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Hirdetések nagyság szerint jutányos drban 

szJmitatnak meg. 

Schaar József újdonságai. 

Teasüteményekből most érkeztek kiváló 

angol. osztrák ós magyar különlegességek, 

úgyszintén kitűnő cukorkafélék, csokoládék, min-

denfele izhen. Prágai, bécsújhelyi, győri és 

debreceni felvágott, kalbasz és szalona, minden-

fele pácolt és konzervhalak. 

támogatja szavazatával, mar akkor megoldott-

nak lehet tekinteni a kérdést. A törvény nem 

köti ki a pénzelhelyezés kérdését bizonyos 

számú szavazathoz s igy voltaképen egyetlen-

egy szavazat is elegendő. 

Abból a szempontból, hogy vájjon az igy 

kihelyezett, egymásnak kölcsön adott pénzek 

kellő biztonságban vannak-e, csak azt az egy 

tényt tartjuk fontosnak megállapítani, hogy ed-

dig a pénzválság ideje alatt egyetlenegy város 

sem vált fizetésképtelenné, mig ellenben olvan 

pénzintézetek, amelyeknél közpénzek voltak el-

helyezve, meglehetős nagy szí! imal mentek 

tönkre. Legyen elég rámutatni a szegedi esetre, 

amely eléggé élénken mutatja, hogy micsoda 

„ biztonság*-ban állanak egyes magánintézeteknél 

közpénzek. 

Vizsgáljuk meg most mar azt a kérdést, 

hogy melyek azok a nevezetesehb akadályok, 

amelyek a kommunális hitel kérdés ilyen ideig-

lenes megoldásának utjit állanak. Arra bizo-

nyosan el lehetünk keszülve, hogy az ország 

közgazdasága neveben egy általános csatakiál-

tás vonulna végig az országon mindenütt, ahol 

a községi penzek felmondás alá kei ülnének. 

Az a benyomásom azonban, hogy az a mü-

vihar. amelyet a községi pénzek felmondása 

keltene, nem tartaná sokáig, mint ahogy a köz-

ségi pénzeknek a takarékpénztárakból való ki-

vonása sem hagyna melyebb nyomokat a vidéki 

pénzintézetek mérlegeiben. Hiszen a vidéki in-

tézetek most a legteljesebb passzivitás alapján 

állanak, üzleteket nem kötnek, a pénzre -szük-

ségük nincs. 

Néhány adattal meg lehetne világítani ezt 

a kérdést. A Magyar Varosok Statisztikai Év-

könyvének adatai szerint Budapest kivételével 

az összes törvényhatósági városok gyámpénz-

tarai hozzávetőleg 35 millió, a rendezett tanácsú 

városok 40 millió összegű árvapénzt kezelnek, 

l'gyanennyire tehető az alapok és alapítványok 

készpénzösszege is, tehát az a pénz, amelynek 

jelentékeny része bankokban hever 4.41
1} eset-

leg 5 százalékra. Ez körülbelül 140 millió koro-

nát tesz ki. Feltehetjük, hogy ebből a 140 

millióból legalább 60 millió bankokban hever. 

Az összes varosok törlesztéses kölcsönei után 

évente fizetendő tőketörlesztés és kamat, Buda-

pestet ide nem számítva, legfeljebb IS millió 

koronát tesz ki. H i a halaszthatatlan beruházá-

sok összegét, bőven szamitva, 30 millióra tesz-

^zük, akkor azt látjuk hogy a városoknak 

takarekpénztarilag elhelyezett tőkéi bőségesen 

ledeznék a városok hiteligényeit még akkor is, 

ha két évig nem volna egy városnak sem pénze 

sem beruházásokra, sem pedig az amortizációkra. 

Íme, a városok a bal zsebükben tartják 

azt a pénzt, amely a jobb zsebből hiányzik. 

Egy közös elhatározással, igen egyszerű es 

rövid procedúrával véget vethetnek a városok 

annak az állapotnak, amelyet pénzkrizisnok hív-

nak. Addig is, mig a városok bankja működé-

sét megkezdheti, tudnának a városok magukon 

segíteni, ha a bankokban elhelyezett pénzeiket 

felmondjak, azt egymásnak kölcsön adják és 

egymástól kölcsön veszik. 

van. Amikor tizenkét sxazalékos pénzekkel 

kenytelen sok város dolgozni, akkor elerkeztűnk 

az ultima ratiohoz. Ezentúl c>ak az i-ovetkez-

hetik, hogy végképpen megromlik a vaiosok 

össszeségének hitele és nem nehez kiszámítani, 

hogy micsoda katasztrófát jelentene az városaink 

jövőjére. 

A momentán, az azonnali segítségnek te-

hát máshonnan kell jönnie Nem a kormánytól, 

a pénzügyminisztertől, mert innen nincs mit 

várni. Hanem jönnie kell onnan, aholy ezt a 

segítséget nyuithatjak. A bankoktól, a pénzin-

tézetektől. Majdnem bizonyos, hogy a varosok-

nak a különböző pénzintézeteknél elhelyezett 

tökéi, alapjai és gyámpénztáti feleslegei, egy-

szóva l azok a pénzek amelyeket közpénzek 

cimén ismerünk, jóval túlhaladják azt az össze-

'get, amely a városok momentán szükségletei-

nek fedezésére elegendő. Ha ezeket a takarék-

pénztári gyüinölcsóztetésre elhelyezett pénzeket 

a varosok mind felmondják, akkor rendelkezésre 

fog állani olyan összeg, amelyből legfeljebb 

hat szazaiékos kamat mellett, rövidlejáratú 

íuggőkölcsonök utján a német „Kommunáié 

Geldvermittelungsstelle" mintájára ki lehetne 

elégíteni mindama szükségleteket, amelyek most, 

a penzválság idején is, mint elodázhatatlan 

szükségletek jelentkeznek. 

A lényege ennek a szervezetnek igen egy-

szerű. A varosok bejelentik a központba, hogy 

mennyi pénzük van gyümolcsözőleg elhelyezve, 

mikorra mondhatjak fel és mennyi kamatot 

kaptak érte. Egyúttal azt is bejelentik, hogv 

mennyi időre nélkülözhetik ezt a pénzt es hány 

százalékot kérnek erte. Rendesen egy fel szá-

zalékkal kérnek többet, mint a bankoktól. Más 

városok ismét bejelentik azt, hogy mennyi 

pezre és mennyi időre van szükségük. A koz-

pont azután azokat a városokat, amelyeknél 

az idő, a kínálati és keresleti összeg körülbelül 

egybevág, egymassal összehozza, sokszor 

nagyobb összegű kinalatot több kisebb össze-

gű kereslettel csoportosít, avagy megfordítva 

kikötvén mindannyiszor, hogy megegyezés 

esetén köteles a kölcsönvevő város a közvetítő 

szervezet fentartasi költségeinek fedezésére a 

kölcsöntőke egytizedszazaiékát (O.I 'o) jutaiék-
1 ként kifizetni. A kezdetben szerény forgalom 
I ' 

aránylag igen rövid id j alatt megnóvekedett es 

működése harmadik evőben, 1912 évben mar 

meghaladta a 40 millió márkát, amit a köz-

ponti szervezet közvetített. 

