
K ő s z e g , 1914 . j u l i u s h ó 2 6 - á n . 3 0 . s z á m . X X X I V . é v f o l y a m . 

KŐSZEG ÉS VIDÉKE 
A Z O T T H O N szépirodalmi havi műmelléklettel. 

E L Ő F I Z E T É S I tfR: 
lüijész évre 4 korona, fél évre 2 korona, negyed 

évre t korona, eqyes szdm ára 10 fillér. 
Vidéki előfizetők a portót kü l ön fizetik. 

Előfizetési pénzek u kiadóhivatalhoz cimzendók. 

I v í f e g f j e l e n i l s m i n d s r . v a s á r n a p . 

Felelős szerkesztő és kiadó : RÓNAI FRIGYES. 

Szerkesztőséi,' ós kiadóhivatal: Kőszeg, Várkor 39. szám. 

Hyiltfér sora '*0 fillér. 

Hirdetések nuyysdg szerint juidnyos drban 

szdmitatnak meg. 

is ki fog jutni anélkül, hogy ezért túlságosan 

kapaszkodnia, dolgoznia kelljen. 

A munkanélküliség nehéz problémájának 

egyedüli helyes megoldása az volna tehát, ha 

sikerülne valamiképen kiegyenlíteni a városi és 

falusi elet közötti nagy különbséget. Vigyünk 

egy kis kulturát a falvakba. Részletezzük a 

falut a kulturális gyönyörűségekben is, nyujt-

sunk a falusi nepnek szivet lelket nemesítő 

szórakozast, szaporítsuk a falu népjóléti intéz-

ményéit, szaporítsuk annak társadalmi szerve-

zeteit, legelső sorban is pedig az arra hivatottak 

világosítsak tel a falvak népét, hogy a város 

inkább a nyomort, mint a jóletet osztogatja, 

falun meg az is sűrűbben jut hozza libapecse-

nyéhez aki darócban jar, inint varosban az, 

aki százforintos — bár reizletre vett — módis 

luhat hord s uijat autótaxin roviditi meg. 

Faluból — városba. 
Küldöttség járt a napokban a kereskedelem-

ügyi miniszternél és Budapest polgármesterénél, 

amely száznegyvenszer ember nevében kért 

munkát és kenyeret. Munkát azért, hogy kenye-

ret kereshessen, kenyeret pedig azért, mert 

éhezik. A száznegyvenezer éhező közül negy-

venezer Budapesten várja helyzetének javulasat, 

százezer pedig a kü lönböző vidéki varosokban 

eloszolva. A szaznegyvenezer munkanélküli 

állítólag mind kepzett ipari munkás 

Sem a kereskedelemügyi miniszter, sem 

Budapest polgármestere nem állhattak neki a 

küldöttség kérelmére a kenyérosztogatásnak, 

hanem ehelyett egyszerűen megígérték, hogy 

amint magasabb érdekek engedik, azonnal gon-

doskodni fognak munkaalkalmakról . Többet 

igazán nem tehettek. Ámde éppen emiatt koránt-

sem bízunk abban, hogy az igerctek teljesülé-

sevei meg fog szűnni a munkanélkül iség s 

apadni fog az éhezők, koplalók száma. Sokkal 

mélyebben kell keresni a baj gyökerét, mint 

a mostani rosszrafordult gazdasági helyzetben. 

Aki alaposan ismeri a viszonyokat, az tudja 

jól, hogy a mostani viszonyok jobbrafordulta 

val is ugy nálunk, mint idegen oszágokban a 

munkanélküliség megmarad, a különbség leg-

feljebb az lesz, hogy a szocialista szervezetek 

altal kimutatott száznegyvenezer koplaló helyett 

maradni fog szazharminckilencezer. 

Bebizonyított dolog ugyanis, hogy a mun-

kanélküliek száma különösen városok lalain 

belül még a legjobb gazdasági viszonyok mel-

lett is evről-évre növekszik és növekedni fog 

mindaddig, amíg valamikepen nem orvosoljak 

a falusi nép városokba való todulásának nagy 

problémáját. A munkanélkül iek számát koránt-

sem az szaporítja nagyobb mértékben, hogy az 

valamelyest visszahanyatlott, hanem inkább az, 

hogy a város tömérdek embert elvon a falutól, 

olyanokat, akik könnyelműen odahagyjak eddigi 

hivatásuk terét s a könnyebb élet reményében 

anélkül, hogy egyebet tudnának magukkal vinni, 

mint munkához szokott két tenyerüket, beallnak 

szaporítani az ipari proletariátust. A városnak 

nagy átalakító hatása van. Ez az átalakító ha-

las s különösen az a körülmény, hogy a falusi 

c.nber nagy városba ritkán jön készre, okozzák 

azt. hogy a városba tódulok inkább az éhezők, 

nyomorgók, mint azok seregét szaporítják, 

akikre a városi jólét megteremtése körül sza-

initani lehetne. Á városba tóduló földmives 

mnnkások felcsapnak ipari munkásoknak. Addig 

amíg nehéz ketkézi munkáról van szó, talan 

bírjak is a versenyt a szakképzett iparos mun-

kassággal, de mikor a képzettségnélküli munkás 

is jogot formál az élet magasabb igényei iránt, 

amikor jogot formál bizonyos kényelemhez, 

akkor az ilyen varosba tódult falusi elem, még 

ha munkaalkalom akadna is, elveszíti a harcot, 

s lesz belőle csapszékek tölteléke, amely eleven 

szimbóluma marad az örök elégedetlenségnek. 

