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Mozgalmas idők. az insógsujtotta vidékek módjára már már a kor 
mánytól, az államtól akarnak a kapott seb'kre fl ist-
romot kier íszakolni. Valiiban szinte nevetséges, 
araikor a b >rziánerek h id.i a*t kívánja, h >gy állami 
beavatkozással akadályozzák 111 a tőzslm most 
napirenden lévő bukásokat. Vájj m ki kényszeritette 
őket arra a könnyelmű játókra, amit állandóm a 
gazdaközönsóg rovására folytatnak"? Vájjon van-e 
a magyar k özgazdasági életnek sziikséi{«j arra, li 
a tőzsde a régen elfelejtett kislutrinik Insonmísi 
legyen ? 

Bizony nincs. 
Az ország lakosságának igazi közvéleménye, 

a gazdaközönség régóta sürgeti a börze r -formj it s 
különösen a fedezetlen határidőüzlet eltörlését. Som-
mire se jutottunk a követeléssel, dacára annak, hogy 
törvény van, am dy biztosítja záros határidőn belül 
a tőzsdereformokat Nem mer a tőzsdéhez erős kéz-

1 zel hozzá nyúlni senki, mert a tőzsde mindennél 
! hatalmasabb tényező: a gyors, munkanélküli ineg-
I gazdagodás forrása, a mindenki áltil bálványozott 
J pénz lerakodó telepe. 

Ámde mindez csak a tőzsdénkkel vau igy, 
szinte kapóra jött tehát a háború, amely a maga 
meztelenségében mutatja meg a mi tőzsdénk cserép-
lábát. Kétségtelen, hogy a háború másutt is okoz 
egy kis zavart, de felfordulást nem. Amely tőzsdén 
csak reális ügyleteket kötnek, ott van áremelkedés 
és áresés, ami természetszerűleg annak válik javára, 
vagy karara, akinek van eladni való holmija. Nálunk 
a börze ár hullámzását a sp -kuláusok serege érzi 
meg leginkább, azok, akik évről-évre anélkül, hogy 
egy garas ára zabjuk, vagy buzájuk voln i, valóságos 
diktátori hatalommal szabják meg ugv a búzának, 
mint a zabnak és egyéb mezőgazdasági terméknek 
is az árát. A papirosbuza dicső lovagjai érzik meg 
leginkább a mostani kivételes viszonyokat. 

Ha minden aratás után elő állna a mostani 
helyzet, a gazdaközönsóg semmi esetre sem pan isz-
kodnék, csak hogy az a baj ára, hogy háború igen 
ritkán van. Különösön nem fújnak a szelek akkor, 
amikor a gazda eljutott odáig, hogy terményeit piacra 
viheti. Ilyenkor érezzük leginkább a könnyelmű 
tőzsdejáték minden átkát. Hiába vár a gazda jó ára-
kat termékeiért, az ő szava ilyenkor nem döntő. A 
termények árát nem a kereslet és kínálat szabja meg, 
hanem a tőzsde. A tőzsde urai viszont egyáltalán 
nem törődnek azzal, termett-e elég buza, vagy nein. 
Ha az uralkodó tőzsdei irányzat ugy kívánja, hogy 
a legminimálisabb termés eredmény esetén is ala-
csony legyen a buza ára, . kkor alacsony lesz. Ha 

T á r c a , 

Állomáshoz érnek. A vonat hirtelen megálla-
podására a fiatal asszony kinyitja szemeit és moso-
lyogva mondja: 

— Egészen felüdített ez a kis álom, Csakhogy 

— szomjas vagyok. Édes szivem, hol kaphatnék itt 

vizet ? 
— Oh hozok neked rögtön, angyalom — siet 

felelni Artúr, örülve, hogy kér valamit a felesége; 
gyorsan kiszáll — Edit utána néz, látja mint tűnik 
el az étterem bejáratánál. Aztán múlik az idő; perc 
perc után — már beszállnak az utasok — Edit 
nyugtalankodva hajol ki az ablakon - végre meg 
pillantja férjét, az ellenkező oldali ajtón kifelé sietve, 
élénk társalgásban két előtte teljesen ismeretlen 
egyénnel. Mindhárman feléje tartanak, Artúr gyors 
mozdulattal fönt terem, s egy karcsú, nevető, rózsás 
arcú fiatal nőt, majd egy izmos, széles vállú, mái 
kissé éltes urat segít a kupéba. 

— Kedves, régi ismerősöm, Hódy Géza — siq} 
bemutatni a jövevényt Artúr, neje kérdő tekintetére 
— Hódyné, ő nagysága. ^ ' 

Az újonnan érkezettek elhelyezkednek. Edit 
csakhamar megtudja, hogy Artúrt több év előtt 

benső baráti viszony fűzte Hódy Gzához , egy város-
ban születtek, együtt végezték tanulmányaikat, de 
azután Hódy örökölve atyja birtokát, átvette szemé-
lyesen a gazdaság vezetését és állandóan falun 
lakott. Artúrt viszont kötve tartotta hivatala Buda-
pesten, már évek óta nem látták egymást, tnig a 
véletlen igy összehozta őket. 

— Hát csak megnősültél már te is, barátom, 
— mondja Hódy Géza. — DJ különös! Lásd, dacára 
annak, hogy megszakadt köztünk az érintkezés, 
mégis egyet gondoltunk mindketten egyszerre. 

— No, olyan egészen egyszerre mégsem, — 
szólt közbe csengő, dallamos hangján • Hódyné. — 
Hisz mi már régi, nagyon régi házasok vagyunk . . . 
Ugy-e Géza, három hónap nem kis idő ? — Es kép-
zelje csak, kedves barátom, mi most, épp ugy, mint 
kegyetek, nászuton vagyunk, dacára annak, hogy 
már a szorosan vett mézes heteket tul is éltük 
régen Hanem hát ilyen falusi emberek, mint mi, 
nem rendelkezhetünk oly szabadon az időnk felett. 
Ugy terveztük, hogy mindjárt a lakodalom utan 
útra kelünk, annak rendje és módja szerint; de épp 
akkor rengeteg sok volt a dolog aratással, eladással. I 
Az uram sehogysein keríthetett időt magának, s én i 
vártáin türelmesen, beletörődve a házasélet j apró 
kellemetlenségeibe. 

* 
* * 

— Kérem, foglaljon helyet, — mondja Edit 
színlelt nyugalommal, ami azonban rosszul sikerül 

neki, mert reszkető hangja keblének lázas p iheg je 
nagyon is elárulja roppant felindulását. 

— Miért keresett fel? — kérdé, nem engedve 
időt férjének a megszólalásra. — Nem irtain meg 
önnek, hogy azok után . . . 

— Epp ez az, amiért magyarázatot j kell köve-
telnem tőled, Elit. Viseleted irántam öt óra óta 
kimagyarázhatatlan. Nem szóltam semmit, gondol-
tam, hogyha kipihented a lefolyt napok és az ut 
fáradalmait, megváltozol irányomban. 

— Persze, azt hitted, hogy a szende, tapasz-
talatlan teremtés észre nem veszi, ha férje szinte 
szeme láttára gúnyt üz legszentebb érzelmeiből ? En 
szerettelek, ifjú lelkem teljes bizalmával, reményével 
biztam reád életemet, — s te azért mindjárt házas-
ságunk első óráiban, a nás/.utunkon . . . oh . . . o h ! . . . 

Szavai zokogásba fúltak. 
Artúr magán kivül volt. 
— Edit, az égre kérlek, beszélj értelmesen, 

nem értek semmit . . . 
— Neme? Persze, nem sejthettük, hogy a 

: biliét — douz kihull valahogyan a kabát z s e b b ő l és 
ja címzett helyett maga a megcsalt feleség találja 
meg! Ah . . . nem hiszed ? Hit lásd!? 

