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szdmitatnak meg.

szükséggé tette, hogy a közigazgatás gyors, A rendőrkapitány ezt már a legközolobbí népszámolcsó és j ó legyen. A törvényhatósági élet láláskor helyezi kilátásba. Összenéznek o kijelenA törvényhatósági tisztviselők m a n d á t u m a egyre fakult és jelentősége állandóan veszett. tésen s kissé bizalmatlanul fogadják <«szülő fejének
* •
'
*ését;az egyik képviselő pláne
ez évben lejár. A tisztújító közgyűléseket te- M a már a vármegyétől nem a nemzeti aspitüntetően a pír
-ikés ellenzéki fiatal szónokhoz
hát a törvény szerint meg ebben az évben meg rációk pásztortüzének újítását, hanem egyedül fordul s erősei
,: juszt is maga szerezze meg
kellene tartani. De minden újságolvasó tudja, es kizárólag j ó közigazgatást kívánunk. Aztán a 10,000-et, házast
Í meg! Mint a viharágyuk a
szűnt meg mindjárt minden
hogy a kormán}' a z allamositast tervezi és hazafias érzékünknek aggódva keli kémlelni jégképződést,
ellenzéki
virtusa
és
, volt az egyhangúság. Még
szinte junktim van a kormanynak azon szán- néhány törvényhatóság fölött a nemzetiségi sötét
a podestának is imponált ez a megfélemlítő sláger.
déka, hogy a vármegyéket allamositja es az u j felhőket. Nem megnyugtató-e, hogy a központi
Rögtön bejegyezte a hinné lett notickönyvébe A
választói törvény életbeléptetése között.
államhatalom egyes törvényhatóságok közszel- legközelebbi interpellációnál már ezt fogja ellene
Mi lesz ily körülmények között? Össze- Icmét a hivatalnoki kar frissítésével végezheti használni. Azt pláne tudomásul veszik a várospapák.
Ezért dicséret jar ki a mamától is a leányoktól is.
vissza három hónap all a kormány rendel- és a nemzetiségi törekvéseknek hatart szab ?
Egy kis mozgolódást még a vasúti kölcsönügy
kezésére. Lehet-e ezalatt egy félszázad óta
Nemcsak az ember, hanem az intézmények idézett elő. Hátha sikerülne megbuktatni. Mikor meg
napirenden lévő kérdést megoldani: Azt a nagy is alá A a n n a k vetve az elmúlásnak. A vármegyei értették, hogy hiába, most az a jelszó : fizess, hát
kérdést, amely mar Eötvös József bárót „A rendszer nagy időt látott, érdemét kisebbíteni legalább a szavazástól tartózkodtok ? Hát ha ettől
falu j e g y z ő j e " c i m ü irány regényének meg- hazatiatlarisag lenne. De a modern elet a régi fordul fel az uj vasút. Fel is fordul, ha minden tarírására bírta, s amely felszazados
kérdés a vármegyei rendszert elsöpri, mert a fejlődés tózkodóból ellene szavazó lett volna. Nem is lett
volna az első eset, hogy amit az egyik többség megmunicipalisták és centralisták szellemi párbajait utjaban áll es a felsokasodott igényeket ki- szavaz, ahhoz egy másik többség nem adja a pénzt.
annyiszor felkölté?
elegiteni nem tudja többé. Több volt benne a No, majd csak megbékülnek e vasúttal is. Nem
A megoldás m ó d j á r a két verzióról hallunk. tradíció, mint az alkalmazkodás képessége, s mikor kamatot hoz a torzsrészvény. Sokkal hamarabb.
A legközelebbi frankói, locsmáudi, vagy esepregi
A z egyiket Biharban találtak ki és abból állana, ezért hal meg, hogy u j életre keljen. Mert
bucsu.
hogy a k o r m á n y egyszakaszos törvényjavaslat- hiszen a varmegye közigazgatas államosítása
Egyelőre buesuzunk e csevegéstől s térjünk
ban a törvényhatósági tisztviselők m a n d á t u m á t nem szüneti meg a varmegyéket, csak a mo- napirendre.
egy évre tovább m e g a d n á ; ezzel eltolódnék a dem élet igényekhez alkalmassá teszi ujabb es
valasztás 1914-re, ameddig a kormánynak ideje íejlesztőbb kulturfeladatra, mely a vármegyékre
A közgyűlés megnyitása után két interpellációt
intéztek a polgármesterhez.
lenne a közigazgatás allamositását parlamen- a jövendőben vár.
Dr. Szovják Hugó aziránt, hogy miért utalt ki
táris uton keresztül vinni. A másik verzió szerint
a
polgármester
a vasutas árvaháznak egyik letétje
a kormány a közigazgatás államosítását a jegyután kamatokat, mikor a város nem takarékpénztár.
