mulattak hajnalig. A sportegyletnek 
240 korona tiszta jövedelme maradt éves deficitjének 
csökkentés be. A rendezőség minden tagj i telj 's el 
ismerést érdemel buzgóságáért és figyelmességéért. 

Baumgartrer fogiparos ellen jogosulatlan száj-
üregmütétek végzése miatt a közegészségügyi ki 
•ágások egész zuhataga került pénteken a járás-

biróság elé. Bégen látott a bíróság ennyi nőtanut 
együtt, ilyen rájuk nézve is fogas kérdésben. A bí-
róság még nem Ítélkezett, mert még néhány tanút 
kell kihallgatnia, hogy az összes esetek felett egy-
szerre ítélhessen. E tárgyalásról az ügyészi meg-
bízottról ol.v tudósítás jelent meg a „Sz. l\"-ban, 
melyet aligha hagyhat cáfolat nélkül, mert lehetetlen, 
hogy a vád it hivatalból képviselő ilyen ineggyanu-
sitást eltűrhetne. 

Megharagudtak a mészárosok, mert mult héten 
hosszú idők után újra panasz tárgyává tettük a 
hanyatló m irh.iarak mellett változatlan húsárakat, azt 
hozván fel indokul, hogy más élelmi cikkek elárusítói, 
igy a liszt- és kenyeret árusítók, a változó áráram 
latokat tartják figyelembe. Ok ezen felszólalásunkat 
igazságtalannak mondják. Arra kérjük a m. t. hús-
evő k >z nséget, legyen szives bennünket felvilágosítani, 
vájjon igazán alaptalan volt-e a közönség érdekében 
tett ez. mi felszólalásunk, inert ez esetben magától 
értetődik, teljes elégtételt kell szolgáltatnunk a 
mészárosoknak. Viszont a zsebünkre kartellező 
mészárosokat arra kérjük, jelöljék meg nekünk év-
tizedekre visszamenőleg azt az időt, mikor szállították 
ők le a hus árát a közönség vagy a hatóság erélyes 
fellépése nélkül. Ha a marha ára felszökik, pár nap 
alatt megszületik az árfelemelő kartellegyezség, — 
— ha leszállóban a marhaárak, hetekig, hónapokig, 
évekig várják a mikénti kialakulást. Nem igy van? — 

A pekípir gyakorlasat 11U3 évi január elsején 
életbelépett uj vármegjei szabályrendelet szabályozza. 
Bármily üdvös rendelkezéseket is tartalmazott, a 
végrehajtása még sem volt lehetséges, mert a pék-
iparosok részére kinyomatott és általuk üzletükben, 
műhelyükben kifüggesztendő példányokat csak ino.-t 
küldték meg kézbesítés végett A rendőrhatóság lévén 
megbízva a végrehajt issal, mely a v. t. orvossal 
együtt negyedéven kint ellenőrzést tartani köteles, e 
működését csak augusztus véyén fogja megkezdeni, 
hogy az iparosoknak elég idejük legyen a szabály-
rendeletnek rnegf'lelően berendezkedni. J ivő héten 
majd egész terjedelemben közöljük az érdekes sza-
bályzatot, mely kétségtelenül közegészségügyi szem-
pontból igen üdvös intézkedésekre kötelezi az< kat, 
akiktől mind Min ipi kenyerünket kapjuk. A mészá-
rosok közegészségügyi berendezését s iparűzését már 
néhány évvel ezelőtt szabályozták. Helyénvaló volt 
a sütőiparo d is igv eljárni 

Korcsmiroío fiatalok ellen razziát tartott e héten 
a rendőrség. S ij;it megfigyelése, de a közönség köré-
ből jött figyelmeztetés is tette szükségessé. Korcs-
márosok ismételt megbüntetése dacára italt szolgál-
nak ki lt» éven aluli gyermekeknek. A megtartott 
r..zzia folytan két feljelentés ügyéhen itélt. e héten 
a rendőrbiróság, mely aziránt is intézkedett, hogy e 
hatékonyabb eljárást mindaddig állandósítja, inig e 
könnyelmű szokásnak véget nem ve'nek. Különösen 
két vendéglőst figyelmeztetett a hatóság, hogy 
ismétlés esettül itidinérési joguk megvonása iránt 
fog intézkedni. — Kiismerjük, hogy ez az «rélyes 
eljárás nagyon helyénvaló, de kérdjük: mit csinál 
a rendőrség a néhány száz kapáskorcsma házaiban, 
lakásaiban időző gyermekekkel? — Ott még a 
korcsmáknál is veszedelmesebb társaságban vannak 
Sehol annyi undorító részeg ember s sehol Himyi 
trágár beszéd, mint e házi borkiméiésekben ! 

évvel ezelőtt vonult nyugalomba s 1909 ben Liechten-
stein líudolf herceg utódaként a király lovas testőr-
századának kapitánya lelt Hetvennyolc éves most 
és 1 K3t> október 2 án Potsdamban született. Őfelsége 
most a katonai érdemkereszthez a gyémántokat 
adományozta neki elismerő levél kíséretében. 

