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Tisztújítás 
előtt á l lunk s habár már csak nagyon rövid 

idő választ cl ezen nagyfontosságú aktustól, 

mégis azt tapasztal juk, hogy egyik-másik állí-

tólagos önjelölt kivételével senki sem törődik 

vele s inig másutt kellő időben tanácskoznak 

az ilyen a városra nézve fontos ügy körül , 

azért, hogy a közérdeknek megfelelő módon 

nyerjen elintézést, addig ná lunk az erre leg-

hivatottabbak is meg csak d iskurá lnak, de nem 

cselekednek. 

Ennek oka lehet az is, hogy a t isztúj í tás 

alá kerülő allásokra a régi tisztviselők az egye-

düli jelöltek s mint feltehető egyhangú válasz-

tapsai fognak h ivata lukban újra megerősíttetni. 

Kz b izonyára még az ügyeszi ál lásnál is igy 

lesz, dacára annak , hogy ez idő szerint tubb 

jelöltet is emlegetnek. 

Ha tehát valamennyi állásra nézve vég-

eredményében a va lósz ínű egyhangú újravá-

lasztás várható , akkor érthető is, hogy nem 

foglalkoznak a tisztújítás kérdésével ugy , min t 

mikor számos jelölt körül i csoportosulás idézi 

elő az élénkebb mozga lmat s t isztúj í tó székre 

\ t̂ló előkészületeket. 

Csakkogy mégsem indokolt a bekövetkező 

tisztújítás körül i ezen közöny . Legfontosabb 

kérdés az, hogy ki ál l jon a városi tisztikar 

élen, ki töltse be a polgármesteri széket s ugy-

latszik ez esetben is ugy vélekednek, hogy itt 

sem lesz személyváltozás. Megmarad az, aki 

e b iza lomra rászolgált, aki e b iza lmat most 

is bírja, akit a felsőbb hatóság is b i za lommal 

látja e tisztében s megmarad azért is, mert 

neki is, a varos közönségének is, az ezt kép-

viselő testületnek is be kell látnia, hogy most 

sem csoportosulhat oly egyén kóré, ki kózmeg-

nyugvasra ná l áná l a lka lmasabb. 

De nem ugy van ám . Ö maga azt han-

goztatja, hogy nem ha j landó a helyettesítésre, 

hogy elvesztette kedvét, hogy nem latja azt a 

t ú l nyomó biza lmat , mint vál la lkozásanak ele-

jén. Ezzel a nyi latkozattal tehát számolni kell 

Ha elhatározása végleges, akkor elérkezett az 

idő a j övendő vezér személyeben való meg-

állapodásra. Ez nem olyan állás mint a többi, 

hogy megvárhat ják, kik palyazn ik. A polgár-

mesteri szeknek a betöltese gondosabb előké-

szítést igényel. Ne az legyen, aki véletlenül 

pályázik, hanem az. akit a közbizalom, a köz-

akarat e helyre kíván. 

A jelenlegi helyettes polgármester, ha meg-

felelő jelölt h i ányán csakugyan nem akarna a 

jövőben is helyettesként működni , nemcsak 

szűkebb körben, hanem a képviselőtestület 

előtt is tartozik nyilatkozni. Oly kitüntető biza-

lommal hatalmazta öt fel ismételten a polgár-

mesteri szék betöltésére, hogy mas elhatározása 

esetén a kellő előkészületek, a kívánatos gon-

dos megfontolás okából tartozik ezt a testület-

nek még kellő időben tudomására adni. 

Viszont a város polgárságának s hivatott 

vezéreinek is tisztába kell jönnie rövidesen a 

bekövetkezendő helyzettel. 

Igen fontos s tigyeiemremeltó a belügy-

miniszternek a közigazgatás államosításáról a 

képviselőházban a varosokra nézve tett azon 

nyi latkozata, hogy az ezekre vonatkozó törvény-

javaslat belerjesztesét mar a városfejlesztési 

törvény is hatar időhöz köti. Ez annyit jelent, 

hogy 1912-től számítva, mikor amaz életbe-

lépett, két éven belül beterjesztendő. Tehát már 

csak nagyon rövid idő választ el attól, hogy 

az uj városi törvény alapján uj helyzetet te-

remtsen a r. t. városok részére s különösen a 

10.000 lakosú városoknak, melyekre nézve a 

miniszterelnök egy képviselőházi beszédében 

az jelezte, hogy ezeket egy uj tipusu kategó-

riaba k ivan ja sorolni, olyanban, melynek szer-

vezete jelentékenyen redukálni fogja az ily va-

rosok terheit. 

Minthogy e törvénynek már a j övő év fo-

lyaman, legkésőbb 1915. j anuá r elsejétől 

kezdve kell életbelépnie, azt hisszük sajat jó l 

telfogott érdekünk is az, hogy addig ne boly-

gassuk a jelenlegi helyzetet, hanem ellenkezőleg, 

arra törekedjünk, hogy ez változatlanul meg-

maradjon s ne nehezítsük meg magunknak az 

akkor bekövetkező uj rendnek, uj szervezetnek 

életbeléptetését. 

A közelgő tisztujitásnal ez legyen egyik 

lényeges irányitója azoknak, akik a városi kóz-

igazgatás mikénti intézésével s j övendő kiala-

kulasával komolyan törődnek, — de annak is, 

aki magát ez alul ki nem vonhatja, ha a köz-

óhaj megnyilatkozása ezt parancsoló köteles-

ségevé teszi. 

A pótadó. 
Napról-napra nagyobb a panasz s még 

nagyobb az elkeseredés a polgárok sorai között 

a nagy krizus miatt, melyben a városok síny-

lődnek. Azok a deficitek, melyek szerte mutat-

koznak a varosok háztartásaiban, már égbekiáltó 

summáka t mutatnak. 

E sorok írójának alkalma volt az ország 

legtöbb városában megfordulni , huzamosabb 

ideig tartózkodván ott. Mindenütt panasz, min-

denütt csak arról beszéltek tehetetlenségükben, 

hogy igy meg amúgy türhetelenek az allapotok. 

De, hogy az orrunkon tul látnánk és gondol-

kodnánk, arra alig van eset. Nem egy városban 

alakultak pártok, eleinte titkos, bizalmas beszél-

getésekben —- rendszerint egy pohár bor mel-

lett a hosszú törzsasztalnál, őseredeti szokása-

inkhoz híven, majd pedig nyíltan léptek fel 

azzal a követeléssel, hogy községekké fejlesszék 

városukat. Fejlesszék vissza, mert az óriási s 

mind nagyobbra rugó terheket nem bírják. 

Persze a visszafejlesztés nem olyan könnyű 

dolog. Mert annyira elitélendő — hisz ez ellen-

kezik az általános kulturális haladás magasztos 

elveivel, ép oly lehetetlen, inert az illető város 

mindig konok ragaszkodással látta szemben a 

mindenkori kormányokat. 

Ezzel az ügy egyelőre befejeződött s a 

városok polgarai, az adófizető áldozatok, job-

Az anyai szeretet. 
i. 

Munkácson törtónt. 

A polgármesternek jelenti az irnok, hogy valami 
szegény asszony akar minden áron beszélni vele, 
gyerek van a karján. 

A polgármester az első percben meghökken, 
de aztán — tisztának érezve lelkiismeretét — maga 
elé bocsátja az asszonyt. 