zők államosításával egyetemben azonnal napiDr. Marion Jenő aziránt, hogy az állatorvos inter— 1913. október 2. —
rendre tűzi és keresztül hajtja. A k á r igy, akar
Meglátszott a közgyűlésen, hogy itt az ősz. A pelláló jogát elismeri-e a polgármester.
ugy, de a vérmegyei élet u j korszaknak n é z városatyákat sem a gazdaság, sem a szabadban való
I'olgarmeslerhelyettes az elsőnek azt felelte,
elébe és emberi számítás szerint nem valasztunk séta már nem köti le. J ó egy kissé megpihenni a hogy hivatalos titok megsértése utján jutott az inkényelmes városházi ze>ölyék1»6i.'és e^y kissí érdek terpelláló ezen ada'boz, amiért is az illető tis/.tvisotöbbé viceispánt.
lő ellen fegyelmi eljárást indit meg, — az ügyre
J ó lélekkel elhisszük mindenkinek, hogy ISdtii a közügyek iránt, hogy legyen miről vitat- magára nézve ugy is legközelebb sor kerül s akkor
kozni az unalmas őszi estéken.
ha nem egyébért, csupán pietásból
bizonyos
Szép számmal jelentek meg és nagyon élénken majd meggyőződnek arról, hogy nem igy van. —
borongó erzes száll az ember lelkére, mikor vettek részt az elég érdekes tárgysorozat elintézésé- A másiknak azt felelte, hogy konkrét panasz hiányán
j ó f o r m á n Szent István intézményét, a vármegyei ben. Néha túlságosan is élénk volt. Hatan is beszéltek hiábavaló az egész ügy, kar ezt újra feszegetni.
Mindkét választ tudomásul vették.
rendszert kell temetnie; azt a rendszert amelyről egyszerre. Meg is szólaltatta az uj harci és munka
Következett a napirend:
mint
az alkotmány
védbastyáiról
beszéltek kedvvel visszatért podeszta a város parlamentjének
1. A fogyasztási adóbérlet tárgyalásaiba Schöngyengehangu csengetyujét. Semmit sem használt.
apaink és a z elnyomatas sok szazados idején Akár mint a zajos kávéházban, mikor még a pincér bauer János és Uairtl Ödön küldetnek ki.
apoltak a nemzeti
öntudatot.
G y ö n y ö r ű és se veszi tudomásul az egyszerű pohárcsengetést.
2 A hegyközség által vih irágyuzási költségre
szükséges volt a varmegyei rendszer akkor és Más időket élünk. Most már harang kellene a nagy- visszautalni kívánt ]SiKi korona iránti kérvény elkülönösen a nemesi kiváltságok idején gyönyö- hasu asztalra. J ó lesz elhozatnia stájerházi Kayszral- utasittatott, mert a számadások szerint felesleg
egyáltalában nem maradt.
rűen simult is magyar
temperamentumunkhoz. h a rangot. Talán így képzelte a boldogult jóhumoru
3. A megyés püspök megkeresésére az ide kierdőmester maga is. Hiszen a városház is steuerház!
Ma azonban m á s időket élünk. A nemzeti önAz ülés elején interpellációk voltak. Két fiatal nevezett leányiskolái hitoktató részérő 000 kor. évi
tudatot egészen máskép kell ápolnunk és parla- fiskálistagja a testületnek rendezte ezt a praludimot. tiszteletdíj szavaztatott meg; az ev. gyülekezetnek
mentarizmusunkban, valamint iskolainkoan kell Érdekes akkordok hangzottak el. Mindegyike arra pedig ennek folytán kijár 200 kor.
4 A 83 as zászlóalj megkeresésére gyutacslőlátnunk ennek templomát. A közigazgatás pedig alkalmas, hogy hangulatot, no meg egy kis disszoterének
felállításához az építési anyagot önköltségi
a szürke napi elet folytonos m u n k a j a , melyet náncziát keltsen. Az ám, ha nem volna különb
árban
kapja.
eddig is nagyon megrontott, hogy a kenyér- kapellmeiszter az ók illája alól kikandikáló podeszta.
5. A villamos telep kibővítése a pénzügyi hely— Az egyik interpelláció indiskrecióját, a másiknak
szerző hivatalla lett állások elfoglalóit hat-hat feleslegcsiégét intonálta s a legkülönbözőbb váriat- zetre való tekintettel egyenlőre elhalasztatik.
•i. A gyalogsági laktanya mellé építendő betegévenkint választottak és igy igen sokszor m é g okban előadván a motívumokat, egyszerre csak azt
bírói funkcióiban is meg kellett gondolnia a látjuk, hogy az ő muzsikája jobban tetszik — az ó pavillon építése céljaira szükséges tőke a városi
értékpapírok loinbardirozását ajánlja a polgármester