A honvedzaszloaljparancsnok, Tóth Lajos őrnagy, 
ünnepélyes búcsúztatása volt hétfőn este a Strue 
szálló éttermében. A helyőrség teljes tisztikara jelent 
meg ez estélyen s kitüntető bajtársi szeretettel vett 
bucsut a népszerű s kiváló zászlónljparancsnoktól, 
akit a pécsi hadapródiskola parancsnokává neveztek 
ki. — Aznap a helyi hatóságok fejeinél tett bucsu 
látogatást, ahol arról meggyőződhetett, hogy a pol-
gárság körében is őszinte rokonszenvvel őrzik meg 
emlékét, 

Az uj honvedzaszloaljiiarancsnok, Fölnagy Mik 
lós őrnagy, akit Veszprémből helyeztek ide, már 
elfoglalta állását líégi, jóemlékü ismerőst köszön-
tünk benne, nki főhadnagy korában huzamosb időn 
át volt e zászlóaljnál városunk lakosa. l'g.vanazt 
az őszinte tiszteletet fogja tapasztalni, melyben már 
akkor részese volt és a kedves viszontlátás feletti 
osztatlan örömöt. 

Esküvő. Özvegy Cziko Ferenené fia, Czike Gyula 
mosony-tarcsai körjegyző, mult héton kötött házassá-
got ugyanott Kuli Irén tanítónővel. 

H dálozas 10 héten kisérték örök nyugalomra 
Torda Lajos vult sörkerti bérlőt, aki egy fáról való 
leesés folytán súlyos ugyb.intalmat szenvedett. A 32 
éves szerencsétlenül jári ifjút nagv részvéttel temet 
ték el. 

Az osszeiro küldöttség eskutetele. Az ország-
gyűlési kepviselőválasztók névjegyzékének összeállítá-
sára kiküldött küldöttség, melynek elnöke dr. Stúr 
Lajos, helyettese Freyler Lajos, rendes tag Jagits Imre 
es póttag Freyberger Sándor, mult kedden tették le a 
választójogi törvényben előirt esküt a polgármester 
előtt. 

Az országgyűlési kepviselovalasztók névjegyzeké-
nek összeállítását e hó 23-án kezdi meg dr. Stúr 
Lajos elnöklete atatt működű bizottság. Az ide vágó 
hirdetményt a városi ügyek rovatában hozzuk 

Elmaradt sajtóper A szombathelyi törvényszék-
nél e hó 14-re volt kitűzve azon sajtóper tárgyalása, 
melyet az ismert hírlapi táinadasból kifolyólag itj. 
dr. Szovják Hugó a rendőrkapitánynak erre irt 
válasza miatt ellene megindított, de kérésére már egy-
szer elhalasztatott. A tárgyalás e napon sem volt 
megtartható, mert az idézés it'j. dr. Szovják Hugó-
nak nem volt kézbesíthető-

Jovahagyott ösztondijidomanyozas A dr. Wais- ! 
becker József-féle ösztöndíj adományozásáról most 
adta be számadását dr. Waisbecker Antal, mely szerint 
az elmúlt iskolai évben Karrier Frigyes és Waisbecker 
Ede főgimnáziumi tanulóknak adományozta az ösztön-
dijat, mit a tanács tudomásul vett. 

Uj asztalos mester Nemet Győző kőszegi lakós 
az asztalos ipar gyakorlására kapott iparigazolványt 

Uri es noi pivatkereskedest nyit Lengyel Dezső 
a Vidt-féle házban. Az üzletet aug. 1.-vel nyitja meg. 

Hatatmas zivatar vonult el városunk felelt 
csütörtökön hajnalban. Viharágyuink inár korábban 
jelezték és olyan óriási ágyúzást vittek véghez, 
mintha már Belgrád előtt állanánk A szüntelen 
mennydörgés sokeze*szeresen tulbömbölte őket és a 
villámcsapások félelmetes gyorsasággal követték 
egymást városunk felett, egy-egy hatalmas dörejjel 
jelezvén, hogy valahol a közelben beütött. A villamos 
vezetéket sok helyen megrongálta és a város 33 
telefonállomása közül 14-ben kiolvasztotta a biztosí-
tékot, számos lakásban végigfutott a vezetéken és 
lángok csaptak ki belőle. A villám e megrázó műn 
kájábun azonban ráért humorizálni is. Tudvalevőleg 
előszeretettel keresi a villámhárítókat, mint a'iol 
neki legkényelmesebb a földbe való lefutás. Igy 
jutott el a W'nisbeker János-féle háztető villámhárí-
tójához is. Megdöbbenve tapasztalta, hogy rosz álla-
potban van, azon lefutni még veszélyesebb s mivel 
egy villáin nem ér rá sokat latolgatni, bumm! neki 
ment a mellette álló kéménynek, de ez is rosz álla-
potban lévén, mérgesen lecsapta és hirtelen elhatáro-
zással a melletti általános takarékpénztári épület 
villamdrótvez-tékébö kapaszkodott, de ez a rokoni 
kötelék ezen nem vart forró ölelkezése alatt meg-
hatottan szétolvadt és a villáin ennyi csalódás után 
szégyenében a telefon fnldvezetékébe sülyedt. Hogv 
hol itt a humor? Hát nem humor az, hogy éppen 
ott csap be, hol a villámhárítót ilyen gondozatlan 
állapotban hagyjak? Tudni kell, hogy minden 
villámhárító jó kiókumlált csalafintasággal magához 
vouza azt, hogy rajta leszaladni kénytelen legyen, 
de ha félrevezetik, oda csap I >o az már nem 
humor, hogy ezáltal a szomszédság is veszélybe kerül. 

