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Bizonytalanság.
A kereszténység legnagyobb ünnepe előtt
bizonyos ihlettseg szokta megszállni az emberek
lelkét, — az örömnél nagyobb boldogság: az
örvendés biztos reménye.
És mar maga ez a
remény ünnepi hangulatot kelt, békére, szeretetre sarkallja a létért folyó küzdelemben elfásult kedélyeket
De atnig máskor nyugodtan, örvendve vártuk a szép karácsonyt, s kenyeretszerző gondjainkat felváltotta az az amannal sokkaita kedvesebb gondoskodás:
mivel lephetjük
meg
szeretteinket a kis Jézuska születése n a p j á n :
m a még egyátalan
nem tudhatjuk, mit fog
hozni a karacsony. Téveteg, imbolygó léptekkel
közeledünk feleje, félve, rettegve, hoííy a zöld
jülevelek misztikus sziszegéséből nem a Megváltó születését dicsőítő melódia, hanem halálsejtelem zug-bug felénk
s a sok
tündöklő,
fénylő mécs k ö z ü l különös ajándék fog vigyo=
rogni r e á n k : a h á b o r ú .
Fognak-e mégis elsimulni a háborgó hullámok vagy reánk fogják-e zuditani az orkán
dühöngésének összes veszélyeit, pusztításait?
Ez a kétségbeejtő gond gyötri
hazánk
fiait, leányait, ez bénitja meg forgalmunkat,
ipart, kereskedelmet, az életnek minden folyamatát. Maga a háború, összes borzai masságaival, nem lehet oly kinos, mint ez a sorvasztó
bizonvtalanság. Nem riadunk vissza a háborútól, melytol a sok rendezetlen viszony helyre
állítását várhatjuk, de szenvedünk és nyomorg u n k ama készültség állapota alatt, mellyel
lesben kell állanunk a minden percben előtörhető fenevad legyőzésére.
[gaz, nem tréfa a haboru A legdragábbtól:
a sok ver aldozattól egészen el is tekintve,
milliárdokat
nyel
el.
Minden nap, melyen
háborút viselünk, legkevesebb 7 —8 millió kor.
költséget igényel. S ez a horribilis megterhelés
a m a hatalmas megrazkódtatasok után, melyeknek gazdasági életünk különösen a legutóbb
lezajlott két év alatt kitéve volt. Mégis j o b b a
bizonytalanságnál, r e l y i m m á r tűrhetetlenné
vált. S ha a háború vége felelmetes lesz is,
még ez is j o b b a végnelküli félelemnél.
Rendet teremteni minden á r o n : ez kívánsága ma mindenkinek ebben az elkeseredett,
sanyargatott országban. S belenyugszunk még
abba is, hogy a béke a r a : a háború. Nem a
harci kedv ósztökli a békeszerető polgarokat
a háború kivánságara, hanem a vágy, hogy az
okvetlenkedő szomszéddal örökösen ujbol felmerülő konfliktusok végre egyszerre s mindenkorra megszüntettessenek.
El kell távolítani mindent, ami a békés,
okszerű munkálkodás, a természetes haladas
útját állja, s ha ennek elérhetéséhez mas eszk ö z ü n k nincs: ám legyen h á b o r ú !
A magyar ott is helyt fog állani magáért.
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Karácsony és a magyar ipar.
Karácsony előtt
mindenki azon töri
a
fejét, mivel kedveskedhet családtagjainak, rokonainak, jóbarátainak.
Ez a legalkalmasabb időpont:
figyelmezt. tni a magyar közönséget, hogy hazai iparcikkeket vásároljon. A karácsonyi vasárkor százmilliókat költ el egy-egy nemzet, mert nemcsak
ajándéktárgyakat vasáról, hanem szükségleteit
is jórészben ilyenkor fedezi. H a z á n k b a n kerek-

s/átn száz millióra tehető a karácsonyi ajándékok értéke. H a ez a temérdek pénz bentmaradna az
országban, ez a
magyarságra
nézve nagy aldas lenne; de valóságos nemzeti
veszedelem, hogy e pénz legnagyobb része
külföldre vándorol.
A külföldi ipar beözönlése alól még teljesen felszabadulni nem vagyunk kepesek. Mindig vannak
ínég egyes iparcikkek,
melyek
hazánkban elő nem állíttatnak, vagy amelyeket
külföldről elönyösebben vagy jobb minőségben
szerezhetünk be
D J nem lehet eléggé elitélni
azt a hazatiatlanságot, hogy külföldi árut vásárol a magyar, amikor ugyanazon az áron
vagy tán még olcsóbban kap ugyanoly minőségű vagy tan meg j o b b hazai g y á r t m á n y ú árut.
A magyar iparpártolás evenkint hétszáz
millióval gazdagítana hazánkat s azért a szalmalángos
hazafias frazelógia sutbadobásaval
tettekkel kell az iparpartolást bizonyítani.
Gondoljuk meg, hogy magyarok vagyunk
gondoljuk meg, hogy
a pénz, mely itthon
marad, hozzájárul az általanos jóllét etneleséhez és annak áldását e hon minden iakósa
megérzi, míg a külföldre kerülő pénznek soha
szinet se latjuk, hacsak csekély része gazdasági
termekek ára fejében nem kerül hozzánk vissza.
Ezt tartsuk szem előtt mindenkor )n, különösen pedig a karácsonyi vasár idején.

A drágaság ellensúlyozása.
Kezd a drágaság ijjesztő arányokat ölteni s
hova-tovább inár-már elviselhetlennó válik. Hatóságoknak és szociálpolitikusoknak állandó fejtörést
okoz, hogyan lehetne ezt az égetően fontos kérdést
kedvezően megoldani.
Amin azonban ugy a hatóságok, mint a szociálpolitikusok buzgalma hajótörést szenved, azt sikeresen küzdi le a kereskedelmi szellem, beigazolva
ezáltal, hogy nemcsak a nyerészkedési vágy vezérli,
hanem érzékkel bír a társadalmi bajok orvoslása
iránt is.
Igaz, hogy hazánkban még nem tekintélyes
azoknak a kereskedőknek a száma, kik hivatásukat
ily nemes értelemben fogják fel. Annál örvendetesebb kötelességünk, hogy dicsérettel emlékezzünk
meg azokról, kik első sorban nem a saját meggazdagodásukat, hanem k< reskedelmünkuek és vele
gyütt hazánk jóllétének emelését tartják főcéluknak.
Ezek közül bizonyára első helyet foglal el a
Párisi Nagy Áruház, melynek megalapításához a
francia példák szolgáltattak ugyan impulzust, amely
azonban — bármi hihetetlenül hangozzék is — sokoldalúságában messze túlszárnyalja a párisi áruházakat.
Amazok főcélja ipari cikkek egyenkénti, de
mégis nagyarányú jutányos elárusitása. A budapesti
Párisi Nagy Áruház szintén követi a példát, de túltesz rajta azzal, hogy — ellensúlyozandó az élelmiszerek és fogyasztási cikkek egyre fokozódó áremelkedését — közvetlenül a termelőtől beszerzett ilynemű cikkeket a mai drágaság mellett bámulatosan
olcsóknak nevezhető árakon bocsátja eladásra. Ez
áruház sikerének a titka, hogy minden árucikket
tömegesen és közvetlenül első kézből szerez be s
igy kizárván a sokszoros közvetítő kereskedelmet,
csekély polgári haszonnal, tehát nagyon olcsón jut
tatja áruit közvetlenül a nagyközönséghoz.
Ez az elv jut érvényre például a kenyéreladásnál is, amely nélkülözhetetlen fogyasztási cikket
olyan minőségben é* olyan áron adja, amint azt
sehol másutt az országban, legkevésbbé természetesen a fővárosban nem lehet kapni.
De még a kenyérárusitásnál is érdekesebb és
értékesebb a Párisi Nagy Áruház husosztálva, amely
lehetővé teszi a fogyasztó közönségnek, hogy a legmérsékeltebb áron juthasson elsőrendű húshoz. Fényesen és egészségügyi tekintetben mintaszerűen
berendezett mészárszéke, mely a hatalmas épületnek
egész hatodik emeletét foglalja el, valóságos lát
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ványosság számba megy, aminthogy maga a nagy
áruház is fényes látványosság, amely nemesak a
szemet gyönyörködteti, de kielégíti a látogatónak
úgyszólván összes anyagi igényeit, alig létezvén
árucikk, melyet ott vásárolni ne lehetne. Sőt még
a közönség művészi szórakozásáról is gondoskodik,
amennyiben ingyenes hangversenyeket rendez.
Most, karácsony előtt, ennek a pompás áruháznak a látogatottsága még a szokottnál is sokkal
nagyobb arányú, igazgatósága, ez/el a körülménynyei számolva, egész december hónapban reggel Vj8
órától este !) óráig tartja nyitva az eladási helyiségeket. A karácsony alkalmából egyébiránt különösen figyelemreméltó az első emeleti Lotz teremben rendezett karácsonyi játékkiállítás, melyet megtekinteni senki el no mulasszon, a ki a fővárosban
időzik. De aki ezt nem teheti, az levelezőlapon kérj*
az újonnan megjelent karácsonyi képes nagy árjegyzéket, melyet bárkinek ingyen és bérmentve kuld a
Párisi Nagy Áruház.