tisztviselőknek, vájjon az abszolút igazságot hangjegyei egy ínterpellációs induló fináléját képezi
és a képviselők megindulva veszik azt tudomásul: mint legelőnyösebb kölcsönt, mely indítványát egyszolgáltassák-e ki, vagy pedig kényszerű helyszó jetzt gema weiter . . . És már benne is vagyunk hangúlag elfogadták.
zetükben arra g o n d o l j a n a k , hogy a megye egy a napirendben.
7. A husvágatási uj szabályrendelet és az építendő
uj vágóhíd másfél órán át tartó vitát ^dé/.ett
hatalmasának nemtetsző itelet mennyire rontja
Szépen, simán ment azután minden Csak
elő,
melyben
Hass Kezső előadón kívül Freyler Lapályájukat. Esetleg nem fog-e ez kenyérvesz- mikor a husvágás, a vágóhíd, a vágatási tarifaügyeit
jos,
dr.
Marton
Jenő, dr. Szovják Hugó, Gürtl Ödön,
tésre vezetni? Aki a közigazgatás birodalmában referálta kedélyes előadaslun a dzsentri ábrazatu
l'erkovits
János,
Kincs István, Kőszegi József vettek
csak némileg jártas, fogja tudni, hogy efajta állatorvos, akkor mozdult int g majd mindegyik varos- részt. Végre abban történt megállapodás, hogy az
atya. Mintha azt mondtak volna: hagyjatok békét a
lelki harcnak hányszor van kitéve a varmegyei szegény mészárosoknak, ugy hangzottak az állva és uj szabályrendelet csak akkor lép életbe, ha az uj
tisztviselő, mikor szemben a hatalmas úrral egy ülve mondott szónoklatok * még a tőkelegyalulási vágóhíd felépül, a vágóhídi tervek pedig véleményenapszámos m u n k a s n a k kell igazságot tenni. Azt tehertől is megijedtek. Elég ha lekotorják A gyalu zés végett felterjesztettek
A kőszegfalvi iskolaépítése ügyében Eaas
hisszük, hogy m a g u k a törvényhatósági tiszt- Iáitól menten felszökik a hu* ára. — A vágóhíd
József
vállalkozóval
kötött szerződés megujittatott.
viselők legjobbán óhajtják az államosítást, ki- löO.OOO koronás ára pedig valóságos pánikot idézett
í».
Az
árvapénzek
elhelyezésére ismét a kőszegi
elő. Mit szólnának otthon az asszonyok. Kögton a
véve természetesen azokat, akiket a varmegyén, konyhapénz felemelését köv. telnék. Ismerik ők már takarékpénztár jelöltetett ki.
10 A városszabályozási tervre nézve a város
legalább nemely vármegyén, uralgó nepotizmus a mészárosok taktikáját. Mégis legényember találta
tanácsa
azt javasolta, hogy ez függőben tartassák,
ültetett be a hivatalba tehetség nélkül. Ezek ki az elhalasztó indítványt. Özvegy ember lett a
míg
Kőszeg
a kataszteri felmérésre sorra kerül, mert
segítője.
No
ez
már
gyanús.
Csak
nem
a
legényméltán félnek, hogy a z állam a közigazgatas
ilyen terv megszerzése sok pénzbe kerül. Ezzel szememberre
nézve?
—
érdekeben nagyobb kvalitasokat fog kívánni,
ben Kőszegi József rendőrkapitány mint építési
A városi szabályozási terv is okozott egy kis
mint némely varmegyek becéző, familaris módbizottsági
elnök az építések körüli nehéz helyzet lelszóharcot. A polgármester igen fázott a nagy költ
tárasával
figyelmeztetett
arra, hogy a fejlődésnek indult
szere.
seggel járó munka bezzerzésétől, viszont a rendőrvárosnak
ezen
már
33
év
óta ismételton elhatározott
Különben azt hisszük, hogy nyitott kaput kapitány azt fejtegette, hogy amit 33 évvel ezelőtt szabályozó tervre mily nagy szüksége van, a kataszteri
döngetünk. Csengeri, Eötvös, Kemény és a többi elhatároztak, az ma, a fejlődésnek indult városban felmérések által elérhető néhány ezer korona megmég sürgősebben szükséges. A veres háromszögű
centralisták, valamint
a vrrmegyei rendszer jelvényt viselő ellenzéki szónok ebben a kérdésben takarítás miatt nem helyesli az ugy ujabb elodázávédői kimentették a vitat és mellette, ellene inkább a polgármester mellé állott. Azt mondta, ra sát, hanem javasolja egyelőre a költségek pontos
összegyűjtöttek minden érvet. Azóta a modern érünk, ugy sincsen kisajátítási jogunk, - egyhamar megállapítási végett legalább annyit elhatározni,
hogy országos pályázattal ajánlattételre felhívja a
elet egyre szelesedő folyama m é g nagyobb köz- ugys e kerülünk a 10.UUU lakoson felüli városok közé.