A marhalevelforgalom már regen évről-évre oly 
fokozatosan emelkedő, hogy az e körüli hivatalos teen 
dók a rendőrkapitányi hivatal működését nagy mérv-
ben kötötte le es folyton zavarta a tárgyalásokat. 
Hogy milyen nagyarányú munkát igényel ez, misem 
igazolja jobban, mint a következő 1913. évi statisztika 
3203 darab járlat kiállítása s iktatása. Ö899 drb járlat 
átruházása, irányítása s iktatása, 10.000 illetéknek fillé-
renkinti beszedése és elszámolása. Az összes járlatoknak 
különböző ellenőrző bélyegekkel való ellátása. A be-
vont járlatok irattározása. Az évi pénzforgalom 1000 
koronánál több. A város bruttó jövedelme 720 korona. 
Csakis a szegény elhunyt Wirkler János rendőr-hiva-
talszolga ügybuzgalma és munkaszeretete tette lehe 
tövé, hogy ez a nagy forgalom a hivatalban lebonyo-
litassék, azonban a rendeletek szigorúsága es az el-
járás mindjobban fokozódó komplikáltsága már neki 
is sok nehézséget okozott s minden mulasztásért 
természetesen a rendőrkapitány viselte a felelősséget. 



Próbadobozokat, valamint orvosi röpiratot 

a gyermeknevelésről díjtalanul küld a HENRI 

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

v i d é k i h u ^ k . 

Megszökött a katona* .•y fllal. Szalut Imre szén 
égetői legény ezelőtt 8 évvel tíz apjával kiment 
Amerikába. Akkui- még csak 18 éves volt s ugy 
gondolta, hogy egy év múlva hazajön. A fiatal 
embernek azonban olyan rosszak voltak az anyagi 
viszonyai, hogy nem jöhetett haza és es.»k most 
került vissza szülőföldjére. A legényt véderő elleni 
vétség miatt jelentették fel. mert a sorozás ideje 
alatt távol volt. Csütörtökön Ítélkezett felette ;i 
bíróság. A vádlott azzal védekezett, hogy nem volt 
kellő anyagi segítsége, ezéri nem tudott hazajönni. 
Az amerikai magyar konzulnál pedig nem jelentkez-
hetett, mivel nagyon messze volt tőle. A bíróság a 
vádlottat 4 napi fogházra és 20 korona pénzbünte-
tésre ítélte. 

Sirolin 
"Roehe" 1 

orvosilag ajánlva o 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 gör/élykórja ellen. 

Haphato minden gyopysierféröctn 
Cgy úvey Ónt <4 borona 

Heti krónika. 
Félmilliárdos hadugyi koltsegvefes. A német 

kormány a birodalmi tanács elé legközelebb egv 
törvényjavaslatot terjeszt, amely félmilliárdnyi Össze-
get kér a birodalomtól különböző sürgős hadügyi 
célokra. A kormány ezen javaslata általános feltűnést 
keltett mindenfelé. 

A monarchia nem fegyverkezik A Militarisehe 
Rundschau érdekes közleményt h«»z. \ lap megálla-
pítja, hogy a monarchia semmiféle katonai előkészü-
letet nem tett a szerbek ellen. Egyben azonban 
konstatálja, hogy Boszniában 50 ezred van felemelt 
békelétszámmal. Ezek az ezredek az utóbbi időben 

harcszerű gyakorlatokat tartottak, azért teljesen 
harcképeseknek tekinthetők. 

Az angol flotta nagygyakorlata. Az angol flotta 
most tartj i próbamozgósitás jellegével biró nagy-
gyakorlatait. A gyakorlatban 493 hajó, 150 ezer em-
berrel és teljes fölszereléssel vesz részt. 

A ver ui anyaga. Az angol lapok arról adnak 
hírt, hogy siker.ilt feltalálni a ver megkülönbözteté-
sének egészen uj módszerét. Állítólag dr. Leach 
tiziológus megállapította, hogy nemcsak a különb tző 
emberfajoknak vau más és másféle vérük, hanem az 
egyes einbeii egyedek vérösszetétele is változik. A 
vérben az angol tudós szerint bizonyos fehérjetes-
tecskék vaunak, amelyeket eddig nem sikerült izo-
lálni, de amelyek vegyi összetétele nemcsak a külön 
böző néplajokual, hanem az egyedeknél is többé-
kevésbbe változik. 11a ezek a hírek csak részben is 
beigazolódnak, akkor az orvosi és a jogi tudomány 
nagy lépéssel fog előrehaladni és sikerülni fog 
tobOek között az apaság p mtos megállapítása is. 