Es szeme elé tartott egy szétbontott levelet. 
Eedit e corpus delictitől drámai hatást várt. S 

a hatás csakugyan meglepő volt, oly meglepő, ami-
nőt maga a fiatal asszony várt legkevésbbé. 

Artúr pillanatig merően nézte az eléje tartott 
levelet, mintha gondolatait összeszedve igyekeznék 
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Rendkívüli nagy óra- és ékszer-raktár. 
Óra- és ékszerjavitó műhely saját szakképzett felügyeletein alatt. 

• A legkényesebb ízlésnek megfelelő dús v 'asztékS 

ó r a - é s é k s z e r - á r u k b a n . 

A háború sebesültjei. 
Még a balkáni népek puskalövést sem váltottak 

egymással, a nyugati országokban, de különösen 
nálunk, már is eg'Sí csomó sebesültje van a hábo 
runak. Egy csomó börze-spukuláns rogyott össze, 
olyanok, akik békés viszonyok közepette nevető 
arccal osztják a halálos sebeket. A tőzsde raerész-
róptű aviatikusai közül, akik abból teremtenek ma-
guknak uri egzisztenciát, hogy eladnak tízszer annyi 
búzát, és húszszor annyi zabot amennyit az ország 
földje tíz év leforgása alatt tereinni tud, lezuhant 
egynéhány. Nem sajnáljuk őket egy kicsit sem, csak 
az a baj, hogy túlságos nagyon jajveszékelnek és 

töltve őrizzük ingatag közgazdaságunkat minden 

megrázkódtatástól es minden igyekezettel azon 

vagyunk, hogy a háborgások örvényein szeren-

cseseit átlavirozva, ha sértetlenül nem is, de 

legalabb halaira nem sérülve érjünk el a zavar-

talan tevékenység biztos kikötőjébe. 

Semmi kétség, hogy egy esetleges haboru, 

a véráldozaloktól egoszen eltekintve, pillanat-

nyilag oly megélhetesi viszqnyok közé szorítaná 

az ország lakosságát, amelyek sokkal borzasz-

tóbban hatnának azokra, akiknek itthon kell 

maradniok és akik nemcsak magukról , hanem 

övéikről is kell gondoskodniuk, mint azokra, 

akik az ellenseg elé allva a haza, a monarchia 

igazat fegyverrel kell nugvédemök Lehet hogy 

a háború oly eredményekkel jarna, amelyek 

később felsegélyezik meggyöngült közgazdasá-

gunkat, de kérdés: szabad-e az ily problemati-

kus siker kedveért oly kísérletbe bocsátkozni, 

melyet elkerülni lehet ? 

Mértékadó köreinknek tehát fokozott lel-

kiismeretességgel kell mérlegelni elhatározasu-

kat. A lehető leggondosabban meg kell vizs-

galniok, vájjon presztízsünk épségben tartasa, 

érdekeink megóvása okvetlenül megkövetelik-e 

a háborút, mely tőlünk annyi nehéz aldozatot 

követel. 

Nincs más hátra, mint bizni diplomáciánk-

ban, hogy el fogja rólunk hárítani a súlyos 

csapást. 

Azt hittük, hogy a keserűségek pohara 

csordultig megtelt mar; azt hittük, hogy a vál-

ságok mertéke elérte tetőpontját; azt hittük, 

hogy innen tul már nincs ut a viszonyok 

rosszabbodasa felé és ami ezután következik, 

az már csak enyhülés, javulás lehet: s íme, 

ujabb rém aggasztja az elcsüggedt kedélyeket, 

ujabb, még az eddigieknél is sokkal súlyosabb 

csapas fenyegeti gazdasági életünket. 

Gazdaságunk fontossága tan még soha 

sem emelkedett felül . minden más kérdésén, 

mint a legközelebbi múltban és jelenleg is. 

Keservesen éreznünk kellett, hogy az ország-

igazgatas, az irodalom és művészet, a műve-

lődés és közélet számtalan más ügyei mind 

háttérbe szorultak a nagy anyagi kérdés mel-

lett: hogyan biztosithatjuk létfentartásunkat. 

Közgazdaságunk tesped, iparunk és keres-

kedelmünk pang: a pénzszükség állhatatottsága 

béklyókba verte a vállalkozási szellemet, tett-

erős segítséget hiába áhítozunk, csak panasz-

hangokat hallani itt is, ott is, mindenütt, ahol 

a serény munkanak alkotásai rendes viszonyok 

közt a nemzet és az egyesek gyarapodasat, 

boldogulásat kellene megalapozni, virágzásra 

fejleszteni. 

S e nagy, ez általános tehetetlenséget most 

megtetézi az a veszély, melyet az eddig 

figyelemre alig méltatott szomszéd okvetlenke-

dése idéz ele Tőle ugyan nem félünk, hatal-

munk, erőnk tudataban semmi okunk ; de tar-

tani kell igenis attól, hogy ezt az erőnket, ezt 

a hatalmunkat a rakoncatlankodó, ezidöszerint 

győzelemittas, őrjöngő népecskének, vagy né-

pecskéknek fegyverrel be kell bizonyítanunk. 

„Aest le guerre!" Ez a háború. A haboru 

pedig még a legkonzolidaltabb közgazdasági 

viszonyokat is időlegesen megrendíti. Hatha meg 

olyanok a viszonyok, aminők azok mostanában! 

Amikor a legkisebb szellőcske is tölgyeket tepő, 

épületeket dönthető orkánná fajulhat. Amikor 

Nászuton. 
— Töredékek. — 

Vidéki megrendelések és javítások gyorsan és lelkiismeretesen eszközöltetnek. 



tik s ha az illetékes tényezők jobb m ^ >11W • 
hatnak, azt ujabbi tárgyalás alá veszi u 

vasutas bizottság is. ,u**iki 
A kőszegi sörfőzde r. t. e héten tartott 

tósági ülésén mutatták be az 1911/1'> Uyi 
eredményét, mely habár 2000 koronával U • k 

sörfogyasztást mutat ki az előző évnél, méin« ^ 
tal nem deficittel, hanem 4700 kor. nyeresé»oei 
dott, ami főleg a nyersanyagok kedvező b, vá.Z'iJ 

sával és mindennél elért nagy tukarékossáenHb i 
szönhető. Az előző évi hiány fedezete után , h'" 
még másfélezer korona felesleg marad, de ríom 
solják kiosztani, hanem egy értékcsökkenési 
fordítani, mely nagyon is szükséges, mert az e / ^ 
mérlegben sem gondoskodhattak megfelelő érri!' 
leírásról. Az igazgatóság véleménye szerint az h 
abnormis nyári időjárás volt hátrányos befolvá i 
az üzletre. Az évi közgyűlést december ->s ár'.

d,S8,1' 
ték ki. 

A kőszegi ipartestület elnöksége is csatlak 
azon országos mozgalomhoz, mely állást fi>izlalZOtt 

kormány azon szándéka ellen, hogy a betegápuij!1 

adót 5',,-ról 10% r,i akarja emelni ós ezir.uitórszá '̂ 
gyűlési képviselőnkhöz is fordult, hogy ellene ^ 
vazzon. A pénzügyminiszter azzal indokolja a f'j'! 
melést, mert az állam az 5% mellett 42 
ráfizetett. 