Városi közgyűlés.

városszabályozási mérnök-vállalkozókat.
A
köz
gyűlés ezt elfogadta.
11. A
kcrtutcai csatornázás ellen beadott
felebbézést a belügyminiszter ugvan elutasította, de
mert a csatornavezeték megépítését oly városszabá
lyozási feltételekhez k<>ti, melyek jelentékeny költséget okoznak, azt javasolja a tanács, hogy a kivitel
egyelőre függőben tartassék. Elfogadtatott.
12. A kath. iskola épületében szükséges villanymotor megszerzése illetve két lóerősre való kicserélésére nézve Weöres Aladár ajanlata elfogadtatott.
13. Szlavik Viktor városi végrehajtó fizetésfelemelési kérvénye elutasittatott
14. Elhatároztatott a villamos közvilágítást a
Széchenyi téren és a szent .lános-hidtól a sörgyári
pályaudvarig kibővíteni.
lő. A zalabér-sárvár-kőszegi vasúti törzsszelvények átvételére egyelőre szükséges 00.000 korona
kölcsön vételre nézve a kőszegi takarékpénztár 7°/o-os
ajánlata mint legkedvezőbb elfogadtatott.
10. Csonka Ferenc a város kötelékébe felvétetett.
17. A járványkórház építésére nézve az ujabban
hozott határozat is feloldatván, uj versenytárgyalás
kihirdetése vált szükségessé.
Ezzel a közgyűlés még csak esto fél 7 órakor
ért véget.

Városi ügyek.
2436 913

Hirdetmeny

a közös hadsereg és a honvédség szemléje tárgyában
Felsőbb rendelkezés alapján közhírré teszem,
hogy ugv a közös hadsereg mint a honvédség nemtényleges legénysége részére e hó 6-án az ellenőrzési
szemle elmarad.
Tartalékos tiszteknek, tiszt- és hadapródjelolteknek a bemutatására az eddigi módon folyó évben is
megtartat ik.
Kőszeg, 1913 szeptember hó 24-én.

Kőftegi

3ioi «i3

Józf't

rendőrkapitány

Hirdetmeny

Türr István emlékének megörökítése céljából
felállítandó szobor és síremlékre adományokat elfogad és továbbit a polgármesteri hivatal.
Kőszeg. 1913. szeptember hó 24-én
Au/jusrt János, polgármester h.
2410913
Hirdetmeny
A szálló-, vendéglő- és kávéháztulajdonosok
figyelmébe.
A most életbelépett uj szabályrendelet egyes
oly intézkedéseire figyelmeztetem érdekelteket, melyeket a hatóság szigorú ellenőrzés tárgyává
fog
tenni
1 A szállókban, vendéglőkben s kávéházakban
alkalmazott női személyzet erkölcsi magaviseletéért
az üzlettulajdonosok is felelősek s e körüli mulasztásuk esetén üzletgyakorlásuktól is megfoszthatok.
A női személyzet csakis a konyhában vagy a felíróasztalnál tartózkodhatik és a vendégekkel való
poharazás és mulatozás tilos.
2. A szállodákban a fehérnomii és a nyilvános
helyiségekben a törülköző, asztalkendő, stb. használat után kimosandó, azoknak csupán vízzel való
befecskendezése s lepréselés után való újbóli használata tilos.
3. Az illemhelyek hermetikusan elzárt és vizüblitő szerkezetűek legyenek, az üzletgyakorlás ideje
alatt pedig megvilágitandók.
4. A szállók és bejáró-korcsmák kapuja előtt
kapuzárásig, a kapuszin, a folyosó s lépcsőház pedig egész éjjel megvilágítandó.
5. A vendégfogadók felelősek azért, hogy a
náluk elszállásoltak személyükre vonatkozó adatokat
a lakás elfoglalásakor azonnal bejegyezzék, hogy a
vendégkönyv a rendőrhatóságnál minden nap beinutattassék.
Minthogy az uj
rendelkezések
alkalmazása
átalakításokat igényel, ezek ellenőrzése még csak
november 1-től kezdve történik, az elsfi pontban
foglaltakra nézve azonban ezen hirdetmény kézbesítése után.
A szabályrendeletnek eddig is fennállott rendelete a köztisztaságra, valamint a záróra betartásra
és zenefniredélyezésre vonatkozó intézkedésünk szigorú betartására ezúttal szintén figyelmeztetek
Kőszeg, 1913- október hó 1-én.
Kófiítgi Jórset rendőrkapitány.
:«ii wí3

Hirdetmeny.

K zhirré teszem, hogy Kormendy József méhészeti szaktanár az okszerű méhészet ismertetése
céljából f hó ó-én és 6-án Kőszegen tartózkodik.
Minden érdeklődőnek készséggel ad felvilágosítást.
A varosházán található.
Kőszeg, 1913. október hó 3-án.

Augtuit

3274/913

Jánot,

polgármester h.

Hirdetmeny.

Kőszeg város számvevősége által közhírré tétetik, hogy az 1913. évi hadmentességi dij kivetési
lajstrom, a szombathelyi
magy. kir. pénzügvigazgatóságnak 3I>83/918 II. szánni rendelete folytán
f. évi október hó ó tői 13-ig bezárólag 8 napi közszemlére ki van teve.
Ezen lajstrom a hivatalos órák alatt a városi
pénztári hivatalban betekinthető.
Kőszeg, 1913. október hó 3-án.

A

SMMVtVÚsry.