Újítások a csontsebeszet teren A boroszlói 
egyetem sebészprofesszora, dr. Tietze, ak» tobb alta-
lános jelentőségű csontoperációt végzett, a legutolsó 
hónapokban nyolc hátgcrincmegbetegedést operált 
olyan esetekben, amelyeket eddig gyógyíthatatlanok-
nak tartottak. A betegek eddig fűzőben ragy gipsz -
kotésben jártak az ilyen megbetegedéseknél és a baj 
kifejlődése után tökéletesen megbénultak. Tietze 
professzor uj gyógymódja szerint a hátgerincoszlopot 
két részre osztják és az igy támadt hasadékba egy 
megfelelő rész sincsontot helyeznek. Az eddig kezelt 
nyolc esetben ez az uj mód a legn tgyobb sikerrel 
járt. A másik újítás, amelyet a német sebésztanar 
alkalmazásba hozott, a gyermekek görbelábának 
egészségessé tétele re vonatkozik. A tanúr rachitikus 
gyerekeknél már négy esetben sikerrel vettu ki a 
csontokat és a megfelelő helyeken csak a csonthár-
tyát hagyta. A csont természetesen utáuauőtt e 
fejlődő emberkéknél és az utánanovekvésőknél a 
görbeség teljesen eltűnt. E/.ek a sikerek annál orven-
detesebbek, mert ugy a hálgeriucoperaciónál, mint a 
csontkivételeknél egyetlenegy esetben sem állott elő 
komplikáció. 

Az utolagos hazassaygal torteno torvenyesites 
fjljegyzese Sándor János belügyminiszter és lialogh 
Jenő igazságűgyminisztnr együttesen korrendeletet 
intéztek valamennyi törvényhatóság első tisztvise lö-
jéhez, amelyben az utólagos házassag által történi 
lörvényesitésnek anyakönyvi följegyzése korul eddig 
követett eljárást megvaltoztatjak. A följegyzés e^en-
dőlését az eddigi utasítások a belügyminiszter sza-
mára tartották fenn. Ez év augusztus 1-tól kezdve 
az utólagos házasság által történt tör vény esi lés 
anvakonvv i följegyzése iránti rendelkezés jogá t a 

A Vasutas Árvaház építkezésének leszámolásánál 
a Vasutas Szövetség és Laas József építőmester kö-
zött néhány kérdésben véleményeltérés volt, mely 
ok miatt az utolsó elszámolás hosszabb időt vett 
igénybe. Értesülésünk szerint f hó l(i án Budapesten 
megtartott tárgyatáson a vitás kérdések nevezett 
építőmesterrel kölcsönösen rendeztettek, miből kifő 
Ivőlag a Vasutas Szövetség Eaas Józsefnek a'z őt 
még megillető követeléseket kifizette. Mivel most az 
épület végleges átvétele is küszöbön van, az építő-
mester legközelebbi napokban a jótállásból kifolyólag 
még teljesítendő pótmunkákat fogja elvégeztetni, 
mely munkák megtörténte után az árvaház végleges 
átvételének már semmi akadálya sem lesz. 

Vendeglo áthelyezés. Plechl István sánc utcai 
vendéglőjét áthelyezte a régi .Angyal" bejáró-ven 
déglöbe, mely most már néhány éve gazda nélkül 
volt. Igy most már ezt az elhanyagolt helyiséget is 
jókarba helyezik s talán visszanyeri egykori köz-
kedveltségét. A „Sanitas" szikvizgyári helyiséget is 
idehelyezik. 

Súlyos baleset a vasúti ál lomáson Szerdán dél-

ben sulyos baleset történt a helybeli állomáson, ahol 
egv fa- és szénfészer építésén dolgoztak a Muller és 
Weisz cég munkásai. Az épület favázát akarták fel-
állítani az ácsok, akiknek segítségére felszólításra 
tobb vasúti munkás sietett. Amint a favázát a földről 
a magasba akarták emelni, az egyik munkás emelő-
léce ketté tört, amitől a munkások ugv megijedtek, 
hogy szerte széjjel ugrottak. A félig feltámasztott 
hatalmas faváz erre teljes súlyával vissza zuhant és 
Barabás Ferenc Ő(l éves csömötei illetőségű munkásra 
esve, annak mindkét lábát térden felül ketté törte. 
A súlyosan megsérült munkást társai hordágyra 
emelték és beszállították a helybeli kórházba, ahol 
Havas Gyula dr. kórházi helyettes orvos nyomban 
kezelés alá vette. Állapota súlyos, de nem életveszé-
lyes. A helyszínén nyomban megjelent rendőrható 
s'ág megállapította, hogy e balesetért az épitőcéget 
illetve Kalcher Antal ácspallér munkavezetőt terheli 
a felelőség, akinek nem lett volna szabad az egész 
favázát egyszerre felemeltetni. 

Köszönetnyilvánítás (Jaal József festő és Schátzl 
Lajos lakatos mesternek, azon szívességükért, hogy 
a rőti erdei nton lévő úgynevezett „Andalgó" táblát 
felkérés nélkül díjtalanul újonnan előállították, a 
..Kőszegi Turista és Szépítő Egyesület" nevében 
ez uton is köszönetet nyilvánít az elnökség. 