— Kezeit csókolom, nagyságos ur! Nein tudom, 
tetszik-e még ismerni? Nagy Mária vagyok, a sza 
kácsné, aki a nagyságos uréktól mentein férjhez a 
Kerekes l'éterhez. Holdogok voltunk egy esztendeig, 
de most bevitték a Pétert katonának. Tetszik tudni, 
azért is nem tudtunk hivatalosan megesküdni, mert 
Péter még nem volt tul a katonasoron. Most aztán 
elvitték három esztendőre. Magamra maradtam evvel 
a kisleánnyal. Hét hónapos a lelkem. Most válasz-
tottam el. Ezt is Mariskának hívják. Hát, most, 
hogy elment a l'éter, nincs mit tennem, dolgozni 
kell mennem. A pamutgyárba járok. Dehát a gyere-
ket nem tudom,, hol hagyjam. Hanem tetszik tudni, 
azt mondta az Örzse néni, akinél lakom, hogy az 
állami menhely eltartja a gyereket, még haza jön 
•iz apja a katonasorböl. Csak a polgármester urnák 
kell szólni, aztán az eligazítja a dolgot. Mondok, 
nekem a nagyságos ur jó ismerősöm, hisz ott szol-
gáltam ot esztendeig. Azért jöttein hát, hogy csi-
nálja meg u gyerek dolgát a nagyságos ur! 

.Jól van, leányom, majd elintézzük a dolgot. 
\ árj kint egy keveset, majd kapsz egy irást, ami-
vel elmehetsz, az állami gyermek menhely be s ott 
átveszik a kislányodat és gondoskodnak róla 

II. 
Három óv telt el. 

Az asszony ismét a polgármester olött állt. 
— Kezeit csókolom, nagyságos ur! Nem tu-

dom, tetszik-e ismerniv L- u ? Mindjárt gondoltam. 
Hát azt tetszik e tudni, li >gy az uratn, a Kerekes 
Péter hazajött a katonus • •:>)!. Nem felejtettel, most 
is szeret. Megint együtt vagyunk. Hát most már 
hivatalosan is megesküszünk. De most már a gye-
reket is visszakérjük. M ir nagy lehet a lelkem. 
Négy éves lesz. De szeretném már látni. Tetszik 
tudni, elvitték falura a lelkemet. Én meg nein 
tudtam meglátogatni, nei tudtam soha elutazni oda. 
Három év óta nem láttam. Kérem a nagyságos urat, 
tessék a dolgot ugy élig* .itani, hogy minél előbb 
visszahozzák a gyerekemet 

— .Jól van lányom, .'eg lesz gyorsan. Kapsz 
egy irást, amire visszahozatják és visszakapod a 
lányodat. 

III. 

Egy félév telt ismét el. 
Az asszony megint a polgármester elé kérez-

kedett. 
— Ke/iét csókolom nagyságos ur! Már megint 

itt vagyok. Kosz möm a nagyságos urnák hozzám 
való jóindulatját Visszakaptam a kislányomat De 
nagyon boldogtalan vagyok. Nem tudóin, mi van 
velem. Nem tudom igazán szeretni azt » kislányt. 
Pedig olyan édes néha. Olyan kedvesen csacsog. 
Mégis, mikor azt mondja „mama", ugy érzem, 
mintha nem jönne a szivéből. Pedig az ón leányom 
ugy o? És mikor magamhoz hivom, hozzám tipeg 
édesen, de nem olyan sietve, nem olyan repeső 
szeretettel mint én' szeretném. Es ha megölelem 
olan furcsán érzem magam. Nem örül a szivem ugy, 
ahogy kellene. Nézem a/, arcát nem hasonlít sem 
az apjához, som énreám. Hiszen oz nem jelent sem-
mit. tudom. Hány gyerek van ilyen a világon . . . 
És mégis, fáj nekem. Ha valami baja van, nem bú-

jik hozzám, nem szól semmit, magában sírdogál, 
mintha nem találná meg azt, akit keres. Nem érzi 
talán, hogy anya vagyok, nem szeret olyan nagyon, 
mint kellene. Olyan turcsin, idegenül néz rám, ha 
becézem. Nem csókol vissza, ha megcsókolom. 
Nagyságos ur! Én ugy érzem, mintha ez nem volna 
az én gyermekem ! 

Ugyan, mit csacsogsz itt össze-vissza, lá-
nyom! Képzelődől. Ne sirj. hisz soka távol volt 
tőled a kis lányod, azért találod olyan idegennek. 
Majd megszokod Csak nyugodj meg és ne képze 
lödjól 

Ilyen formán \ igasztalta a polgármoster hosz-
szasan az asszonyt, inig végre némileg megnyugo-
dott, de azért fejcsóválva távozott. 

IV. 

Két hónap múlva az asszony ismét a polgár-
mester elé kerult. 

— Kezét csókolom, nagyságot ur! Hivatni tet-
szett, itt vagyok 

— Na lányom, légy erős, örömhírt mondok. A 
te anyai szived mégis csak jól érzett. Az állami 
gyermekmenhelyből kaptam levelet, amelyben jelen-
tik, hogy egy Nagy Mariska nevü kislányt vissza-
kért az anyja, de a visszaadásnál kijelentette, hogy 
HZ nem az Ő leánya. Utána néztek a dolognak s 
akkor kitűnt, hogy az a kis lány tényleg nem 
az övé, hanem a te kislányod és az övét ne-
ked adták át a múltkor tévedésből, mert az is Nagy 
Mariskának hivták. Vidd hát ki a nálad levő kis-
lányt a menhelybe s cseréld el a te igazi magzatod-
dal' Remélhetőleg, anyai szived nyugalma igy hama-
rosan helyre fog állani. 

A szegény asszony alig birta el az örömhírt. 
Nem tudott szólani. Összeroskadt. Látszott rajta, 
hogy rohanni szeretne gyermeke után, de nem jár-
tak lábai. A szolga támogatása mellett jutott ki a 
szobából. 

T á r c a , 



bágyi megadással tovább roskadtak az úgyne-

vezett szent kötelességek sulvos terhe alatt. 

Mig az ál lam utjat áll ja a visszafejlődéseknek, 

a helyet, hogy gyökeres módosításokat, kedve-

zőbb állapotokat teremtene irányító kezével 

mindenfelé, legföljebb egy kis szubvenciót ad 

varos gazdasági mérlegenek sülyedo serpenyő-

jébe, mintha bizony e kis pehelysúly képes 

lenne a deficitek serpenyőjét egyensúlyba 

emelni . 

Ugyebár minden város a törvény keretein 

belül, sajat tetszése szerint gazdalkodik, épit, 

rombol s újra epit — ez az altal tetemes költ-

ségeket idéz elo Minden jelentkező „költségdal 

nak a refrénje : „Gyerünk , gyerünk a pótadó-

val." Először gondolkodunk s azután emeljük 

a pótadót. Azaz inkább, először nem gondol-

kodunk s azután emeljük. 

A — pótadók mondhat juk — országszerte 

elértek a maxiumot Hiszen bármiről is van 

szó, akarjunk hidat, u j iskolái s mi egymást, 

rögtön fordulunk a pótadóhoz, mintha bizony 

polgaraink adófizető zsebe feneketlen volna. 

De föltéve, hogy — mint szoktak mondani 

— jól menne nekünk, fizetünk. 

De kérdem, hogy a tripoliszi háború óta 

egyáltalában megy-e nekünk valahogy? Hisz a 

pénz kétségbeesesig megdrágu l t ! E háborúk 

ota a tizetéskeptelenek száma ugy not, mint 

erdőben a gomba , lágy, meg nyári eső után. . . 

A gazdasági krízisnek rettentő súlyát egyaránt 

érzi minden rendű és rangú s mindenféle fog-

lalkozású ember. Kérdem hát. miből fizessék a 

polgárok azt az összeget, melyet szorgalmasan 

sokszorosít a potado archimedesi csavara? 

Leszögezhetjük azt a tényt, hogy a pót-

adok oly merészen emelkednek, hogy a legvak-

merőbb pilótát is lefőzik szárnyalásában. Igen 

am , de ez csak bizonyos magasságig lehetséges. 