Annak a szaznegyvenezer éhezőnek túl-

nyomó nagy része ilyenekből került ki. Ezek-

nek tehát nem igen hasznai az ujabbb munka-

alkalom, nem használ a gazdasagi élet fellen-

dülése sem, ez csak legfeljebb arra lesz jó , 

hogy a városba tolulok számát jövőben még-

inkabb szaporítsa. Ha munka lesz, ha megin-

dulnak az építkezések, ha hozzálátnak a pol-

gármester ígérete szerint a közmunkákhoz, 

ezzel csak azt fogjuk nyerni, hogy ismét egy 

csomó mezőgazdasagi foglalkozást üző ember 

hagyja ott falusi tűzhelyét abban a reményben, 

hogy a varosok ezernyi látnivalójából és száz-

fele szórakozásából, elvezetéből egy jórész neki 

A nőkről és a női divatról. 
A német kalholikus nőszövelségnek bonni 

gyűlésén megszívlelésre méltó kijelentésüket tett a 
jol ismert müncheni orvosnő és írónő: l>r. E in a-
n u e l e M e y e r a modern divatnak esztétikai, morá-
lis, higiénikus és gazdasági tekintetben előidézett 
nagy hibáiról és rombolásairól. 'I'obbi közt kijelen-
tette: „Kimentein férfiakhoz és beszélgettem velük a 
két nőin kozos munkájának szükségességéről, hogy 
a kor feladatait és problémáit közös munkával old-
juk meg. Es azok neicuin azt telelték : amíg a nők 
ruházkodásukban ítéletüknek oly éretlenségét és 
elégtelen vollál mulatják, addig mi nem dolgozha-
tunk együtt. Így gondolkodnak rólunk komoly, 
nemes férfiak, jóllehet nyilvánvaló s nem is tagadom, 
hogy vannak férfiak, akik ezt a divatot örömmel 
fogadják és nézik. l>e nem ezek a legjobbak. Min-
den komoly férfi előtt nevetségesek lettünk; kigú-
nyolnak minket, sót megvetnek minket. A szé-
gyennek és a fájdalomnak kellene égetnie lelkünket! 
Mint egy démon, ugy uralkodik rajtunk a divat. 
Egyszer csak itt terem és mi nem is tudjuk, honnan 
jött, Megvolt minden népnél, bármily messze men-
• junk vissza is a történelemben. A római nő tógát 
viselt, a görög nő köpenyt s később a ruházkod is 
módja végtelen sok változatot mutat. A római és 
gorog nők öltözete kifogástalan volt esztétikai, morá-
lis és egészségi szempontból. Nem mondom, hogy 
nekünk vissza kellene térnünk az ókor viseletéhez, 
jóllehet jobban járnánk ezzel, mint azzal, amelyet 
most viselünk. A rákövetkező korokban már volt 
egy-két ruhadarab, nem egészséges és nem szép, de 
kevés divat volt annyira rut és egészségtelen, mint 
a mai. Nem kellett-e minden valódi esztétikus 
érzésnek bennünk kihalnia vagy elvesznie, hogy 
mindazt az abszurdumot szépnek tartsuk, ami az 
utóbbi 5—0 évben l'árisból hozzánk jutott és hogy 
velük testünket körülvegyük cs énünk réstévé tegyük? 
Nyíltan kimondom: ez a divat csak a félvilági höl-
gyeké lehet, ez a divat szemérmetlen divat. De hozzá 
teszem, hogy a nők nem tudatosan öltözködnek igv, 
ily szemérmetlenül. Ok átveszik a divatot kritika és 
ítélet nélkül és szerinte öltözködnek csupán azért, 
mivel „ez a divat!" Természetesen nem szólok a 
szabad nyak ellen és az áttört kelmék használata 
ellen a káron és a nyakbetéteknél. Sót ellenkezőleg 
Csak a ruházatnak modern szabása, bevágába 
erkölcstelen. Ne mondják, hogy a divat csak kulsö-
ség és hogy lehel valaki a legjobb asszony és mégis 
ultozkodhetik a legnjabb dival szerint. Ezt egyenest 
tagadom. Nem lehetek igazán erkölcsileg érzékeny 
nő és mégis erkölcotelen ruházatot öltő. 

L>r. Meyer asszony ezután szólt a mai tarsasági 
erkölcs ellen, majd a fuzoviselés ellen, melyet egész-
ségi szempontból helytelenített, azután a modern 
kalapok és a nagysarku szuk cipők ellen. Mindent 
szisztematikusan el kell nyomni, aini szép a nőben ? 
— kérdezte. Kell nekunk kalapot viselnünk ? Miért 
ne jöhetne divat, amely nem ismer kalapot, hanem 
mint cgyotlen természetes fejdíszt csak a jól gondo-
zott hajat tekinti ? Ez gazdasági szempontból nagy-
jelentőségű lenne. De nemcsak azért vétkezünk, 
mivel magunkat éveken at nevetségessé tesszük a 
divat miatt, ezenkívül még sok kárt és mulasztást 
is követünk el. Mennyiro elterjedt az az esztelenség, 
hogy azt hiszik, egy nap kitudja hány féle toalettet 
kell váltani! Nem tekintve azt, h o g y ez sokakra 
nézve gazdasági romlást jelent, de gondoljuk meg, 

mennyi idő veszik el igy! Számítsák csak össze 
azon órákat melyeket a toalettek váltására fordítottak, 
hétről hétre, hónapról-hónapra: tudnak-e könnyű 
szívvel felelni értük ? Már pedig minden percünkről 
számot kell majd egykor adnunk ! Mily sok s kivált-
képp egészségi értékeket áldoztunk már fel a 
divatért! De az emberek u in szólnak soha, a höl-
gyek csendesen viselik a fájdalmat és az orvosok 
gyakran nem olyan bátrak, hogy megmondják 
önöknek, hogy a fűző volt az oka mindennek. A 
nagy társadalmi konvencionális hazugságok becsukva 
tartják az emberek száját, pedig hangosan kellene 
az igazat hirdetniök. 

Így élnek a mi hölgyeink kritika, Ítélet és 
gondolkozás nélkül napról napra, fejük tele van sok 
kicsinyes és lényegtelen dolgokkal: mint kell ruház-
kodnom ; ez a ruha jobban áM e nekem, most amaz, 
mi a modern; hol vehetem meg a legnjabb kalapot 
legolcsóbban és alusznak tovább évről évre és 
elalusszák egész, értékes életüket. És a világ telve 
van szükséggel, telve kérdéssel és feladattal és prob 
léniával, melyek a nők segítségével várnak megol-
dásra. < londolkodjunk csak kissé erről és képzeljék 
el a segítségre szorultaknak, a betegeknek, a szegé-
nyeknek és az elhagyatottaknak végnélküli sorát és 
azután nézzék meg lélekben a divatmajmainknak 
precesszióját. 

Van valahol nagyobb ellentét, mint ezek között ? 
A jajszóknak és panaszoknak egész kórusa jut 
fülünkbe. Egyszer már ennek egy lökéssel véget 
kell vetnünk. Van bátorságuk és belátásuk, hogy 
bünvallomást tegyenek?! A bűnt már félig jóvá 
tettük, ha mint bűnösök azt önként beismertük. Es 
hadd nőj jön ki ezen beisinorésből a tetterős, lángoló 
akarat: Ettől az órától fogva megváltozom. Köves 
sék az ethikának, az egészségnek és az igazi szép-
ségnek parancsait, térjenek vissza a régi német 
derékségfaez, ne csináltassanak szabónöjükkel oly 
ruhát, milyent l'árisbau irnak elő, határozzák meg 
maguk ruhájuk pompáját és — még egy igen, igen 
fontos dolgot! — harcoljanak az állatgyilkosság 
ellen, amely a női divat kedvéért annyira terjedt. A 
nők toll- és szőrme divatja már egész őrület- Egész 
madárfajokat irtottak már ki, csakhogy kielégíthessék 
a nők divatkedvét és ezer és ezer prémes állat fizet 
életével évenkint. csak azért inert a nők a préineket, 
a szőrméket stb. igen szeretik. Ez a fennen hangoz-
tatott érzékeny uői sziv, mely mindenért dobog, 
mindent sajnál, melyben élet van ? 

S most mindazon nemes férfiakhoz fordulok 
bizalommal, akiknek van érzékük a nőtisztelet és 
női erkölcs iránt: Ne tűrjétek, hogy nejeitek igy 
öltözködjenek, ne engedjétek, hogy a legújabb kül-
földi divat irányítsa óket azon kérdésben, mint ultoz 
kodjék és segítsétek, hogy a regi szellem ismét 
visszatérjen. 

Minden hozzáadás nőikül közöltük e beszédet 
s azt hisszük, minden migyarázat nélkül megérti 
mindenki és követni fogja azt, ki egyszer igazin 
megértette. A .Reichspo<t* nyomán kosi Dr M K. 
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V a r o a i ü g y e k . 
Hirdetmeny 

Kozzétcssem, hogy Kőszeg szab. kir. városnak 
alsóerdőben és mexikóban 2<>91 kat. hold s <i'»> 
ölnyi, valamint 39ö2 kat. holdnyi szántóföldeken, 
réteken s legelőn gyakorlandó vadászati jogát f évi 
szeptember hó 24-én délelőtt 10 órakor a számvevő 
ség irodai helyiségeben — közgyűlési határozat 
folytán — 1915. évi február hó l-töl 1921. évi január 
hó .'11-î  terjedő időre bérbe adom. 