A zaiaber - sarvar-kőszegi vasút ópitését 
megkezdték. Egyszerre három helyen is hozzáfogtad 
Zalabérnél, Sárvárnál és Csepregnél. Az a szándél 
hogy jövő évebn ősszel mindenesetre üzembe helyez-
zék. Á kőszegi állomás mikénti átalakításáról m..-
sem tudni bizonyosat. Az illetékes tényezőket mtr 
sokszor figyelmeztettük. Nem is fogjuk clmulasztar. 
ezután sem. A város s a közönség érdeke igy kívánu 

Az irottkoi messzeiatora, melyet a kőszegi Ohaz 
ezredéves emléképületének, mintájára ugv akarjak 
a rohonciak megépíteni, hogy állandó őrnek is és 
éjjelező turistáknak is menedékhelyet biztosítson s 
melynek városunk első segélyül 300 koronát szava-
zott meg, a „Dunántúli Turista Egyesület" a hozzája 
intézett kérelemre 50 koronát ajánlott fel. Ha figye 
lembe vesszük, hogy még csak nemrégiben ez az 
egyesület maga akarta a kezébe venni a Dunántuí 
legmagasabb pontjának kilátó toronnyal való meg-
jelölését, ugy csodálkoznunk kell azon, hogy midőn 
Knhonc községe vállalkozik erre, érdemesebb támo-
gatásra nem méltatja. Vagy talán éppen azt'rt mert 
más csinálja ? 

Telektulajdonosok tévedese az, hogy mert tel-
kükön még nincsen ház, azért sem a járda létesítésé 
hez, sem annak tisztántartásához kötelezve nincse-
nek. A rendőrhatóság a mulasztókat mind pénzoir-
sággal fogja sújtani mindaddig, míg kötelességüknek 
eleget nem tesznek, ha a naponta és a hóesés vagy 
fagy által beálló esetekben a járda tisztántartását 
nem végzik. 

Az aszfalt munkások eltűntek és abból arra 
következtetünk, hogy a munkálatokat az idén befe-

jezték. Májusban kezdték s ugyancsak nyögve és 
kínlódva odáig jutottak, hogy még sem fejezhették 
be a még hátralékos munkálatokat. Mert elmaradta 
szegélyeknek kijavítása, a rohonci vámhoz való be-
kanyarodás kiszélesítése, sok helyen a vizeifolyás 
biztosítása, repedések kijavítása, a belvárosban az 
iskola-utcai torkolatnál az aszfalt járdák összekap-
csolása s még sok olyan apróbb de sürgősen szük-
séges munka, melynek elmaradását hiába szorgal-
mazták a — nemszakértők. 

Az Elite-kaveházat Strasser Bertalan eddig: 
tulajdonostól, ki újra mint kőnvvelő Budapesten 
vállalt állást, megvette Hárter Mátyás mosonmegyei 
vendéglős, kinek az átalakításra és üzletkibővitésre 
igen élelmes tervei vannak s mivel mint kitűnő 
szakembert ismerik, lehet, hogy majd talán neki 
sikerül ezt a jó berendozettt és városunk legszebb és 
legmodernebb helyiségének a méltán megérdemelt 
nagyobbraérvü partfogást biztosítani. 

Megjelent a nepszövetsegi naptar 1913. évre, 
melyet a kath. országos szövetség tagjai tngillet-
raény fejében kapjak, tíz az évfolyam nekünk azért 
is érdekes, mert benne találjuk dr. Bárdos Kémig 
főgimnáziumi igazgató, a szövetség helybeli városi 
elnökének arcképét minden személyére vonatkozó 
részlet nélkül. Nekünk nem is kell töbl>, mert 
mi az ő kiváló közéleti tevékenységét ugy is jól 
ismerjük, de méltán megkövetelhetik az olvasók 
százezrei, akik nem ismerik. Arról ne is szóljunk, 

hogy illusztrációkat kinyomó vállalat kissé gondo-
sabban eszközölhetné azt, mert ínég népies nyom-
tatványokban sem kell az emberekből kémétiysep-
rőst csinálni. Egy másik furcsaságot is észleltünk 

az egyébként nagyon érdekesen szerkesztett naptár; 
ban. A püspökök névjegyzékében a szombathelyi 

püspökség ugy szerepel, mintha még üresedésben 

lenne: név nélkül. Pedig köztudott dolog, hogy 14 

szombathelyi püspököt már 1911 ben d-ee nberben 
nevezték ki, az 1913. évi naptár szerkeszt >i tehát 

mar tudomást szerezhettek róla, ha akármilyen korán 
is hozzáfogtak a „szerkesztéshez". Csattanója « 
dolognak, hogy a naptárban benne van gróf Mik®* 
János püspök arcképe és pedig mint szombathely 

püspök-é. Kritikai megjegyzéseinket félre ne értsék-

Tudjuk, hogy az ilyen lapsus lehetéges. L>e akkor 
miért olyan kíméletlen sok népszövetségi naptár-
barát, ha néha a helyi sajtótermékekben, mely pöd'f 
sokkal szerényebb viszonyok között kénytelen meg-
élni, néha egy-egy hiba becsúszik? — Mindenkit 

érhet baleset I 

A Gyennekved j-Lig a az ország több városban 
tanonc-otthont szándékozik létrehozni és term szét " 
sen azokat a városokat veszi első sorban figyelembe, 

ben történt a közgyűlés kihirdetése: szószékről a 
templomban és kifüggesztés által a templom bejára-
tainál. A közgyűlésen felolvasott főpásztor! leirat 
örömmel konstatálja, hogy a panaszirat alapján meg-
ejtett vizgálat azt derítette ki, hogy nem forognak 

•fin olv nehézségek, melyeknek kiküszöbölése nem. 
alapszahálvmódosítással elérhető no lenne s eziránt 
utasít ásókat adván azon reményének ad kifejezést, 
hogv most már teljes részrehajlatlansággal s szere-
tettél fognak azon intézmény fejlesztésen és meg-
erősödésén fáradni, mely a kőszegi katho hkusok 

1 büszkeségévé kell hogy legyen E tárgyhoz felszolalt 
• \ ug usz t János he vettes polgármester s hibáztatva 
a nyilvánosság elé vitt panaszkodás és indokolatlan 

'támadásokat, melyekben, ugy mondja, sohasem vett 
részt, mert elég alkalmat nyújt ellenőrzésre az auto-
nóm testület minden f« rurna, azután lelkesítő szavak-

' kai teljes elismeréssel adózik Kincs István apat-
plébánosnak, aki kiváló buzgalommal és rátermett-
séggel valóban dicséretes és eredményes tevékeny-
ségét fejt ki a katholikus hitközség érdekeinek elő-
mozditásában, tekintélyének és anyagi helyzetének 
megnövekedésében és azért teljes bizalmat szavazvan 
az ok nélkül megtámadott apátplébánosnak, arra kéri, 
hogv borítson fátvolt a történtekre s legyen továbbra 
is oly lelkes harcosa a hitközség minden ügyének. 
(A közgyűlés lelkes éljenzéssel járult hozzá ezen 
bizalommegnyilvánuláshoz.) K i n c s István apát-
plébános a nem várt de illetékes helyről jött, neki 
teljes elégtételt szolgáltató és a jelenlévők lelkes 
hozzájárulásával megpecsételt bizalmi és elismerő 
nvilatkozatot mély meghatottsággal köszönvén meg, 
szép szavakkal és a szeretet meleg érzésével emlé-
kezett meg azok tévedéséről, kik neki annyi keserű 
percet okoztak, de eltűrte és elszenvedte, mert tudta, 
hogy az igazság végre is majd megadja neki azt, 
amit megérdemel. 6 is fátyolt borit a múltra s kéri 
hitközsége minden tagját, segítse őt oly szeretettel 
a békés munkában, aminővel ő valamennyink érde-
kében cselekedni törekszik. (Altalános lelkes tüntető 
éljenzés!) — Ezek után a jövő évi költségvetést 
tárgyalták és azt egyhangúlag elfogadták. - Ha 
nem lennénk szókimondok, ezzel a tudósítással be is 
fejezhetnők. Ismételten felszólaltunk azon kíméletlen 
eljárás ellen, melyet nálunk nagyon sokszor alkal-
maznak. mikor közügyről van szó. Hiába volt. Egy 
szenvedélyes ember sokakat elbolondit. Aláírási 
iveket vaktában írnak alá az emberek, azt hívén, igy 
legjobb lerázni az ilyennel tolakodót, de bátran meg-
tagadni nem merik. Mindig hangoztattuk, hogy a 
katholikus hitközség létesítését örömmel kell támo-
gatni a híveknek, mert ha némi áldozatot is igényel, 
igen érdemes munkát van hivatva teljesíteni egy oly 
varosban, hol egy tekintélyes másik felekezet, éppen 
azért, mivel autonómikus alapon nyugvó szervezete 
van, az egyhá/i élet intézésében szintén eredményesebb 
munkát képes kifejteni, -- ellenben ellene nyilatkoz-
tunk annak s azt most is tesszük, hogy a hitközségi 
tevékenység túllépje azon keretet, melyre hivatva 
van s hogy minden bajnak kútforrása főleg az, hogy 
a várossal való megegyezés a kegyúri terhek meg-
váltása körül, sajnos, ily sokáig késik s félreértésekre 
ad okot. E nézeten voltak azok is, kik most a béke 
húrjait pengetik, de minden mézes-mázos beszédnél 
sokkal üdvösebb lesz, ha a még fenforgó akadályokat 
megszüntetni igyekeznek, hogy azután békés munkás-
sággal együtt dolgozhassanak valamennyien .s az 
ellentétek elsimulása után a város közéletének egyéb 
kötelességei körül is megszűnjön az a feszültség, 
mely annyi sok jó ügynek volt inegakasztója. 