Helyi hírek.

utcai telkeiből fognak e célra több parcellát megszerezni. Ez kétszeresen is sérelmes a város érdekei
szempontjából. Először is a város lakósságán ik az
a kívánsága, hogy az eddig mellékutcában volt bíróság és telekkönyv végre a főforgalmi belterületre
kerüljön s ezt városfojlosztési érdekek is így kíván
ják. Az nem képezhet akadályt, hogy a város hol
tervezi a maga városszabályozási tervei alapján az
utcanyitást.
Ezt
illetékes
szakemberek
döntsék
el, helyes-e ezen terve ós sérelmes-e ez az építendő
bírósági épületre. A város ennek alapján módosít
hatja eddig elfoglalt álláspontját. A másik sorelem
az, hogy közgyűlési határozattal kimondatott, misze
riiit a herceg telkein csak villaszerüen épített házakra
ad építési engedélyt s ezt a szép tervét 110111 enged
heti lerontani. Dr. Marton ügyvéd sarokháza oly
időben kapott engedélyt, mikor e szabályrendelet
még nem volt meg s nem is akadályozza a többi
parcellának az elhatározott irányban való megvalósítását. A főgimnáziumot követő telken való konviktusépités nem esik ezen területbe s mint a tanintézethez tartozó épület más elbírálás alá esik. A hercegi kormányzat persze nem sokat törődik a város
érdekével. Az a saját érdekeit igyekszik előmozdítani. A város, a/.t hisszük, eléggé előmozdította azokat, mikor odaópitette a főgimnáziumát.

Ofelsege királyunk neviinnepen tegnap istentisztelet volt a Jézus szent szive templomában, melyen a
polgári és katonai hatóságok képviselői, a tanuló ifjúság
és nagyszámú közönség vett részt. Az ünnepi miset
Kincs István apátplébános celebrálta.
Dr Bárdos Rémig fogimn. igazgató és a Szeiitbenedek-rendi székház főnökének névünnepe alkalmából szerdán este ünnepi vacsora volt a rend székházában, melyen a katonai és polgári hatóságok elöljárói, a városi tanács tagjai, a társadalom számos
előkelő tagja és a tanári kar volt hivatalos. Kincs
István apátplébános méltatta az ünnepeltnek kiválóságát és az iránti mélyen átérzett tiszteletet és szeretetet, mely az egybegyűlteknek kitörő lelkes éljenzésében
talált visszhangot.
Áthelyezett főhadnagy Gergely Róbert cs. és
kir főhadnagy Nagyváradról Kőszegre helyeztetett
át a katonai alreáliskolába tanárnak.
Uj körorvos. Dr. Dreiszker Ferenc most végzett
fiatal orvost, dr
Dreiszker József vizgyógyintezeti
tulajdonos! fiát, megválasztották Csáktornyán körorvosnak, hol már legközelebb megkezdi magán- s
hivatalos gyakorlatát.
A graci kereskedelmi akadémia ma ünnepli fenAz 1914 evi költsegvete3t tárgyalta e héten a
állásának ~>0 éves évfordulóját. A nagyszabású ünnepélyre meghívták az összes volt hallgatókat is Vá- városi tanács és gazdálkodó- pénzügyi bizottság. A
rosunkból részt vesznek < 'zeke Gusztáv, VVaisbecker számvevőség által összeállított tervezet szerint 0 1 %
pótadónak a kivetése elegendő lett volna a hiány
Ede és I nger Elek.
Doktorra avatas. Kovács Ferenc, a püspök által fedezésére, azonban két fontos tétel tönkretette e
iderendelt iskolai hitoktatót a budapesti m. kir. tudo- kívánatos pótadóleszállitás lehetőségét. A fogyaszmány egyetem mult szombaton a hittudományok dok- tási adók bevétele az év végcig jelentékeny hiányt
fog kimutatni. Valami 15 000 koronára becsülik. Aztorává avatták.
után
a zalabér-sárvár kőszegi vasútra megszavazott
Tdnitono valasztas A nyíregyházai községi pol100000
kor. kölcsönnek kamatozása is a jövő évi
gári leányiskolához Takács Link 1 választatott meg.
költségvetés
terhére veendő fel. Ez újra 79''/o-ra
Hazassag. Hétfőn kettős lakodalom volt özv.
Schwarcz Antalné házában. Zotter Ferenc fiiszerkeres- szöktette fel a pótadószükségletet, ami ugyan keve
kedő, ki egyben a szigeti üzlet kezelését veszi át, sebb a jelenlegi 81'0 kai szemben, de inirn a költ
Schwarz Máriával és Baldauf Károly sörkerti bérlő ségvetés közgyűlési tárgyalásra kerül, bizonyára még
más tételek s váratlan indítványok tijra is csak a
Schwarcz Teréziával kötött házasságot.
Aranylakodalom. Holnap ritka ünnepély színhelye régi adókvótához emelik azt, dacára annak, hogy a
lesz a belvárosi plébáni-templom. Általánosan tisztelt jövő évi erdei bevétel jóval nagyobb jövedelmet
szerény polgártársunk: Stiaszny józsef, volt kárpitos- helyez kilátásba.
mester, e napon üli meg házasságának 50-ik évfordulóját, az aranylakodalmat nejével született Kratochwill
Amáliával. Gyermekei és unokái fogják körülvenni az
érdemes nagyszülőket s velük egyiitt hálaimát rebegni
a Mindenható nagy kegyelméért, de ott lesznek a
jóbarátok, ismerősök és polgártársak is, hogy kiérdemelt
tisztelettel és szeretettel üdvözöljék őket.