Alsó erdőben és mexikóttan gyakorlandó vadá-
szati jognak kikiáltási ára 400 korona, a szántó 
földeken, réteken s legelőn gyakorlandó vadász ni 
jognak kikiáltási ára ÖUO korona. 

A bérösszeg félévi egyenlő részletekben és pétiig 
minden év február hó és augusztus hó l befizetendő 

Késedelem esetén »>" „ kamat jár. 
Köteles bérlő az évi bérösszeg, ugy a vadász-

területen okozott károk megtérítésének biztosítására 
814 koronát készpénzben, vagy óvadék képes papír-
ban a szerződés jóváhagyásakor a városi pénztári 
hivatalánál óvadék képen" letenni. Ezen óvadék a 
bérleti idő lejártánál, avagy a szerződés osotleges 
előbbi megszűntével a bérlőnek a mennyiben a város 
teljes kielégítést nyert, visszaad itik. 

Ezen szerződés megszűnik a bérleti idő lejártá-
val önként, ht azonban bérlő kötelességeinek előbb 
oleget nem tenne, a városnak joga van a bérleti 
szerződést megszűntnek tekinteni és a bérlő vészé-



lyére és költségeire a vadászati jogot másnak bérbe 
adni. — Kö te les bérlő a vadászat gyakorlására no/ve 
tenálló törvényhez alk; lm a/ .kodni . Köte les k ü l ö n ö s e n 

a vadállomány megóvására és szaporítására ártalmas 
ragadozó szárnyasokat, kóbor kutyákat és macskákat 
elpusztítani, a tőmzést, valamint a vadorzás t erélyesen 
meggátolni. 

A városi erdei .-« mezei személyzet kötelessége, 
begy a mennyiben szolgálati teendőikben nem bátrai 
tatnak, a vad felügyeletét is teljesítsék. 

Kzen szerződés bélyeg és egyéb költségeit, ugy 
illetékeit bérlő viseli. 

Kőszeg, 11114. julius hó 20-án 
Anyun tt JinKHt polgármester h. 

- ^ o ioi4 Hirdetmeny. 

Kőszeg szab. k ir. r. t. város s/imvevő^ <ge a 
szombathelyi m. kir. pénzügyigazgatás ag ií."t7 » > II 
914. sz. rendelete alapján közhírré t téti, hogy az 
1'J14. évi 1., II. oszt kereseti adó kivetési lajstrom 
juliiis J3-tól .'{() ig 8 napi közszemlére ki van téve, 
hol az a hivatalos órák alatt az érdekeltek által be 
tekinthető. 

Kőszeg, llí 14 julius hó 22-én 

174*> 1914 Hirdetmeny. 

Kiiszeg város területén a vadak eladása, szállítása 
és vétele csakis a vad jogos szerzését igazoló bizo-
nyítványok előmutatása mellett történhetik, mert 
mulasztás esetén a kihágási elj írás fog folyamatba 
tétetni. 

Kőszeg, 1914. julius ho 23 án. 
AoV'7/i .htist'i reiiJőrkapít'iiiy 

S i r o l i n 
" K o c l i e " 

orvosilag ajánlva a légzőszervek 

mindennemű megbetegedése ellen, 

tüdőbetegségek, 
gégehurut, 

szamárhurut , 
gyermekek görvélykóija ellen. 

KsphatO mmder> gyOfyiiertértan 
Cyy i/veg Ófd * koron* 

H e l y i r i i r ek 

Ivike a legutóbbi években szűknek bizonyult. Epen 
ezért az 1914—10. tanévre az ennsi és kőszegi 
katonai alreáliskolákban párhuzamos * osztályokat 
kellett létesíteni a:'. I és II osztályú növendékek 
részére, akiknek létszámát lényegesen tel kellett 
emelni Mivel azonban e két alreáliskola a felemelt 
létszámú liallgat.'iság befogadására szúk, a IV. év 
folyamot át kellett helyezni. Az ennsi alreáliskola 
IV. osztályát Krakóba helyezték át az oltani főreál-
iskoiához," i kőszegi intézet utolsó évfolyamát pedig 
a kassai főreál iskolához 

A val is^toW nevjegyzekenek osszeallitasa (,'sütór 

t kon kezdte meg városunkban a választók névjegy 
zékének összeállítását a dr Slúr Lajos elnöklete alatt 
működő bizottság. A munkálatokat azonban még' 
nem fejezték be, ennélfogva iészlelés eredményt csak 
a jövő számunkban hozhatunk Annyit azonban már 
is konstatáltunk, hogy a polgárság nem igen érdek-
lődik eme alkotmányos joga iránt és a jelentkezők 
száma oly csekély, hogy Kőszeg.m alig lesz 10 
százalékos szaporulat a választók számában. 

A varos szabalyozasi tervre kiirt pályázat ered-
ménye tegnap járt le. Kett Dezső keszthelyi, Vadász 
1 'ál abbáziai, Schaar Manó monori és Szesztay 
László budapesti mérnökök adtak be ajánlatot. Az 
ajánlatokat a tanács a jövő héten bontja fel. 

A jarvanykorhazra. mint ismeretes, a város e 
hó J.Viki terminussal ujabb árlejtést irt ki, melyre 
Zerthofer Mihály és Laas .József helybeli vállalkozók 
adtak be ajánlatot. A városi tanács az ajánlatokat 
legközelebb tartandó ülésében fogja elbírálni. 

Epul az intezet-utcai híd, melynek azonnali fel-
építését indokolja a régi hid veszélyes állapota, de 
meg az is, hogy még a szünidőben elkészülhessen. 
A régi hidat már elhordta a város és egy gyalog-
j iróhidat vezetett az épülő uj hid mellé. Az uj hid 
vasbetonból készül és a város házilag állítja elő. 
I gyanesak megépül még az idén a bencés kerthez 
vezető büru is, inely már szintén kiszolgált. — A 
Széchenyi tér melleti hidat jövőre készítteti el a 
város 

Haztelek arverezese A vasúti hid előtti gyümöl-
csös területét, egyelőre a város felé eső felerészben, 
öt egyenlő nagyságú, Ji'l négysz 'gölnyi parcellákra 
felosztva árverezték e héten. Az elsőt, a sarokházra 
valót, 2000 koronáért, a másodikat 1650, a harma-
dikat 1450, a negyediket 1000 és az ötödiket 850 
koronáért vették meg azon feltétel mellet, hogy a 
város a Gyöngyös partján a területnek egész hosszá-
ban betonos egyméteres árvédfalat építtet, mivel ott 
az építkezés csak akkor kezdhető meg, ha az egész 
terulet árvíz elleni védelme biztosíttatik, figyelem-
mel arra, hogy ott elég gyakran ismétlődött a viz-
veszély. A telkek aránylag elég magas árért keltek 
el, ha figyelembe vesszük, hogy ott mindenki záros 
időn belül építeni kotel > s hogy magas földszinti 
villastylű épületet kötött ki magának a város, négy 
méteres előkerttel & díszes vasrácskeritéssel, ami 
kétségtelen igen drágítja az építés költségét, továbbá 
még az is, hogy a területet feltölteni, az épület 
korul alagcsovezni és a pincéket betonfalakkal el-
szigetelni kell. Az ajánlatok felett a jővő városi 
közgyűlés fog határozni. Addig költségvetést készíttet 
a polgármester a beton árvédfalról és a csatorna-
vezeték áthelyezéséről. Ila a telkek eladása jóvá-
hagyatik, körülbelül JoOO koronát takarít meg a város 
azáltal, hogy a járda melletti betonkeritésre az oszlo-
pos keritésfalal még el nem készíttette. 