A locsmandi ev lelkész halala A dunántúli ev. 
egyházkerületnek és az egész magyar egyetemes 
egyháznak mély gyásza van. Pénteken élte virágá-
ban, 53 éves korában gyötrő betegség után meghalt 
Kőszegen Löw Fülöp, a locsmándt gyülekezet ors á-
gos hírű lelkésze, akinek irodalmi és egyházi műkö-
dése messze tulment ez ors'.ág határain. Külföldön 
is jól ismerték nevét és elismerték kiváló tevékeny-
ségét, a melyet külföldi missziós előadásai alkalmá-
ból igen melegen honoráltak. Löw Fülöp hosszabb 
ideig betegeskedett és orvosi kezelés érdekében itt 
lakott apósa házánál, ahol ugyancsak betegen fek-
szik felesége is. Állapotában tegnapelőtt rosszabbo-
dás állt »tt be ós a katasztrófa nem volt elkerülhető. 

Halála mély részvétet keltett Kőszegen és bizo-
nyára az egész magyar ev. egyházi életben is. Holt 
testét Eocsmándra szállítják, ahol ma helyezik örök 
nyugalomra. 

A kereskedelmi kórben tegnap este érdekes fel 
olvasást tartott dr. Hegedűs János az uj adótörvé-
nyeknek azon fejezetéről, mely a kereskedőket köz-
vetlen érdekli. A felolvasónak Freyberger Sándor 
elnök köszönte meg fáradozását, amit a nagy szám 
ban megjelentek élénk éljenzéssel kisértek. E kör-
nek évi közgyűlése holnap este lesz saját helyi 
ségében. 

A vasutas arvahaz központi és műszaki bizott-
sága vasarnap délelőtt beható felülvizsgálat alá vette 
az eddigi építkezési munkálatokat s azokat kifogás-
talan jó minőségűnek mondotta ki s ugy az építő-
mesternek, mint az építést vezető műépítésznek teljes 
elismerését fejezte ki. Egyben az épület bekeritési 
irányvonalának megállapításával is foglalkoztak s a 
város részéről történt kérelem folytán, de saját érde-
kükben is ugyanolyan görbe vot.dban akarják azt 
megepiteni, mint aminőt a jelenlegi kocsiút, jobban 
mondva fasorültetés azt szabályozza. Minthogy e körül 
nézeteltérések merültek fel és a vasutas bizottság arra 
figyelmeztetett, hogy az irányvonalmegállapitás az 
építési bizottság meghallgatásával a városi tanács elé 
tartozik, abban tortént megállapodás, hogy a bizottság 
által kijelölt irányvonal engedélyezését beterjesz-

emlékezni valamire — közelebb vonta szeméhez, — 
megfordította — s egyszerre, fölugorva, éktelen 
nagy hahotaba tort ki. Nevetett, hogy könnyei 
csurogtak, majd odasietve az elképedt nőhöz, ki azt 
hitte, hogy férje hirtelen eszét veszté, még mielőtt 
fóloesudott volna első meglepetéséből, két csattanós 
csókot nyomott orcájára, jobbfelől is balfelől is. 

— Edit! kiálta, még mindig nevetve, — tehát 
ez volt a bűnöm megcáfolhatatlan bizonyítéka ? Ez 
nagyszerű! S emiatt szenvedtél annyit, szegény 
kicsi angyalom, s emiatt kellett nekem két halálosan 
félelemteljes órát átizzadni! No ez kolosszális! 

— Nem értem . . . rebegé Edit. 
Tudd meg tehát, hogy ezt a levelet egykor 

neked írtam. 
— S mivel bizonyítja ezt? 
— íme, itt a bizonyíték! Augusztus harmadika? 

Nem egy héttel reá volt a kézfogónk ? 
Edit halvány arcát pír lepte el — de ez az 

• rOn pírja volt. párosulva rest-dkedéssel. Nem volt 
képes ev.ik. egy s/.Mt is szólni, ennyi felindulás, iz-
gatott >.ÍÍ! vegre ez i gyors változat túlfeszítet ék 
idegeit. Pirulva rejtette arcát férje keblére és halk 
hangon suttogta: 

Artúr, k' dves Artúr, megtudsz nekem ezért 
bocsátani. ? 

A fiatal í' rj buldog mosollyal ölelte magához 
visszahódított feleségét. 

— Ezúttal igen. mert e kis kellemetlenség 
meggyőzött arról, hogy igazán szeretsz, — másként 
a féltékenység igy el nem ragadhatott volna! De 
meg kell ígérned, houy ez volt az első és utolsó 
ellne jeb'iiet, mert hogv tizenötév múlva is ilyen 
eng« deKeny leszek-e meg, nem kezeskedhetein rólal 

ígérem, — monda szép szemeinek egy édes, 
szere km teljes pillantásával Edit. — De most már te 
is ígérjél nekem valamit. l'gy-e, egyelőre önma-
gunkkal is beérjük — nem kívánnám, hogy újra 
jönne alkalom ily rettentő helyzetre. — Had élvez-
zek Hódyék zavartalanul nászutazásukat . . . 

lehat Hodyné? — kacagott Artúr. — Én 
örülök legjobban, ha szaoadulunk tőlük 1 Még ma 
elbucsuzunk tőlük! 

S hozzátette gondolatban : 
— Bizony jobb, ha nincsenek velünk! - Olyan 

veszedelmesen szép szeme van annak az asszonynak. 

Helyi hírek. 
Katonai álhelyezes. Az itteni 83-as z á s z l ó a l j h o z 

helyeztettek : Asbóth Karoly százados a NO-ik ezred-
től és Zitterbarih Leó főhadnagy a 44 es ezredtől. 

A hari.ad!k szigorlatot tette le tegnap jó sikerrel 
a budapesti egyetemen ifj. Kőszegi József ügyvéd-
jelölt. k i t jövő héten f o g n a k doktorrá avatni. 

A kaiholikus hitközség közgyűlésé volt mult va-
sárnap Szokatlan érdeklődés mellett folyt le, mert 
híre jart, hogy felolvasásra kerül a megyéspüspök 
leirata, melyet a hozzá érkezett sokaláirasu panasz-
iratra küldött, de lehet, hogy azért is, mert ezúttal 
már a püspök rendelkezéséhez képest szélesebb kor-

Varosi ügyek. 
í m 912 Hirdetmeny 

Közzéteszem, hogy a táblaházban egy emeleti 
lakás, mely áll S szoba, konyha, frfkamra, pince, 
padlásból 800 koronáért 1913. évi május hó 1-től 
ktv.dőleg bérbevehető. 

Ajánlatok a város polgármesteri hivatalhoz 
beadhatók. 