A posta karácsnyi csomag forgalma.
A karácsonyi és {újévi rendkívüli csoinagforgalom ideje alatt a küldeményeknek késedelem nélkül való kezelése csak ugy biztosítható, ha a közönség a csomagolásra és címzésre vonatkozó postai
szabályokat betartja.
Különösen szem előtt tartandók a következők?
1. Pénzt, ékszert más tárgyakkal egybe csomagolni nem szabad.
Csomagolásra faláda, vesszőből font kosár
viaszos vagy tiszta közönséges vászon, kisebb értékű
és csekélyebb sulyu tárgyaknál pedig erős csomagoló
papír használandó.
Vászon vagy papirburkolattal biró csomagokat,
göb nélküli zsineggel többszörösen és jő szorosan
átkötni, a zsineg keresztezési pontjain pedig pecsétviasszal lezárni kell.
A pecsételésnél vésett pecsétnyomó használandó.
3. A címzésnél kiváló gond fordítandó címzett
vezeté; és keresztnevének, vagy más megkülönböztető jelzésnek (pl. ifjabb, idősb, özv. stb.) továbbá
a címzett polgári állásának vagv foglalkozásának és
lakhelyének pontos kitételére, Budapestre és Wienbe
szóló küldemények cimirataiban ezenkívül a kerület,
utca, házszám, emelet és ajtó jelzés stb. kiteendő.
A rendeltetési hely tüzetes jelzése (vármegye)
s ha ott posta nincs, az utolsó pósta, pontos és
olvasható fi Ijegyzése különösen szükséges.
4. A címet magára a burkolatra kell írni, de
ha ez nem lehetséges, ugy a eim fatáblácskára, bőrdarabra, vagy erős lemezpapirra írandó, melyet tartósan a csomagra kell kötni; függvényeket, melyek
szállítás közben rendesen leválnik, használni nem
célszerű.
Vérző vad, továbbá l^ölt, do még vérző szárnyas csak becsomagolva kerülhet szállításra.
A papírlapokra irt címeket mindig egész terjedelmében kell a burkolatra felragasztani.
Felette kívánatos, hogy a feladó nevét és lakását, továbbá a cimirat összes a latait feltüntető papírlap legyen magában a csomagban is elhelyezve arra
az esetre, hogy ha a burkolaton levő cimirat leesnék,
elveszne, vagy pedig olvashatatlanná válnék a küldemény bizottsági felbontása utján a jelzett papírlap alapján a csomagot mégis kézbesíteni lehessen,
Kívánatos továbbá, hogy a feladó saját nevét
és lakását a csomagon levő cimirat felső részén is
kitüntesse.
5. A csomagok tartalmát ugy a cimiraton,
mint a szállítólevélen szabatosan és részletesen kell
jelezni.
Budapestre és Wienbe szóló, élelmi szereket,
illetve fogyasztási adó alá eső tárgyakat (husnemü,
szeszes italok stb.) tartalmazó csomagok cimirataira
nemkülönben az ilyen csomagokhoz tartozó szállítóleveleken a tartalom, minőség és mennyiség szerint
kiírandó (pl. szalonna 2 kg., friss disznóhús 4 kg.,
I pulyka 3 kg., 2 liter bor stb.)
A tartalom ily részletes megjelölése a fogyasztási adó kivetése szempontjából szükséges ós a gyors
kézbesítést lényegesen előmozdítja,
llián yos felszerelésű és fentieknek meg nem
felelőleg csomagolt küldemények szállításra el nem
fogadhatók.
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Honvédtüzérség elnyerése érdekében városunk is
Thury Elemer színtársulatának két jelentős eseménve van, az egyik örvendetes, a másik szomorú jelentkezett és hajlandónak nyilatkozott a kivánt
építkezésekre. E héten történt a tervbe vett 8 tüzérUj telekkönyvvezetó
Az igazságügyminisztcr a társulatra nézve.* Az örvendetes az, hogy Thury ezred elhelyezésének megállapítása a honvédminiszter
Márkus Kálmánt, a helybelyi járásbíróság régi kitűnő az eltávozott Révész Ilonka helyébe primadonnának részéről. A dunántúlról pályázó városok közül Veszirodatisztjót a megüresedett telekkonyvvi állásra Szilassy Etelkát szerződtette, aki egy szezonon át prém kapta meg az egyik ezredet, illetve egyelőre
telekk uiyvvezetővé nevezte ki. K kinevezés erre már a szombathelyi közönségnek is kedvence volt. csakis egyik osztályát. Valószínűleg a hajmáskéri
érdemes^érfint ért. aminek itt általánosan örvendenek. A másik a tár>ulatra nézve szomorú esemény az, lőtorület közelsége miatt.
A megyéspüspök ő méltósága gr.>f Mikes János hogy eg.vik legerősebb erőssége távozik szeptember
A kőszegi uj közvágóhíd. A város tudvalevően
vasárnap délután négyes fogaton érkezett ide Szom- elsején :*Tarnay Leonát ugyanis Tóth Imre igazgató,
miniszteri
rendelkezés folytán elhatározta egy uj
bathelyről. A város tanácsa a város határáránál a Nemzeti Szinbás tagjai s o r á b a szerződtette Tarnay
modern
közvágóhíd
megépítését. A város tanácsa már
fogadta és ezután a városba kisérte. Itt a bencés- művészetének ismerője és elismerője a kőszegi közönfoglalkozik
az
építendő
vágóhíd terveinek beszerzéség is, mely jóleső örömmel veszi tudomásul, hogy
templom előtt nagyszámú ünnepi közönség és
sével.
Immár
más
városoktól
tervrajzokat, költségtanuló ifjúság sorfala fogadta dr. Bárdos Kernig igaz- a művésznő képességének megfelelő teret kap az
vetéseket
szerzett
be,
hogy
a
tavasszal
hozzáfoghasgatóval a tanári karral az élén és bevezette a templomba, ország első színházában. Thury Elemér színtársulasanak
a
nagyon
szükséges,
teljesen
uj
és modern
hol azonnal megkezdődött a főgimnázium uj kongre- tának tervbe vett itteni vendégszerepléséről ujabban
|
berendezésű
közvágóhíd
építéséhez.
gációs tagjainak ünnepélyes felvétele és esküje, mit sem hallani
A varkori aszfaltjardanak azon része, mely a
Az adoosszeiro bizottságokat az uj adótörvények
melyek után a megyéspüspök az oltár előtt gyönyörű
'Szluha-féle
háztól a Kayszral- utcai átjáróig terjed az
szentbeszédet mondott. Este részt vett a főgiinná rendelkezése szerint városunkban is megalakították.
j
elmúlt
napok
havas é«» fagyos napjain nem volt kelziumban tartott alkalmi ünnepélyen, másnap meg- A városi tanács a város területét három bizottságra
ilően
ugy
gondozva,
amint azt a szabályrendelet
látogatta az iskolákat és azután estefelé hazautazott osztotta lel. Az a l s ó városban Auguszt Imre,
előírja.
Emiatt
a
rendőrhatóság
a városhoz fordult
székhelyére. Ezúttal látogatásokat nem tett s e tekin- Schlögl Ferenc s mint póttagok Baics Mihály, Tom
!s
ott
azt
a
határozatot
hozták,
hogy
ezen járda terütetben az illetékeseknél kimentette magát, — a ben- peck Antal és Witzmann Alajos, a f e l s ő városban
letén
is
azok
kötelesek
a
mindennapi
szokásos és
cés székházban pedig az ő kívánságára maradt el a Karner Vilmos, Nagy Lajos s mint póttagok Lamp
:egyéb
kötelező
tisztítást
végezni,
akiknek
telkeit
József, ü a á l .lózsef, Gombás Ede, — a k ö z é p tervbe vett ünnepi ebéd illetve vacsora.
érinti.
A
rendőrhatóság
ennek
folytán
figyelmeztette
A főgimnáziumi ünnepelyen a közönség s/.oron- városban (belváros, várkor és az ezek közelébe esőaz illetőket s a jövőben előforduló mulasztás esetén
gásig megtöltötte a villamos lényben uszó nagy dísz- utcák) Gürtl Ödön, dr. Szovjak Hugó s mint pótellenük
a büntető eljárást fogja megindítani. Valótermet és nag\ élvezettel hallgatta az ifjúsági zenekar, tagok Popper Ignác, Hóth Sándor, Lauringer Ferenc.
színűleg
erre kerül a sor, mert az illetők már is
énekkar kitűnő előadásait, nemkülömben a szavallók A bizottsági eln -köket a pénzügyigazgatóság nevezi
tagadjak,
hogy a járdatisztítás őket kötelezi.
meglepő értelmes és hangulatos nagy sikerét. A ki. l'gy tudjuk, hogy Gyökhegyi Lajos, Klasánszky
Malmosok szervezkednek. A kereskedelmi és
műsor bevégey.tével gróf Mikes dános megyéspüspök István és Magyar «íergely vannak erre kiszemelve,míg
helyettes
elnököknek
a
tanács
Szuklics
András
iparkamara
kezdeményezésére a dunántúli malomemelkedett fel és a nagyszámú ünneplő közönséget
Szmolján
László
és
(iömbös
Ernő
városij
tisztviselő
tulajdonosok
egyesületté alakulnak. Sopronban lesz
mélyen elragadó, lelkes, poétikus, magas szárnyalatu
ket
hozta
javaslatba.
A
közönség
korében
a
bizottaz
első
értekezlet
e hó 15-én. Kőszegről Czeke Gusztáv
beszédet mondott, igazi szónoki lendülettel, hazafiságságok
összeállítása
ellen
erős
kr
likat
volt
alkalmunk
és
Eitner
Gusztáv
fognak résztvenni.
ról és vallásosságról, mint az ember kötelességéről
hallani
s
a/.t
hisszük,
hogy
ez
az
intézkedés
nagyobb
Elbocsajtott
allampoLiarok
A belügyminiszter
és legmagasztosabb erényéről. A közönség lelkes
megelégedést
keltett
volna
akkor,
ha
a
városi
tanács
Kármán
Károly
kőszegi
illetőségű
pincér, nejét
éljenzéssel ünnepelte a népszerű püspököt.
az adófizetők körében tájékozódott volna. Valószínűleg Szlavik Annát és 5 kiskorú gyermekét, Ausztriába
Eljegyzes SainmüllerKároly, a budapesti „l'átri r
leimarad ez évre az összeírás munkája, mert a vál- történő kivándorlás céljából a magyar állampolgárság
könyv kiadóvállalat
üzletvezetője
eljegyezte
Bíró
ságos gazdasági helyzetre való tekintetből a kormány kötelékéből saját kérelmükre elbocsájtotta.
Teréz urleányt Szentgotthárdról.
az uj adótörvények életbeléptetését egy évre elhaSzodavizes üvegeket találtak Schreiner szőlőH zassag Schmidt Tivadar a soproni 1\ Mtiller lasztani szándékozik.
műves
szőlőjében. Volt köztük részvénytársasági és
cég üzletvezetője e hó 8-án vezette oltárhoz özv.
I'lechl-'Torok