A lekái szent Pal kutnal, az ismert pompás vár-

irok melletti réten, a kőszegi footballisták mindkét 
csapata bemutató mérkőzést rendez ina vasárnap a 
lékai ifjúságnak, hogy azt egyesülésében támogassa. 
A mai ebéd után vonattal indulnak Kőtre s onnét 
az erdöszélen mennek Lékáig. Vendégek csatlakozá-
sát is igen szívesen látják e sportkirándulásnál. 

Az országos vas&r mult hétfőn igen lanyha 
volt. A kedvező idó)árás folytan nagy volt az állat-
felhajtás, de még sem lett jó vásár belőle. Legtöbben 
visszahajtották állatjaikat. Sehogy sem akartak abba 
megnyugodni, hogy az árak még mindig oly nyomot-
tak Néhány nagybani vásárló hízott ökröket egy 
korona, kozépárut 70—80 fillér, nálunk levágni 
szokott gyengébb árut <10 — 70 fillér kilónkénti élő-
súlyban vásárolt. A hizott ökröket természetesen a 
külföld számára, ahol aztán jobb s több hust kap a 
fogyasztó, mint belföldön. Ossszesen 529 szarvas 
marha, 172 sertés, 102 ló került eladásra. A sátoros 
iparosok es kereskedők forgalma igen lanyha volt. 

A gyeiimesteneg kérdése körül támadt zűrzavar 
lassan ke/i| tisztulni A tanács ugyanis a gyepmesteri 
teendőkkel továbbra is (irünszeisz Antalt bizta meg, 
de a pöczeanyag kiszállítását l'roksch dánosra bizta 
a képviselőtestület. A tanács határozatát megfeleb-
beztc (irünszeisz Antal, mert azt vitatta, hogy a 
pöceanyag szállítás is a gyepmesteré. A felebbezés 
ügyében m >st döntött a varmegye alispánja és a 
felebbezés elutasításával jóváhagyta a tanács intéz-
kedését. 

Kirándulás Kőszegre A szombathelyi iparoskör 
dalárdája rándul át hozzánk ma vasárnap, hogy vi-
dékünk szépségeiben gyönyörködjék. Atrándul hoz-
zánk a dalárda azért, hogy tagjainak egy kis kelle-
mes szórakozásban legyen részük, másrészt, hogy 
tudasának s életrevalóságának legszebbjét nekünk 
kőszegieknek is bemutassa. K'eggel 8 órakor ugyanis 
a .Jézus szent Szive templom iban énekes szent mise 
lesz, melyen a kiránduló d dárda Mann .József ének-
tanár dirigálása mellett néhány szép énekszámot fog 
előadni, szentmise végeztével pedig kirándulnák 
O ház, Hétforrás s Kőtre. Hétforrásnál 4 órás pihenőt 
tartanak, mely alatt a dalárda énekszámokkal fogja 

Az Otthon" ciinü, n így anyagi áldozatok által 
fontartott szépirodalmi műinellékletüuk augusztus 
hónapi szama augusztus hó 15 én fog megjelenni. 
Kunek a késedelemnek tisztán azon törekvésünk a/, 
oka, hogy olvasóinknak olj.ui képes műiuellékletet 
adjunk,amely minden várakozást felülmúljon. Lapunk 
usryanis ápolja a nemzeti hagyományokat is és most 
megragadja a Szent István-napi alkalm it arra, hogy 
a régi dicsőség fényeinek ápolására aktuális, gyönyö-
rűen illusztrált, Szent István-napi sz laiot ad ki. 
Kzért, miután az augusztus elsején való megjelenés 
még korai volna — közvetlenül augusztus 20 ika 
előtt fog „Az 01111011" megjelenni, hogy méltó 
köntösben ünnepeljük a nagy nemzeti ünnepet. Csak 
olvasóink érdekeit szolgáljuk akkor, amikor minden 
anyagi ineglerheltetések nélkül — a külföldön is 
páratlan mümelléklettel gazdagítjuk lapunk tartalmát. 
A szeptemberi szám azonban a megszokott rendes 
időben jelenik meg. 

Kitunteteses oklevelet kapott az államszámviteli 
vizsgálatról tegnap .1 igits Imre számvevő és adóügyi 
tanacsos, kiről mar megemlékeztünk, hogy e vizsgát 
sikeresen tette le. Most hogy alkalmunk volt a 
pergamentes bizonyítékot látni, mely szerint „kitun 
tető képesítéssel" tette le a vizsgát, e kiváló si seréért 
őszinte or >mmel gratulálunk dupla okleveles (jegyzői 
képesítése is van) városi tanácsosunknak, aki ezzel 
is bebizonyította, mily odaadó ambícióval tölti be 
hivatasát 

Mohr leno zenetanar, aki a lipcsei konzervatórium 

elvégz se után Amerikában valialt tanári állást, tobb 
évi távollét után mult héten jött haza szülei > rokonai 
látogatásira, azonban nem azon szándékkal, hogy 
újra visszatérjen a dollárok hazajaha. Bármennyire 
kedvező viszonyok között működött ott és vissza-
térését kívánják, mégsem kívánkozik oda vissza. 
Nem tetszenek neki az ottani életviszonyok. Vagy 
Sopronban vagy külföldön akar letelepedni. Ameriká-
ban tartózkodása alatt ismert szívós szorgalmával 
a zeneművészetben való tökéletességén fáradozott, 
különösen zongora- s orgona-játékban és e hang-
szereken érdemes sikereket ért el ottani hangverse-
nyeken Valószínűleg lesz alkalmunk ittartózkodasa 
alatt itt is művészetében gyönyörködni. 

83 as zászlóaljunk hétfőn vonult el Komá-
romba ezredgyakorlatra, hol e hó 27-ig maradnak s 
onnan Veszprémraegyébe megy az ezred, honnét 
szeptember 7-én tér vissza állomáshelyére. 

larasbirósagi írnokká nevezte ki az igazságügy-
miniszter Németh Zsigmond helybeli járásbirósági 
díjnok »t és egyben Felsőőrre helyezte át. Örvendünk 
a jó kiérdemelt előléptetésnek, de sájnáljuk e szor-
galmas s előzékeny tisztviselő távozását, aki itteni 
működése alatt mindenki őszinte megbecsülését vivta 
ki magának. 

Letszamemeles a katonai alrealiskolakban A 

Magyar Kurír jelenti: A katonai tanintézetek egynéme-

a velük levő társaságot gyönyörködtetni, este felé 
pedig visszatérnek városunkba, innét pedig a 9 óra 
45 perckor induló vonattal visszatérnek Szombat 
helyre. A dalárdát Szombathely intelligenciájának 
egy nagy része elkíséri hozzánk. A dalárda vezető 
sége örömmel látja vendégül mindazon kőszegi ura 
kat s hölgyeket, kik a kirándulás alkalmával hozzá-
juk csatlakoznak. 