Kőszeg, 1912. november hó 1. 
Amjuszt János, polgármester h 

3150912 Hirdetmeny. 

A polgármesteri hivatal felhívja az adózó fele-
ket, hogy tartozásukat f hó 15 ig annál is inkább 
befizessék, mivel november hó lb-ika után az adó 
végrehajtás utján hajtatik be. 

Kőszeg, 1912. november hó 4. 
AugiWZt János, polgármester h. 

3585 912 Hirdetmeny. 

A vármegye alispánjának 5533 sz. rendeletével 
érvényesítve beérkezett idei megyei pótadó főkönyv 
f. hó. 15-től kezdve 8 napon közszemlére van kitéve 
a város számvevőségénél. 

Kőszeg, 1912. november hó 15-én. 

stámwvség. 

viszont a tőzsdén azok a j'itékosok kerekednek felül, 
akik a búza magas aráitól szedik ki a dus nyere-
séget. akkor a buza ára bizonyosan magas lesz. 

Hogy ez nagyon egészségtelen állapot, abban 
mar egyetért mindenki Magyarországon. De az ille-
tékes tényezők a dolgon még sem akarnak segíteni. 
A gazdakozönség bőrére menő tőzsdei fedezetlen 
határidő üzletet nálunk sehogy sem akarják meg-
szüntetni, inert magának a tőzsdének vezető emberei 
nem akarják. Remélhető azonban, hogy végre-vala-
hára a mostani viszonyok kinyitják az illetékes 
k"rőknek is a szemét s elkövetkezik az, amit a gaz-
dakozönség már régóta vár: a tőzsde reformja. Ha 
pedig nem következnék be, akkor a magunk részéről 
szívből kívánunk minden aratás utánra egy kis 
Halkán háborút, de csak mozgósítás kizárásával. 
Tudniillik ne kerüljön véráldozatba, ellenben a kónv-
nvi'hnü tőzsdejáték sebesültjei csak szaporodjanak 
egész addig, amig magnak való som marad közülük. 



niöivck megfelelő anyagi áldozatot, lehetőleg az ilyen 
otthonnak teljes felépítését biztosítják. Kőszeg váró-

s;it is kombinációba vették, de városunk részéről ked-
vedvező ajánlatot aligha kapnak, mert nálunk a 
tanonc otthon nem olyan égetően fontos kérdés, 
mint például a nagy városokban, hol nagv műbe' 
lyekben annyi a tanonc, hogy a mesterek és válla-
latok róluk házon kivul gondoskodni kénytelenek 
Kisebb vidéki városban éppen megfordítva' áll. Ott 
minden mester érdekében áll, hogy a tanonc házá-
ban tartózkodjék s erkolcsnevelési szempontból talán 
jobb is ez, mint a t >megelszállásolás. 

Kopni, köhögni és kiköpni láttunk e héten egy 
itteni lakost, aki midőn erre kényszerült, a legköze-
lebbi csatornanyiláshoz sietett s oda köpött bele. Ez 
az első igizi európai ember. De nem is benszülótt. 
Idegenből szakadt ide. Példát vehetnek maguknak 
mindazok, akik a köpésnél is csúnyább cselekedete-
ket az aszfalton végeznek. 

A borivas drága mulatság lett, különösen azok 
nak akik sokat isznak. Drága a zsebjiiknek és ínég 
drágább az egészségüknek, mivel beigazolt tény, 
hogy minél drágább les/, a/, élvezeti cikk, annál 
nagyobb mértékben hamisítják. Mennyivel okosabb 
t -hát inkább sört inni és sort is es ik ugy, ha az 
h e l ybe l i , mert erről mindenki bármely napon meg-
győzödhetik, hogy kifogástalan tiszta, eg >szséges ital, 
melynek csak az a baj*, hogy - helybeli! 111 más 
cégér alatt mérik (s ezt sokszor megteszik) akkor 
még ez sem baj. 

A kőszeg lakai országút botranya. Itt van a tél, 
itt van újra! Nyomában a gyalázatos, járhatatlan, 
botrányos lékai ut Az ember ép ésszel el nem tudja 
képzelni, hogy egy ilyen óriási forgalmú, elsőrendű j 
jelentőségű orszagutat hogyan hagyhatnak ilyen | 
lehe'etlen állapotban a gondozásával megbízott intéző 
korok. Kendek és Hámor között valósággal járhatatlan 
helyek vannak, ahol a koc>i elsülyed. A kőrakások 
ott vannak az ut mentén, ez kkel akarják az uttestet 
alapozni, de csak akarják ! Az Istenért, fogjanak 
azonnal hozzá az alapozáshoz és készítsenek el be-
lőle annyit, amennyire az anyag elegendő, de ne 
hagyjanak bennünket és állatiunkat kínlódni. 

Heti krónika. 

Most érkezett 
friss, valódi angol es Koestlin-fele teasütemény 
es Kakes darabonkint 2 hliértől egeszen ö ko-

ronáig kilónkint Schaar József fűszer- es csemege-

kereskedőnél. 

A külpolitikai helyzet komolyságát mi sem 

mutatja jobban, mint hogy kedden a király elnök-
lésével katonai tanácskozás volt a budai várban, 
amelyen Ferenc Ferdinánd trónörökös, AufTenberg 
hadügyminiszter, Scheinua Balázs vezérkari főnök, 
gróf Berchthold külügyminiszter és Conrad von Höt-
zendorf volt vezérkari főnök vettek részt. A tanács-
kozás igen fontos külpolitikai és katonai kérdéseket 
vitatott meg. A trónörökös szerdán Berlinbe utazott 
a német császárhoz — A monarchia prácizirozta 
legminimálisabb követeléseit, amelyeknek főbb puiit-
jai : Albánia önállóságának biztosítása és ott a mo-
narchia gazdasági érdekeinek megóvása, kereske-
delempolitikai megegyezés Szerbiával és Románia 
érdekeinek szerb részről való tiszteletbentartása. A 
kikötő kérdésében az Aegei tengeren egy szerb 
kikötő engedélyeztetik. Ezeket a feltételeket a nagy-
hatalmak magukévá tették. A monarchia ezen ulti-
mátum jellegével bíró követelései a napokban fog-
nak Szerbiával diplomáciai uton köz illetni. Szerbia 
válaszától függ aztán minden. Ha Szerbia a köve-
telésekre elutasító választ ad. — akkor fegyverrel 
fog a monarchia érdekeinek érvényt szerezni, — de 
erős a valószínűsége annak, hogy Szerbia respek-
tálni fogj a a monarchia követeléseit 

Zichy Jano* diszpolgarsaga. Pécs város törvény-
hatósági bizottság i Zichy János gróf kultusminisztert 
egyhangúlag díszpolgárává választotta. 

Felemeltek a kamatlabat Az osztrák-magyar 
bank végrehajtó bizottsága a kamatlábat felemelte 
ö és fél százalékról 0 százalékra. A bizottságot az 
indította erre a/ elhatározásra, hogy Pranger udvari 
tanácsos, vezértitkár jelentése szerint a bel és kül-
földi pénzpiac viszonyait,különösen a devizaárfolyamok 
tartós feszültségét a jegybank devizakészleteivel esz-
közölt erősebb leadásokkal sem sikerült enyhíteni. 

Canalejas spanyol minisztereinokot egy 27 ^ves 
fiatal ember kedden délután agyonlőtte. A merénylő 
azután önmagát lőtte agyon. Canalejas Spanyol-
ország egyik legkiválóbb államférlia volt. A minisz-
terelnök állítólag politikai boszu áldozata. 