A városi háztartás, ha jövedelmei nem 

mutatkoznak elég tekintélyesnek, hogv nyugod-

tan fedezhetik velők a felmerülő kiadásokat, 

teremtsen üzletkört, vagy ha már ilyen van, 

bővítse kü lönböző agazatokkal. A háztartásban 

legyen olyan üzleti szellem s vállalkozási törek-

vés, mint bármely magán embernél, mit annal 

könnyebben erhetnek el a városok, mert szinte 

privilegizált körülmenyeket kepesek teremteni, 

az üzlet erdekeben minden szerencses előnyt 

szerencsésen kihasználva. 

Minden varos hegy- és vízrajzi viszonyai-

hoz képest letesitsen gyárakat, vagy mezogaz-

dasa^i üzemeket. Vagy ha ez nem lehetséges, 

foglalkozzék elelmiszer arusitással, vagy mas 

alkalmas, hasznot, nagy hasznot hozó üzlettel. 

Bizonyos, hogy eleinte nagy áldozatot követelne 

az ilyen fajta befektetés, de viszont — nem 

is hosszú időn belül — igen szép eredménye-

ket erhet el. Az igy elert jövedelmet, vagy 

annak egy részével fedezze a jelentkező 

hiányokat . 

Gondo lkozzunk ! 

ménnyel a létesítendő laktanya helyén A két méter 
mélységből vett viz nem forrásvíznek, hanem talaj-
víznek bizonyult. Most ugyanazon a helyen öt méter 
mélységről vettek vizet, melyet a városi tiszti orvos 
el is küldött rendeltetési helyére, melyről az a véle 
ménve, hogy kifogástalan-

' A kath legenyegylet múlt héten újra alakult és 
azóta tagjai szorgalmasan látogatják a hitközségi 
épületben levő egyesületi helyiséget. Elnökük Kincs 
István apátplébános, titkáruk Stranczl József segéd-
lelkész 

A polgármesteri javadalmazas kérdésében a kép 
viselőtestület legutóbb, a vármegye határozata elle 
nére, ugy döntött, hogy a polgármestert ujra a VII. 
fizetési rangosztályba sorozta. A városi határozat 
ellen ismét felebbezés érkezett be. Tény az, hogy a 
város több fizetést is adhat tisztviselőinek, mint a 
mennyit a törvény előir, de magasabb rangosztályba 
nem sorozhatja egyes tisztviselőit, azért előrelát-
hatólag a vármegye helyt ad a felebbezésnek, mert 
Kőszeg város polgármestere a törvény értelmében 
csak ugy volna besorozható a VII. rangosztályba, 
ha a többi tisztviselők is ennek megfelelőleg soroz-
tatnáuak, vagy ha a varos tizezer Ifiket számlálna, 
mely utóbbi esetben a törvény sorozza a hetedik 
rangosztályba. Különben ha a többség akarja, 
személyi pótlékot mindig adhat. 

A kőszegi hegyközseg 2000 koronaja. A város 
képviselőtestülete a költségvetés tárgyalása során 
2000 korooát szavazott meg a kőszegi hegyközségnek 
azért, hogy ezen összeggel segélyezze a most meg-
alakult hegyközséget, melynek munkaprogrammjá 
ban a viharágyuzás is tartozik. A nagy többséggel 
hozott határozatot dr. Stúr Lajos ügyvéd most meg 
felebbezi. Felebliezésében azt hozza fel indokul, 
hogy kár az olyan intézményt feutartani, melyre a 
tudomány kimondott;', hogy gyakorlati haszna nincs. 
Bár ő maga is tagja a hegyközségnek, de a vihar-
ágyúzás hiábavaló költségeivel nem terheli az adó-
zókat. 

A rom kath hitközség adója ellen felebbezett 
annak idején Heidenreieh Lajos, melyre a város, 
mint elsőfokú hatóság kimondotta, hogy fizetendő 
és behajtandó. Most a város ezen határozata elten 
ujablt felebbezést adott be Heidenreieh Lajos, melybtn 
azt vitatja, hogy a hitközség adója nem jogos, mert 
alapszabályait a belügyminisztérium ez ideig jóvá 
nem hagyta, de meg a város sem rendezte a meg-
váltást. A felebbezésben a vármegye lesz hivatott 
dönteni. 

A kalotaszegi haziipar szövetkezet legközelebb 
városunkban tartja egyik vándorkiállítását. Kz alka-
lommal főleg a kalotaszegi földmivesek ügyes fa-
bútorait és faragványait fogják bemutatni s mas oly 
iparágakat, melyeket ismert művészi érzékkel elsa 
játitott ez életre való lakosság. A városhoz irt át 
iratban azt jelzi a szövetkezet, hogy a kiállítás ide-
jét később fogja közölni mindazon varosoknak, hol 
szívesen fogadják az érdekes s tsnulságos látni-
valókat. 

A Jánosa ugyból kifolyolag a kir. ügyészség 
vádat emelt Kiss Kálmán bírósági végrehajtó és 
Szvoboda Károly üzletvezető ellen, azon a cimen, 
hogy a hitelezők megkárosításában közreműködtek. 
Ennek a végtargyalása csütörtökön volt i szombat 
helyi kir t'rvényszéknél, melyen Kőszegről és más-
honnan is mintegy 30 tanú lett beidézve. Határ izott 
bizonyítékok hiányán mindkét vádlottat felmentették 
Kínos benyomást keltett Ítélethozatal előtt az, mikor 
az elnök a vádlottak padján ülő Szvoboda Károlyt 
arra hivta fel, hogy mentségére mit tu I felhozni, 
ez kedélyesen azt felelte: „ejnye kérem, hát én is 
vádlott vagyok? hiszen én azt hittem, hogy tanúnak 
idéztek ide." Általában feltűnt, hogy ez a cinikus 
felelet megrovás nélkül maradt. 

Városi statisztika1 adatokat a háztartás költ-
ségeiről kívánt be a belügyminiszter, - valószínűleg 
a városi uj törvény előkészítő munkálataihoz. Jagits 
Imre számvevő tanácsos most foglalkozik a terje-
delmes munkával, melyet a tanács felülbírálás után 
közvetlen a miniszterhez fog felterjeszteni. 

A köztisztasági uj szabályrendeletet, mely már 
két esztendeje vándorol a különböző forumok előtt, 
jövő hétfői megyegyűlésen tárgyalják ujra 

„Az Est" Az est beálltát nálunk már nemcsak 
a villamos lámpák késői meggyújtását jelenti, hanem, 
hogy az a/nap délután Budapesten megjelenő ily 
cimü élelmes lap, esti postajárat szünetelése dacára, 
még aznap este érkezik ide s az esti vonat érkezése 
utan a vaslndtol a szent János hídig felhangzik a 
nagyvárosi rikkancshang: „Az Est", — a kíváncsi 
emberek pedig, különösen azok, akik minden újság-
írást h azugságnak mondanak, mohón lesik esténkint 
a kis rikkancsot. Hogy postajarat nélkül is újság-
olvasó tekintetében 12 órával közelebb jutottunk a 
fővároshoz, az „Az Kst" élelmességének köszönhető, 
mely a lapnak a vasúton való továbbítását és kiadását 
tette lehetővé, de talán maga az élelmes vállalat 
sem tudja, hogy az itteni kávéházak már esztendeje 
nélküle is hozzájutott, persze sokkal komplikáltabb 
uton. a vasúti személyzet és a rendőrség jóakaratú 
közvetítésével. Igaz, csak néhány példányban. Most 
már naponta 100 példánynak vau vevője. Mire el-
fogyasztottuk a vacsorát és s;:ivarra gyujtunk, ott 
van előttünk „Az Kst" legfrissebb híreivel s mint 
kult nemUerek nemsokára nyugodtan elaludni sem 
tudunk majd nélküle. Istenem, mit szólna olihoz a 
boldogult emlékű oreg Wmdisch, kinek akkor is 
hálálkodtak, ha harmadnapra hozta a legfrissebb 
újságot Az Kst Hónai F. könyvnyomdájában kapható. 

Az 1914. evi országos vásárok a következő na-
pokra esnek: január 28., március 30., május 28., jú-
lius 20., szeptember 7., október l'J., pecembor li-én. 