-féle is. Eleinte azt hitték, hogy valami
A
kathol.
egyhazkozseg
ellen
a
püspökhöz
beHuszár Lajosnét. szül Kíihn «>11it Haltról
szüreti
mulatságnak
szomorú maradványa, de nem
adott
panasznak
elintézése
ugylátszik
nem
elégítette
A tuzoito kozgvüles es linnepely méltó keretb •»
sokáig,
mert
eszébe
jutott
mindenkinek, hogy annyira
|
ki
a
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mert
mint
„Az
Est"
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sem
volt,
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be
ellene
a
kultuszminisztériumhoz.
tézték a közgyűlésre kitűzött volt évi és pénztári
kínáltak
volna
a
vendégeknek.
No meg a vendégek
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nem
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ha
a
saját
fejüket
vihetik
haza ilyenkor
eddigi
taggyiijtés
már
szép
eredménnyel
járt.
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A
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végett
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be
a
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is,
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is
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I
kocsiban
szembetüuöleg
elhelyezve
legyen
és
panasz
lelkes szavakkal emlékezett meg a kőszegi úttörő
tűzoltótestület érdemeiről és unnak most kitüntetendő esetén a bérkocsis egy példányt az utasnak átadni
Lopást jelentettek fel a rendőrségnél és mikor f
tagjainak példás hosszú szolgálati idejéről, melyek köteles A k >zönség jól tenné, ha mindtzt minden megindult a nyomozás nagy meglepetésére egész
után Auguszt dános h. polgármester a jubiláris tuz- alkalommal figyelembe venné, mert csakis a rendnek bűnszövetkezetnek jutott a nyomára, mely különösen
oltók mellére tuzte a narancssárga szalagon függő, és dijszubásnak szigorú betartása óvhat meg a »<»k a cwipkegyárbnn nem becsülte eléggé a cég tulajdonát
művészi kivitelű szolgálati diszérmeket és átadta az visszaéléstől és attól is, hogy az utazó idegen közön- s azt is igazolta, hogy hiányos a gyári vezetőség
erről szóló diszokmányokat, ezt követfileg pedig a ség bérkocsisainkról oly rossz hírt terjesszenek. A ellenőrzése, — azt is, hogy nem mindjárt az első
város nevében i^ meleg szavakkal üdvözölte a kitiin- legkisebb illetlenséget is fel kell jelenteni, inert ezen tapasztalatnál értesítették a rendőrséget. Most egy
tetteket, az ő példájukat a többiek figyelmébe ajánlva a bajon is csak példás büntetéssel lehet segíteni, l'gy része a munkásoknak kerül lopás miatt a bíróság
és ezután Lump Jánosnak, a 44 év óta. az egyesület hírlik, hogy a bérkocsitulajdonosok sztrájkolnak, mert elé, hacsak a cég vissza nem vonja feljelentését.
fenallása óta szolgáló tüzoltókürtösn*'k a varos jutal- az uj tarifa nélkülök jött létre. Erről bizonyosan
Megszokott ulanus. A csendőr szerdán a ludadi
mát, HHJ koronát, adott át a nagyszámú közönség tudjuk, hogy nem igaz, s hogy panaszra sincs okuk erdőben elfogta és letartóztatna Leszkovár Mátyás
lelkes éljenzése k "zep'Hte. Ezután Kirehknopf Mihály mutatja maga a tarifa, mely Jó—50'Vo-al emeli az ulánus közlegényt, aki nemrég a szombathelyi lakfőparancsnok beszélt a kitüntettek nevében, meg eddigi árakat és éjjeli kocsihasználatnál az árak tanyából szokott meg. Elfogatásakor azt hozta fel
köszönte a szövetség és a tanács megjelenését és a másfélszeresére. Abban talál ák a sérelmet, hogy a mentségeid, hogy a laktanyában rosszul bántak vele
tűzoltók további buzgó működését megígérve, kérte vasúti viteldíj két személyig „csak 1 kor. 50 fillér., s több izben meg is verték. Hogy mennyi az igaza tűzoltói intézmény további jóakaratú pártfogását. az eddigi l korona helyett. Ok 2 koronát akarnak. ság e vádló védekezésből, azt majd ezredparancgFreyler Lajos lelkes zárszavai után a közgyűlés be- Sajnos, még az egy koronás tarifa idején is a közön- noksága lesz hivatva megállapítani A helybeli egyik
záratott, mire a kivonult tűzoltók kitüntetett kartár- ség túlnyomó része mégis '2 koronát fizetett. Ezzel csendőr Szombathelyre kísérte a megszokott ulánust
saik előtt diszelvonulúst rendeztek. Délben bankett szemben igazán megérdemelnék, hogy a közönség és ott átadta századparancsnokságának.
volt a vendégek és a kitüntetett tűzoltók tiszteletére, szigorúan ragaszkodjék a hivatalos tarifához, mert
Macskavadaszat. Borhi mészáros inasai a szőrmemelyen Barabás István a tűzoltóság vezérei és a az a helyi és másutt létező viszonyoknak teláruk
rohamos emelkedésén elmélkedve abban állajubiláris tagokra mondott felköszöntőt, — azután jesen megfelelő, itt annál is inkább, mert a vámot
podtak
meg, ho-y a szomszédmacskákat titokban
Auguszt János h polgármester a vármegyei szövet az utas köteles fizetni. A podgyászért való külön
összefogdossak
s bőrüket jól eladván, vasárnap egész
séijre. kiküldötteire és a tűzoltó-egylet elnökére és felszámítást azért hagyta el a hatóság s jóváhagyta
délután
a
mozit
csodálhatják.
Az újság utján tudódott
főparancsnokára, — Horeczky Gyula Busa Béla fő- a felsőbb hatóság is, mivel a nagyság és suly szerinti
szolgabíróra. mint a tűzoltóimé mény régi lelkes számítás sok nehézségbe ütközik. Ez okból is tortént ki a dolog s a rendőrség ez alapon vezette be a
barátjára, aki viszont a szövetség távollevő két elnö- az áraknak ezt is figyelembe vett rendkívüli emelése. nyomozást, mely sikerre vezetett. Megtalálták a
kamrában a csonthalom között a hiányzó két ma-ska
kere Herbst (léza alispánra és Ajkay Zoltánra emelte
Szaporodnak az egyfogatuak Mikor az aszfalt hulláit, melyeket a két macskavadász azonnal a dog
poharát, — Kőszegi József rendőrkapitány a kitün
elkészülte után a rendőrkapitány a bérkocsitulajdo- térre kiszállít ani volt köteles, — ellenük pedig az
tettek közül a legbuzgóbb tüzoltór >1, Wölfel Károly
nosokat az egyfogatú kocsik alkalmazására figyel- eljárás megindittatott.
alparancsnukról emlékezett meg hálás és elismerő
meztette, hallani sem akartak róla. Mikor mégis meg
A csendőr balesete A kőszegi csendőrőrs egy
szavakkal.
lett az első ilyen tipusu kocsi kinevették, pedig járőre csütörtökön éjjel 10 óraután gyalogszerrel haladt
nemcsak jó dolga V( It vele a vállalkozónak, még Kőszegpaty és Berkeháza közölt. Á járőr egyik tagja,
Fényes farsangi estelyt tervez a helybeli evanszerencséje is lett, meggazdagodott és lemondott az Kis Gyula csendőr a nagy sötétségben az árokba
gélikus nőegyesület. Igen lelkes rendezők vették
egyfogaturól és most megint nevettek. Az uj vállal- lépett s oly szerencsétlenül zuhant le az árokba, hogy
kezükbe az ügyet és nagyérdekü műkedvelői szinikozó még megfelelőbb, mert tulajdonos és kocsis vállán kulcscsonttörést szenvedett. Az itteni csendőrelőadas valamint Hí támosnő által bemutatandó szép
egy személyben. De most ugylátszik mar nem nevetőrson ápolják s remélik, hogy rövidesen fölépül.
táncegyveleu betanulásán fáradoznak, ami egymaga
nek. Jelentkezett már a régi bérkocsitulajdonosok
is elég arra. hogy nagy érdeklődést biztosítson ezen
A milliomos ciganyokbol majdnem nekünk is
közül is egy fogatúnak. No lám, milyen szépen megy
estélynek. Egyelőre csak ennyit tudtunk meg. Lehet,
kijutott. Itt jártak a híresek ezüstveretü buzogáa dolog. Meg van törve a makacsság. Furcsa is
hogv még több is lesz és talán érdemesnek ós érdenyokkal, vajdabottal, ahnanagyságu ezüstgombokkal
lenne, ha minden aszfaltos varosban jól elfér az
kükbe valónak is tartják a sajtót közelebbről is
és sok-sok pénzt fitogtatva, csakhogy üstkészitésre
egyfogatú, hogy itt ne ugv legyen.
informálni.
és javításra néhány heti engedélyt kapjanak. A
Eloadas a munkasbizto^itasrol. Kopfstein Lipót rendőrhatóság kifogást tett letelepedésük ellen, mert
A soproni kereskedelmi és iparkamara e hó
ltt-én délután 4 órakor tartja rendes közgyűlését dr. helybeli ügyvéd szerdán este a kőszegi Keres- házalóiparukkal a helybeli iparosokat károsítanák és
Sopronban, a kamara
gyüléstermében.
A köz- kedelmi Korben nagy hallgatóság előtt érdekes elő- előéletükről előbb információt kellem! beszerezni.
gyűlésen az elnökség jelentést tesz a sürgős ter- adást tartott a munkásbiztositás kérdéséről. Az elő- Szombathelyen sem volt tobb szerencséjük. Ott azzal
mészetük miatt elnokileg elintézett fontosabb ügyek- adó érdekesen ismertette a munkásbiztositás szociális utasították el az iparhatóságnál, mert a rendőrség
ről, ezek köüott az adóreform felfüggesztése érdeké- fontosságát és megmagyarázta a rnunkásbiztositásra kémeket látott bennük. Körmenden sikerült nekik a
ben indított akcióról. Kőszegről Freyberger Sándor vonatkozó törvényes intézkedéseket. A kor elnöke, szolga bíróságtól engedélyt kapni.
és Kirehknopf Mihály kamarai tagok fognak részt Freyberger Sándor lelkes szavakkal köszönte meg
Hirdetmeny. Fenyőfákat (karácsony fát) a piacon
a tanúságos felolvasást.
venni.
vagy a varos bármely területén csakis az adhat cl,