Felülfizetesfk A Kőszegi Sportegyletnek f. évi 
julius hó 12-én megtartott nyári táncmulatsága alkal 
mával a következők fizéttek felül: 

( I rof Seher-Thoss Béla 10 K , Kőszegi József , Muller István 

r>—5 K. K uttel Dezső , l 'erkovies J á no s 4 — 4 K , I .endvav Lajos, 

Laas József , St ingly Ká lmán , üxv Mahort i tsne, Vince M hály , ozv 

liilisits Ferencné, X . N' 2 - 2 K, X. X , Zetnl icska X , Au^us/.t J ános , 

J r . Kovács Ferenc, ozv. X i kodém Jánosné , Gras tyán Mici 

1 5 0—1 .'id K, szent l )o iionkosTen.il nővérek, l 'olh Klza, Xod l Melánia, 

W imhe rge r Gusz táv , Ham mer János , Schaar József , N u s b a u m Ferenc, 

Halasi F'ercne, l.eituer Sándor , Axer Izrael, Pfeftel J ános , Pajt i <>don, 

S imon János , Hlazovits Ferenc, Kö les Ovu l a , l ' on tyos Gyu l a , Szekitr 

József , Medcrl nővérek, Kahos I . , Karenits Ferenc, Hammersehmid t 

testv rek, Urmzeynó. Molnár Kat ica , ó z v . Frankenherger J á n o s n í , 

Dannhotfer X , X . X 1 — I K, Horvá th I s tván — 00 K, F.itner Imre, 

Korner Viktor, Róth Jenő, J o ó Sándo r , K o h n Z s i gmond . Varga Imre , 

Szi lágyi Artúr, Schonbauer J ános , Schwarz Ado l f , l .aur inger Klek, 

MusOi l Hennán , l .edő Chernelház i Cherné l I s t ván , X N „ X X , 

N X , X X , X X 5 i — 5 0 f, Schwarz Márton 40 f, Perkovits 

Janosné , Nagy Lajos, Gábriel F.mma 2 0 — 2 0 f, X. X 10 f. 

F.igzasi nehe/segeket nem szenved át az a cse-
csemő, kinél az elválasztás pillanatától kezdve a 
l'hosphatiue Falierest használják tápszer gyanánt. 
Ma már minden gondos anya egyetlen óhajtása 
gyermekét az elválasztás idejétől kezdve csakis a 
világhírű kitunő gyermekliszttel táplálni, mert a 
l'hosphatiue Falieres nagyon könnyen emészthető, 
igen kellemes izü, 1 doboz 3 korona 80 fillér min-
den gyógyszertárban. 

Csak egy hajszalon függ a csecsemő elete, ha 

emésztése nim-sen rendben. Éppen ezért no mulasz-
szoii el gyermekének idejekorán Nestlé lisztet adni, 
ami által a jövőre nézve magát csak sul.vds fajdal-; 
máktól és szemrehányásoktól óvja meg. Próbadobo 
zokat és tanulságos ropirratot a gyermeknevelésről: 
teljesen díjtalanul kuld a Henri Nestlé cég, Wien, 
I., Biberstrasse 90 P. 

A Csongor es Tünde uj kiadasa. Vörösmar ty ! 

szellemének ragyogóan bájos remeke, a Csongor és; 

' ""de, irodalmunknak e legtöbb szépségben tündöklő 
ékszere, nj olcsó kiadásban jelent meg Radó Antal 
nagy szeretettel és hozzáértéssel szerkesztett vállala-
tában, a Magyar Könyvtárban. Örvendetes esemény 

mert e kiadásban előreláthatólag még jobban el 
fog terjedni ez az elragadó, halhatatlan szépségű 
mű a melyet még mindig nem ismernek eléggé, 
holott legtisztább és legbecsesebb szellemi értékeink 
kozé tartozik. A füzet a Eampcl R. (Wodianer F. 
és fiai) cég adta ki, ára 00 fillér. 

Társas autó kirándulások hetenkint 
Aspangon keresztül Máriacellbe. Vasar- és ünnep-
napokon Taresa-fürdő és Grác. Előjegyzéseket 
a dunántúli Automobil Gerage-ba, Szombathely 
Szeli Kálmán utca 37. intézendők. 

Pártértekezlet. A vasmegyei munkapárt keddei 
elnökségi értekezletet tartolt, amelyen a kerület 
elnökök és a párt funkcionáriusai vettek részt. A/ 
értekezlet folyó ügyeket beszélt meg és a legköze-
lebbi párlgyulés anyagát készítette elő. Végül ü 
lemondott Lingauer Albin helyébe megyei párttit 
kárrá szentmártoni Radó Lajos földbirtokost és n/ 
ugyancsak lemondott Halász József helyébe párt-
jegyzővé dr. Kováts József szombathelyi ügyvédei 
választották meg. 