Ami azonban Kolumbusz tojása volt a 

német kezdeményezésben, az minálunk sulyo-. 

problémává fajul 

A német példa szerint való megoldásnak 

útját állja a törvény. A közpénzeket árvaszerü 

fedezet mellett kell kihelyezni. A gyámtörvény 

291. szakasza igy szól „A gyampenztar pénz-

készlete jóhitelü pénzintézeteknél is elhelyez-

hető. Ezeket a törvényhatóság, illetőleg kép-

viselőtestület jelöli ki névszerinti szavazattal es 

a netán bekövetkező károsodásért elsősorban 

azok felelősek s tartoznak kárpótlással, kiknek 

szavazatával az erre vonatkozó határozat hoza-

tott, a 299. §-ban említettek felelőssége azonban 

ezúttal érintetlen marad." 

A közpénzek tehát másként is elhelyezhe-

tők. Hogy megcsinálhassuk a magyar varosok 

pénzközvetitő hivatalát, ahhoz elsősorban az 

szükséges, hogy a torvényhatósági bizottság 

és képviselőtestület tagjai a pénzt ne penzinté-

zetekben, hanem a torvényhatóságok és városok-

egymásnak kölcsön adva helyezzék el. Ehhez 

pedig nem kell egyéb, mint hogy a városi tá-

rnicsok mindenütt, ahol erre hajlandóság mutat-

kozik, ily irányban tegyenek előterjesztést. Ha 

a tanács javaslatát csak három bizottsági tag 

jR városok hitelügyének kérdéséhez. 

A magyar varosok országos kongresszusa 

szőnyegre hozta a kommunális hitelviszonyok 

szanálásának kérdését. Ezt a kérdést nagyon 

aktuálissá tette a hihetetlenül megromlott pénz-

ügyi helyzet, mely városaink egy részét a vál-

ság szélére sodorta. Amikor azt olvassuk a 

Városok Li pjában, hoj.>y Maiosvasáihely város 

felmillió koronás kölcsönt csak 11.75'Vra tu-

dott kapni, az orszagnak talán leggazdagabb 

vidéki városa, Debrecen pedig pénzt egyáltalán 

íem tud kapni, akkor megdöbbentő meztelen-! 

segében áll előttünk ez a kérdés. Nem csoda.1 

ha a belügyminiszter nem engedi meg függő-' 

kolcsönök felvételét s nem lehet csodálkozni 

azon sem, hogy vidéki városaink polgármes-

terei komoly reménységekkel tárgyalnak kül-

földi tőkecsoportnak rendes viszonyok között 

bizalmatlansággal fogadott ügynökeivel. Ez az 

allapot annyira elfajult, hogy tényleg itt az 

ido, amikor valamit tenni kell. Ha azt akarjuk, 

hogy egyes kis*bb vidéki pénzintézetek buká-

sát ne kövesse fyengebb'városainknak katasztró-

fája es ezzel együtt a magyar városok hitelé-

nek beláthatatlan hosszú időre való megrom-

lása, akkor, ha átmenetileg, ha ideiglenesen is, 

de mentől előbb ki kell mentenünk a városokat 

a sokszor megszégyenítő pénzzavarból. 

Nagyon természetes, hogy itt a segitség 

csak odairanyulhat, hogy olyan pénzek meg-

szerzése tétessek lehetővé, amelyek elodázha-

tatlan szükségletek, mondjuk pl. esedékessé 

vált kötelezettségek fedezetére szolgálnak. A mai 

pénzviszonyok mellett az önsegélynek az a 

legegyszerűbb és leghatékonyabb módja, ha 

tartózkodunk olyan kiadásoktól, amelyeket nagy 

érdekek sérelme nélkül későbbre halasztani 

lehet. A szigorú takarékosság, az uj és elodáz-

hatató befektetésektől való tartózkodás sok 

helyütt meg fogja óvni a városokat a haztar-

tasi egyensúly megbillenésétől. Más az eset, ha 

régebben vállalt és ki nem kerülhető kötele-

zettségek beváltásáról van szó Sajnos, alig 

van városunk, amely éppen ilyen természetű, 

tehát halaszthatatlan kiadasokra pénzt ne keres-

ne. Van városunk, ahol ez a szükséglet nem 

tesz ki többet néhány százezer koronánál, van 

azonban olyan is, nem egy, amelynél ez a 

szükséglet milliókra rug. A mostani pénzviszo-

nyokat éppen az jellemzi, hogy a százezreket, 

sőt a tízezreket is éppen olyan nehezen, éppen 

olyan teljesíthetetlen feltetelek mellett lehetne 

megszerezni, mint a milliókat. 

Ha már most a brüsszeli Société du 

Credit Communal példájára a magyar városok 

országos kommunál is bankja létesülne, akkor 

kaptunk egy megoldást, amely gyökeresen és 

egyszersmindenkorra megoldja a községi hitel 

kérdését, de nem most, hanem egy-két év múl-

va, talan majd csak akkor, amikor a pénzpiacon 

a normális helyzet visszatért és post feslam 

azoknak a szemében, akik, sajnos, ilyenek is 

vannak, a városok hitelkielégitésének eddig; 

módjával meg volnának elégedve. 

A városok bankjanak ötlete tehát, amely 

különben rendkívül tetszetős, nem oldja meg azt 

a kérdést, hogy honnan kapjanak a városok 

pénzt, most, még ebben az évben, a pénzkrizis 

tartama alatt elfogadható, tisztességes feltételek 

mellett Alig hihető ugyanis, hogy a városok 

bankja, amelynek előbb súlyos harcokat kell 

vivnia a befolyásos, sőt nagyon befolyásos 

bankcsoporttal, azzal nevezetesen, amely kom-

munális hitelszerzéssel foglalkozik, oly rövid 

idő alatt kerüljön tető alá, hogy még a pénz-

válság ideje alatt megkezdhesse mentőakcióját. 

Pedig ugvlátszik, a mentésre sürgős szükség 



V á r o s i ü g y e k . 

2<48 M:J Hirdetmeny 

az ujoncösszeirásról 1914. évre. 
A város területén tartózkodó 1891 , 1892. es 

ls«,t;{. évben született, esetleg korábbi években szüle 
tett, de hadkötelezettségüknek még ez ideig eleget 
nom tett :illitáskoteles»k felhivatnak, hogy illetősé-
güket igazoló biziinyiti ánnval, munka- vagy cseléd-
könyvvel hadkötelezettségük végett f- é. november 
hó 1 3l)-ig a rendőrkapitányi hivatalban jelentkoz-
senek, mert akik ezt elmulasztják 200 koronáig 
terjedhető pénzbüntetéssel, vagyontalansá esetén 
megfelelő elzárással fognak büntettetni. 

Kőszeg, 1918. október hó 21-én. 

Jimhnte ÍMJOd, rendőrkapitány h-

Helyi hirek. 

Palyazati hirdetmeny. 

A megurésedett Kossuth Lajos-féle ösztöndíjra, 
mely ez időszerűit 1 í N> koronában van megállapítva 
pályazatot hirdetek. Az ösztöndíjra pályázhatnak 
szegény, jó magaviseletű és jó elómenetelü kőszegi 
illetőségű olyan tanulók, vallásra való tekintet nélkül, 
kik Kőszeg s/.al). kir. város valamely tanintézetét 
látogatják. Idegen ajkú egyének előnyben részesittet 
nek. Az ösztöndíjat elnyert tanuló annak élvezetében 
mindaddig megmarad, inig tanulmányait be nem 
fejezte. Az ösztöndíjas elveszti az ösztöndíjat ha a 
megírt feltételeknek nem felelnek meg. 