H e l y i hir^k.
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Óra- és ékszerjavitó műhely

saját szakképzett felügyeletem

alatt.

óra- és ékszer-árukban.

aki az elrtdásra bocsátott fáknak jogos megszerzését
hiteles községi előljárósági bizonyítvánnyal igazolni
képes, — mivel különben csetröl-esetre 20 koronáig
terjedő pénzbirsággal fog sújtatni. — esetleg még
erdei kihágásért is felelőségre vonatni és ezért külön
megbüntettetni.
A „Vasarnapi Ujsag" december 15-iki száma
csupa érdekes aktuális képet közöl a szerb határról,
a balkáni harctérről, az albániai eseményekről, a
Lilién kiállitásről, a konstantinápolyi patriárka temetéséről, stb. Szende I )árday Olga és Barrie regénye,
,Jakab Ödön, Petri Mór, Farkas Imre, Dutka Akos,
Lampérth Géza versei, Sajó Sándor novellája, Szép
Ernő cikke, Schöpflin Aladár színházi cikke bőséges
ós magas színvonalú olvasni valót adnak. E-ryéb
közlemények: Csernoch «)ános, az uj hercegprímás
és közéletünk egyéb aktuális embereinek arcképe,
cikk a kémkedésről háború idején s a rendes heti
rovatok: Irodalom és művészet, sakkjáték, stb. —
A „Vasárnapi Ujsag" előfizetési ára negyedévre <>t
korona, a „Világkrónikáival együtt hat korona.
Megrendelhető a „Vasárnapi Ujs.ig" kiadóhivatalában
(Budapest, IV., Egyetem-utca 4. szám.) Ugyanitt
megrendelhető a „Képes N •plap", a legolcsóbb újság
a magyar nép számára, félévre 2 korona 40 fillér.
Karacsonyra csak a milliószor bevált dr. Oetkerféle vények szerint készítsük süteményeinket, amelyek minden élelmiszerüzletben vagy egyenesen dr.
O e t k e r A.-tól (Baden-Wien) kaphatók ingyen ós
bérmentve. Finom
karácsonyfára való sütemény,
karácsonyi kalács, vanília sütemény, mézeskalács,
továbbá kuglóf stb. tl r. O e t k e r vényei szerint és
dr. Oetker sütőporával igen könnyen készíthetők.
Mindezek a sütemények igen finom iziiek. könnyen
emészthetők és különösen gyermekek számára ajánlhatók. Emellett ezeket a süteményeket minden
háziasszony, — anya. szakácsnő — saját sütőjében a
legrövidebb idő alatt elkészítheti
A sok ezer elismerő levél ékesebben szól mint minden ajánlás.