Az első kinevezett nói irodatiszt a varmeg>en. 
A vármegye árvaszékének kezelőszemélyzetében e 
héttől egy ír"/ irodatiszt is kezeli a poros aktát. K 

I héten nevezte ki a főispán Talabér Anna dijnoKnőt 
irodasegédtisztté s szolgálattételre az árvaszékhez 

j os totta be. 

Locsmandon elhunyt Pacher Samu tekintélyes 
j birtokosnak Vilma leánya 37 éves kor iban. 

102 eves asszony haiala Kedden temették 
Sárvárott a közönség óriási részvéte mellett özv. 
Rácz Józsefnét, Rácz József volt sárvári evang. 
tanitó özvegyét. Az elhunyt matróna 102 esztendőt 
ért meg Rácz professzor, a budapesti Pajor szana-
tórium főorvosa a nagyanyját gyászolja a boldogokban 

Haztartan tanfolyam Csepregben Csepreg nagy-
községben mozgalom indult meg az iránt, hogy ott 
is megnyitják a felserdült leányok számára a háztar-
tási tanfolyamot, mely számos helyen már oly hasz-
nos ismeretekre oktatta a leányhaügatókat. A minap 
értesítés jött Csepregbe, mely a mozgalom élén álló 
Zauf János tanítóval közölte, hogv ha huszonnégy 
14 évet betöltött korú leányhallgató jelentkezik a 
tanfolyamra, akkor a háztartási tanfolyam megnyíl-
hat Csepregben is. 

Francia leghajosok Vasmegyeben. A párisi „Aero 
Club de Francé" julius 19-én, vasárnap nagyszabású 
léghajörepülő versenyt rendfez. A versenyben reszt-
vevők Párioban a Tuilleriák kertjéből indulnak el és 
több mint valószínű, hogv hozzánk is elfognak 
kerülni. Erre vonatkozólag a napokban a belügy-
minisztériumból leirat érkezett a vármegye alispáni 
hivatalához, amelyben a Versenyre vonatkozólag 
utasításokkal szolgál a belügyminiszter. Többek 
között felhívja az alispán figyelmét arra, hogy 
intézkedjék megfelelőleg arról, hogy ha a versenyzők 
közül valamelyik a várni gye területére is elkerülne, 
az a hatóságok részéről megfelelő támogatásban 
részesüljön Különösen abban az irányban, hogy a 
léghajó elszállítása körül akadályok ne merüljenek 
fol és hogy az idegen léghajós a vérmegye területén 
szabadon mozoghasson. 

A hesszeni legyek irtasa A vármegyéhez a 
földmivelésügyi miniszter leiratot intézett, melyben 
figyelmezteti az illetékes köröket, hogy a gabonára 
ártalmas úgynevezett hesszeni légy tobb törvény-
hatóság területén az idén is fellépett. A kártékony 
rovarfaj elterjedésének meggátlására a miniszter 
elrendelte, hogy azokon a területeken, ahol a hesszeni 
légy fellépését észrevették, csalogató vetéseket kell 
vetni, hogy a légy a nyár végén azokra rakja petéit. 
A vetést aztán jó mélyen be kell szántani hogy 
tavasszal a légyrajok ki ne jöhessenek a földből, 
^ k i k ennek a rendelkezésnek eleget nem tesznek, 
azok 100 koronáig terjedhető pénzbüntetéssel 

' sújthatok. 
Hullat talaltak a lekai erdőben. Schlögl Ferenc 

hámortói lakos szerdán leányával az ostorosi uradalmi 
erdőben gombát keresgéltek. Egyszerre az egyik 
fenyőfa alatt, melynek földig érö lombos ágai által 
mintegy félig eltakarva egy emberi hullára, illet deg 
egy felöltözött csontvázra akadtak, amelyről a búst 
a férgek már teljesen lerágták. A megrémült gomba-
keresők azonnal jelentést teltek a csendőrségen, a 
honnan nyomban a helyszínére indultak. A meg-
tartott vizsgálat szerint a hullában Pátzelt József 
56 éves lékai illetőségű csendes őrültet ismerték fel, 
aki a környékbeli falvakat koldulta végig l'atzelt a 
•rali év december bariban teljesen eltűnt L6káról 
és azóta nem lehetett róla semmit sem hallani.! 
Minden valósz ínűség szerint Patzel a d mberi 

hidegek alatt az erdőben lefeküdt és megfagyott. 

Balatonmelléki borok: sxentgyórgyhegyi 
ó-bor literje 1 K, szigligeti 1913 as 80 fillér. 
Kőszegi udvari és barna malátasór. Kapható: 
Maitz József belvárosi fúszerkereskedésében. 
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törvényhatóságok első tisztviselőjére, tehát a törvény-
hatósági városokban a polgármesterre, a megyékben 
az alispánra ruházzák át s a belügyminiszter részére 
a közvetlen intézkedést csak a külföldön, Horvát-
Szlavonországokban vagy Bosznia Hercegovina terű 
lotén vezetett anyakönyvekben nyilvántartott gver 
mekekre vonatkozólag tartj ik fenn. Az ali«pán ehila 
>:itó határozata ellen a belügyminiszterhez jogorvos-
latnak van helye. A rendelet, amely a följegvsés 
kornli eljárás inódofatnit is ismerteti, megjegyzi, 
hogy ha a természetes atya a gyermek születését 
megelőző tizedik hónapban még tizenhetedik életévét 
sem érte el. a torvényesités följegyzése k '/.igazgatási 
utón el nem rendelhető. Az utólagos házasság altal 
történi törvényesités anyakönyvi följegyzése iránti 
kérelem soronkivul intézendő el. 