A kérvények a városi tanácshoz címezve, a 
polgár.nesteri hivatalnál december hó 1 ig nyújtan-
dók be. 

Kőszeg, 1913 október hó "24-én. 

Ai«ju</t Jcinos, polgármester h. 

Hirdetmeny. 

Kőszeg város számvevősége közhírré teszi, 
hogy az 1913. évi fegyveradó 1913 ukt 25-tól novem-
ber 3 il; H napi közszemlére ki van téve s hogv 
hív atulos urak alatt betekinthető 

A sznmvi'pSsrff. 
Hirdetmeny. 

A város számvevősége felkéri a közönséget, 
hogy a f évi november hó 4-én kezdődő személy-
összeírást teljesítő \ árosi tisztviselőket ezen munká-
jukban támogassák azzal, hogy a szükséges adatokat 
pontosan mondják be. 

Ezzel nemcsak az összes adókivetéseknek alapját 
kápezö fontos előmunkálatoknak sikerét biztosítják, 
hanem elejét veszik sok felesleges évközi zaklatásnak. 

Kőszeg, 1913. október hó 24 én. 

A fif>unier~»><j. 

Mihajlovits alezredes unneplese Kőszeg város 
közönsége fénye* l akomái rendezett Mihaj lovi ts István 
es és kir. alezredes tiszteletére abból az alkalomból, 
hogy legfelső helyről — mint ezt múlt számunkban 
megírtuk kettős kitüntetés érte. A lakoma, melyen 
Kőszeg város társadalmának színe-java veit részt, 
szombat este folyt le a Strucc szálloda éttermében. 
Bővebb tudósítást legközelebbi számunkban hozunk 

Szemelyi hírek. Szigetváry Uéza kir. tanácsos 
pénzügy igazgató a vásártéri szénapajta megbecslése 
végett hétión Kőszegen időzött Mint halljuk a 
kincstár eladja a szénapajtát Záborszky István min. 
tanácsos és Náray Szabó Ernő törvényszéki elnök, 
az építendő járásbíróság ügyében kedden Kőszegen 
jártak 

Beteg a polgármester Auguszt .lános h. polgár 
mester hülésb d kifolyólag betegen fekszik lakásán 
Orvosi tanácsra néhány napig kénytelen lesz otthon 
maradni. 

Uj adotiszt. Verdonits József kőszegi adóhivatali 
gyakornok Szombathelyen sikerrel letette az adó-
tiszti vizsgát. 

Athelyezes A kőszegi postahivatal kiváló szor-
galmú kiadónőjét, Törzsök Jusztinát, a soproni igaz-
gatóság ideiglenesen iderendelt szolgálata alól fel-
mentette. Helyét Horváth Miklós Mosonból ide-
helyezett segédtiszt foglalta el. 

Harkanyi miniszter a vasutmeynyitason A zala-
bér—sárvár—kőszegi vasút ünnepélyes megnyitása 
külsőségeiben is impozáns országos eseménynek 
Ígérkezik azáltal, hogy Harkányi János báró keres 
kedehni miniszter is részt vesz a vasutiiiegnyitás 
ünnepén - Amennyiben a minisztert halaszthatlan 
teendői nem gátolják a lejovetelben, november 8-án 
•szombathelyre jönne és innén utaznék a Kőszegen 
kezdődő vasutmegnyitáshoz 

Unnepely a korhazban. 1913 október 20 ka 
nevezetes napja volt a kőszegi egyesületi kórháznak. 
E napon csendben ünnepelték meg a kórház betegei-
nek ápolásával megbízott Pauli szt. Vince-rendü 
apácák áldásos és önfeláldozó buzgosaggal szakadat-
lanul teljesített nehéz emberbaráti működésüknek 
00-ik évfordulóját. A szerződés ugyanis Stettner 
Antal, akkori betegházegyesületi igazgató és a gráci 
anyaintézet között 1853. október 20-án jött létre. 
Nagy idő ; de u város nemes emberbarátainak állan-
dóan tapasztalt támogatása mellett nemcsak a városra, 
de nagy vidékére is áldásos működését kiterjesztő 

j emberbaráti intézet bővült, felvirágzott s továbbra 
is áldása lesz Kőszeg városának és vidékének. 

Meghalt egy apaca. A kő -zegi >zt. l>ömés női 
szerzetnek halottja volt. Windisch Maria segédnövér 
halt el 31 éves korában. Az elhunyt csehországi volt. 

Soproni footbullisták Kőszegen A soproni sport-
egylet első csapata vasárnap barátságos mérkőzést 
tartott a kőszegi első csapattal Az érdekes meccs a 
kőszegiek győzelmével végződött. Az első félidőben 
szerezték a vezető-gólt, mely után több gól 
nem is esett. 

A rom kath. hitközség választmánya szerdán 
délután választmányi illést tartott, mely alkalommal 
a választmány azokkal a vádakkal foglalkozott, 
melyek dr. Bosinger fővárosi fogalmazó tollából a 
.. Vasvármegye" ben napvilágot látlak. A hitközségi j 
választmány egyhangúlag ugy határozott, hogy 
méltóságán alulinak tartja, hogy egy apostata pap 
vádjaival foglalkozzék és ebben az értelemben fog a 
közgyűlés elé előterjesztést tenni. 

Az ag hitv ev. egyházközség tanácsa pénteken 
délután ülést tartott. Az ülésen az ogyháztanács 
azon számos aláírással ellátott kérelemmel foglal-

kozott, hogy a magyar istoni tiszteletek száma szapo-
rittassék Az egyháztanács pártolta ez iigyet és egy 
bizottságnak adta ki kidolgozás végett. Tárgyalták 
az uj templom megépítésének k rdését is, melyben 
azon egyhangú óhaj nyilvánult meg, hovy a tomp-
lom 1917 ig fölépíttessék. 

Házasság Küsz nyák Hezső hentes ma vezeti 
oltárhoz Kusznyák Ágotát a helybeli evangélikus 
templomban. 

Az uj hidak teherprobaja szerdán ment végbe. 
A próbát végző műszaki közegek, miután a hidak az 
előirt teherpróbát kiállták, átadták a hidakat a köz-
forgalomnak. A minisztérium képviseletében Beke 
József míízsaki főtanácsos, az állami építészei i hivatal 
részéről pedig Frank Sán • • >r főmérnök vettek rés 'A 
a műszaki műveletben A miniszteri kiküldött olis 
merőleg nyilatkozott a jól megépített hidakról. 

Megfelebbezett aszfaitjarda költse |. S/Juha 
Dénes háza mellett elvonuló kőfal kerítés uuhé is 
aszfaltjárda kor ilt, melynek költségeihez való hozzá-
járulást Szluha Dénes ügyvéd megfclebbezio azért, 
mert a fal nem lévén az övé, a járdaköltségeket 
sem viselheti. A képviselőtestület is foglalkozott ez 
üggyel. Kimondotta, hogy a kőfal tulajdonjogára 
igényt szintén nem tart. A vármegye most ugy 
határozott, hogy kötelezte Szluha Dénest a járda 
kéltségek megtérítésére. 