akart megszűnni, családja orvosért küldött. Mire főnökét nezezte ki, vezérk iri főn «kké pedig hötzenazonban a körorvos a házkoz érkezett, Frühtück dorfi Conrádot.
gazda irtózatos kinok között kiszenvedett. A gazda
A király szedan Schönbrunnban kihallgatáson
hirtelen haláláról a család jelentést tett a kőszegi fogadta báró Hornig Károly veszprémi bíboros püsjárás főszolgabírói hivatalának, ahonnan dr. Laurin- pököt és herceg Orsini páp IÍ nemesőrt, majd monsigger János járásorvos és Guáry Károly szolgabíró nore Saecia l)ominioni titkos tanácsos, pápai legátust.
mentek ki az orvosrendőri vizsgálat megejtésére. Az A legátus átnyújtotta ő felségének a báró Hornig
vroosi vizsgálat megállapította, hogy a gazda halálát biborosi kinevezésére vonatkozó pápai brévét.
husmérgezés idézte elő. A kalbász ugyanis rossz
Prohaszka konzul ügye
Jol értesült korok ben
liust tartalmazott s ez okozta a katasztrófát.
kolportálják azt a liirt, hogy Edl konzul befejezte
Vadorzas A muraszombati járás vend népe vizsgalatát Prohászka prizrendi konzul ügyében.
messze földön hires a vadorzásról. Sehol annyit Mielőtt Bécsbe érkezett, Belgrádban megszakí„raubsutz" nincsen, mint ottan. A véghelyiek azon totta utazását, hogy Ugrón belgrádi követet tájéban ezzel a hirhedtséggel sem elégszenek meg s koztassa a történtekről. Bizonyos, hogy a szerbek
igazán kacagni való vakmerőséggel iizik bűnös és Prohászka testi épségét nem csonkították meg. de
káros mesterségüket. Megtörtént dr. Lam Antal népjogellenes cselekedetet vittek véghez, bár ezek
vadászatán, hogy a körtől pár száz lépésnyire fel- nem öltöttek olyan mértéket, mint a külföldi lapok
állottak a vadorzók fegyveresen s a hajtásból kime- megírták. Edl megérkezése után a külügyi hivatal
nekülő nyulakat, a terület tulajdonosa és az egész! hivatalos közleményt ad ki. Bécsben azt hiszik,
vadásztársaság szemeláttára lelődözték. Egymásután hogy a szerb kormány meg fogja adni mindazt az
ropog.ak a puskák s a vadorzók hangos nevetéssel elégtételt, amit csak a monarchia kíván.
vettek fel egy-egy elejtett nyulat. Ezt az esetet a
125 milliós kölcsön. A magyar és az osztrák
vad usztársaság a szombathelyi csendőrszárnyparancs- kormány hétfőn este egyidejűleg hozta nyilvánosnokságnak is tudomására hozta.
ságra, hogy kőlön-külón 125 millió koronás kölcsönt
Aqyonrugta a lo. Halálos szerencsétlenség tor- vett fel 4 és fél százalékos kincstári jegyek kibotént vasárnap déltájban Nagyunyom községben. csátása utján, a magyar kormány a liotschild-csoportTiborcz Ferenc hatvanhat esztendős jóinodu nagy tói, az osztrák-kormány egy amerikai pénzcsoporttól.
unyomi kisbirtokos vasárnap déltájban egyik lovátj Óriási gazdasági jelentősége van ennek a negyedpatkoltatni vitte a kovácshoz. A mester ki is hozta' milliárdos kölcsönnek a mai helyzetben, mert a köla szükséges szerszámokat és Tiborcz, hogv gyor- csönt, mely tiszta arany kölcsön, kedvező feltételek
sabban menjen a munka, maga segédkezett a kovács- mellett 1 és fél 2 évi lejárattal kapták a kormányok.
A polgármesterek gyülese A magyar városok
nak és a ló lábát tartotta. Amikor aztán a kovács
a tuzes patkót a ló lábára illesztette, az állat hir- országos szövetségének végrehajtó-bizottsága e héten
telen kirúgott, még pedig olyan szerencsétlenül, hogy Bárczy István polgármester elnöklésével Budapesten
a rúgás hasán érte a gazdáját, aki belsl elvérzés ülést tartott, melyen kimondták;: felkérik a kormányt, hogy a gyümölcsözés végett elhelyezett állami
következtében kiszenvedett
Mulatságos s íjtohiba Nem is annyira mulat- pénzeket jövőben a vidéki pénzintézeteknél helyezságos, mint kellemetlen a/ a sajtóhiba, mely a nyu- zék el. A betegápolási és egyébb adó törvényekre
gatinagyarországi l'oldmi velők gazdasági egyesüle- vonatkozólag azt határozta a bizottság, hogy a kortének hivatalos lapjában a Nyugatmagyarországi mányt felkérik, hogy a torvény életbeléptetését
F é n y e s k a r á c s o n y i k i á l l í t á s !! Gazdában legutóbb elkövetődött. A lap ismertette a halasszák el.
Az uj adotorvenyek eletbelepeset egy evvel elsoproni tenyészbaromfi vásárt s megírta, hogy a
Díszített karácsonyfák, mindennemű karácsonykisgazdák között a folyó évben is nagyobb mennyi- halasztottak. s igy nem már most újévkor, hanem
fadísz. bonbonok, cukorkák, sütemények Schaar ségű tenyészbaromfit osztott ki az egyesület. — Itt még csak 1914. jan. 1-én fognak életbe lépni A
József fűszer- es csemege-kereskedésében Kőszeg. részletesen fel is sorolta, hogy kik kaptak sárga mostani válságos időkben igazán áldásosán hat a
orpingtonokat, kik emdeni ludakat és kik pekingi kormány ezen intézkedése, mert az uj adótorvények
kacsákat. Ezekkel az utóbbiakkal történt egy kis a mostani nehéz gazdasági viszonyok közepette óriási
galiba. Ugyanis egy csomó, nagyrészt tekintélyes terhet jelentettek volna a polgárságnak, különösen
kizgazda neve előtt ezek a szavak szerepelnek : pedig a kereskedő és iparos osztálynak.
Pekingi kacsákat l o p t a k : Vörös István Vép,
A Moskovitz gyar bukasa Az ország egyik legNeisz István Kőszegdoroszló, Gábriel Ignác Poszöny, nagyobb cipőgyára, a Moskovitz féle nagyváradi
Faszli IJudoif Torony, Ikervári gazdakör Ikervár stb. gyár, súlyos válságba került. A Nagyváradon lefolyt
stb. Az értelemből nyilvánvaló, hogy szedéshibának rendkívüli közgyűlésen bejelentették, hogy a 3 millió
> lett áldozata a gazdák ujsaga, azonban azok a kis- alaptőke négyötodrésze elveszett. A közgyűlés viharos
szabad a pompás „ Valódi" : Franck :
gazdák, a kiket tolvajoknak aposztrofál, csak azért lefolyású volt. A gyár 30 fiókot állított fel, de a
nem tiltakoznak, mert szerencsére nagyrészt német forgalom még sem emelkedett. A közgyűlés elhakávépotléknak hiányozni, mely fűszeres
anyanyelvűek, az ikervári gnzdekörről meg tudja jól tározta, hogy a régi részvényeket 20 százalékra lemindenki, hogy dehogy is lopott pekingi kacsát
j belyegzik és egy millió korona elsőbbségi részvényt
ízt és szép szint ad. A minőség kibocsájtanak ki (2000 drb. 500 koronás részvényt),
adóságot, olcsóságot
és ízletességet
a céget pedig Hungária cipőgyár részvénytársaságra
i változtatják át. Egyúttal uj igazgatóságot választartalmaz.
tottak, melyből Moskovitz Farkas és Simon kiA kepviselohazban a költségvetés tárgyalása
Gyár Kassán
maradnak.
folyik. Tegnap befejezték a kultuszminisztérium költ
Az ui százkorotasok e hó 23-án kerülnek forségvetésének tárgyalását, a még h ttralevő honvégalomba.
A jelentések szerint sokkal csinosabbak és
delmi és pénzügyi tárca költségvetésével is végezni
tetszetősebbek