A Korzo kávéházat mai napon Wiedemann .János 
volt soproni kávés vette át bérbe Tremmel Károly 
tulajdonostól Huszonkét évig működött Sopronban, 
hol igen közkedvelt volt és egykor a l'annonia-szálló 
bérletét is bírta. Lbböl azonban kilicitálták, régi 
kávéház helyiségét pedig Haas szönyegárus vette ki, 
hát megunta a Bóneichtereket s eljött ide szeren 
csét próbálni, hova rokoni kötelékek is fűzik. Itt 
nyugodt lehet. Akkora bért lizet, mint már hírül 
adtuk, hogy azt felül nem licitálja senki. 

Az Elité kavehaz epitese magát az épületet oly 

csinos, tetszetős formába alakítja át, hogy már ez 
K általános feltűnést kelt. A mindenki által a fő 
térről akárhová kivánt épület, ínég megérjük, díszére 
fog válni a főtérnek s alighanem még dédunokáink 
is látni fogják. Az Ízléses átalakító munka alatt a 
háztulajdonos is kedvet kapott butorraktáros épület 
részét hasonló módon átalakíttatni s ha még ez is 
megtörténik, a házak szépségversenyében még ez 
a mindenki által lesajnált ház nye.'né el a pályadíj it 
Most kezdik az uj kávéházi terem belső rendezés ét 
s azután faldiszitését és bebútorozását. Ha ez is meg 
lesz, még Budapest is megirigyel bennünket e kávé-
házért, — csak éppen Viucze Mihályt nem fogja 
irigyelni senki. Minden az ő érdeme s lesz-e jutalina v 

Istenem, hát kijut, annak valami jutalma, akinek 
érdeme is van ? — .Megérdemelné, hogy ez egyszer 
inast tapasztaljon. 

Legorveny Valóságos ítéletidő volt az, mely tom 
bolva vonult keresztül csütörtökön délután városun-
kon. Félelmetes erővel csavarta ki és törte ketté a 
hatalmas fákat, szórta le a háztetőkről a zsindelyt 
A Király-uton villamos póznákat döntött ki. A le 
csapó villám a villamos központi telep lakóépületébe 
ütött bele. A háztetőt és kéményt megrongálta. A 
Biritz-féle vendéglő istállójának tűzfalat vagy 2t» 
méter hosszúságban ledöntötte. A ledült tűzfal Nagy 
György és Frühwirt Jánosné házait erősön meg 
rongálta. A gyümölcsösökben érzékeny a kár, mert 
az amúgy is gyenge gyümölcstermést megtizedelte. 
A4förgeteg elvonulása után az égbolt kiderült és a 
nyári nap tüzes melege hamar felszárította az utakat. 

Hazassag-koteseket hirdet a városház hirdető 
táblája, mintha farsang idején lennénk. Kappel 
Samu Hauer Máriával, Saling'r HezsŐ Bolla Mag-
dolnával, Boldis Ferenc Varga Ilonával, I'rikopa 
János Szeybold Karolinnal, .Sípos József Németh 
Gizellával, Csonka Gergely Horváth Máriával, Szalay 
Jenő Ghirasim Máriaval. — Rossznyelvű emberek, 
ennyi kihirdetés láttára azt mondták alkalmi viccnek: 
hja, most háborúba készülnek mindenütt. 

Meghiusult birosagi eljárás A kir. járásbíróság 

Baumizartner Lajos által elkövetett tömeges köz-
egészség elleni kihágások miatt a műszerek elkob-
zását rendelte el Mikor tegnap dr Halász bíró 
tanukkal s rendőri segédlettel ott megjelent, a hatá 
rozat közlése s végrehajtása végett, B uungartuei 
Lajos a karhatalmi tagokat tettleg megtámadta, 
mire a bíróság ez esetről jegyzőkönyvet vett fel s 
beküldötte a kir. ügyészséghez. 

Egy ideges polgártársunk, ki egyébként a leg 

műveltebb iparosaink közé tartozik, a inunkáspéiiz 
tári illetmények behajtása körül nála hivatalosan 
eljáró végrehajtót súlyosan sértő szavakkal illette 
s kiutasította lakásából. Kzt tanuk is igazolván, a 
rendőrbiróság nagyobb pénzbirságra Ítélte, egyben 
kimondván azt is, hogy ezen ítélet jogerőre einelke 
dése után a polgármesterhez átteendő, esetleges bűn 
vádi eljárás megindítása miatt, inert az illető ipatos 
annyira megfeledkezett magáról, hogy az egész vá 
rosi tisztikart meggyanúsító oly kifejezést tett, mely 
súlyosabb beszámítás alá esik és a rendőrbiróság 
véleménye szerint bűnvádi útra tartozik. Irne, mennyi 
bajt szerez magának az ember, ha túlságosan ideges 
Egy végrehajtó megjelenése, igaz, nagyon alkalmas 
ingerlékeny természetű emberek felizgatására, de 
még az ideges művelt ember is tudhatja, :»ogy a 
végrehajtónak igazan nem nagy öröme tellik abban, 
ha ilven kellemetlen hivatal oskodast kell vegeznie. 
azonban e kötelességét teljesítenie kell, néha talán 
éppen a sértő érdekében is. 

Nyári mulatsag A kőszegi önkéntes tűzoltó-
egvesület 1914. évi augusztus hó 2 án a S írkertben 
a helybeli férfi dalos egyesület szíves közreműködése 
mellett pénztára javára tánemulats iggal és tűzijáték-
kal egybekötött mulatságot rendez. Belépődíj sze-
mélyjegy 1 kor., családjegy tobb személyre .'{ kor. 
Felülfizetéseket köszönettel fogad. Két zenekar fog 
közreműködni. Kezdete délután 5 órakor. Kedve-
zőtlen időjárás esetén az ünnepélyt f. hó 9-én tart-
ják meg. Ha valaki tévedésből nein kapott volna 
meghívót az ünnepélyre, a parancsnokságnál jelent-
kezhet. 

Anna-únnepet rendez a helybeli keresztény 
munkásegyesület ma vasárnapa sorkert ben, mely alka-
lommal sok tréfás szórakozást nyújt a közönségnek. 

Rosenkranz Marton előnyösen ismert tánctanár 
szombaton, augusztus hó 1 en tartja a tánctanfolyam 
kiskoszorucskáját a Mulató nagytermében Horváth 
Sándor teljes zenekara közreműködésével, melyre 
volt növendékeit s számos ismerőseit ez utou tiszte 
lettel meghívja. Kezdete este 9 órakor. Helépti díj 
személyen kint 1 korona. 
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A marhavásárra méltó esetek voltak a hétfői 
itteni állatvásáron. Rezner János répcesarudi kis 
gazda eladt a borjúját egy ismeretlen vevőnek. Oda-
adta a borjut is, a marhalevelet is s megbízott 
abban hogy'átírás után Ingják kifizetni az árat, de 
hogv kinek adta el, azt csak ugy tudhatta meg, 
hogy vásár után tudakozódott a hivatalban. Arra a 
vevő már régen eltűnt. Most az a kérdés, igazi ne-
vére íratta-e át az uj tulajdonos. Károsult most ezt 
nyomozza. - A másik eset ez : Nagv János ondódi 
gazda a kőszegi vásárra eladási szándékkal felhajtott 
egv jámbor tehenet. Mielőtt azonban az eladás ne 
hé/, mesterségét megkezdette volna, holmi szí verő-
sitőt hörpintett fel. A mértéket azonban elhibban 
tntta, Iliért anyira elázott, hogy az emlékező teliet-
sége'is elakadt. Mindazonáltal egy ismeretlen vevő-
nek eladta a tehenét oly kikötéssel, hogy a boldog 
vevő a 230 korona vételárat 2 hét alatt küldte el 
neki Ahog.v aztán a gazda kijózanodott, un a a szo-
morú felfedezésére jutott, hogy a nevét eltelejtette. 
Most a hatóságok közbenjárásáért szaladgál, hogy 
valamikép a vevőjére ráakadjon. 