Eladó kincstári epület e* telek. A marhavásár-
téren van egy pajta, 000 négyszögöl belső telekkel, 
melyet a kin-stár eladni készül. Tekintettel arra, 
hogy igen alkalmas építési telek, bizonyára jó árban 
fog gazdát cserélni. 

A kőszegi vasar. Hétfőn volt Kőszegen az ugy 
nevezett zöldséges őszi vásár, amely egyike Kőszeg 
legforgalmasabb vásárjainak A vásár ezúttal is pom-
pás időben kitűnően sikerült. Ugy az áru, mint az 
adatforgalom igen élénk volt. Felhajtottak mintegy 
3000 darab állatot, amelyből eladtak jórészt kül-
földre 1142 szarvasmarhát, 452 lovat és 514 sertést 
Egyébként is igen élénk volt az üzleti forgalom. 

Targyaljak a felebb zett adókivetésedet Az adó-
felszólamlási bizottság ülésezését a pénziigyigazga 
tóság november hó ti ikára tűzté ki Ez alkalommal 
tárgyalják azokat a felebbozéseket, amelyeket az 
ezévi időszaki adókivetés során a harmadosztályú 
koresetadó, vállalati adó és bányaadó kivetése 
ellen adtak be. 

A Vasutas Takarekpenztar valsaga. Budapestről 
jelentik: Az Országos Vasutas Takarékpénztár 
vezérigazgatója. Mérei Jenő beadta állásáról való 
lemondását. Az igazgatósig a legközelebbi rend-
kívüli közgyűlésnek, amelyet e hó 29 én rnegtar 
tanak, azt javasolja, hogy a részvényesek mondják 
ki az intézet felszámolását. Mérei a felszámolás 
útjait igyekszik egyengetni, amikor állásából távozik 
és helyét azoknak engedi át, akik a felszámolás 
nehéz munkáját fogják elvégezni. Hir szerint az 
igazgatóság a részvénytőke egy részét még meg 
menthetőnek tartja, de a különböző intézetek ré-
széről teljesített vizsgálatok során a szakértők azt 
a meggyőződést szerezték, hogy az alaptőke teljesen 
elveszettnek tekinthető. Ha a hitelezők türelmetlen-
sége időközben más változást nem fog előidézni, ugy 
a rendkívüli közgyűlés elé terjesztendő státus meg-
felelő világot fotf vetni az intézet helyzetére. 

Pal a*at ösztöndíjra. \ városi tmács a KHJ 
koronás Kossuth Lajos-léle ösztöndíjra pályázatot 
hirdet. A pályázati hirdetmény a városi ügyek róva 

| Iában olvasható. 
A csendőrség feljelentette Kösz-gfalva majd 

I valamennyi háztulajdonosat azért, mert a Irágya-
'godor leve az utcára folyik A rendőrhatóság még 
i inditotta az eljárást. 

Hosszuéletii emberek. 
Irta: Lengyel Bálint 

N Közvagyon, Zemplénmegyében 182S. febru-
árban temették el KISH Mátyás nevű odavaló lakost, 
aki l l ö esztendős volt. Feleségével 75 esztendeig 
élt együtt, kit mint IS esztendős leányt vett nőül. 
Az asszony lS'JO-ban halt meg 93 esztendős korá 
ban. Mindketten eg'sz életükben egészségesek vol-
tak A lérj bar.) Kevickynének volt a kertésze. 

Szeg. den 117 esztendős asszony halt meg a 
múlt szazad végén, kit a fia, l'opin generális, nagy 
tisztességgel temettetett el. 

Mózes életidejét is mngérték hazánkban többen, 
még pedig, jellemzően jobbara nők. Ugyanis Erdély-
ben, Nagyalmáson egy görög nem egyesült vallású 
asszony hunyt el 120 esztendős korában 1828. táj-
ban A botd 'gultnak elete utolsó 3 évében szüntelen 
agyban kellett feku Inie és annyira elgyengült a 
bosszú élet s íi. i alatt, hogy vége felé csak etetéssel 
tartottak benne az életet l gyancsak Erdélybon — 
írja egy akkori lap Hunyadvárinegye Kikiuda 
jarasaban, Szentgy rgyvályán a/. 1828 . év vége felé 
korossag gyengülésben hait meg 120 esztendős ko-
rában ineglialaloz.ot! Floreszka Aniska. 

Zemplénben 17SJ Boldogasszony havának 2 7 -
ik napján halt meg egy asszony, akiről elmondhatni, 
hogy nem betegség, hanem erejének természet sze-
rint való fogyatkozása okozta élete végét 120 esz 
tendot ért par nappal halála előtt még maga járt 
azon házakhoz, ahonnan élősködött. Szeme világa 
sohasem homályosodott el. Tordai Anna volt a neve. 

M*.'. iui., Hirdetmeny 

K ízhirré teszem, hogy a tenyészlovak szállítá-
sára jogosító igazolványokat a jövőben a m. kir. 
u'azdasagi felügyelőség állítja ki. 

Kőszeg, 1913 október hó 21-én. 

AlUjUHít Jánot, polgármester h. 

Hirdetmeny. 

K i-zeg - ab. kir. város polgármesteri hivatala 
közhírre teszi, hogy az ipartanonc iskola téli tanfo-
lyamában a beiratások Mindenszentek napján, novem-
ber hó I én d. o. 9 11-ig tartatnak inog az iskola 
rajztermében. Felhivatnak az építő iparosmesterek, 
hogy tanoncaikat pontosan beírassák. 

Kőszeg, 1913. október hó 23-án 

Auguszt «/(ÍM,>, polgármester h 

T á r c a , 
Élt még az 1S08 ik esztendőben Bácsmegye Marto-
nyos falujában, éleiének teljes erejében, egy tisztes 
matróna, Orbán József S0 esztendős polgár 120 esz-
tendős édesanyja, aki midőn 90 éves korában másod-
szor akart férjhoz menni s a pap vonakodott uj fér-
jével megesketni, egyenesen szemébe mondta a lel-
késznek, hogy akar megesketi, akár nem, ő mégis 
férjhez m -gy, mivel arra magát igenis alkalmas-
nak érzi. 

Beregmegyében Kismartinka nevű faluban ISIS. 
esztendőbon halt inog Szinevits Gergely paraszt, 
aki 1_'() esztendeig élt és felesége is Ns esztendős 
korában 1805 ben hunyt el. Ezen ritka házaspárnak 
8 fiuk és 5 leányuk volt. Szinevitsnek pórtársai,' 
akik őt ismerték, mind azt bizonyítják, hogy igen 
mértékletes, szelíd és békességes ember volt, annyi-
ra, hogy minden felhevuléstól tartózkodott. Mérték-' 
letes életének példájául emlegetik, hogy soha részeg \ 
nek nem látták, m g lakodalmon sem, ami hihető, I 
hogy a ruthénoknél közönséges. Csakugyan, a mér-j 
tékletességnek következése rajta szembetűnő volt, 
inert nem tudták, hogy valaha betegeskedett volna 
Halálát az erőtlenedés okozta. 

Meg nagyobb korról tanúskodnak a következő 
példák, melyek a száz évet már jóval túlszárnyalják. 