Kvasz András magyar pilótát baleset érte Buda-
pesten. Horváth Ernő tanár gépével bravúros repü-
lés után a Dunába zuhant. Vasárnap reggel Kvasz 
András felszállott azon a repülőgépen, melyet Szer-
biának akartak eladni és a szerb hadvezetőség már 
meg is alkudott rá, azzal a foltétellel, hogy szállítás 
előtt be kell bizonyítani a repülőgép használható-
ságát. Amikor Kvasz az Erzsébet híd fölé ért, a 
motor működése elállott. Kvasz észre vette a hibát 
és ugy kormányozta a lefelé zuhanó gépet, hogy a 
viz lolé került es néhány perccel később belezuhant 
a Dunába. Az volt a szerencse, hogy a monoplán 
nagy része bádogból való volt s igy a gép főnma-
radt a viz színén. l*gy az aviatikust mint a gépet 
sikerult kimenteni a Dunából. A monoplán lég-
csavarja eltörött. 

A haboru igazan jelentős eredményeket e héten 
nem produkált. A bolg iruk teljes erővel ostromolják 
Csataldzsat és Drinápolyt, mert e két erősség állja 
útját a bolgár sereg Konstantinapolyba való jutá-
sának. A legújabb hirek szerint Drinápolynak rövid 
néhány nap alatt kapitulálni kell, — s Csataldzsá-
nál is véres harcok árán a bolgárok már igen kö/el 
jutottak a török sáncokhoz. — A közvélemény 
figyelme e héten inkább azon diplomáciai bonyodal-
mak felé fordult, melyek a nagyhatalmak, elsősor-
ban a monarchiánk érdekeivel szemben Szerbia 
magatartása idézett elő. — A közeli napokban ugy 
ezen kérdést illetőleg. — mint a háborút illetőleg 
is fontos események bekövetkezése várható. Legújabb 
hirek szerint a törökök és a bolgárok ideiglenes 
fegyverszünetet kötöttek. 

Polai magáujelentés szerint a haditengerészet 
egy részét hadilétszámra emelték-4000 tartalékost hív-
tak be bizonytalan ideig tartó fegyvergyakorlat cunén. 

486 912. sz. 

Vidéki hirek. 
A vármegyei kulturbal. A farsangi szezonnak 

egyik nevezetes eseménye lesz a kulturbál, amely-
nek programmja igazán magas műv s/a élvezetet ígér 
azoknak a kiváló műkedvelőknek szereplése révén, 
akiket az est élv re megnyerni sikerült Mint jeleztük 
a program inon a Nemzeti színház műsorának egy 
bájos egyfelvonásosa is szer-pel, a .Mar alszik 
cimü vigj itók. a melyben dr. Szemző Sándorué, dr. 
Fodor Antal és I'ayer Ernő hadnagy szerepelnek. 

Batthyany Strattmann Ódon herceg vasmegyei 
birtokain a termés nagy részét az idén elverte a jég, j 
iniért is elemi károk cimén a herceg adójából sok 
állami adót töröltek. A községek azonban nem akar-
ták elengedni a hercegnek a torölt állami adó után 
járó pótadót. A herceg a közigazgatási bizottsághoz 
inegfelebbezte a községek határozatait, mire a bizott-
ság kimondotta, hogy a torolt adó után a pótadó is 
leírandó. 

Hdalozás. Özv. Ritthammer Lénárdné szül. 
Marton Terézia f. hó 14-én 80 éves korában hosszú 
szenvedés után Lékán meghalt. Az elhunyt neje 
volt néhai Ritthammer Lénárd lékai ácsmesternek, 
aki a hercegi uradalmat közel egy félszázadon at is 
szolgálta. 

Az 5 ös huszárok gepfegyverosztal^a Brucuban 
A 11. huszárezred volt gépfegyverosztálya, mely 
most az 5-ik huszárezredhez tarto/.ik és amely tud-
valevőleg Szombathelyen állomásozik, kedden reggel 
hirtelen és váratlan intézkedésre távozott Szombat-
helyről. A gépfegyverosztály felét rendelték Bruekba 
magasabb kiképzésre, melyét hivatalos nyelven In 
formationskurs-nak neveznek. Azt hiszik, hogy ez 
az intézkedés is összefüggésben van azzal a teljes 
felkészüléssel, mellyel a monarkia katonai nyomást 
is ad szükség esetén balkáni kívánságainak. 

Drag isagi potlek a rohonci jegyzőknek Bohonc 
képviselőtestülete, mint annak idején megírtuk, meg- . 
tagadta a drágasági pó'lékot tiulner László és Bertók 
Károly jegyzőktől azzal a megokolással, hogy ki-
segítő' munkaerőt kell melléjük alkalmazni A kérdés 
meglehetősen felizgatta a rohonci kedélyeket, inig a 
hullámok kedden el nem simultak. Képviselőtestületi 
gyűlésen, amelyen a jegy/ők újból előterjesztették 
kérelmüket a drágasági pótlék megszavazása iránt, 
amit hosszú időn keresztül élveztek egyhangúlag 
megszavazták a 20 százalékos drágasági pótlékot 
Bertóknak és (íulnernak, előbbinek fizetését pedig, 
hosszú és tevékeny működésére való tekintettel 400 
koronával fel is emelték Ennek ellenében a jegyzők 
lemondtak a kisegítő munkaerő kirendeléséről (Na-
gyon kedélyes n csinálják ott a közigazgatást! —) 

Országos tenyesibaromfivasar Sopro ban F. é. 
november hó 3-6-ig tartotta a Nyugat magyarországi 
Földmivelők Gazdasági Egyesülete Sopronban a IV. I 
országos tenyészbaromfivásart. A vásár ünnepélyes 
megnyitása november hó 3-an folyt le. A megnyitáson , 
megjelentek Sopron varos hatóságainak vezetői; 
élükön dr. Töpler Kálmán polgármesterrel, valamint! 
Sopron város közönsége. Ott voltak: Laehne Hugó 
az egyesület igazgató-elnöke és neje, Balhauser Ottó 

Árverési hirdetmény. 

Minden 
háziasszony 

érdekében! 

Csak oly ládikák és csomagok, melyek 

a kávédará ló védjeggyel vannak ellatva, 

tartalmazzak a tu lszárnyalhatat lan es 

régóta bevált 

„Va lód i " : F r a n c k : -o t , a honi gyárból 

Kassáról . 

Azért nagyon a janlatos: gondos figye-

lem a bevásár lásnál ! 

Alulírott birósagi végrehajtó az 1881. évi LX 
t.-c 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy 
a kőszegi kir járásbíróságnak 1910. évi 315/1. 
számuvégzése következtében dr. Deutsch Lajos ügy-
véd által képviselt Zambo József javára 495 K 13 f 
s jár. erejéig 1910. évi november hó 14 én fogana-
tosított kielégítési végrehajtás utján le- és felül -
toglalt és 2367 koronára becsült következő ingóságok, 
u. ra.: lovak, szekerek stb. nyilvános árverésen el-
adatnak. 

Mely árverésnek a kőszegi kir. járásbíróság 
1910.-ik évi V. 315 17 számú végzése folytán 495 K 
13 fill. tőkekövetelés, ennek 1910. évi szept. hó 14. 
napjától láró 5'Vo kamatai, * / s o váltódij és eddig 
összesen 75 K 80 fillérben bíróilag már megállapí-
tott költségek erejéig Borostyánkön leendő megtartásara 

1912. evi nov. ho 28-ik napjának d. e 10 oraja 
határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók 
ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg. hogy az 
érintett ingóságok az 18M. évi LX . t.-c. 107. és 108. 
íj ai értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet 
ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is el fognak 
adatni. Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le- és felülfoglaltatták és azokra kielégítési 
jogot nyertek volna, őzen árverés az 1881. évi L X . 
t.-c. 120. §-a értelmében ezek javára is elrendeltetik. 

Kelt Kőszeg, 1912. évi október hó 27. napján. 