Nagy a tiszthiany A hadvezetőségnek mind 
nagyobb gondot okoz a tisztekben való hiány. A 
kadetiskolak és a katonai fóreáliskolák létszáma nem 
teljes és a hadvezetőség, hogy a hiányon valamiképp 
segítsen, kénytelen volt tartalékos tiszteket és tarta-
lékos zászlósokat aktiválni. Mivel még ennek az i 

intézkedésnek sem volt meg a kívánt eredménye,' 
a hadügyminisztériumban uj terven dolgoznak, 
amelynek értelmében a csapattisztek állományát arra 
alkalmas altisztekkel akarják kiegészíteni. Természe-
tesen csak olyan tiszteket fognak felvenni a kadet-
iskolába, akikről feltehető előzetes képzettségük után, 
hogy megfelelően fognak fejlődni. 

A Darwin-konyvtar most jelent meg 7. és 8. sz. 
uj füzetei két igen értékes munkával gyarapítják a 
magyar természettudományi irodalmat. A 7 sz. füzet 
I>u Hois-Reymond egy annak idején sok vitára 
alkuimat adott előadását tartalmazza „Művelődés-
történet és Természettudomány" címen. A kiváló 
természettudós és bölcselő ritka széles látókori el 
világítja meg azt a határt, melyet a természettudo-
mány és technika megismerései és vívmányai a 
kultura haladására gyakoroltak. Meggyőző erővel J 
mutatja ki, hogy a nagy ókon kultúrák azért dőltek] 
be. mert technikailag nem eléggé megalapozott j 
egyoldalú művészeti és irodalmi kulturák voltak. Aj 
A fordítás dr Kukuljevio József g o n d m u n k á j a 
— A 8 sz füzet Weistnann Ágostnak, a nagyi 
német biológusnak „Az élet határai* ciinü értekezé-j 
sét közli. A legérdekesebb és legizgatóbb emberi 
problémát: a halál kérdését boncolja tisztán 
természettudományi szempontokból; miért kell az 
élő szervezetnék hosszabb-rövidebb idő múlva szük-
ségképpen meghalnia s ha már a természet igy 
rendezkedett be, miért áll be a halál az egyes fajok-
nál oly különböző időkben"'' Ezt a füzetet Cserny 
Dezső forditotia igen sikerülten. Az egyes füzetek a 
könyvkereskedésekben 60 fillérért kaphatók; a Dar-
win-folyóirat előfizetőinek ingyen mellékletül járnak. 

Hutternál, Krdó-utca (\ szám alatt 

szép pergetett 

ak i ie iuéx 
kapható. I kilogramm 1 kor. óO lillér. 

Horeoíiy-Syrop. Sarsaparillu 
oomptl. 

Vértl«i«it»u#r. Üvegj*. kor. 3.60 *i 

Korgony-LInímeat. z z 
« Horgony • Paln - Expeller pótléka. 

rAj'Ulammrntea brdurr.iAU< hiiU.«fknél. rhvumáiiAI, 
kütivénynél ttb. 

Ü»«gj«: kor. — 80 1 40, 2.-. 

Horgony-kénes-kenocs 
rendkívül idi'̂ t iillnintVi ajtrtj é» nsdvoi 

kiiitt>>eknél »tb. 
TAgt-ljt: kor. 1.—. 

Kiphttó • legiöbb g.vó({.v»irrt*rl)»n v«gy kói\ét-
ül l leDÜlbetzt-rciljetA 

lr llcttír A irmj trttzliiku cnzitl iMn 
imtámél, Pr4|i l, Ellukittiilrisii i. 

ü g y gyorsirászatban, mint gép-

írásban jártas kisasszony alkalma-

zást keres. Bővebbet e lap kiadó-

hivatalában. 

Fáj a foga? Míífog kell! 

STOCK-

COOrlTAC 

M E D I C I U A L 

hivatalos olomzarral ellátott 

palackokban mindenütt kapható 

CAMISés STOCK 
£Ö2Ü23IUÜ gyiráLból 

B A R C O L A , 

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

J ^ é s z v c í i y t á r s a s a g 

kőszegi fiókja, 
líu<4/.(>gra K i r á l y - ű l <». 

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

El fogad : nettó 4 " ,,-os kanu-
toussal betéti könyvecskére és foly«i-

-zuniliir.i A kamatozás a betétet követő napon kczJÜJik 
betét kilizetcseket felmondás nólkiil eszközöl 

Leszámíto l : - é« magánvál-
t o k a t mindenkor a legeiőnyöscbben 

Folyósí t : rc,Kks és törtos*té»sj«Uálogkölcsünöket 
» városi háiakra maga-

sabb kamatú kölcsönöket a lacsonyabb kamatú 
kölcsönökké változtat (convertál) . 