lesznek, mint a mostaniak.
fognak 2—3 nap alatt, ugy hogy a jövő hét elején
Tilos
a
kivándorlás
A kormány szerdán kiadott
A varmegyei uj árvaszék elnöke minden való- az 11113. évi költségvetés tető alá kerül. — A jövő rendeleteivel ideiglenesen beszüntette az útlevelek
színűség szerint Oaigcr Ignác, az árvaszék legidősebb hét végén megkezdődik a Ház karácsonyi vakációja. kiadatását és egy évre eltiltotta a védkoteles férfiak
ülnöke lesz, míg a helyettes elnöki állásra Jánossy — Az ellenzék most is minden nap kisebb nagyobb kivándorlását. Védköteles férfiak tehát nem hagycsoportban az országház elé vonul, konstatálja, hogy
(iábornak van legtöbb kilátása.
hatják el az ország határát, — s ínég azoknak is,
Szombathely
di«zpolgaranak Székely
Ferenc a kizárt képviselők behatolása ellen kordon van fel- kik üzleti ügyekben Bécsbe utaznak legtanácsosabb,
igazságügyminiszternek e hó 18-án fogja Budapesten állítva, — s aztán visszavonul a pártkörbe.
ha ezt a körülményt hatósági bizonyítvánnyal igaA balkani h iboru ügyében Londonból olyan
egy nagyobb szombathelyi küldöttség a díszpolgári
zolják, hogy elejét vegyék mindenféle kellemetlenhirek érkeznek, mintha a törökkel való békének
oklevelet átadni.
ségnek, — mert a védkoteles korban levő férfiakat
Ellenzeki népgyűlés volt mult vasárnap Kohoncon, létrejötte elé akadályok gördülnének. A helyzetet a határrendőrség az ország határán feltartóztatja.
melyen Huber .Tános ismert néppárti szónok, Honti egyrészt megnehezíti Törökország fegyverkezése, másBéla plébános és dr. Marton Jenő kőszegi ügyvéd részt azon körülmény, hogy Bulgária feltétlenül
felszólalásai után bizalmatlanságot szavaztak Seherr- ragaszkodik Drináp >lyhoz, ezt a várost pedig TörökThoss Béla grófnak, a kőszegi kerület országgyűlési ország minden körülmények között magának akarja — K rovat alatt foglaltakért a beküldő felelőn, de mint közérdekű
ügyet díjmentesen tesszük közzé. —
képviselőjének s ezt nyomban táviratban közölték vele megtartani. A londoni konferencián előreláthatólag
ez
a
kérdés
lesz
az
ütköző
pont.
Ha
a
bolgárok
nem
„Kohonc választói nevében", ami hihetőleg sajtóA közkutak adójáról.
vagy egyéb hiba, mert bizonyára csak az ellenzéki engednek követelésükből, akkor a konferenciának
már
kedden
vége
szakad
és
újból
megkezdődik
az
népgyűlés nevében történhetett.
Tekintetes szerkesztőség!
Igaza van Tipka Ferenc volt polgármesternek
UjSvasutterv. Érdekes vasuttervvel fog'alkoznak ellenségeskedés.
A külpolitikai helyzetet a legnagyobb bizony- amidőn a közkutak használatának megadóztztása
Körmenden. A cél az. hogy Körmendet valamilyen
módon vicinálissal össze kell kötni Sárvárral. Az talanság uralja. Ugyanakkor, amikor belgrádi jelen- ellen foglalt állast ezen ügy képviselőtestületi tár
első terv, amely életrevalónak látszik, Körmendnek tések szerint a szerb kormány Prohászka konzul gyalásánái.
Igazolom ezt a magam példájával.
Molnárin át való összekötését kombinálja. Az uj ügyében meg fogja adni mindazt az elégtételt, amit
vasút előmunkálatai komolyan megindultak s már csak a monarchia kíván, — más jelentések szerint
En háztulajdonos vagyok. Van kutain is. Vannak
Szerbia nem hajlandó lemondani kikötőbeli követelé- lakóim is. Nem is olyan rossz az én kutain vize,
meg is kezdték a vonal felmérését.
seiről.
Annyi bizonyos, hogy a lapok, melyek még mégis én is, a lakóim is a közeli közkutból merítjük,
Tomördon a Jármy-birtokon 200 nál több sertés
a
mult
héten a háborúról, mint elkerülhetetlenről mivel az sokkal jo'th s valószínűleg egészségesebb
hulolt el e héten valamely behurcolt járványos
beszéltek,
— most mind a békés megoldás valószínű- is. Mi tehát mindnyájan használjuk azt a közkutat
betegség folytán. A vizsgálat most van folyamatban.
ségéről
irnak.
A háború veszedelme még ne.n mult s ha kellene még fizetnénk is érte, mert azt a jó
Szerencsetlenseg a malomban. Kegyetlenül súlyos
el
tehát
felettünk;
pedig a békés megoldás volna vizel megszoktuk es nem nélkülözhetjük, de n e in
baleset ért kedden Hohoncon egy fiatal asszonyt, aki
az
országnak
legszebb
karácsonyi ajándéka, inert k e l l f i z e t n i se nmit, mivel kut van a házamban.
nemrég ment csak férjhez Dollmann Mihály rohonci
hogy
ebben
a
gazdaságilag
és pénzügyileg úgyis
jómódú polgárhoz. Dollmanné elment Vratarits János
Szomszédom egy nagyon szegény napszámos.
oly
nehéz
viszonyok
között
élő
országban mit jelen- Alig van betevő falatja. Csak szegénységét tudva,
molnár malmába s ahogy szokták, segített az őrlésnél.
Eközben jobb keze a henger közé került s a kezéről tene egy háború, az könnyen elképzelhető.
nem zaklatom udvarának, házának közegészségellenes
négy ujját a henger összezúzta. Szerencséje volt még,
Olaszorszag mellettünk. Ha Ausztria Magyar- állapota miatt, pedig tegnapelőtt is láthatta a városi
hogy a henger megállott s nem kapta be az egész ország Szerbiával szemben elhatarozólag lépne fel, főorvos, mert olt járt. Ennek a szegény embernek
kezét. A fiatal asszonyt gyógykezelés alá vették.
Olaszország is részt vesz Durazzó megszállásában. nincsen kútja. Ez is használja a szomszédos kozkutat
Boszubol Horváth József lékai illetőségű nap- A Monarchiát az akciójában < Maszorszag egész és ezért f i z e t n i e i s k e l l a jövőben.
számos régóta haragudott sogorára; Kovács Józsefre, katonai haderejével támogatni fogja.
Ez csak egy-két példa annak az igazolására,
Uj hadügyminiszter es vezerkari főnök A hétfői hogy Tipka Ferencnek igaza volt, midőn ily nem
akit hétfőn meglesett s egy lécdarabbal ugy fején
csapta, hogy az véresen esett össze. Az orvosi vizs- napnak váratlan szenzációja volt. Auffenberg lovag humánus és nein is igazságos eljárás ellen igen
gálat megállapította, hogy Kovács s rülése 18 napig hadügyminiszter beadta lemondását, melyet a király helyesen és erős polgári érzékkel és emberszeretettel
gyógyul. A boszuálló haragost feljelentették a kőszegi azonnal elfogadott, Auffenberget fölmentette állá- állast foglalt.
sától és hadseregfelügyelővé nevezte ki. A hadügykir. járásbíróságnál.
Nekem az a véleményem, hogy tulnyomólag a
Schemua szegény és pedig nemcsak víz de pénzszegény
Az utolso vacsora. Frühstüek József
éves miniszterrel együtt beadta lemondását
kupfalvai földmivesgazda vasárnap este jóllakott kal- Balázs vezérkari főnök is, a király az Ő lemondását embereket sújtja ez az uj adó s azért jobb lenne azt
básszal, aztán aludni tért. Éjszaka heves gyomor- is azonnal elfogadta. A király hadügyminiszterré visszavonni.
fájdalmak kezdték gyötörni s mivel a rosszéllét nem Krobatiu tábornokot, a minisztérium első osztály*