H e l y i h írek. 
Erzsebet nap|an istentisztelet volt a Jézus szent 

Szive templomában, melyen a katonai és polgári 
b.itosagok es a tanintézetek ifjúsága vett részt. A 
főgimnázium :tn a díszteremben emlékünnep volt, 
melyen Kudaker Gusztáv \ II. o. tanuló tartott 
emlékbtszédet boldogult királynénkról, — a szent 
I íonionk is rendű leánynevelő intézetben Hammer 
Ily polgári iskolai tanitónőjelölt olvasta fel szép 
alkalmi értekezését, a többi tanintézetben is emlék-
ünnepéllyel ülték meg Krzsébet napját. 

Hadbírói gyakomokka kinevezték Szilványi Károly 
jogszigorlót, kit a zágrábi IV. honvédkeruleti had-
birósághoz osztottak be szolgálattételre. 

Bajtarsi vacsora. A helybeli honvédtisztikar 
az ideiglenesen itt állomásozó trencséni honvédtisz-
hkar tiszteletére tegnap este bajtársi vacsorát ren-
dezett a honvédlaktanya tiszti kaszinójában. 

A vasutas arvahaz építési leszámolását e héten 
fejezte be az e célhói kiküldött s itt többször eljárt 
bizotisag s egyúttal az anyagi rendezés is, mely tudva 
li'völeg a Vasutas Takarékpénztár válsága miatt 
k év l 'lui'^kedett. szintén megtörtént. A bizottság 
Lii-. József építőmesternek ezen alkalomból is telje* 
elismerését fejezte ki 

Tanulók kirandulasa. A főgimnázium első osz-
tály inak tanulóival tegnap délután az Oházhoz ren-
dezett kirándula>t Holler Konrád tanár.josztályfőnok 

Halalnzas. Keglevits Ferenc, gazdálkodó, volt 
élelmes sert«'skcreskedő és pénzuzér, aki „kőszeg 
náboo* hírében állott, Hl éves korában elhunyt 
Tekintélyes vagyonában tudvalevőleg Jánosa Istvái 
eltűnt fuszerkereskedő károsította meg igen érzéke 
nyen ugylatszik ez törte meg a közismert „Harpa 
gont." Temetése sz-rdm volt. 

Vizproba az epitendo honvédlaktanya helyen 
l smeretes, hogy az első vizpróba nem járt ered-

Autókocsi Kőszegen. Egy volt soffőr, ki nem-
régiben itt telepedett le, azzal a tervvel foglalkozik, 
hogy négyüléses autókocsit szerez l>e s ugv vasúti, 
mint vidéki közlekedésre boesátja a közönség ren-
delkezésére. A használatra nézve tarifánk már van, 
mert a legutóbb életbeléptetett bérkocsi szabályban 
már az erőmüvű kocsik viteldijára nézve is történt 
intézkedés. Tarifája ugyanaz, mint a kétfogatú 
kocsi é, a vármegye területére pedig azóta szintén 
van viteldijszabalyzat. Minthogy a tulajdonos maga 
vizsgázott soffőr és igy az üzembentartás egyszerűbb 
és olcsóbb, feltehető, hogy vállalkozása sikerrel jár. 
Azt is tervezi, hogy autókirándulási napokat rendez 
Hőtrendekre, Lékára, Lánzsérra és Kirchschlagra. 
A kőszeg szombathelyi ui vonalra pedig versenyre 
kel ;i vasúttal, mert öt személyt oda és vissza két 
órai várakozással 10 koronáért szándékozik szállítani. 

A kőszeg zalaberi vasútnak hétfőn volt az 
első balesete. Zalabér és Vaghosszufalu között ki 
siklott a személyvonat mozdonya. Kgy segélymozdony 
kisegítette bajából s más baj nem történt, minthogy 
némi késessel érkezett a végállomásra. Az pedig 
nem nagy baj, mert azért vicinális hogy késsen. 

Aczal Pal kaland a. A ..Pesti Hírlap" csütörtöki 
száma a következő vasúti kalandról ad hír t : „I)ob 
ránovits Milos horvátzsidányi lakos 10 drb vágó-
in irhát vitt fel Budapestre, amit rendes piaci áron 
adott el. A jó vásár után áldomás következett a 
ferencvárosi állomásnál és onnan indult el jó kedv-
vel a személyvonaton hazafelé. l 'gyanabban a vonat-
fülkében utbzott két szemrevaló nőcseléd is, akikkel 
Dobránovtts Milos hamar a leguagyobe barátságba 
keveredett. A nők kedves apáinuak s ö kedves 
leányaimnak szélitolta őket. Az utazó közönségnek 
ugy tont fel a dolog, mintha már régi ismerősök, 
vagy rokonok lettek volna, sőt toqben azt hitték, 
hogy I)obránovits leánygyermekei. < sak egy szunyó-
káló embernek tűnt fel gyanúsnak a dolog, hogy a 
nők Dobránovitsot sűrűn itatták és szivarkával ki 
nálgatták, amely.után Dobránovits hamarjaban mély 
álomba merült. Es a nők gondoskodtak róla, hogy 
Dobránovits a padon kényelmes fekhelyet találjon. 
Egyik a fejét igazgatta, az alátette Dobránovits fel-
öltőjét, kalapjával az arcát takarta el, a másik a 
kabájját gombolta ki és be, s ezen gondoskodás fel 
sem tűnt senkinek, csak egy alvást színlelő, már 
fent emiitett egyénnek. Tatán a két fi ital nő ki 
akart szállni, de akkor az alvást színlelő egyén a 
két nő útját állotta azzal, hogy leszállhatnak, do 
csak ugy, ha a papájukat is magukkal viszik s nem 
hagyják itt az utasok terhére. Ha berugatták az 
öreget, hát vigyék is magukkal. Ebbö. perlekedés, 
majd hogy verekedés nem lett A vonat tovább in-
dult. A két nő, majd az egész fülke utasai a szunyó-
káló emberre támadtak, hogy mi jogon merte a két 
szép nőt a leszállásban megakadályozni s midőn már 
a dolog nagyon komolyra fordult, költötte fel Dob-
ránovitsot azzal, hogy hol a pénze, mert az már az 
egyik nő kebeléből került elő. Apa és leányai ezután 
nem nagyon ölelkeztek. Később kiderült, hogy a 
szunyókáló egyén Aczél Bál detektív volt, aki a leg-
közelebbi állomásnál a két nőt bevezéuyelte a csend-
őrség ölelő karjaiba". Ha igy történt, kétségtelenül 
ügyesen csinálta. 

Iparengedalye'x. A mult héten a városi tanács 
a követkézőknek adott iparengedélyt: Horváth 
Mátyásnak lokereskedésre, l'üsky Lajosnak és Zartl 
Ferencnek a cipész iparra. 

Szívtelen apa Koozor János kőszegi lakos, 
napszámos teljesen elhanyagolja három kiskorú 
gyermekét, kiket éheztet és testileg is bántalmazza 
az anyátlan árvákat. A rendőrhatóság jelentést tett 
az árvaszéknek, hol gondoskodás történik a gyer-
mekek elhelyezéséről. 