Kisa Kálmán, kir. bír. végrehajtó. 

szombathelyi és Lukács István soproni gazdasági 
lelugyelők, Winkler János a B. E. 0 . titkára, Oswald 
Jenő, Rothermann \ ilmos titkár, Birkraayer Kálmán 
s. titkár. Az állam részere a tenyészbarorafi bevásár-
lását dr. Leidenfrost Aurél és Lendvay Béla gazda-
sági felügyelők eszközölték. A vásáron ez évben is 
a sárga orpingtonok domináltak, pekingi kacsa azon-
ban jóval kevesebb volt ez évben kiállítva. Ennek 
oka az, hogy a/.oK keltetése az egész országban alig 
sikerult. Szép fehér orpingtonokat mutatott be Puskás 
Sándor csautavéri fajbaromfi tenyészete. Ezek szép 
arakon keltek el. Laehne Hugőtié győrszemerei faj-
baromfi tenyészete igen szép emdeni ludakat állított 
ki, melyeket darabonkint 30 koronával az állam 
vásárolt meg. Szép pekingi kacsákat állítottak ki' 
Dukai Takách Ferencné és Oswald Jenőné. Frankó 
Bélané cséffai fajbaromfi tenyészete szintén szép 
emdeni ludtkkal volt képviselve, melyeket az ál lam' 
vásárolt meg. Az egyesület ez évben is bemutatta a 
kisgazdák népies fajbaromfi tenyészetét. Itt különösen 
s/.ép sárga orpingtonok és emdeni ludak voltak lát-
hatok. Ez évben a soproni tenyésztők is elhoztak 
állataikat. Igen szép selyem libákat állított ki Wol-
part Martonné, valamint szép belga nyulakat Paulinyi 
György és Takách Mihály, kik aranyéremmel is ki-
tüntetve lettek. Nyulaikat az állam megvásárolta. A 
vásárra felkuldetett összesen 312 orpmgton, 13t) 
pekiugi kacsa, 80 emdeni lud, 50 bronz pulyka, 42 
különböző tyúkfélék, 37 belga nyulak, 17 ezüstszőrme | 
nyulak, összesen 704 darab. Eladatott összesen 280 
darab orpmgton, 130 drb pekingi kacsa, 80 drb. 
emdeni lud, 5 drb. bronz pulyka, 30 drb. nyul és 
mintegy 40 darab különböző fajú baromfi, összesen 
571 darab tenyeszbaromfi 11 korona átlagárban E 
szerint a kiállított tenyészbaromfinak majd 95%-a 
értékesült elég magas áron. Az egyesület a tenyész 
baromfit kiállító kisgazdaknak pénzdijakat osztott ki. 
Dijakat nyertek; Horváth lánosné iKabóka puszta), 
Hajdú Izidor gazdakori elnök (l'ápoc), Torda János 
es István (.Kőszegdoroszló), Héra Mihály (Czák), 
Desits József (Hábabogyoszló) és a gartai gazda-
körnek tagjai. 

Panasz a dali vasút ellen A szombathelyi 
kereskedők régóta panaszkodnak a déli vasút ellen, 
hogy bécsujhely—szombathelyi esti személyvonatán 
régi, ócska világitatlan és nem fűthető kocsikat 
járat, amelyeken az élet és vagyonbiztonság veszé-
lyeztetve van. A kereskedők tarsulata már kérte a 
deli vasútnál is a panasz orvoslás it, de eredmény-
telenül. Most a vasúti és hajózási felügyelőséghez 
fordult panaszával a kereskedők társulata és kérel-
mének lamogatasára felkérte a varmegye közigazga-
tási bizottságát. A bizottság tegnapi ülésén egész 
terjedelmében magáévá tette a kereskedők panaszat 
es ebben az értelemben a maga részéről is felir a 
vasúti és hajóz isi felügyelőséghez. 

Foijelentes egy kereskedő ellen. Somogyi Ferenc 
szombathelyi eleijn iskolai igazgató a rendórsegen 
följelentést tett L'ngár Lipót kereskedő ellen, akinek 
palin karaérése is van és aki két tanköteles gyermek-
nek rumot eladott. Nem nagyobb mennyiségben 
egyszerre, hanem kupicankiut, a gyerekek ott ittak 
meg a boltban és annyit ittak, hogy lerészegedtek 
és ínég misuap sem bírtak iskolába menni. A rend-
őrség az ig zgató följelentésére a kereskedő ellen 
migiuditotta az eljárást. 

A gozqep*ezeiok es kazanfútok legközelebbi 
képesítő vizsgái Soproban december hó 3-ik napján 
délelőtt 9 orakor a Sopron városi villanytelepen 
lúgnak megtartatni A kellően felszerelt vizsgálati 
kervények a in. kir. ker. iparfelügyelőséghez kulden-
doK Deák-tér 8. 

Rado Bela színtársulata Körmenden e héten 
fejezi be előadásait es innen Vasvárra megy a tar-
sulat, ahol két hetet szándékozik tölteni. 

Megvásárolt epúiet Szombathelyen a Rákóczi 
Ferenc-utcában levő Knebel-féle házat a vármegye 
megvásarolta és azt a szolgabírói hivatal céljaira 
megfelelően fogja átalakítani. A vételárt a legköze-
lebbi gyűlésen fogjak megszavaztatni. 

ÜKirathamisitas egy tehen miatt Hirsch Mór 
egyhazashetyei korcsmáros eladta tehenét 430 koro-
náért Kovács Imre jánosházi lakosnak. A marhalevél 
kiadását azonban megtagadta mindaddig, míg Kováo 
a vételárból fenraaradó 90 koronát meg nem fizette. 
Kovács ezzel nem torődutt, hanem a jánosházi segéd-
jegyzötöl marhalevelet kért és a marhat mint saját 
nevelését mutatta fel és a tehenet eladta. Okirat-
hamisitásért feljelentették. 



Magyar 4°[> os koronajáradék 

tulajdonosok figyelmébe! 

A magyar 4 'Vos koronajáradék f. é. dec. 

hó l-én esedékes szelvényeit már í. hó 20-tól 

kezdve pénztárunknál minden levonás nélkül 

beváltjuk, a szelvényiveket pedig a szelvény-

utalványok alapján költségmentesen beszerezzük. 

Szombathelyi takarekpenztar részvénytársaság 
kőszegi fiókja. 

H i r d e t m i é i n . 
• 

Spitzer Ignác hagyatékát képező ingóságok, 

bútorok stb. HU 2 évi november ho 18-an, 

hétfőn délután ! órakor Kőszegen, Deák Ferenc-

utca I I . sz. alatt árverés utján eladatnak. 

Í I x l H - á l t e l e l . j 

Van szerencsém Kőszeg város és vidéke 

n. é. közönségének szives tudomására hozni, 

miszerint a főtéren levő j ó hirnevü Strasser 

Bertalan-féle 

Elité-kávéházat 
f évi november hó 11-ével átvettem s azt saját 

nevem alatt továbbvezetni fogom. 

Amidőn mélyen tisztelt vendégeimet csakis 

kifogástalan es legjobb minőségű italok kiszol-

gálásáról biztosítom, kérem szíves támogatásukat 

ezen uj vallalatomhoz. 

Kiváló tisztelettel 

Harter Mátyás 
kávés. 

2lziet-átfíeiyezés. 
Van szerencsém a nagyérdemű közönség' 

' becses tudomására hozni, hogy f. évi novem-

ber hó l-én 

cipésziizleteinet 

a Waisbecker János fele házból Rohonczi utca 

(Temető-utcai 4. számú sajat hazamba helyez 

tem át. 

Egyben köszönöm a nagyérdemű közön-

ség eddigi bizalmát és kérem azt a jövőben is 

szíveskedjen számomra l'entartani. 

Mély tisztelettel 

K á l m á n L a f o s 
cipész. Kftszeg, Robonei-utea 4 

r - • r- • r - * ^ r - # ^ j r * • r- # « W~ * 

U i l l i n k 
használják 

rekedtség, hurut, elnyálkásodás, görcsös 
köhögés és hökhurut ellen. ;!; 

C H 

Egy O k O S tej 
minden alkalommal 

Dr, OETKER-íéle T i ^ r 0 ' 
használ a drága vaniliacsö helyett. 