A telefonkezeles gyorsabbá tétele érdekében
irtunk a múltkoriban, mert az előfizetők jelentékeny
szaporodása dacára ugyanaz végzi a kapcsolásokat,
kit egyéb teendők is elfoglalnak s azért is, hogy
most már két beszélő vezetéket létesítsenek. A soproni postaigazgatóság lapunkat most arról értesíti,
hogy e kívánalom elbírálásához statisztikai adatokat szerez be a helybeli postahivatal vezetőjétől
s ezeknek beérkezte után fog a panasz tárgyában
eljárni.
3000 kor reklamra. Ennyit kér a „Független
Magyarország" cimü lap Kőszeg városától reklám
célokra. Hajlandó volna nevezett lap a fenti összegeit Kőszeg városát ismertető részletes leírást hozni
illusztrációkkal a lap karácsonyi számában, mit húszezer példányban Küldene szét az országban. A tanács
legutóbbi ülésében foglalkozott az ügygyei, dc pénz
hiányában irattárba került a kérelem.

A főgimnáziumi igazgató nevűnnepen a tanári kar
és a tanuló ifjúság kitűnően sikerült iskolai ünnepélyt
rendezett dr. Bárdos Rémig tiszteletére. Az intézet
dísztermét az ifjúság és a nagy számban megjelent
városi közönség zsúfolásig töltötte meg s riadó éljenzessel fogadta a küldöttségileg meghívott népszerű
igazgatót. Az előadott ünnepi műsor kiváló élvezetes
estét szerzett a közönségnek. Az ifjúsági énekkar
Holler Konrád tanár vezetése alatt dalokat adott elő,
az ifjúsági zenekar pedig valósággal remekelt kitűnő
produkcióival, ami annál nagyobb elismerést erdemei,
mert kiváló tehetségű karnagyának, Kovács Ferencnek
A 15 honvedezred újoncai Trencsén helyett Kőa tanév elején lévén, csak nagyon kevés idő állott szegre vonulnak be e hó 9-én, összesen mintegy
rendelkezésére. Meglátszott az ifjúsági zenekaron, hogy' bOO-an. A gőzmalmi laktanyában már napok óta
egy minden izében lelkes és zenei tudásban előkelő, folyik a munka a férőhelyek rendbehozatala érdekéfelügyelő, Holler Konrád tanár is közreműködik, ki mü-, ben s az idevezényelt tisztek köziH néhányan már
vészi tökéleteséggel gordonkán vett reszt az előadás-, tegnap érkeztek ide.
ban, mert ennek a buzgó zenétmegkedvelő példaadás- j
A városi ingatlanok tűzbiztosítása érdekeben
nak köszönhető az, hogy az ifjúság odaadó szeretettel kiküldött bizottság e héten foglalkozott ezen fontos
és nemes törekvéssel igyekszik feladatának megfelelni, "gygy^l s abban állapodott meg, hogy az összes inami az ezúttal előadásra került kiváló zenemüveknél gatlanok fal- épület- és tetőzet-meretei az anyag megsziikseges is volt. A közönség percekig tapsolta Bohn, jelölésével szerzendök be, egyúttal az összes eléghető
Fantázia, Hándel, Largó és Csala János, Édes álom reszek, u. m. ablakok, ajtók stb. megjelölésével, mivel
kitűnően sikerült előadását. Tuczentaller Lujza, ma- csak ily szabatos körülírással kötött biztosítás biztogántanuló s Wölfel József szavalata is igen tetszett és sítéka egyúttal annak is, hogy tűzkár esetén az intéFuchs Endre VII o. tanuló Gabányinak ötletes mono- zetek becsüsei a kárösszegeket le ne becsüljék. Javalógjának („A vidám nyaraló") bámulatosan ügyes elő- solta továbbá az összes ingatlanokra egységes árajánadásával fényes sikert aratott. Károly Ferenc VIII. o latot több intézettől beszerezni és az esedékesseget
tanuló mondta az igazgatóhoz intézett szép üdvözlő egyazon időben megállapítani. A bizottság a történt