Kockenstein Lőrinc földinivelő l'estvárinegyé-
ben Császártöltés nevű helységben az 1825. esztendő 
augusztus 31-én halt meg életének 123 ik esztende-
jében. Két felesége volt Az elsővel 4ü esztendeig 
élt, a másodikkal p 'dig egész 53 eszendeig, aki 
előtte másfél hónappal halt meg Mikor először meg-
házasodott, 30 esztendős volt. Ezen tiszteletreméltó 
öreg egész életében soh isein betegeskedett, többet 
evett, mint egy egészséges fiatalember, hallása, lá-
tása legjobb volt; egyenesen járt. és oly ereje volt, 
hogy kevéssel halála elölt a szőlőben pipázva a leg-

nagyobb szorgalommal dolgozott. (Juta iités által 
csendesen mult ki a világból. 

1828 december 23 an két napi betegeskedés 
utáu életének 124-ik évében halt meg Nógrádine-
gyében, Ebecken, Handze l'ál, ki 12 esztendős ko-
rától fogva jnhászkodott. Ha ala napjáig Iriss egész-
sége volt, emlékezete teljes épségben megmaradt és 
ami különös, még ősz haja sem volt. 

Hars vármegyében, melyet a régi magyarok 
kies fekvése és termékeny földje miatt, továbbá 
mert itt minden időben igen hosszú életű emberek 
találkoztak. Kis betlehemnek is hívták, Kissaló m vü 
faluban 1755 ben élt még egy ember, aki 1030 ban 
született és így már akkor 125 esztendős volt. Az 
ember neve Berka (Berlhold). 

A rendkívüli hosszú életnek azonban kétségkí-
vül legnevezetesebb példái hazánkban Kivin (Kobii 
János és Zárt l'éter. 

Kobiu János és az o felesége, Sára a Temes-
vári bánatban, S/.adalon születtek és laklak. 1781-ben 
még életb 'ii voltak, ainikoris a férfi 172, a felesége 
p e d i g 10 1 éves volt és 147 esztendő óta éltek együtt 
oly szerencsével, hogy unokáiknak is nagy korban 
láthatták az unokáit. Két fiuk és két leányuk a 
nevezett évben még szintén élt s a fink közül a leg-
ifjabb ekkor 110 éves volt, akinél; kél unokája ko 
zül az egyik 27, a másik pedig 35 ik életévében volt. 

Azonban még nagyobb kort ért el Zartl Péter, 
aki 1724-ben Nagy kövéren falujában halt meg 185 
éves korában. 1539-ben született, görög keleti vallá-
sú volt, még kevéssel halála előtt járkált és ala-
mizsnát kéregetett. Szemei kissé vörösek voltak de 
valamit még látott velők. Haja ós szakálla a penész-
hez hasonlított, de volt még néhány foga, akkor 
mag élő fia 95 éves volt. 



Városi közgyűlés. Rendkívüli közgyűlés volt 
tegnap, melynek összehívását az tette szükségessé, 
hogy a járásbíróság mellett nyitandó utca kérdésében 
hozzon a város ujabb határozatot, mert a biroság 
csak akkor ópiil fel a városmajor telken, ha az utca 
a mellette levő Mohr ház helyén nyilik. A köz 
gyűlésen, melynek lefolyását alább ismertetjük, a 
a beteg polgármester helyett .lambrits Lajos főjegyző 
elnökölt. — A kijelölő választmányba dr. Stúr Lajos 
és Szova Ferenc választattak be A kir. járásbíróság 
helyéül annak idején a városmajor telke lett kisze-
melve, de a város azon határozatait, hogy a Sziklay-
féle ház mellett legyen az utca, az igazságügyi kor-
mány kiküldött j > nem akceptálta, mert ők a déli 
oldaíon akarják az utcát. A képviselőtestület hosszú 
vita után elhatározta, hogy az utcát nem a SZIKI.I» 
ház mellett, hanem a Mohr-féle ház telkén nyitja 
lgv hát teljesült az igazságügyi kormány óhaja. A 
villamos központi telep mult évi számadását csak 
részben fogadták el Tudomásul szolgált, hogy a 
laktanya társulat 125833 K 32 fillér erejéig perbe 
fogta a várost kártérítés címén, mert a város nem 
vette át az egyházkerület céljaira a laktanyát. Ugyan-
csak tudomásul szolgált, hogy a vármegye jóvá-
hagyta a város mult évi számadását. Jóváhagyták 
Freyberger Sándor és Sehranz Samuval kötött ha-
szonbéri szerződéseket. Tudomásul vették, hogy a 
költségvetés egves rovatainál átutalások történtek. 
Felajánlotta a közgyűlés a gyakorló tér niegnagyob-
bitására a Franki Lajos által birt mexikói 27 hold 
területet a honvédkincstárnak holdankét 15 koroná-
ért. Tudomásul szolgált a trencséni honvédujoncok 
itteni elhelyezése tárgyában létrejött megállapodás. 
A virilisták névjegyzékét visszaadta a képviselőtes 
tiilet az összeíró küldöttségnek, mert a névjegyzék 
bői olyanok mai adtak ki. kik adójuk mértéke után 
oda felveendők lennének. Ezzel a közgyűlés véget ért 

Korgyules A kőszegi rom kath hitközség kép 
viselőtestülete ez évi rendes közgyűlését jövő vasár-
nap azaz, november hó 2 áu délelőtt ' ,11 ó -ikor 
tartj i a szt Dmonkos rendi nővérek székhazának 
dísztermében, amelyen az elnökség nem képviselőket 
is szívesen lát. A közgyűlés tárgya az 1914. évi 
költségvetés megállapítása. 

Mozi a Mulatóban. A mult heti moziprograinmról 
csak jót Írhatunk. A válogatott és tartalmas műsor 
teljesen kielégítette a nagyszámú látogató közönséget. 
Az e heti műsor is megérdemli, hogv megnézzük. 

Az allitaskötelesek figyelmét felhívjuk a városi 
ügyek rovatában közzétett hirdetményünkre, mely 
szerint az 1891 ,1892. 1S93 ban szülöttek jelentkezési 
kötelezettségüket el ne mulasszák. 

Ellopott kerekpar Koczor Lajos helybeli bádo 
gos mester kerékpárját ellopták. A kerékpár Koczor 
házának kapuszinjében állott, s innen lopta el az 
ismeretlen tolvaj, ki után a rendőrség erélyesen 
nyomoz. 

Az idegen ilietosegü szegenyek segelyezase Az 
idegen illetőségű szegények segélyezésével s különö 
s ii gyógykezelésével már eddig is igen sok bajuk 
volt a községeknek. Pedig mint mindenre ezen a 
világon, ugv erre is van már törvény, meg minisz-
teri rendelet, a községek azonban gyakorta össze-
marakodnak rajta. A törvény ugyanis elrendelte, 
hogy a vagyontalan betegek gyógy költségeit a be eg 
illetőségi községe köteles megtéríteni a gyógykozelő 
községnek. Az illetőség azonban sokszor nem állapit-
ható meg egyszerre, de a beteget az alatt az idő 
alatt is gyógy kezel ni kell, mig az illetősége után 
kutatnak. A községek pedig csak az illetőség meg 
határozásának napjától számítva vállalják magukra 
a költségeket, ami nem egyszer perlekedésre ad 
o*ot. A belügyminiszter most körrendeletet intézett 
az összes törvényhatóságokkoz, melyben kimondja, 
h igy itt is a torvény paragrafusai az irányadók, 
tuliát áz összes gyógy költségeket és segélyezéseket 
mindenkor az illetőségi községek tartoznak viselni 
abban az esetben is, ha a beteg más községben 
nyert is gyógykezelést. 