Utcai ejjeli zavnry i s miatt megbüntette a ren-

dörbiróság Tompek Károlyt, aki viszont a rendőrök 
ellen tett feljelentést állítólagos bántalmazása miait. 
Az éjjeli zavargás miatt felebbezést adatott be dr. 
Szovják Hugó ügyvédje által, de ezt az alispán az 
Ítélet jóváhagyásával elutasította, mig a rendőrök 
feljelentése tárgyában a kir. törvényszék e hó 30-ára 
tiizte ki a fötárgyalást. 

A piaci rend megza^arasa miatt és e közben 

elkövetett hatósági közeg megsértése miatt a rendőr 
biztos feljelentést tett Halikó József és IIopp Lajos 
iparosok ellen, kiket a rendőrbiróság a megtartott 
tárgyalás alapján elitélt. Ezen ítélet elleni felebbe-
zést az alispán (dutasitotta és az Ítéletet jóváhagyta. 

A pincebe esett véletlenül Stiaszny (íyula üveg-
kereskedő tanonca: Kosztolányi Antal. Mindemel-
lett szerencséje volt a fiúnak. Sérülései nem súlyo-
sok. Tizennégy nap alatt várható a felgyógyulása. 
A rendőrhatóság megállapította, hogy véletlen bal-
eset forog fen. 

Az uj pokroc többet ér az elavultnál. Ezzel 
tisztában volt Torda István dor oszlói lakos is, neje 
is. Hát h í az még „véletlenségből" megszerezhető. 
Olyan olcsó ez hogy még alkudni sem kell. Tordá-
né ugyanis a lovak elé adott megmaradt szalmával 
„véletlenül" ölelte fel és tette ol vasár utáni haza-
vitelre. Ezt jelentette fel a károsult Farkas l'ál 
nagyasszony fai lakos, de szívesen vissza vonta volna, 
mikor a pnkrócz hegyibe még néhány bankót igért 
neki a büntetéstől megijedt tettes. Majd a kir. 
járásbíróság dolga lesz igazságot tenni. 

Ferfihullat talaltak a kisostorosi erdőben. A 
felsőpulyai csendőrség nyomozott ez ügyben, de ki 
létét nem sikerült kipuhatolni. Hullájában a kőszegi 
izr. hitközségnek egy 3 80 K szóló havi nyugtát 
találtak s ez alapon keresték meg a helyi rendőr-
hatóságot a személyazonosság kutatására. Itt rneg-
állapittatott, hogy csak ketten fizetnek ilyen adót, 
az egyiknél meg volt a nyugta, a másik pedig lehet-
ségesnek tartja, hogy valakinek ócska ruhát ajándé-
kozott s abba maradt a nyugta. Most majd a ruházat 
nyomán folytatják a nyomozást. 

Öngyilkossági kiserletet tett Szakács Teréz 
cselédleány. Nagyobb mennyiségű lugoldatot ivott. 
A ház padlásán találták meg kínos, vonagló állapot-
ban. l>r. Kovács István rögtón ellenszereket adott s 
azután a rendőrhatóság a kórházba szállíttatta. 
Állapota súlyos, de nem életveszélyes Állítólag családi 
perpatvar okozta hirtelen támadt életuntságát. 

Társas autó kirándulások hetenkint 
Aspangon keresztül Máriucellbc. Vasár- és ünnep-

napokon Tarcsa-fürdő és Grác. Előjegyzéseket 

a Dunántuli Automobil Gerage-ba, Szombathely 

Szeli Kálmán utca 37. intézendők. 

Balatonmelléki borok: szentgyörgyhegyi 

ó-bor literje 1 K, szigligeti 1913-as 80 "fillér. 

Kőszegi udvari és barna malátasor. Kapha tó : 

Maitz József belvárosi fűszerkereskedésében. 

Hivatalos napok A cserregi járás főszolgabírója 
augusztus hó 18. án Ivánban, szeptember hó 24 én 
l jkére u hivatalos napot tart. A felsőpulyai járás 
főszolgabírója julius hó 27 én Szabadbárándou, 
augusztus hó 29. én Sopronszeiitmártonban, szep-
tember hó 30. án Iioesmándon tart hivatalos napot. 

A szombathelyi kerületi munkasbiztosito pénztár 

igazgató-választmánya a napokban ülést tartott a 
Kereskedők Társulata helyiségében, amelyen bejelen-
tették Lázár Dezső távozásai. Az elnök lemondását 
sajnálattal vették tudomásul s elhatározták, hogy 
érdemeit jegyzőkönyvben örökítik meg. Az uj elnó 
köt a közeli napokban megtartandó rendkiviili igaz-
gatósági ülésen választják meg. \ választás előre-
láthatólag nem fog simán menni. A munkások 
munkást akarnak, a munkaadók viszont a maguk 
emberét akarják az elnöki székbe. 

Muraszombat nayykö/seg lesz Horváth László 

i központi körjegyző kérvényt intézett a belügyminisz-
terhez, hogy adjon államsegélyt egy második segéd-

íjegyzői és egy önálló adóügyi jegyzői állás szerve-
zésére, vagy pedig tegye nagyközséggé Muraszom-
batot. A kérvényre a belügyminiszter azt a feleletet 

| küldte, hogy sem segédjegyzői, sem pedig önálló 
! adóügyi jegyzői állással nem szolgálhat, ellenben a 
' községnek nagyközséggé való átalakulása ellen nincs 
kifogása, de ezt meg magának a községnek kell kérnie. 

Polgári leanyisnola Pinkafon Arról értesítenek 

bennünket, hogy f. évi szeptember 1-én Pinkafőn uj 
polgári leányiskola fog megnyílni. Az uj iskola 
fenntartója a nagyközség l esz . Természetes egyelőre 
csak az első osztály fog megnyílni, de azután évről-
évre fokozatosan megnyitják a többi osztályokat is. 

N ESTI 
m # 

L E f e l e 

•2=033011 uYERMEKLIuT 

I'iobadobozokat, valamint orvosi röpiratot 

a gyermeknevelésről díjtalanul küld a HENRI 

N E S T L É cég, WIKN, I., Biberstrasse 90. i>. 

VicLek i h í r e k . 
Uj plebinos Fertoszeleskulon. Herceg Esterházy 

Miklós a fertőszéleskuti plébánia-javadalmat (lóger 
András eddigi váuiosdereeskei plébánosnak adomá-
nyozta (ióger Andrást 1892 ben szentelték áldozó-
pappá Hét évig káplán volt Sopronkereszturon, 
1W9Ö ban lett váuiosdereeskei plébános. 