beszédet, melyre az ünnepelt az egész hallgatóságot felmérések után folytatja munkáját a biztosítandó
magával ragadó ekés szavakban köszönte meg az értekösszegek megállapítására.
iránta megnyilatkozó szeretetet s atyai jó tanácsokkkal
A koszegfalvi vasúti sorompo ügyében pénteken
buzdította az ifjúságot szellemi mivelödésének kitartó volt a helyszíni szemle Somogyi Miklós vármegyei
ápolására. A szép ünnepély a zenekar által előadott főügyész elnöklete alatt. Resztvettek a máv. részéről
indulóval s az igazgató lelkes éltetésével ért véget.
Vetz .lózsef főmérnök, Katona Joakim osztálymérEsperes! gyules A kőszeg kerületi esperesi pap- nök, n kőszeg—szombathelyi vasúttársaságtól ('zeke
ság hétfőn Salfan tartotta közgyűlését Wallner József Gusztáv elnök, Kreyler Lajos alelnök, a város képesperes, nagycsömötei plébános elnöklete alatt, melyen viseletében Auguszt János polgármesterhelyettes és
a helybeli plébánia lelkésztagjai is résztvettek
panaszttevő Weöres István nemescsói birtokos. A
Sport. A Szombathelyi Kereskedelmi Kör ma bizottság a sorompó felállításának szükségét állapídélután 3 órakor a helybeli első csapattal football- totta meg, melynek alkalmazásával őrháznak a lémerkőzést tart.
tesítése is kívánatos. Az őrház építésének
mikénti
Szabtdsagon. Schmal József rendőrtizedesnek megoldása egy póthelyszini tárgyalást igényel, melya tanács egy havi szabadságot engedélyezett.
re a megálló állomást kérelmező kőszegfalviakat is
A mai szombathelyi repülóversenyre a déii 1 35- meghívják. (Jó lesz az őrházat mindjárt emeletesre
kor induló vonat Nagygencs után ott fog megállani, tervezni. A kőszegfalviak annyira mindent kívánók,
hol a versenyt látogató közönség legközelebb juthat amit itt a városban látnak, hogy előbb utóbb az
a verseny színhelyére, a délután 4 50-kor Szombat- emeletet is kívánni fogják.)
helyről visszatérő vonat pedig ezen utasok felvétele
A szüreteles idejet a városi tanács régi gyakorcéljából ugyanott fog megállani. A belépő dij a lat alapján rendszerint október második
felében
versenytérre 5. 2 korona és 50 fillér. A déli órák- szokta kihirdetni, mert évszázados tapasztalat szerint
ban érdemes lesz megfigyelni a Wienerneustadtból csak ez időre érik meg a szőllő a kőszegi hegyterüSzombathelyre városunkon át repülő katonai pilótákat. leten. Egyesek azonban bemutatták a fehér szöllőPolgári fiúiskolánk ügyet, mint azt előre láttuk, fajoknak ez évben tapasztalt korábbi érését, sőt azt
nem a város kívánsága szerint intézték el a minisz- is, hogy már túlérettek és részben rothadásnak intériumban. Már az itteni tárgyalásoknál észlelhető volt, dulnak, araiért is a szüretelést ezeknok kivételesen
hogy a város óhajtása nem fog teljesülni. Nem lesz már most engedélyezte.
se hétosztályu, sem pedig a felsőbb leányiskola épüA kath. hitközség ügyeben közzétettük
mult
letét e célra átvenni nem kívánják.
héten a vallás- és közoktatásügyi minisztériumnak a
A járásbíróság* epuletrol azt a hírt terjesztik, felebbozésok és panaszok tárgyában hozott döntését.
hogy felsőbb helyen elejtettek a városmajori telek Erre vonatkozólag a pauasztevők a következő sorok
megvételét s mégis az Esterházy herceg Kayszrál- közlésére kérték lel lapunkat. „A kőszegi rom. kath.