Csak egy szal virágot! Minél nehezebb gou 
dokkal telt napjaink vannak nekünk, annál érzőbb 
szívvel gondoljunk azokra, akik köztünk halálos 
korral járkálva, a biztos halálnak néznek elébe, ha 
rajtuk irgalmas szivek nem segítenek. A szegény-
sorsu tüdőbetegekről beszélünk, akiknek gyászos 
csapatából eddig 4000 embert ápolt és gondozott 
ingyen a .József Királyi Herceg Szanatórium Egye-
sület. Ez a jóravaló egyesület minden esztendőben 
azzal a felhívással lép a közönség elé. hogy a szere-
tetteiknek szánt koszorúból egy szál virágot adjanak 
az életükéri esengő tüdőbetegeknek. Egy szál virág 
ára nem sok. De ha milliók adják, akkor már nagy 
összeg, akkor már ezrekkel népesebb lesz a haza, 
akiket a halálos kórtól megmenthetünk. Kevesebb a 
köny, kevesebb a gyász. Azért mindenkihez, akihez 
a Szanatórium Egyesület kérő szava eljut és azokhoz 
is, akikhez el nem jut, — azzal a kéréssel vagyunk, 
kegyeskedjenek irgalmas szivük adományait eljut-
tatni az Egyesületnek, (Budapest, Sütő-utca ti.) 
Halottaink tudni fognak arról, fia egy szál virággal 
kevesebbet kötnek koszorúikba, s azt az egy szid 
virágot felajánljuk a tüdőbetegek megmentésére. 

Magy. Kir. Szab Osztalysorsjate<. Minden sors 
játék kezdeténél a főelárásitók a vevőknek előzékeny 
ségből egy és ugyanazon számú sorsjegyot tartják 
fenn s azokat a vevők a további játékra rendesen 
-izi/esen veszi; át. Németországban, a hol- az osz-
talysorsjáték már több mint egv évszázad óta áll 
fenn, ezen módszer olyannyira el van terjedve, hogy 
*ok esalád élethosszig! m egy és ugyanazon számú 
sorsjeggyel játszik, s ít a sorsjegy tulajdonom halálával 
az örökös>\ j itszauak tovább ugyan izzal a sors 
jeggyel Az osztalysorsj ilék sorsjegyeinek nagy 

nyereményesoit tekintve, ezen eljárás határozottan 
helyes is, mert ezáltal nagyobb a valószínűség, hogy 
előbb vagy utóbb a sosjegy a kiváut főnyereményt 
eléri. 

Csalódni emberi dolog, de nem okvetlen il kell 
Ha e névre „RéUkj" figyelünk, ugv nem csalódunk, 
hanem eredeti pemetefű cukoréit kapunk ö<) lillérért, 
még pedig egy kedvelt magyar há'.iszert, mely 
köhögés, rekedtség és hurutns bántalm ik sok ezer 
esetében oly kitűnően bevált Postán bérmentve 
küld 5 dobozt 3 koronáért az egyediili készítő: Kéthy 
Méla gyógyszerész, Békéscsaba. 

Eljegyzes. 
Szilagyi kirakatában pillantani meg arcképét, 
Örömem mámorában szivembe záriam öt. 
Ez lesz, csak ez lesz, — kiálltám és ez 

[lett az én mátkám. 

Vidéki hűek. 
Tanulmanyuton Ifj Széchenyi Rezső gróf (iyön-

gyösanátiból Manheiinba utazott és egv esztendőt 
tölt Németországban tanulmányutazás- d. 

Bekassy István dr. főispán, mint örömmel érte-
sülünk, felépült gyöngélkedés i il. A főispán már 
Szombathelyen járt, azonban is;ti t /.senyére ment, 
mert egyelőre még kénytelen a szobát őrizni 

Tanito jubileum líoffjr An írás városh ulászi 
tanitó szerdán tartotta negyven éves twiiiói jnbi 
leumát, uin dy alkalommal a rohonei kerületi tanítói 
kór is díszközgyűlést tartott, amelyen a jubiláló 
tanítót meleg ünneplésben részesítették. A diszköz 
gyűlésen Dsida Pál üdvözölte az ünnepeltet, után i 
Szilágyi József esperes, Kaloesay Alajos in-édi ple-
bános és Pleszkáts József kórjegyző köszöntötte fel 
a jubiláló tanitót, akinek ezután a község nevében 
egy díszes aranyórát, a tanítóság nevében p"dig 
eziist fogantyus ébenfabotot nyujottak át. Uoffer 
ezután ebéden látta magánál az ünnepelőket 

Elhunyt gyáros. Heeher József, a rohon-i szár-
mazású neves fiumei kolbászgyáros vesegvuladas 
következtében (irácban elhunyt. Uecher (ius/táv 
rohonei vendéglős öccsét gyászolja benne. 

Sport-egyesület Rohoncon Vasvánnegye feji > lő 
sport-életének lüktetéséből Hohonc footballis'ái és 
atlétái sem hiányozhatnak. Mar alakulóban van a 
rohonei sport-egyesület, a mozgalmat (íulnor László 
jegyzővel az élén a magyar asztaltársaság vezeti. A 
sport-pálya valószínűleg a Faludy völgyben lesz s 
először a korcsolyapálya nyilik meg. 

Vadaszat tilos időben. A foldinivelésugv i minisz-
ter megengedte herceg Eszterliázy Miklós lékai fold 
birtokosnak, hogy öt darab ivarképtelen szarvasbikát 
október 15-től január 1 ig tilalmi időben is lelőhessen, 
illetve lelövethessen. 

Szombathelyi vásárok Az V.H4. évben az országos 
vásárokat a következő napokon tartják m-g A 
farsangi vásárt február 17—18-áu, a Szent < lyörgy 
napi vásárt április 21—22-én, kizárólagos állatvasárt 
május 19-én, az Urnipi v.is,irt junius !)-L() MI. a 
Jakab napi vásárt julius 21 én. a Kisasszony napi 
vásárt szeptember 1—2-én, kizárólagos állatvas irt 
október (i-án és az Andr i-n ipi vásárt november 
24 —25 én. A vásárok idejét egyébként falragaszokon 
is hirdetni fogják. 

A potvasarok engedelyezese A kereskedelmi 
miniszter tegnap leiritbau hivta fel a varmegye 
figylemét arra, hogy vásárát helyezések és pólvasarok 
engedélyezését az utolsó pillanatokban alig pár 
nappal az uj vásár kitűzése előtt szoktak kérni a 
minisztériumtól. Ennek oka abban van, hogy az elsó 
hatóságok hosszadalm ísan és késedelmesen terj 'sztik 
fel a vásártartók ebbeli kérelmeit. Felhívja tehát a 
vármegyéket, hogy a vásárügyek ben való kérelmeket 
haladék nélkül terjesszék fel, a vásártartök pedig a 
vásárokra vonatkozó adatokat azonnal adjak ki az 
érdeklődő kereskedő és iparos közönségnek. 