H e t i k r ó n i k a . 
Szerbiát felelosegre vontak. A inonandiia jegy-

zékét csütörtökön adták át Belgrádban. A jegyzék 
rövid, szűkszavú. Tisza miniszterelnök fogalmazta 
rideg stílusban s azt tartalmazza, hogy hajlandó-e 
Szerbia a monarchia követeléseit teljesíteni. A 
jegyzék teljesen ultimátum jellegű. A monarchia 
nem akarja a háborút, s legkevésbbé akarja az 
uralkodó, akinek minden vágya az volt, hogy 
életét békében fejezhesse be. Ha most olyan lé 
pésre szánta magát, mely látszólag ellent mond 
élete eddig hangoztatott céljainak, nem az Ö nézetei 
változtak meg, hanem a viszonyok. Nem szabad fel-
adnunk azt a reményt, hogy Szerbia a béke politi-
ká ján határozza el uiag.it, de legyünk elkészülve 
az ellenkezőjére is, inert már most tisztán látszik, 
hogy abban az órában, melyben egyetlen hatalom is 
megkísérli, hogy a monarchia létérdekei védelmeben 
akadályozza, ki kerül hetet lenné válik a világháború. 

Szerbiaban a trónörökös elnökletével pénteken 
beható tanácskozás folyt, melyen részt vettek a mi 
niszterelnök, a pénzügyminiszter, a hadügyminiszter 
és a vezérkar főnöke. Ilire jár, hogy a trónörökös 
l'asies kíséretében \ ranicska-fürdőre utazott, hogy 
az ott üdülő l'éter királyt az eseményekről értesítse 
Sándor trónörökös határozottan a békés meghátrálás 
álláspontján van. ami a kormány és hadsereg tagjai 
között nagy elkeseredést keltett. Most döntő elhatá-
rozás lesz Szerbia követendő magatartása dolgában. 

Belgrádi kovetunk, báró (iicssl Vladimír utasí-
tást kapott arra nézve, hogy ha a szerb kormány 

I szombat (tegnap) délután hat óráig nem fogadja el 
a monarchia jegyzékéi, nyomban hagyja el Belgrádot 
a követség egész tisztik irával és térjenek vissza 
Magyarországra és a Szerbiában élő osztrák-magyar 
alattvalókat a német követségre bízza. 

Izgalom Bnlgradban A városban óriási az izga-
lom. Az a felfogás uralkodik, hogy a háború elke-
rülhetetlen. Azt hangoztatják, hogy Szerbia nem ad 
választ a monarchia jegyzékére. Közben lázasan 

folyik a készőlődés. A csapatokat az ország belse 
jébe küldik. A minisztertanács egész nap pcruianen-
ciáb au vau. Most már nem is leplezik a készülődé-
seket. Formálisuii folyik a mozgósítás. A vonatok 
csupa bevonuló tartalékosukat szállítanak, akiket 
gyorsan felszerelnek A tisztek nagyon harcias 
hangulatnak. A szerb sajtéi hangja nagyon harcias. 
Fenhéjázó hangon írnak a monarchiáról s hencegve 
hirdetik, hogy Szerbia nem fél, készen áll minden 
eshetőségre: a szerb szuronyok fel vannak tűzve. 

A harniasszovetseo eyymasert. Az osztrák magyar 
kormány el vau határozva, hogy levonja a konzek-
venciákat, ha. a kitűzött időn belül nem kap kielé-
gítő választ. Éppen ezért nagyon fontos annak meg-
állapítása, mi a nagyhatalmak álláspontja Német-
ország, mint szövetséges, szívvel és fegyverrel tel-
jesen velünk van s ezt az elhatározását már fél-
hivatalos utón kifejezésre is juttatta és bizonyára 
hivatalosan is mindenütt az ellentét lokalizálására 
érvényesíti befolyását Ezt már azért is megteszi, 
mert német felfogás szerint tulajdonképpen csak 
rendszabályokról van szó, amely a szerajevói 
merénylet következménye. Olaszország épugy, mint 
az annexiós válság és a balkáni háborúk idején, 
szövettségi kötelezettségeinek teljesen eleget fog tenni. 

Készülődnék a szerbek A Militárische Rund 
schau szerint a szerb csapatok készülődése szép 
csendben folyik. Az újonnan szerzett területeket is 
katonasággal látják el és a Dunán aknafektető 
hajókat szerelnek fel. A csapatokat összevonják és 
az erődítményeket ágyukkal látják el. A hatóságok 
közölték a fegyverképes férfiakkal, hogy minden 
pillanatban legyenek készen a bevonulásra. 

Romania A legszenzációsabb hírek keringenek 
dédelgetett oláh szomszédunkról. A legújabb hírek 
szerint Románia titkon készülődik a monarchia 
ellen. Amint több lap írja, már Erdélyben is fegy-
vereket osztanak ki titkon. E fegyverek száma korul-
beliil 00.000 és a monarchia maga adta el olcsón 
Romániának. 

Milliókat kap Albania Ausztria-Magyarország és 

Olaszország hír szerint, tekintettel az Albániában 
uralgó szorult helyzetre, néhány millió koronát fog-
nak rendelkezésére bocsátani az albán fejedelemnek 

Magyarország ellen tüntető roinan diákok l lar 

minc román diák és két diák-kisasszony kirándulásra 
indultak vonattal. A vasúti kocsiban nagy zajt csap-
tak és folytonos zajongás közben szidták a magya-
rokat. A kalauz jelentésére az egyik állomáson mind 
a 32 román diákot letartóztatták a magyar állam 
elleni izgatás miatt 

Hoher megy Szerajevoba A bécsi hóhér, aki 

álnév alatt tartózkodott a karlsbadi fürdővendégek 
között, parancsot kapott Prágából, hogy pribékjeivel 
együtt azonnal utazzék Szerajevoba. 

U| koicsón a tiszti fizetesrendezesre A Milita-

rische Rundschau értesülése szerint az őszi delegá-
cióktól a tiszti fizetések rendezésére és uj ágyuüte-
gek beszerzésére nagyobb hitel fölvételét fogják kérni. 

Mit ir erről Az Est ? Minden országos, minden 
közérdekű kérdésben, ez Magyarországon az első 
ké Iss, mert mindenki tudja, hogy amit valamiről 
Az Est ir, abban a kérdésben az az igazság, az a 
közvélemény, az a leghelyesebb szempont. Amit Az 
Est ir, azután Magyarország legjobb újságírói men-
nek szerte a világon, felkeresik az eseményeket ott, 
ahol azok történnek, a gyárakban, a tanácskozási 
termekben, a diplomaták szobájában, a csatatereken, 
a szerencsétlenség színhelyén; mindenütt, ahol az 
ember nyomorúságának és dicsőségének küzdelme 
lejátszódik. Az Est mindenütt ott vau, ahol valami 
történik, azt akarjuk tehát, hogy ahol csak Magyar-
országon érdeklődnek az iránt, hogy mi történik a 
világon, legyen szintén ott Az Est, mert a mellett, 
hogy ez igazán európai színvonalú napilap a leg-
gyorsabban ér el hozzánk, előfizetési ara is ininitná 
Iis, mert három hónapra csak 4 korona 50 fillérbe 
kernl. Mutatványszámot lapunk olvasóinak szívesen 
küld Az Est kiadóhivatala, Budapest. VII., Erzsébet-
körűt J0. 