Draga mulatság. Nemrégiben hírt adtunk arról, 
hogy két polgártársunk hogyan igyekezett a rendőr-
séget kijátszani hazardjátéküzéssel, t. i. páros-pá-
ratlant játszottak gyufával, az ő viszonyaikhoz ké-
pest elég magas tétek mellett s mikor az egyik 
mintegy 150 koronát hajnalig elveszített és szesszel 
megterhelteti, de pénztől inegkonnyebülten a kibi-
cekkel együtt nagy szomorúan hazaballagott, panaszt 
tett a rendőrségnél, persze azon reményben, hogy 
pénzét visszaszerzi. A rendőrseg kinyomozta a fura 
eset körülményeit s az ügyet a királyi járásbíróság 
hoz tette át, hol pénteken volt a tárgyalás, mely 
azzal végződött, hogy a vesztes fel 50 borona, a 
a nyertes fél 100 korona pénzbírságra itéltettet tilos 
hazárdjáték miatt. A nyertes persze nem veszi oly 
tragikusan a dolgot, mert hiszen ő előre benyerte a 
pénzbírságot is, de mivel vigasztalódjék a vesztes, 
aki még további 50 koronát veszített ez ítélet foly-
tán ? Az is nyertes lehet. Ne játszék többet és ke-
rülje a veszélyes társaságot. Az ilyen ügyeknél 
azonban sajnos mindig menekülni sikerül az üzlet 
tulajdonosnak Pedig ott hol ilyen játék folyik, le-
hetetlen. hogy ne tudjon róla. 

800 darab venyiget loptak el o héten Koczor 
szőlőjéből és a rendőrség nyomozásának eredményét 
áttette további eljárás végett a kir. járásbírósághoz. 

Orahazalot állított a rendőrség a hitóság elé, 
aki a laktanyákban csillogó szép zsebórákat és uj-
arauyláncokat potomárért kínált eladasra. A rendőr-
hatóság betiltotta a házalást és a kihágást elkövetőt 
megbüntette. Ezt sokan helyeselték, mert védi a 
helybeli órásiparosok érdekeit. Dehogy. Az ilyen 
fajta órákból vau a legtöbb hasznuk. Megveszik mert 
olcsók s azután a helybeli órásoknál reparáltatják, 
vagy földhöz vágják s azután helyben vesznek 
jó órát. 

A kőszeg-bük -sárvári vasút menetrendje már 
bennfoglaltatik a Hóth Jenő könyvkereskedése által 
kiadott kis 10 filléres menetrendben. 



Kincses Kalendariom 1914 A legcsodálatosabb 

madárhoz, a „poraiból mcgéledett Főnixéhez hason 
lit a K incses Kalendariom, mely nem megv át az 
enyészetl»k, hanem évről-évre ujjá születik. Micsoda 
változása az időknek! — És micsoda változása a 
kalendárioinoknnk ! Uógente elég volt, ha a napok 
egymásutánját, a plánéták bolygását, az országos 
vásárok jegyzékét és a posta járását megtalálta az 
olvasó a kalondáriomban. Ma azonban? — A Kin-
cses Kalendáriom valósagos tudománytár: meteoro-
lógia, história, geografia, csillagászat,' fizika, emberi 
és állati élettan, lejlődéstan, művészet- ós irodalom-
történet, politika és pénzügytan és a többi a tudo-
mánynak valóban összessége : csak maga a taJtalom-
jegyzék hat apróbetüs lapra terjed. Szinte nem is 
volna túlzás, ha azt mondanók róla, hogy minden 
van benne és azon kivül még sok egyébb. Szóval : 
a Kincses Kalendáriom egy modern ,boszorkány-
konyha terméke. A kik csinálták, mindenkire gon-
doltak és rninpenki tudásvágyának a kielégítéséről 
gondoskodtak. Aki megszerzi a Kincses Kalendáriu-
mot két koronáért, — jó üzletet kötött; mert két 
koronát gyümölcsözőbben elhelyezni még ma sem 
lehet, a mikor pedig már a felhőkben jár lábaival a 
kamat. 

Magyar Nemzeti Zaraneoklai a Szentföldre. Her-
cegprimási hozzájárulással és a püspöki kar több 
tagjának védnöksége alatt zarándoklatot vezet a 
Szentföldre Gaibl Sándor p. praelátus, apát-kanonok 
iPozsony, Káptalan-utca .1) 1914. február 28-iki 
indulással, a résztvevők korlátozásával. A 37 napra 
terjedő és rendkívül változatos és látnivalókban is 
gazdag programúm utazás dijai: az első osztályon 
PKH) korona, a II. oszt. 800 korona, a 111. osztályon 
4'«» korona. Jelentkezni 1914. január l-ig lehet, 
részletes programmokat váluszbólyeg ellenében kuld 
az érdeklődőknek. 

Uj villanylampa A Magyar Siemens Sehuckert 
Művek által forgalomba hozott Wotan lámpa a leg-
tökéletesebbet képezi, amit ezen a téren gyártott. A 
Wotan lámpa nemcsak, hogy majdnem elpusztít-
hatatlan, hanem a rendkívüli nagy árammegtakaritás, 
ami ezen lámpa használatával elérhető, nemcsak a 
beszerzési árat téríti meg takarékosságánál fogva, 
hanem az állandó, egyforma égőképességénél fogva 
minden áram fogyasztónak a legmelegebben ajánl-
ható. A Wotan lámpa a Magyar Siemens-Schuckert-
Mővek, Teréz korút 36 sz. alatti kiállítási termeiben 
bármikor megtekinthető. Árjegyzék kapható. 

Vigyáznunk az egeszsegünkre. Nikotinmentes 
dohányárut (általános jövedék és különlegesség) árusit 
a üeniko r. t. Budapest, V., Szent-Istvántér 2. sz. 
A társaság árjegyzéket ós leírást ingyen kuld. 

Kőszeg szepei. 
— Tudod e, hogyan ismerik, meg az idegenek 

Kőszeg szép hölgyeit? 
— A Király-utra mennek Szilágyi fotográfus 

kirakata elé. K kirakatok bizonyítják, hogy Kőszeg 
szebb lett — mint volt. 

O c c a s s i ó m indennemű régiségekben, úgy-

szintén szebbnel szebb arany- és ezüsttárgyak-

ban (kedvező fizetési feltetelek melletti L o c k 

J a k a b régiségkereskedőnél Kőszegen a Főtéren. 

Schaar József újdonságai. 
Teasüteményekből most érkeztek k ivá ló 

angol, osztrák és magyar különlegességek, 

úgyszintén k i tűnő cukorkafélék, csokoládék, min-

denfele ízben. Prágai , bécsújhelyi , győri- es 

debreceni felvágott, kalbász és sza lonna minden-

fele pácolt es konzervhalak. 

Vidéki hirek. 
A Rohonczy Szegedy nász. Fényes esküvő volt 

szerdán a szombathelyi székesegyházban. Rohonczy 
Imrj báró huszárfőhadnagy tartotta esküvőjét Szegedy 
Knseh Éva bárónővel. A család a következő jelen-
tést adta ki : Felsőpulyai báró Bohonczy György cs. 
és kir. nyug. lovassági tábornok, a Lipót ós a 3-ik 
oszt. vaskoronarend lovagja, a hadi érem, szolgálati 
kereszt, az ezüst udvari jubileumi érem, valamint a 
jubileumi érem és kereszt tulajdonosa, több magas 
rend nagy és kozépkeresztese és neje, felsőpulyai 
Rohonczy Mária báróné, született kressensteini és 
kraftshofi Kress bárónő örömmel jelentik fiuknak, 
felsőpulyai báró Rohonczy Imrének cs. és kir. főhad-
nagy a Ferdinánd bolgár király 11-es, sz. huszárez-
redben, mezőszegedi Szegedy Énsch Kva bárónővel, 
méltóságos mezőszegedi Szegedy-Knsch Sándorné, 
született nemes Iloltsuk Sarolta és néhai férje, mél-
tóságos mezöszegedi báró Szegedi-Knsch Sándor cs. 
es kir. t. á. huszárkapitány leányával 1913 november 
20-án délután 4 ó rakor a szombathelyi székesegy-
házban történendő házassági egybekelését. Felsőpulya, 
november, 1913. 