A napszamos oraja. Chernel Antal tömordi 
földbirtokos egyik napszámosa, Kövér János tegnap-
előtt nyugodtan hajtotta álomra szemeit és ahogy 
szokta, feje fölé akasztotta mellényét, amelyben zseb 
óráját tartotta. K'ggelre kelve észrevette, hogy az 
órát valaki ellopta A csend irség megállapította, hogy 
a lopást Németh József felsőszelestei csavargó 
követte el, aki megugrott a töinördi majorból üldözői 
elől. 

Heti krónika. 

AZ EST 
politikai napilap kiadóhivatala 
ezúton tisztelettel arról értesiti K ő s z e g n. é. 

közönségét, hogy a lap árusításává! 

Rónai Frigyes 
könyvnyomdatulajdonos urat bizta meg. 

A Z E S T Budapesten délután 2 óra-

kor jelenik meg és Kőszegen 

már este ]
29 órakor 

kapható a nyomda utcai irodahelyiségében, mely 

e célra este 9 óráig áll nyitva a közönség 

számára. Kívánatra az itteni megbízott házhoz 
is s z á l l í t t a t j a A Z E S T - e t . 

Egyes szam ara 6 llllér 

Nikita a beke mellet. V/ egyik bécsi lap hosz-
szasan közli Nikita beszélgetését egy előkelő vezér 
férfiúval. A beszélgetés folyamán Nikita teljes meg-
elégedését fejezte ki afelé:t, hogy az osztrik-magvar 
monarchiával való konfliktust sikerült békés uton 
elintézni. A legnagyobb n-ommel fogadja a béke 
fenntartását, mert a hosszas háború úgyis megkíván-
tatta népével a végleges békét. Montenegró még 
minden tekintetben nagy fela latok előtt áll és éppen 
o/,ért számit a tartós békére A montenegrói csap ltok 
mindig pontosan szem előtt tartották az albán hatá 
rokat és ezért Montenegrót nem is érintette semmi-
ben sem ez az uj konfliktus. A monarchiával való 
viszonytól különben nagyon sok jót vár. 

Szerbia meghátrált A Südslavische l'orrespon-
denz hivatalos helyről kapott információ alapján 
közli, hogy l'epovi s hámján, az albániai szerb 
csapatok vezénylő ezredese megkapta mára parancsot, 
hogy a csapatok vonuljanak ki az albán területekről. 
A kivonulás már meg is kezdődött és pénteken 
már be is fejeződött, tehát előbb, mint ahogy azt az 
osztrák magyar monarchia kívánta. A csapatok l ' j 
Szerbia határára vonulnak vissza sitt fognak uj had 
állásokat elfoglalni. 

Uj kivándorlási törvény Ausztriában. Az osztrák 
kormány beterjesztette a képviselő háznak az uj 
kivándorlási törvényjavaslatot, amely már nagyrészt 
a mostani visszaélések vizsgalatának tapasztalatain 
épült fel és alkalmas arra. hogy megfékezze az ed 
digi erőszakolt, mesterséges kivándorlást. A javaslat 
megtiltja az utazasi és kivándorlási irodáknak, hogy 
kivándorlásra csábító nyomtatványokat osztogassa-
nak és a hatóságoknak az eddiginél nagyobb mér-
tékben biztosit ellenőrzési jogot a kivándorlás felett. 
Yédkötelesek kivándorlását teljesen eltilja a javaslat. 

Szerkesztői üzenetek. 
Vidéki előfizető Levelét elolvastuk. Cége i t 

nem szoktunk ajánlani, de azon állítása, hogy Kft 
szegen Ileller-féle cukorkák nem kaphatók, téves. 
Schaar .József fűszer- és csemege üzletében bő vá-
lasztékra talál. 

Bu'f űpesti olvaso. Sajnáljuk, de nagy elfoglalt 
ságuuk miatt csak a jövő héten írhatunk kimerítő 
választ levelére. 

J í t m g á r i a J B a n k r . t . 
^ B u d a p e s t , IV. , J{oronaherceg-utca 18. 

Legelőnyösebben kamatoztat takarék-

betéteket könyvecskékre és folyószámlákra. 

Gabonanemüeket takarmányféléket a 

legelőnyösebben vesz és elad bizományban. 

; 

Hargcny-Syrtip. Sarsaparillae 

Vdrtmtitoi/nr. 
cswpoi. 

Ovegje; kor 380 «• 7.50 

H o r g o n y - L i n i m c n t . Z X S . 
• Horgony-Pain Expeller pótleka 

Ftj.ldomoitntti b»>iön*<>U« hu|..». kn*l rhruniánál. 
kóirvt-nytirl tth. 

(>•*)»: kor. — 80. 1 40 2.-. 

Horgony-kenes-kenocs 
rendkívül nlfifir.ii it «»4r»j »t nedvek 

• rl 1 —-knit.'irkrrl «tt>. 

kapható • bt' «7.rtÁrl »n v«i{y k'.fxrt 
• Tt 

\ r kor. 1.— . 

leou] b*»tr raaliatft 
|r Itctttr „li innf imiiilii ciaiin n*i? 

mnirixi, t, tnmnuirmi Y 



-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxrz 
Szombathelyi Jakarékpcnstár 

J^észvéuytársasaq 

kőszegi fiókja, 
K i r n l v - ú t » / . 

S t r u c z s z á l l o d a m e l l e t t . 
E l f o g a d : 

F ^ l i / í H Á t f t6l)1) nairyt.bb k zsép közvetlen. 
I C l V l U C r V C l I kn/eléhcn, nuií.v vízi orflvel 

rendelkező, modernül tV'ls/.»*r.*!t inalom, lakóház, 
melléképületekktl, a körülötte elterülő iugatluookal, 
szabad ke-ból eladó. A vízi a hely bármily gv/ui 
iizein felállításán is alkalmait. Bővebb l'clvii ifositást 
„Az Erdészet* szaklap ku lóhivaluU (Hudipent I 
Krisztina korul 'il szám) n.Mijt 

Gabonaárak Kőszegen. 
Október hó 25-én. 

H iza . 
Hozs . 
Árpa . 
Zab . 
Tengeri 

netetcket 
tozassal 
kamatozz 

elen'.e • nettó 4 „-OS kania-
betéti könyvecskére es folyo-

betetet követő napon kezdődik; 

F o l y ó s í t : 

X 

X 
# 

H x 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

szainlar. 
betel kifljetcseke, felmondás nélkül eszközöl 

L e s z á m í t o l : - ^ ?s m. ..mv.ii-
— _ ' 

rendes es tórlesztéses jelzálogkölcsönöket 
f<.Ubirt'<kokr.» es városi ha/,ikra ; maga-

sabb kamatú kölcsönöket alacsonyabb kamatú 
kölcsönökké változtat (convertal). 

Ér t ékpap í r oka t : " i ••• folyamon vesz 
— to.:sde e. is »ut el!. 