Eladó ház. 
Az Arpád-tér 2. sz. alatti haz szabad 

kézből eladó. Bővebbet ugyanott. 

£gy négy középiskolát végzett intelligens 

fiatal ember, aki tnár egy évi gyakorlattal 

és gépírásban való jártasággal bir, Írnoki 

állást keres. — Cim Milos üyula Kőszeg, 

Hegyalja utca 14. 

k a j * # i ü h a i * a t * k o i 

5 kilót 2 koronaért, 100 kilót 3 J j koronáért 

szállít Bogyay Andor, S'.eleste-térvur.j 



Hutternál, Krdő-utca 6. szám alatt 

szép pergetett 

akf ic i i iex 
kapható. 1 kilogramm 1 kor. 60 fillér 

Horgoiy-thyniol-kenöcs. 
K .'Ciivi l'l' »I rül.'foknél, nyitott wgAíi 

•Mioknel Ail*í kot. — 80 

Hcrgony-Liniment. S űS . 
a Horgony • P i l n - Expeiler p.'-tl-k». 

Kuj lfilommentvi be lfirmM^i I. :l' «.ikiiöl, rbeumAnil, 
kfifcTiinyncl >tb 

kor - 80 1 40. 2 —. 

Horgony-vas-albuminat-fes*vény. 
V Arat egpnjrt^g'tiél •ApkArcAl. 

t'veRJ" kor. < 

k»l>b4tó • l»gt..t.b n KV«irrtárt>an v«gy kóir*t-
lenül l>«»i»i*«h»tö 

Ir lletlír Jtj irj;y int;Iáicn?ltl |?i|? 
nrlirtiÉI. ffi|i I, tlmtillulrmi S 

h a i c l i a x - a l a d t i K . 

Kzennel van szerencsém a n. é. közönségnek és mélyen tisztelt vendégeim-

nek tudomására hozni, hogy kávéházamat a tegnapi nappal Wiedemann János 
urnák, ki eddig Sopronban kávéháztulajdonos volt, bérbe adtam, ki azt saját rezsije 

alatt tovább fogja vezetni. 

Ezen körülményből kifolyólag mindazoknak, kik hosszú időn át szakmám 

gyakorlásában támogatni szívesek voltak, hálás köszönetemet fejezem ki, mely után 

még azon kérelemmel fordulok m. t. vendégeim elé. lio^y irántam tapasztalt jóindu-

latukat szíveskedjenek utódomnak is fentartani. 

Kőszeg, 1914. ju l ius hó 25-én. Mély tisztelettel 

Tremmel Károly kávés. 

STOCK-

COCrlTAC 

MED IC IN A L 

hivatalos olomzarral ellátott 

palackokban mindenütt kapható 

CAMIS é.STOCK 
232Ü23.TU ^ ' / i r i b ó i 

B A R C O L A . 

k á i c l i s í / s U v e t e l . 

Visszatérőleg fenti értesítésre vagyok bátor a n. é közönséget a Korzó-
kávéház átvételérül tudósítani. 

Sok évi működésemből merítve azon tapasztalatokat, melyek vállalkozáso-

mat lehetővé teszik, biztosítom a n. é. közönséget, hogy minden törekvésem oda 

fog irányulni , hogy ugy a legjobb italok felszolgálásával, mint pontos és figyelmes 

kiszolgálással m. t. vendégeimnek a kávéházamban való tartózkodást kellemessé tegyem. 

Kzek után kérve a n. é. közönség bizalmát és támogatását 

vagyok kiváló tisztelettel 

Wiedemann János 
kávés. 

K A V O V S / A L L O I » A 
B U D A P E S T , VI I I . , J ó z s e l - k ö r u t 16. sz . 

M•> lern •/ ill .i i ú jonnan berendezve, légf űtés, h ideg és meleg víz minden szobában, lift éj jel-nappal. 

RENDES SZIDOR tulajdonos személyes vezetése alatt. 

EGYÁGYAS szobák 3 koronától, KÉTÁGYAS szobák 5 koronától 
fűtés, v i lágí tás és k iszolgá lással . A szobák feltétlen t iszták. 

Hosszabb tartózkodásnál engedmény. 

(Jjonnan bevezetett Pensió-rendszer, napi ellátás 4 koronáért 

Napi háromszori étkezés. 

HAVI SZOBÁK 80 KORONÁÉRT. 

Nyomatott Kónai Frigyes köuy vnyomdágábu.u Kőszegen 

99 

U s l e t - r n e g r L y - i t á . s . 

Van szerencsén Kőszeg város és vidéke n. é. közönségének becses tudomására 

hozni, h•» :y Kőszegen, Kiraly-út 15 szám alatt augusztus 1.-én 

úri és női divat-áruházat 
fogok nyitani. 

Dus választékban raktáron tartatnak minden e szakmába vágó cikkek úgym in t : 

nöi ruhadiszek, csipkék, szallagok, fátyolok, harisnyák, keztyük, esernyők, 
fiizők (miederek), valamint az összes szabókellékek, továbbá fésűk, fogkefék, ridi-
külök stb 

Uri divatcikkekben: ingek, gallérok, kézelők, esernyők, sétabotok, 
keztyük, nyakkedók, zsebkendők, kézelő- és inggotnbok, uri harisnyák stb. 

Amidőn a nagyérdemű közönség szíves pártfogasat kérve magamat jóindulatuk-

ba ajánlva vagyok k U ü n ő t i s z t e l e t t e , 

Lengyel Dezső. 

Fáj a foga? Míífog kell! 

Scharpf 3etiő 
vizsgázott fogtechnikus mester 

segit a bajon. 

Szombathely, Srzsébet királyné-utca 

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

f c á w á p f i í w l n B u d a p e s t e n . Nyári es tel 
VO&OLdl 1111 UU gyógyhely, a magyar Irgalmasrend 
tulajdoni Klsőrangu kenes hevvi/u radioaktív gyógy 
forrasai; modern berendezésű gőzfürdő, kényelmes 
iszapfürdők, iszapborogatasok. uszodák, külön li ilgyek 
és urak részére Torok , ko- es marvanyf;rdok : holeg-, 
szénsavas es villamos vizfurdok. A fürdők kitűnő 
eredménnyel használtatnak főleg csúzos bantalmaknal 
es idegbajok ellen. Ivo-kura a légzőszervek hurutos 
eseteiben s altesti pangásoknál. lHM) kényelmes lakó-
szoba. Szolid kezelés, jutányos arak Gyógy- és zenedij 
nines. Prospektust ingyen és bérmentve kuld 

a z i t i i i / . y n l o s n y . 

M a l o m - b é r b e a d á s . 
< * y a l o k a k t t Z M é t f b e i l a Répce-folyón, — hirtelen halál 

következtében 

egy jóforgalmu vízimalom 
azonnal bérbe adatik, esetleg igen előnyös feltételek mellett örök-

árban is eladatik. 

A malomhoz tartozó lakás áll 1 konyha, 1 kamara, 2 szoba, 

2 istálló és egyéb gazdasági épületből es hozzá tartozó szép gyümöl-

csös konyhakertből. 

A malomhoz külön tartozik még 5600 [J-öl birtok, mely köz-

vetlen a malom körül van. 
Vasúti állomása fél óra. 

Gyalóka, 1014. évi julius hó 18-án. 

(Csepregi járás.) Özv. Wellner Lajosné. 
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