Kardparbaj Szomb ithelyen Lingauer Albin, a 
Vasvármegye felelős szerkesztője ós dr. Kováts Kál-
mán szombathelyi ügyvéd között egy régebbi hírlapi 
közlemény lovagias elintézéseként szerdán kardpár-
baj játszódott le a Hérics vendéglőben. Lovassági 
tiszti kardokkal, a harcképtelonségig állottak szem 
ben a párbajozó felek. Lingauer Albinnak Kapó 
Gyula dr. vármegyei főjegyző ós Osvald Jenő árva-
széki elnök segédkeztek, Kováts Kálmán dr.-nak 
podig dr. Tóth László ügyvéd ós Kohlor Gusztáv 
óank hivatalnok voltak a segédei. Orvosokul dr. Szo-
kolik Kde és dr. Szumrák Zoltán szerepeltek. A pár-
baj délután két órakor folyt le. Az előirt békéltetési 

kisórlot után hevesen csaptak össze a felek. Lingauer 
Albin volt a támadó, de az olső összecsapást a felek 
sértetlenségével állította m<'g Radó Gyula vezető 
segéd. A második összecsap ásnál Kováts Kálmán 
karján és kezefején megsebesült, mire a segédek a 
harcképtelenséget megálUpitottak Kzzel a lovagias! 
ügy elintézést nyert. A felek a parbaj után kibékültek 

Rohonc a kórorvosi dijak bllsn. Rohonc nagy-
község elöljárósága kérelmet intéz a ••elugymini-.z-
terhez, melyben erősen panaszkodik a felemelt k ir-
orvosi dijak ellen s azt kéri, hogy azokat szállítsák 
le a régire, hogy egy látogatásért -vik egy koronát 
kelljen fizetni. 

Velem kozsegben van egy katholikus jellegű 
alapítvány, melyet most fel akarnak használni 
olyaténképen, hogy az alapítvány terhére egy rom 
kath. jellegű kisdedóvót szándékoznak létesíteni 
Kbben az ügyben az iskolaszer már meg is kezdte 
a tanácskozásokat de eredményt egyelőre még nem 
tudtak elérni, mert az iskolás ék egyik tágja a ter-
heket illetőleg felvilágosítást kért, amit az iskolaszék 
meg is kivan adni, előbb azonban hosszasan tanul 
mányozni kell még az egész ügyet. A tanácskozáson 
egyébbként részt vett Kuliszeky Krnő kir. tanfel-
ügyelő, Wallner József esp. plébános és inasak. 
A tárgyalások eredményeként annyi eredmény mégis 
van, hogy az ovoda legközelebbi J.IVO ion létesülhet. 

Tanítói allamsegely. A vall. és kötök tat is igy 
miniszter Kraxner József rohonci ág. ev. tanítónak 
fizetését 2000 koronára egós/.itette ki 

Uj iparvasut. Lajos bajor király sárvári uradalmi 
intézősége kérvényt intézett a kereskedelmi minisz 
teriumhoz, hogy a sárvár-bük kőszegi hév. Rába-
sömjén állomáshoz csutlakozolag a saját birtokán 
egy iparvasut építését engedélyezze. A miniszter 
az iparvasut ópitósóre az előzetes beloegyozésót 

; megadta. 

Remes lelet a rohonci erdőben A rohonci 
'csendőrőrshöz kedden beállított egy atyafi s halálra 
rémült arccal mesélte, hogy néhányadmagával a 
barátmajori erdőben jártukban egy véres csizmát 
találtak, a melyben benne volt, levágva a lábszái 
is. A csendőrség nyomban megindította a nyomozást, 
melynek eredménye eddig a következő : A csizíná 
hun lévő testrészek már közel egy évesek lehetnek. 
Végig kutatták az egész erd >t, majd a szomszédos 
falvak it is, inig végre fáradságos munka után a 
következő nagyon valószínű tényállást állapítottak 
meg: Még a mult év szeptember 20-ika tájékán 
tűnt el Cséuből Steiner János 74 éves oreg ember, 
aki szilvát ment vásárolni Barátmajorba, '2 korona 
40 fillérrel a zsebében és bottal a kezében megindult 
az útjára, mely a barátmajori erdőn vezetett keresz 
tűi s aztán többé vissza se ment falujába. Szőrin-

! szárán eltűnt, hírt se hallottak többé felőle. A csend-
őrség feltevése most már a következő : Az öreg való-
színűleg eltévedt az erdőben s az öregséggel együtt 
járó gyengeség valahol elfáradva megnyugodott s 
ott lelte halálát. Vagy esetleg valami gödörbe esett, 
vagy hát az sincs kizárva, hogy valami gon >szlctt-
nek lett az áldozata. A csizmáját pedig bizonyosan 
valami róka cipolte el a baleset színteréről Hogy 
tényleg mint áll a dolog, azt csak a jó Isten tudná 

. megmondani. 

Megverte az apjat Pontyos János fii éves czáki 
' lakost a fia egy szóváltásból kifolyólag ugy meg 
vei te, hogy az oreg a verés következtében 14 nap 
alatt gyógyuló súlyos testi sérüléseket szenvedett 
A brutális fin ellen megindították a büntető eljárást 

(a helybeli kir. járásbíróságnál. 

-

Készül a választókerületek beosztása A köz-
ponti statisztikai hivatal, illetőleg annak igazgatója, 
dr. Vargha Gyula, elkészítette a választókerületek 
uj beosztásához kívánt statisztikai feldolgozást és 
a belügyminiszter megbízásából dr. Buday László 
miniszteri tanácsos már kesziti a terjedelmes indo-
kolást a választókerületek uj beosztásáról szóló 
törvényjavaslathoz. A statisztikai hivatal az uj vá-
lasztójogi torvény alapján községről-községre el-
készítette a választói joghoz jutó polgárok demog-
ráfiai adatait, különös gondot fordítva az anyanyelvi 
adatokra. 

Az újoncok osszeirasa. A hivatalos lap keddi 
száma ko/.li a honvédelmi miniszter rendeletét, amely 
szerint az 1895. évi október 1 je után született had-
kötelesek összeírását már nem a felekezeti anya-
könyvezető lelkészek, hanem az állami anyakönyv-
vezetők végzik. Azokról a hadkötelesekről tehát, 
akik a jövő évben töltik be élutuk tizenkilencedik 
évét és 1895. október elseje után születtek, már 
ebben az évben is az állami anyakönyvvezetőknek 
kellett az anyakönyvi kivonatokat kiállitaniok. 

Az első villamos Becsből Pozsonyba. Szerdán 
este volt az első próbaút a villamosvonaton Bécstől— 
Pozsonyig. Kgy elektromos lokomotív tette meg az 
utat. A próba kitűnően sikerült. Az elért gyorsaság 
óránként 65 kilométer volt. 

Visszakérik a Vermezot. A főváros elhatározta, 
hogy a legkozel -bbi közgyűlésen felségfolyainodványt 
intéz a királyhoz azon célból, hogv a Vérmezőt a 
katonai kincstár adja vissza a fővárosnak. Annak 
idején ugyanis a főváros néhány tisztviselőjének 
hanyagsága folytán a katonai kincstár a teret egy-
szerűen lefoglalta s most teljesen a magáénak tartja, 
ugy hogy ott a közlekedést is teljesen megakasztja. 
A fővárosnak meg a forgalom lebonyolítása érdeké 
ben foltétlen szüksége van a Vérmezőre. 

A mult heti vihar aldozatai. Északamerika part-
jai mellett a mult héten dühöngött vihar 13 hajót 
ós 200 emberéletet pusztított el. 

Mennyi súlyt bir el egy lo ? Krős háti ló, ami-
lyen például a katonaló, elbír 120 —140 kilót, erősebb 
hátiló 200 kilót is. ennél többet már csak rövid 
ideig. Középerős igásló 15 móterinázsát bir elhúzni. 
Az igen erős igásló elbir húzni 20 métermázsát, 
rövid ideig nagyon jó sima uton 25 métérmázsát is 
Kgy pár u. n. bérkocsis lóra 16—20 métermázsát 
célszerű felvenni, beleértve a szekérsulyát. Kgy pár 
középerős igáslóval legfeljebb 30-40 métermázsát 
helyes vontatni, beleértve a szekér súlyát A lovak 
izomereje különböző. A jól táplált lovak erősebbek, 
mint a rosszul tápláltak. Kgyenes uton többet bir a 
ló, mint egyenetlen, meredek uton; száraz talajon 
többet, mint felázotton, sárban hóban. 