Szelvényeket: k 

1 : 1 :vek-t Á S . ív utalvány talon 1 
alapján díjmentesen beszerez 

Átuta l ásokat , 
mely } i<i an t. >esen díjmentesen 

mii- hs mâ átl papírokra 
előleget ad 

értékpapírokat árfolyamvesz-
ttsseg ellen biztosit 

és értékeket őrzésre es keze-
lesre átvesz 

Tekintettel, hogy hazank legnagyobb penzintezctevel • 
Pesti Hazai F.lsü Takarékpénztár F.i;yesúlette! szoros össze-
köttetésben all, mindenfele takarékpénztári es banküzleti 

megbízást a legelőnyösebben bír lebonyolítani. 
Mint az KI só Magyar Általános biztosító társaság ügynök-
ségé mindenfele biztosítást elfogad és felvilágosítássá! kész-

séggé! szolgál 

Kozpo.u: Szombathelyi (regi) Takarekpenzíar 

Szombatheiy Alakul t : 1867-ben 
Alaptőke 1,600 000 kor. Tartalékok: 400.000 kor. 

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

É r t é k p a p í r o k r a : "!'• 

S o r s o l á s a l á e s ö 

É r t é k p a p í r o k a t 

50 kg. 0 80 K-tól 10 30 K ig. 

„ 8 20 „ 8-.r)0 „ 
„ „ 8 20 8 40 „ 

, - 7 — 7 3 0 „ 

„ . 9 — „ 0Ő0 „ 

UXXXXXXJÍXXXX X>.::XXXXXXX?Q 

Hirdetéseket felvesz a kiadóhivatal, 

UtJnzjtck ól 
óíjkedjunk' 

K 0 H 0 G E S . R E K E O T S É G H U R U T 
ellen nincs jebb, mint a valódi 

J ENTH0M0L-CUK0RKÁK". 
Mata>ak gyors es biztos nagyon kellemes, jó izúek, a gyomrot 

nítn rontják, az étvágyat elősegítik. 
A kóhígési ingert, vjlj-ninr j hjngszjrak kifirjddsJt mejjkj-
dillyozzdk. m e t is , nekcsek. szintezek, papok. s*. iok >k illan-
a, ii i-zm: Dobdnyzíknjk nclhulozhefatlen a szdj udité-
sért is J dehdnyszag eltdvjlitJsára. • Ara: I Jobcz 10 fillér. 
Kaphatu miinlen gyógyszertárban ís drogériában. Vásárlásnál \ic>áziunk 
a aMeathonol* névre, mrlvnrk minden dobotte a lent látható 4 gn6m 

ik' .k rj ki'1 rrPCD I 'Cll s i, • - t 
oyár: t b b t n A. rIA. Bécs. 

STOCK-

COGHAC 

MEDICIN AL 

hivatalos olomzarral ellátott 

palackokban mindeniiU kapható 

C A M I S e : S T O C K 
göaüas iaü g y á r i b ó l 

B A H C O L A . 

Bejegyzett védjegy A 
.Autómat" kalyha csak 
akkor valódi. lia i.amu-
iédAjának imáa ezen 

védjegy latliató. 

J l fűtési technikának legnagyobb vívmánya lakosztályok 

fűtésére a 

S T K T C E C I D - ^ - f á l e 

„Autómat" folytonégő kályhák és kallandók 
Részletes árjegyzéket ingyen küld az 

Automatofen-Baugesel lschaft Alois Swoboda & Co. W ien , XVII I . 
T h - e r s s i e n g a s s e 1 T 7 . 

Jelefon 19081. 

Sgijedüii raktár JCöszegen és vidékén £auringer 8lek vaskereskedése. ^ 

vizsgálták, a 

Az 

a M a g y 
ha tósag 
Sorsjegyek 

Bud 

r- *~s* 

K/Hüiit'l k- liin*1 létetik. hoiry miután a M a g y a r K i r á l y i P é n z - j f ' f T ? e ? : 
ügy m i n i s z t é r i u m ellenőrző kii/eeei a. Magy. Kir. Szaliad. Osztály V f ^ í l u J i * 
- i-.it.-k ( X X X I I I . s o r s j á t é k ) I. osztályára szóló sorsjegyeket feliil-

/ok a t.'•árusítóknak ánisilâ  végett kiadattak. 
I sztály huz:isa 1913. n ovembe r 20 . és 22-én tartatik mes. — A húzások 

. K ir . Lo t t ó j övedók i I g a zga t ó s ág , m i n t á l l a m i e l lenőrző 
és királyi közjegyző jelenlétében, nyilvánosan történnek, a hu/.ási teremben, 

a Ma^y. Kii . Szab. Osztálysorsjáték valamennyi árusítóinál kaphatók. 

apest, 1913. évi oKtóber hó 26-an. M a g y . K i r . S z a b . 
O s z t á l y s r o s j á t é k I g a z g a t ó s á g a . 

Tolnay. Haiay. 

O c h s e n a - l e v e s k o c k á k á 3 0 f i i . , \ 
mindennemű leveseket, mártásokat és gulyást izesit és fűszerez. Egy kocka elegendő egy tányér Ízletes 
es tápláló húsleves előállításához, burgonya és leveszöldséggel vagy erőteljes húsleves-ízzel 

O c h s e n a mint h ü s k i v o n a t tehát 

jó ebédet ád személyenkint 3—6 fillérért, 
Egy készlet elegendő. Egy doboz 48 kockával; á 3 fillér, Ausztria-Magyarország minden területére 
bér- es vámmentesen szállíttatik, hzetés az átvétel és megfelelés után a hó végével Nem megfelelőt 
mindenkor visszaveszünk. Viszontelárusitóknak egy doboz 900 kockával megfelelően olcsóbb. Ochsena 

korlátlan ideig épen eláll és szabadalommal van védve* 

A l t o n a (E lbe) , M o h r & Co. , Gr m b H . 
-ír- • j r - • j r « 4 

Egyenruhák TILLEE tisztek, katonai hivatalnokok, inkéntosek, vasúti-és 

l»»stMtiszti>k, tuzoituk. erd»sztis/iek, j.«»nztij?yörok és h í Ó TL É S T Á R S A , 

iniiideiirendü .'Kyniiruhti vis»»|ó testületek részére a ,.„ U i l . n , i v n , i , / „ i i n óU 

j j hb » i.'^el.'gáns.iM) kiáliitasi.an BUDAPEST, IV. ker., Váczi-utca 35 

A magas kormánytól több ezer katonai fegyvert vettünk át, ennélfogva ezen kitűnő fegyvereket rendkívül előnyös árban szállíthatjuk és pedig: 

K I í _ 1 drb teljesen jó Kropatschek CMOdfaégi fegyver 20 K, 1 drb szebb tifJYVT 25 K, 1 Jrb. UMMt szop fe-vver 30 K, 

r o p ci t s c Ii e K t e y v e r e k M N M Y I K , I «> •..••,t K, I 2 K, 1 M I • . • U ^ , 

val 3 K, 1 Jrb t..lténytaska 3 K, 1 lrb élast.iltény 10 lillér, 1 ,lrb vaktöltény 10 fillér, I Jib. csavarhúzó nyéllel 20 llllcr 
8 golyóra egyszerre tölthetők, a legjobb ismétlő vadászfegyverek. 1 Jrb t.irlővas fegyvertisztitáshoz 20 fillér 

Pompás polgári ruhák 
a legdivatox.ibb angol szövetükből, kitiició szabászok 

által a legnagyszerűbben olkészítve ajelenelgi nehéz 

péiizviszMiiynkhoz arányítva olcsó árak mellett. Korhű 

d í s zmagya r ruhák , legszebb l ibér iák . 

Nyomatott Rónai Frigyes k i > vnyoindajában KőszüKeu 
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