E|y csésze
kávéban sem

ü e t i krónika.

V i d é k i hirek.

A közönség köréből.

Egy

háztulajdonos.

508 912. s».

H i i x e l a d á i .

in

Árverési hirdetmény.

E g y O k O S fej

Alulírott lúrósági végrehajtó :iz 18SI. évi L X .
t.-c 102. §-si értelmében ezennel kó/.hirré teszi, hogy
kőszegi kir járásbíróságnak 1912. évi
1.
testében dr. Hegedűs János ügyvéd
á l u l képviseli Rossler es Jauerrig c j g javára tiJ«» K
50 I s jár erejéig 1912. évi október hó 15-én foganatosított kielégítési végrehajtás utján le- és felül foglalt és HKKJ koronára beesült következő ingóságok,
u. in.: zong ni. kerékpárok stb. nyilvános árverésen
eladatnak.
Melv árverésnek a kőszegi kir. járásbíróság
1912. ik <• vi V. 283 2 számú végzése folytán 620 K
50 fill. tőkekövetelés, ennek 1912 évi május hó 29
napjától láró )i"o kamatai. *///• váltódij ét eddig
összesen Sl .v 10 fillérben bíróilag már megállapított költségek erejéig Kőszegen leendő megtartásra

minden

A Jenő főherceg-utcában lévő 2. s z á m ú földszintes ház, esetleg üzlethelyiségnek'is alkalmas,
eladó. Bővebbet: V i r á g i i -A.ladár üvegkereskedőnél S z o m b a t h e l y e n .

alkalommal

elsajátítja azon vívmányokat, melyekkel a tapszerkémia a háziasszonyt megajándékozta.
Or. Oűtker sütőpora J 12 f.
sztö pótlásiul v
.1. mellyel
kuglófokat, linzi és m:^ egyéb tortákat valamint mindennemű süteményeket és t^sztakat la*ább;«kka, nagyobbnkká, jobb izűve cs könnyebben emészthetövc tesz
Dr. Oetker pudingpora á 12 f tejjel főzve, gyermekeknek
és felnőtteknek csontot képző, nagyszerű ós olcsó
eledelt nyújt.

„Styria-Universal^kötőgépek
megmunkálnak finom és vastagszálú pamutot ugyanazon gépen
Arjetjy.rik ingyen : Reszlelfuetesre is

Dr. Oetker vanilincukra á 12 f.

csokoládé, tea, puding, tej,
mártás és crénie vanilizalására szolgál és teljesen pótolja a druga vanili»-csövet Egy csomag tartalma 2 3
jó vanilia-csőnek felel meg

Dr. O E T K E R ,

|

STYRIA-KŰTŰGÉPGYAR, GRAZ. III.
Képviselők

Kimeritá huszndlűti utusitds minden csomugon Kapható
minden élelmiszer üzletben es drogériában. Uénvjek ingyen.

1912. évi dec. ho 27-ik napjának d. u 3 oraja •

J

kerestetnek,

"mu

Baden-Wien.

K a p h a t ó K szegen : Gombás Balint, Maitz József,
Scbaar lózsef, Unger József es Weotzl Edenel.

STOCK-

határidőül kiiü'.etik és ahhoz a venni szándékozók
ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az
érintett ingóságok az 18*1. évi L X . t-e. 107. 6s 108.
vj ai értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet
Ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is el fognak
A l k a l m a s k a r a c s o n y i ajandelx
adatni. Amennyiben az elárverezendő ingóságokat
mások is le- és' felül foglaltatták és azokra kielégítési
a xiÓTTjea-^r.
" U g
jogot nyertek volna, ezen árverés az 1SS1. évi L X .
t. «•. 1 LÍtV Jj-a értelmében ez"k javára is elrendeltetik. Minden alakban és ízléses kivitelben szállítj
<X"c;cgcn.
Kelt Kőszeg. 1912. évi november hó 2ö. napján azokat c"Rónai J-rigyes k'ínyvnyomdája
Ki<> Kálmán, kir. bir. végrehajtó.