Értékpapírokat : árfolyamon v^ t- ei..j; : n lei megbiutáaok it < II 

Szelvényeket: 
ivek.'t a szelvényutalvany (talon) 

alapján díjmentesen beszerez 

Átutalásokat , lcl,zetLsekct
 ««koZ„i v:i.,; i,.,r. 

mely piac-.ui teljesen díjmentesen 

Értékpapírokra: áUanu- ,:s m-»~»> pt'"*™ 
——— el..leget ad 

Sorsolás alá esö ^kpiprok.it uíolyamvoz 
tesseg ellen biztosit 

Értékpapírokat cs 

' lesre átvesz 

Tekintettel, hogy hazánk legnagyobb pénzintézetével « 
Pesti Hazai Első Takarekpénztar Egyesülettel szoros össze-
köttetésben áll, mindenféle takarékpénztári es banküzleti 

megbízást a legelőnyösebben bír lebonyolítani. 
Mint az l-.tső Magyar Általános biztosító társaság ügynök-
sége mindenféle biztosítást eltogad es felvilágosítással kcsz-

s ggel szolgai 

K ö z p o n t : Szombathelyi (regi) Takarékpénztár 
Szombathe y Alakult: 1857-ben. 

Alaptöke 1,600 000 kor. Tarta lékok: 400.000 kor. 
Takarékbetétek 15 mil l ió koronán felül. 

Saját tökei 2,250.000 korona. 

eladó. — Pámer-utca 9. 

» » 

T J s l e t - m e g n y i t á s . 

Van szerencsém Kőszeg város és vidéke n. é. közönséginek becses tudomására 

hozni, I104V Kőszegen, Kírály-út 15 szám alatt augusztus 1.-én 

úri és női divat-áruházat 
fogok nyitani. 

Dus választékban raktáron tartatnak minden e szakmába vágó cikkek úgymint: 

nöi ruhadiszek, csipkék, szallagok, fátyolok, harisnyák, keztyük, esernyők, 

fűzök (miedereki, valamint az összes szabókellékek, továbbá fésiik, fogkefék, ridí-

kiilök stb. 

Uri divatcikkekben: ingek, gal lérok, kézelők, esernyők, sétabotok, 

keztyük, nyakkedők, zsebkendők, kézelő- és inggombok, uri harisnyák stb. 

Amidőn a nagyérdemű közönség szives pártfogását kérve magamat jóindulatuk-

ba ajánlva vagyok kitűnő tisztelettel 

Lengyel Dezső. 

S A V Ó V - S Z A I j L O I I A 

BUDAPEST, VIII , Józsel-körut 16. sz 
Modern •zálloda újonnan berendezve, légfűtés, hideg és meleg viz minden szobában, lift éj jel-nappal. 

RENDES SZIDOR tulajdonos személyes vezetése alatt. 

EGYÁGYAS szobák 3 koronától , KÉTÁGYAS szobák 5 koronától 

fűtés, vi lágítás és kiszolgálással . A szobák feltvtlen t iszták, 

hosszabb tartózKo ásnál engedmény. 

Újonnan bevezetett Pensió-rendszer, napi ellátás 4 koronáért 

Napi háromszori étkezés. 
HAVI SZOBÁK 80 KORONÁÉRT. 

Nyomatott llónai Frigye* k. . y vnyoimJajában kőszegen 

Scharpf 3enő 
vizsgázott fogtechnikus mester 

segit a bajon. 

Szombathely, Srzsébet királyné-utca 

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

Gyári iroda részére (Steiermarkbunl kerestetik 

női irodai alkalmazott. 
Keltételek. kilogáatalan magyar és német levelezés, 
k<llö jártasság a kettős könyvelésben. Közlendők a 
fizeiési idények és a bizonyítványokról másolatok 
küldendők. Csakis oly egyének, kik a kívánt felté-
teleknek megfelelnek, ajánlkozzanak. Ajánlatok 
„P 500" jelige alatt Ulockner 1. hirdető irodájába 
Itudapest, IV., Semmelweis-utca 4. inlézendők. 

1 \ \ \7 i r t i i l ' í i í i B u d a p e s t e n . Nyári «s tel 
l/OacZidl 1U1 UU gyógyhely, a magyar Irgalmasrend 
tulajdoni Klsőrangu kenes hevvi/ü radioaktív gyógy-
forrásai; modern berendezésű gőzfürdő, kényelmes 
iszapfürdők, iszapborogatasok, uszodák, külön hölgyek 
és urak részére. Torok , ko- es marvanyfurdok ; holeg-, 
szénsavas es villamos vízfürdők. A fürdők kitunő 
eredménnyel használtatnak főleg csúzos bantalmaknal 
es idegbajok ellen. Ivo-kura a légzőszervek hurutos 
eseteiben s allesti pangásoknal. i!U0 kényelmes lakó-
szoba. Szolid kezelés, jutányos arak. Gyógy és zened ij 
nincs Prospektust ingyen és bérmentve küld 

IV/ ÍKH/gUtÓNt l|{ , 
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