E d i s o n l ánge lméje . \ huszadik századdal ugv van az 

ember, inint az egyszeri hegymászó az Alpesekkel . mindig magasabb 
és magasabb hegycsúcsra ért, azon hitben, hogy egy még magasabb 
most már igazán nem kóvetkezhetik, mig egyszer aztan a Montblan-
kon talalta magát . . . Igy voltunk a huszadik szazad nagyszerű 
találmányaival; azt hittük, hogy a találmányok szazadanak csoda-
volta a repülőgéppel mar betelt de nem, egy n>pon szétrőppen 
New-Yorkból a hír, hogy az emberi elme nem vart magasságot is 
elertc Kdison föltalalta a beszelő-mozit Mintha csak a nagy hall-
hatatlan, Kdison a maga hallhatatlanságának reszesévé akart volna 
tenni bennünket, szegény halandókat is, mondván, legyen ezentúl 
teste, mozgása, hangja, hallhatatlan bárkinek. Mert a Kinetophon, a 
beszelő-mozi azt a csodát képes megcsinálni, hogy évezredek sza-
mara megörökíteni kepes az ember loglényegebb elementumait Arrul 
nem is szólva, hogy nemcsak a jövendőnek, de a jelennek is pazarul 
adózik a kinetophon Már mint a ma emberének . es pedig azzal, 
hogy a legtökéletesebb és egyben a legolcsóbb kulturális szórakozasi 
eszköz. Hogy mi mindet varhat az ember a kmetophontol e teren, 
arról bőséges felvilágosítássá! szolgai az a díszes album, ami most 
jelent meg a Magyar Kinetophon Tarsasag kiadasaban ( Budapest, 
V., Kaik Miksa-utca 30) Többek kozt legkiválóbb íróink, színművé-
szeink es színművésznőink is elmondjak véleményüket Kdison csoda-
alkotásáról. Csupa hódolat minden szavuk Igazan nem csoda, hogy 
Budapesten a legelőkelőbb színhazak es mozitulajdonosok vetélkedve 
nyitják mei; kapuikat a h inetophonnak. I >e a m: szamunkra a mi 
közönségünk szempontjából ennél is fontosabb, hogy mielőbb láthast 
suk és élvezhessük a lángelméjú amerikai legújabb csoda-alkotasa-
a he«zéló mozit 

Dtcnr ixt l én . N i m r ó d " cfaa alatt Szabó l á l a á a lak 
avatott iro szerkesztésiben uj vadász- és versenylap indul meg. Az 
uj lap csinos kiállításával es az összes sportagakat telólelő gazdag 
tartalmával hamarosan meg fogja hódítani a vadaszok «'s rokon 
sportkedvelők ezreit A december havi szamokat szívesen küldi meg 
mutatványul ingyen a kiadóhivatal Budapest, IV., Kgyetem-utca 4 
Krankhn Társulat) mindazoknak, kik eziránt hozza fordulnak és 
címeiket levelezőlapon közlik 

Heti krónika. 
A delegációk e héten megnyílt első ülésén a 

jövő év első hat hónapjára szóló közös költségvetést 
terjesztették be, mely szerint az összes közös kiadás 
291.290 529 korona, melyből levonva a közös vám-
jövedelmet 194.03S.8IS koronát, murád a magyar 
államra 70630 251 korona Vagyis 16.813 151 koro-
nával több, mint a tavalyi év első felében. A hadi 
költségvetés összesen 277 millió 724.787 korona, 
vagyis 37 millió 968.798 koronával több, mint a 
tavalyi költségvetés első hat hónapjában. Magyar-
országra nézve pedig 16,813.451 koronával több 
mint tavaly volt a/, első hat hónapjában. A pőthitel 
13,161.422 korona a közös költségvetés szerint. 



Csaló utazó üiynökök Bortorrnelfi vidokok kis-
kereskedői köréből mind gyakrabban hangzanak fel 
oly panaszok, hogy utazó ügynökök megtévesztő 
eljárásának lettek áldozataivá. Ezek az ügynökök 
permetezőszerre gyűjtenek megrendeléseket; kette-
sével járnak, valószínűleg azért, hogy a becsapott 
kereskedővel szemben mindjárt ketten tanusk<»dh;i> 
sanak. Eljárásuk abból áll. hogy a mesé-jónak állí-
tott pertoeteftőtttrre Cfefkély próbamcgn-ndelést té 
tettnek, de a megrendelő lapot nag\ mennyis gr ól 
állítják ki. A gyanútlan kereskedő olvasatlanul írja 
alá a megrendelést és o.ik később veszi észre, hogy 
pl. 5 kg helyet 50, vagy 500 kff-ra szól az aláirt 
megrendelőlap. Volt rá '«sot, liogv a kereskedő az 
ügynökök távozása után azonnal észrevette a turpi 
ságot és kerékpárra ülve száguldott utánuk, de 
hiába. A/ ügynököket szinte a fold nyelte el, oly 
gyi rsan tűnték el a községből. Egy m is esetben 
azzal sjkrrult a kereskedőt rászedniük, hogy a 
„kitűnő" permetezőszerből ingyen mintákat bocsá-
tanak rendelkezésére, de írásban kötelezze magát 
arra. hogv a mint ikat csakugyan ingyen fogja kiosz-
tani. A kereskedő az elébe tartott kész nyilatkozatot 
habozás nélkül aláírja s csak midőn az ügynökök 
távoznak, veszi észre, hogy 50 kg-nyi permetező-
szt-rre szóló m grendelőlapot irt alá, melynek szövege 
érteiméi en a szállitó cég már nyolc nap után peres 
útra léphet, ha a megrendelt áru ellenértékét az áru 
átvétele után kés'p<>nzban meg nem kapja. A hír-
hedt permetező szernek pedig kg-ként 9 korona az 
ára A bünvtő törvénykönyvben nincs oly íj, mely 
a gálád eljárást sújtaná, ez eljáró ügynökök eljárá-
sából hiányozván a „ravasz fondorlat." Az igaz, 
hogy az ugynok k minden különös ravaszság nél-
kül. a h-g irombább módon ugratják be az egyszerű 
falusi szatócsot (sokszor magúra hagyott özvegyasz-
szonyti, azért mégis sajnálatos, hogy a nyilvánvaló 
megtévesztés, melynek családok egzisztenciája eshe-
tik áldozatul, büntető uton meg nem torolható. .Jól 
teszik tehát kereskedőink, ha ismeretlen cégek isme-
retlen utazóival szemben a legnagyobb bizalmatlan-
sággal viseltetnek és megrendelőlapot soha olvasat-
lanul alá nem írnak és kétség esetén aláírás előtt 
inkább a községi jegyző, vagy mas tanult és tapasz-
talt ember tanácsát kérik ki. 

Gabonaárak Kőszegen. 

Horgony-thymol-kenöcs. 
Könnyebb »t>rül..»9ku«l, nyitott é> igiti 

••htknM. Al»e kor -80 

H o r g o n y - L í n i m e n t . s s s . 

a Hergony-Paln-Expeller pótlekai 
Kiij.t*l(.nirr.niu>t l'M.lArf !.>« I 'iloteknél, rlieamAnAI, 

kí>«»v*iiyr« 1 »tb. 
TVÍHJ,- kur — JC 1 «. 2 —. 

Horgony-vas-albuminat-festvény. 
V..r«f• ír.'iiv»i-jn..l •ápkórckl. 

tlv<>R.)«: kor. ' « 

• lígt. t.b «> < e>-leltárban \tgy kófvet 
lenül brtivrrthrtö 
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S t r u e z s z á l l o i i m e l l e t t 

nettó 4 " , 
könyvecskére 

-OS kiiMlu" 
és folyó-

Császárfürdő 

Buza . 
Hozs . 
Árpa . 
Zab . 
Tengeri 

November hó 22-en. 