É7 9 lűflinhh flÍC70r tészták, kakaó és tea. cso-
LZ d ICyjUUU lUMcl kolaüé és krémek, kuglupf, 

mártások, tejszín, puddintf 
és torták részére. • • • 

Finom vagy porcukorral keverve mindennemű 
tészta behintésére páratlan és rendkívül ki-
adós, igy kuglupf, fánk, császárinorzsa stb. 

1 csomag á 12 fillér, pótol 2—3 csövet. 
Mindenütt kapható mill ió recepttel! 

T é s z t á k s ü t é s e h e z csak a V A L Ó D I 
D r . O e t k e r sütőpor 12 f. hasznalando. 

Kaphat<> Köszeg.m: Gombás Bálint, Maitz lózsef . 
Scbaar József, Unger lozsef, és Wentz l Edénél 

jegyz hit bizo-
nyítvány orvo-
soktól és mngán-
emberektöl ke-
zeskedik a biztos 
eredményért 

Különösen jóleső és 
ízletes cukorkák. :: 

Csomag 20 és 40 fillérért, 

szelence 00 f.-ért kapható 

LENDVAY LAJOS 

Kyóayszertárában 

S C H A A R J Ó Z S E F esemegekereskedésében Kőszegen 

M A V O T - S Z Á L L O D A 

Esten-
kint 

Budapest , VIII., J ó z s e f körút 16 
Elsőrangú kényelemmel berendezett utcai szobák » :: 

Kitűnő étterem, mérsékelt polgári druk. Külön termek. 
Bankeitok, esküvők rendezése elfogudtatik. • • • • • 

FARKAS VINCE B S S 
Stivi l * kér S z a b ó T i v a d a r 

tulajdonos, a .Nemzeti Kaszinó" v. 

üzletvezetője és a .Deli* v főpincére. 

í. ... v. . 

í x ft-fü 

L.R.'J, 

"Stsil 
<3 >' 

/ s ^ 

S T O C K -
C O u N A C 

M E D I C I N A L 
hivatalom ólomzarral ellátott 

{SBO* 
* palackokban mindenütt kapható 

^ I C A M I S t a S T O C i S 
g ö s ü z e a ü g y á r i b ó l 

B A B C O L A . 

I 
V cii^rt* i H 

» rfu- t*/'. < i 'hku/u 

„ V a r á z s f u v o l a " 
Harkf egv óra alatt megtanulhat raitu 

játszani. A . V a r á s z f u v o l a - rendkívül 

kellemes 20 acel trombitahanggal és 

4 er >s bőgővel van ellátva Díszes ki* 

vitelben, kottafúzettel, dalokkal, tokkal 

ajandékkal együtt 
c k a l í I k o i* <> n n . 
Csakis W a g n e r . H a n g s z e r Ki-

r á l y * országszerte elismert legolcsóbb 

hang^zer.truh.izban kapható li u d a-

p e s t J ó z s e f-k ü r ü t 15. — Gyors-

javító műhely. — Ki'-rjcn fényképes 

hangszerarjegyzeket 

sfalífö'tr .„Z, fr 

- -a niKrmxi 

„Styria-Universalu-kötőgépek 
megmunkálnak finom és vastag 
szálú pamutot ugyanazon gepen 

Arjegyjek ingyen. : Részletfizetésre is < 

STYRIA-KOTÖGEPGYÁR. GRAZ, III. 
Képviselők kerestetnek 

L E G T A R T Ó S A B B 
húzott drótszá las lámpa. 

Magyar 

S I E M E N S - S C H U C K E R T - M Ü V E K 

Budapest, VI., Teréz-körut 36. 

i l W f i 

yí 

T\ a r> H v í yy 9yumolcsfal( te,eíse8ei es 

u e n a r m kártevői elleni óvszer. 

. . . „ K ivá lóan bevált . 
A v e n a n u s - M u v e k . . . . . . . . . . . . . . . 

Alkalmazasi idi'je: teli ho-

P o z s o n y l l g e t f a l u . „apok (október-március). 

Kaphat. JKirchknopf Mihály kereskedőnél Kőszeg. 

© 
e 

PALM A 

u f l aHB lBBnEhJ ! 

KAUCSUK-CIPŐSAROK 
DOBOZA, 
MINŐSÉGE: 

A R A N Y 

S iJSei t 

A SZÉNSAVAS ÁSVÁNYVIZLft 

M I R Á L Y A f 
J Foraktar Janosa Gyulánál. Teleion 7 

í y i l v á u o a k ö s j s ö ^ t 
Wiihelm Ferenc (pó/yaieré*i árnak, c». kir. udvari mhIIÍió, 

ücilkirt hen, AUóatte/tria. feltalálója a 

W I L H E L M - F É L E T E Á N A K . 
H"g> rn a n>üt.innwuir «• é lepek. te«/<-m e*t a/ert, mert kfilvlei* 
bégemnek tartom Wiiiielm • ereii ógy*zere»/ urnák Xeunkirehenl»en 
hála* kö*< nelem»-t nyilvánítani *t >n >iitlf«littiiért, molyiji«l a 

Wiitielm féle tea *t én 

fajdalmas r e u m a t i k u s szenvedeseimet 
mi. tf-yunt«• 11r » . t /cl «jt,,kn«U. kik e/^n rrll^arti.. hricy.é^lir f»l.k. 
•Jánlom a ira hcinilaial. 4 li.ll ha./nil«i ui.n n,'ifii-.«k trjrft 
n>r(.iiinl • fájlalom, hanoin <lar:ira annak. m>ir r, hri óla m m 
l»/ .m a ipái. a 1 r<r.< tritalkairéxrm nu-KjaTuii, Én mn' ».icj"k 

iíjiiííiltr, h«irr min.lvnki. a.t h^.onló l,.-te_-.pifl„-n airBTf ,̂ pxrn lea 
li.xná'ata a u l a frilalálút, Wiihelm t'eraar ural, romi 
altiani (<>cja. Kiváló ll.«l*lail«l 

Butschin-Streife d gróf » 
folia«lnag> -neje. 

Ara csomagonkint 2 K, 5 csomag 10 K. 

3:1 gycjrjiertirbin s bogtriibu ::í:s, dirskt k i i is:' ... i 

Sch.SH Gusztáv utóda, Sopron 
Alapíttatott 1817. Várkerület 109. S2ám . Telefon 299. 

Szalon-szőnyegek 
Axminster-szönyegok 
l'amlag-szönyegek 
Futó-szűnyi'Kck 
Fali szönyi-g'-k 
Pinkafői szőnyegek 
Cocos-szőnyegek 

Ajánl ja dúsan f e l s z e r e l t raktárát , ú g y m i n t : 
Agy teritők Szővetfiiggönyük 
Asztalterítők Vászon függönyök 
Zoogorateritök (JiipkafllÁj^ajAk 

Stores és vitrágok 
Kongresszövetek 
Japángyékények 
Cocoslábtörlők 

Hutorsz" ivetek 
Angoraszőrmék 
('liinai kecskeszőrmók 
Agyelőszőnyegek 

Ú J D O N S Á G ! 

Flanel ltakarók 
Teve-ízőrtakarók 
Mindennemű paplanok 
Angol utitakarók 
Angol kocsitakarók 
Angol plaidek 
Pinkafői pokrócok 

Matráccsinvat 
l'olettacsinvat 
Ponyvaszövetek 
Fiiggiíny tartők 
l'amlagpárnák 
Hivánpárnák 
Lambrequinfk 

Férfi ingek, gallérok, kézelők és nyakkendők. 

Legnagyobb raktár Legjutányosaúb árak! 
A z e l s ö s m * l e t e n külön szalonok nagy azönyegek szánára. 

Nyomatott Hónai Frigyes k.., > vuyonidájában Kőszegen-
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