C0G2TAC
M E D I C I N

A L

hivatalos ólomzárral
ellátott
palackokban mindenütt kapható

STOCK

CAMIS

gőzüzemű gyárából

BAJRCOLA.
fWj X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Xy X X

Jakarékpérc^tár X
X Szombathelyi
X
X
Jíészvércytarsasag
X
X
X
X
X
X
X

kőszegi fiókja,

X

ellen nincs j o b b a

CUkO k á n á l .

X

Vásárlásnál azonban vigyázzunk és határo
znttan Betby-felét kérjünk, mivel sok haszontalan utánzata van. Az eredetinek minden

X

RFTHY-fBlfi pemetefű

RÉTHY

K o l i i i a i

X

Köhögés, rekedtseg és burot

kitűnő

t dobot ara 60fill«r.Nagy doboz 1 kor. Mindenütt kapható
4'wiik llt'lln IV'lt'l fogni! j a n a k <>l !

Dr. Bojta-Injekció
Universal-Fluid

Orvosilag ajanlva

S z o r g a l m a s

szaggatasoknal,

szer

ellen

1 üveg

1 korona • >•> fillér; ehhez egy fecskendező férfiaknak
nőknek 1 korona 5Ü tillér. Eredményért kezesség

vagy

X
X

reuma-, csuz-,

Szelvényeket: kóltségmenU««n btvátt;

X

8

SKRIBANEK K. M. gyógyszertára a „Keresztihez,
Temesvár. Erzsébetváros. XIV.. Hunyadi-ut 30

SMlvény- X

— — — —
ivek' t a scel vény utalvány
alapjau díjmentesen beszerez

X
X Átutalásokat, lefizetéseket
mely piacán
X
;,U:imi
X Értékpapírokra:
——
előleget

fej-, fogfájásnál es bőrviszkctegsegnel 1 probauvegecske 40 tiller,
1 nagy üveg I korona 50 flUcr

kert munkást keresek jó bizonyivátivokkal 1913.
lanuar l-re. Pályázó fiatal és sok munkaképes
csaladtaiígal előnyben részesül. Bizonyítványmásolatokat, melyek vissza nem küldetnek:
F a m m c r F e r e n c Tarjan-puszta Győr m.

u - O S kamah e ^ ' k e t jelenleg n e t t ó
4
tozassal
betéti
könyvecskére és folyó~zaml.ir.-i A kamatozás a betétet követő napon kezdődik
betet kifizetéseket felmondás nelkul oszkózol

:

X
X
X Leszámítol:
ínvái- X
tókat mindenkor a legelőnyösebben. X
X
X Folyósít: rende * tőfto«tfé*» jelsálogltölcBönölnt
földbirtokokra es városi hazakra , m a g a X
sabb kamatú kölcsönöket alacsonyabb
kamatú
X
kölcsönökké változtat (convertál).
X
X
X Értékpapírokat: ;
X

húgycső-

folyás, kankó hereloh, hólyaghurüt c> idült fchcríblyás
Meglepően gyors hatás 1 doboz ara 3 korona

név.

X

Struez szálloda mellett

X Elfogad

Kawa-Santal-Kapszulak

B

v-iK

X

(talon)

eszközöl a világ bárteljesen díjmentesen.

§

papírokra X
X

ad.

arfolyamveszX Sorsolás alá esö Cégpapírokat
tesseg ellen biztosit
X Értékpapírokat és ertékeket őrzésre és kezelesre átvesz.
X
X Tekintettel, hogy hazank legnagyobb pénzintézetével a
l'esti Hazai Első Takarekpenztar Egyesülettel szoros össze„ V a r á z s f u v o l a " XX köttetésben
all, mindenféle Ukarékpénitari és bankűzleti
megbízást a legelőnyösebben bír lebonyolítani.

Viszontelárusitók jól fizetve.

B u d a p e s t e n . *'yari es teli
gyogyliely. a magyar Irgalmasrend
tulajdoni Kis rangú kenes hevvi/ű gyogyfurdo; modern berendezésű gőzfürdő, kényelmes iszapfürdők,
iszap borogatasok. uszodák, külön hölgyek és nrak
részére Torok . ko- e* marvanyfurdo1*; holeg-, szen
savas es villamosvizfürdok. A fürdők kitűnő eredménnyel használtatnak, főleg cs
idegbajok ell<Mi. ho-kura a légzőszervek hurutos ese-j
teiben - altost p mgásokn;il. "200 kényelmes lakószoba.
Szolid kezelés, jutányos árak. Gyógy-és zenedij niucs.
Prospektust ingyen és bérmentve küld

Császárfürdő

l'.arkt e^v óra alatt megtanulhat raita
X
jatszani. A . V a r á s z f u v o l a
rendkívül
kellemes 20 acél tromhitahanggal és
«.»
4 erős bőgővel van ellatva Díszes kivitelben, kottafuzettei, dalokkal, tokkal
aj.mdékkal együtt

e m ii U

I

U o I* <> ii i i .

Csakis W a g n e r . H a n g s z e r Kir á l y * országszerte elismert legolcsóbb
hangszeráruhátban
kapható
Dudap e s t J ó z s r f - k ő r u t 15. — Gyorsjavító műhely. — Kérjen fényképes
hangszerarjegyzeket

Jtúiuití
.. c
1U'tifMCtA t lufa
IVlM'f S» *

X

Mint az Klső Magyar Általános biztosító társaság ügynöksége mindenféle biztosítást elfogad és felvilágosítással készséggel szolgai.

X
X

Központ: szombathelyi (regi) Takarekpenztar

X

X
X
X

Szombatne y Ala-cult: 1357-ben.

Alaptöke 1,600.000 kor. T a r t a l é k o k : 400.000
T a k a r é k b e t é t e k 15 m i l l i ó k o r o n á n f e l ú l .
Sajat tökéi 2,250.003 korona.

X X X J C X í X X X ^ X X j C a X X K X

kor.

Schöll Gusztáv utóda, Sopron
Várkerület

109. szám.

A j á n l j a dúsan felszerelt raktárát,

LEGTARTÓSABB
húzott drótszálas lámpa.
Magyar

SIEMENS-SCHUCKERT-MÜVEK

Szalon-szőnyegek
AxmirisU'r-szfinyegok
l'aniljig-szőiiyegek
Futó s/ónyt'gck
Kuli szfinyeg.'k
Pinkafői szrtnyegtík
Cufios-szőnyegek

Ágyteritők
Asztalteritők
Z'Migornteritők
Hutorszíivetek
Angorus/.őrinék
Chmai kei-sk^szőrinék
Ágy«'lőszőnyegek

Ú J D O N S Á G !

Legnagyobb raktár a
cl 30

emeleten

S
ltulón

Siővetfilggönyök
\*ászonl'iig«(i!iyök
< 'sipkeftugonvok
8'ores és vitrágok
Kongresszövetel:
.1 ipángyékények
Cucoslúbtőrlők

Tel;fon 293.

úgymint:

Flunelltakarók
Teve izörtak.irók
Mindenaemá paplanok
Angol utitiikrtrók
Angol koesitakarók
Angol plaidek
Pinkafői pokrócok

Matráecsinvat
Uolettacsinvat
l'onyvaszövetek
Kűggonytartók
l'iiralagpárnák
Divánpárnák
LiiinUretpiinek

Férfi ingek, gallér >k, kézelők és nyakkendők

S

a

C

szal^nols

Budapest, VI., Teréz-körut 36.
Nyomatott Rónai Frigyes l-.i > vuyoiudajában Kőszegen-

S
nagy

Leg,jutányosabb árak!
a:ón/e^2.i

X
X

X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X X X X r f

ignzgntÓKi'ig.

A l a p í t t a t o t t 1817.

h

32anára.