. :>() kg. 10:20 K tói 10 40 K-ig 
. „ „ x j o „ 8-:»o „ 
. „ ff 7 50 m H - „ 
. h M 7— „ 730 „ 

B u d a p e s t e n . Nyári es teli 
gyogyliely. a magyar irgalmasrend 

tulajdont KU ruigu kenes hevvi/u radioakti gyógy 
forrasai: modern berendezésű gőzfürdő, kényelmes 
iszapfürdők. is;apborogatasok uszoda*. külön h Igyek 
és urak részére. Torok-, ko- es marvanyfurdok ; hol^g-, 
szénsavas es villamos vizfurdok A liirdők kit inö 
eredménnyel használtatnak főleg csúzos bantalmaknal 
es idegbajok ellen. Ivo-kura u légzőszervek hurutos 
eseteiben s altesti pangásoknál. JOO kényelmes lakó-
szoba. Szolid kezelés, jutányos arak. tiyogy-és zenolij 
nincs. Prospektust ingyen és bérmentve küld 

i»Y. i«;: i/»:11« »SSJ 
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MEDICINAL I 

hivatalos olomzarral ellátott 

palackokban mindenütt kapható 

• C A M I S .3 S T O C K 

E l f o g a d : 1 u u ^ 
2 toz.ivsal betéti 

-rainlara. A kamatozas a betetet kovetű napon kexdűdik, 
betét kifizetésekéi felinonJá« nélkül eszközöl 

L e s z á m í t o l : • 
— tokát mi iJenkor i legelőnyösebben 

F o l y ó s í t : r c , K l c s tn'.esztéses jel/alogk .les •:i..kct 
S " folJhirt kokra es városi házakra; m a g a -

sabb kamatú kölcsönöket alacsonyabb kamatú 
kölcsönökké változtat (convertál). 

É r t é k p a p í r o k a t : árfolyamon vesz é- e!a I 
• — tőzsdei inego zat.i-.ok it eltogad 

szelvény-
nyutalvány italon) 

S z e l v é n y e k e t : *• mentesen :ev.»it ^—'. —! ivek t a szelve 
alapján díjmentesen beszerez 

Á t u t a l á s o k a t , h " 

mely piacán teljesen díjmentesen 

allami- és magán papírokra 

előleget aJ 
S o r s o l á s a l á e s ő «.Ttékrar.rok.«T árfolyam VCM-

tessey ellen izto-.it 

őrzésre es keze-

É r t é k p a p i r o k r a : 

É r t é k p a p í r o k a t e-< ertekeket 
lesre átvesz. 

A budapesti 

„Bolcseszettanfiailgatok Segitö Egyesülete", 
Budapest, VIII. Muzeum-körut 6—8. szám. 

Tanarjelölteket vidékre nevelőknek, internátust felügyelődnek, 
tanügyi kisen't knek, magántitkaroknak es bármely szakszerű 

munkák clvét-zeserc díjtalanul közvetít n mgykúiiwiénMk 

gözi izsraü g y á r á b ó l 

B A í t C O L A . 

i J í u t t g á r i a 3 a n k r . t . 
j ^ B u d a p e s t , IV., ^Koronaherceg-utca 18. 

' Legelőnyösebben kamatoztat takarék-

betéteket könyvecskékre es folyószámlákra. 

Gabonanemüeket. takarmányféléket a 

legelőnyösebben vesz és elad bizományban. 

Kin >k gr i Stáray Sándor — Alelnökök: gr>>f l'agninacci 
Hiacinthc, baro Geilicy Kerenc, gróf Zichy Géza l.ipót. — 
lga/í.it'iv;igi tagok grof Apponyi t»vula, Heniezkv Odon, grof 
t'akrn a. i l'al, ^rof F.rd ly Sándor, baro \Vu|f de Flotow, báró 
Hatvaay Károly, dr L^píuun Kruves. Mannbcrger Nothomb 
Albert, dr l'ekár Imre, grof Choiseul l'raslin Gábriel, Schleifer 
Mrotis. iv, nróf Seher-Thoss Bela - t'gvvezető igazgatók : 

Walder Béla. dr Aczel János. 
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Alaptöke 1,600 000 kor. Tartalékok: 400.000 kor. 
Takarékbetétek 15 millió koronán felül. 

Sajat tökéi 2,250.000 korona. 

Tekintettel, hogy hazank legnagyobb pénzintézetével a 

l'esti Hazai Első Takarékpenztar Egyesülettel szoros ossze-
kottetesben alt, mindenfele takarékpenztari és bankuzleti 

megbízást a legelőnyösebben bír lebonyolítani. 
Mint az Első Magyar Általános biztosító társaság ügynök-
sége mindenfele biztosítást elfogad és felvilágosítással kész-

séggel szolgai. 

Központ: szombathelyi (regi) T^karekpenztar * 

Szombathey Alakúit : 1837-ben. jjf 
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v Ha szüksége van 
n] körlevelekre, számlákra, 

U"l levélpapírra, borítékokra vagy levelező-

lapra, továbbá meghívókra, műsorokra, 

j^j belépőjegyekre, falragaszokra, azután 

r[| étlapokra, címkékre, n é v j e g y e k r e , 

^ gyászjelentésekre, táblázatokra, arjegy-

Ln zésekre vagy bármely a könyvnyomdá-

j a szat szakmájába vágó munkára, akkor 

p-l fordul jon a legnagyobb bizalommal csak 

cegnyomasos 

Rónai Frigyes 
könyvnyomdájához 

K ő s z e g , V á r k ö r 39.(Roth Jeno-fülH ház). 

hol minden felsorolt és fel nem sorolt 

nyomtatványt a mai kor igényeinek 

megfelelően csinos, modern ts Ízléses 

kivitelben a legolcsóbb árak mellett 

:: :: :: szerezhet be. :: :: :: 

Kozigazgatasi nyomtatványok nagy raktara. 
„JCoszegvidéki J íépesnaptár" , „ S ün-

ser íBezirkskaienier" és „}{eruatski 

J ía lendar Sv . JRntona ^ aduanskoga " 
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Egyenruhák 
ti^/.tt'k. katonai hivatalnokok, 'Hikéntesek, vasúti- és 

I ^tntis/tck, tiizolt ik, erdésztis/.tek, pénzügyőrök és 

iMindenreiidii egyenruhát viselő testületek részére a 

l 'j^johb '->s l(>i:elegi\nsabb kiállitáshan. 

T I 3L303S R 
2.1 ó n E & T A n S A 

r» es Uir udvnri «/.álli(«tl4 

BUDAPEST. IV. ker.. Vaczí utca 35 

Pompás polgári ruhák 
a legdiv.it<»< iltl» nn«ul sztivetekből, kitiiud szabászok 

által a l'-KtKiirvszfriibben elkészítve a jeleneiéi nehéz 

pétizvisz'iiivoklioz arányítva olcsó árak mellett. Korhű 

d í s z m a g y a r r u h á k , l e g s z e b b l i b é r i á k . 

A magas kormánytó' több e?er katonai fegyvert vettünk át, ennélfogva ezen kitűnő fegyvereket rendkívül előnyös árban szállíthatjuk és pedig: 

KI I £ _ . . ' , l rh ^ "' c * n J 20 u fjgyvei 25 K. i drb. id«áli, mcd f«svv*r 30 K 

r o p a t s c h e k f e g y v e r e k . . . ,, 2k , 
« K. t 4 l 3 K. t '. • • ltéaj 10 M 20 

8 golyóra egyszerre tölthetők, a leRjobb ismétlő vadászfeto verek. 1 Jfb torlóv«* fegyvertisítitÁshoi 20 tillcr 

Nyomatott Itónai Frigyes k i y vuyomdájában Kőszogou. 
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