aut. hitközség ügyében a vallás- és közoktatásügyi
A i újoncok bevonulási határnapja. A hadkiegé- szerbek minden kísérlete megtörik. Az albánok győm. kir. minisztériumnak 129932 sz a. kelt s a h u y i szítő parancsnokság az újoncok bevonulási határzelmesen szorítják vissza a szerbeket, akik vad fulapokban is közzétett leiratában foglalt azzal az napját a kővetkezőkben állapította meg: A k a s o k tásban
menekülnek.
állítással szemben, hogy „a
kifogásolt házvétel hoz beosztott újoncok október hó s án és ti én, az
Uj all.imi koícson Teleszky dános pénzügymiugyanis a jegyzőkönyv tanúsága szerint 1896. április összes póttartalékosok október ti én, u távírda ezredniszter megállapodást kötött a Magyar Altalános
hó 22-én tartott hitközségi közgyűlés hozzájárulásával hez bevonuló újoncok október 17 én, végül a hadiHitelbankkal, mint a ltoihsehild csoport megbízotttörtént" s hogy ennek alapján a vételt a püspöki tengerészethez besorozottak november ló-én tartozjával 150 millió német birodalmi márka névértékű,
hatóság is jóváhagyással látta el", megállapítható, nak az illető csapattestekhez bevonulni.
1616. április 1-én lejáró 4 és fél "o os in. kir állahogy 1906. évi április hő 2J én a kőszegi rom. kath. |
Meg várni kell! A falusi asszony bejött a vá ni' kincstári jegyeknek, további 250 millió korona
hitközség még néni létezett, mert a/, „előkészítő rosba Szilágyi fényképészhez és "igy szólt: hu
névértékű 1616. okt. 1 ón lejáró 4 és fél '"„-os állabizottság" csak 1906. április 22-ére hívta össze az szeretném
totyografáltatni a gyermekeimet. Mibe mi pénztári jegyeknek fix -szegéért leendő átvétele
alakuló közgyűlést, a hitközség képviselőtestületének kóstál? Fél tucat 4 korona hangzik a felelet. Akkor
iránt.
tagjait 1906. évi október hó 28-án választotta meg, még várnom kell, mondja a parasztasszony, mert
A kolera. Horvátországból ujabb l_' koleraeae*
Kincs István egyházi elnök az 1906. évi december most csak öt gyermekem vau.
tet jelentettek.
hó 12-én kelt meghívóban „a hitközség megulaku-'
Gyermekfejlodes zavartalanságának egyetlen siEmelkedik a kamatláb Az Angol Bank a kamatlására" 1906. évi december hó 15 ét tűzte ki, továbbá kere az óvatos táplálás. Sok lnb.it k >vetnek •)! a
lábút 4 és fel százalékról 6"„-ra emelte.
hogy a kérdéses ház vételéről 1906. évi junius hó szülők akaratlanul a téren. Azok. azonban, akik a
Egy község zar alatt Sajolad községben egyre
18-án kelt s a kőszegi kir. telekkönyvi hatósághoz l'hosphatine Falires-el kezdik a gyermeket az elváterjed a kolera. E héten ismét három haláleset for
1953 1906 szám alatt benyújtott adás-vevési szer lasztás pillanatától kezdve táplálni, uieg annak na
dult elő. A hatóság a községet csendőrökkel vette
ződésen a püspöki hatóság jóváhagyása nem látható. gyon elégedve, mert sem bélhurut, sem inas baj
k <rül és senkinek sem szabad eltávozni A hatóság
— A 26.000 koronáért vasárolt káznak 860 K-val nem gyötri a gyermeket. A l'hosphatine Falieres el
megtett minden óvintézkedést a veszedelem terjo
kimutatott tiszta jövedelme 3.30" „-nak felel m e g ; a a gyermek-tápszerek fejedelme, amely tartalmazza
dése ellen.
házvétel tehát — különítsen tekintettel a háznak és mindazon nélkülözhetetlen myagokat, melyek az
tartozékainak elhanyagolt állapotóra — előnyösnek anyatejben feltalálhatók. Szulök százezrei áldják ezt
190 1913. sz.
épen nem mondható. — A miniszteri leiratnak fent- a gyermek-tápszert.
idézeti adatait e szerint megcáfolják a fentfelsorolt
Minden Izeben hazai gyártmány a világhírű
okmányok ós tények, melyek alapján kétségtelenül Kéthy-féle pemetefű cukorka, a köhögés és rekedtség
megállapítható, hogy a minisztérium ebben az ügy- e jól ismert háziszere. Gyermekeknek
Alulírott bírósági végrehajtó az 18SL évi L X
is atiható,
ben téves értesítések alapján határozott.
t.-c
102.
Jj-a értelmében ezennel k izhirré teszi, hogy
mert drasztikus Szereket nem tartalmaz, kellemes
a
kőszegi
kir. járásbíróságnak 1913. évi V. 11H). sz.
A köszegfalvi iskola berendezési
munkálatára ízű, az étvágyat, a gyomrot, fogakat nem rontja. A
végzés
következtében
dr. Schneller Aurél ügyvéd
dobozon
és
a
cukorka
minden
darabján
rajta
legyen
beérkezett ajánlatok közül Sagmeister és Szabó aszáltal
képviselt
Steiner
Ferrtnc javára T'.U kor 25
e
név:
Rétliy.
Ara
60
fillér
irmden
gyógyszertárban
talosok ajánlatai fogadta el a tanács és ők bízattak
fillér s jár. erejéig 1913. évi szeptember 16-án fogameg a szükséges munkálatokkal. A régi iskolapa- és drogériában.
natosított kielégítési végrehajtás utján le- és feluldokat Meszlen község akarja megvásárolni.
loglalt és 1(111 koronára becsült következő ingóTűzoito kozgyülas lesz ma délután a városház F r a n c i a „Lanys" c u k o r k a k ö h ö g é s ellen.
ságok, u. in.: ló, bor, fa, kő, sze'ma nyilvános árveközgyűlési termében Freyler Lajos elnöklete alatt. E
résen eladatnak.
közgyűlésen a tisztségek választása is napirenden van, F r a n c i a „Lanys" c u k o r k a r e k e d t s é g ellen
Mely árverésnek a kőszegi kir. járásbíróság
de előrelátható, hogy mindnyájukat újból és egyhan- F r a n c i a
Lanys" c u k o r k a h u r u t ellen.
1913.
évi V. 190 2. számú végzés folytán 794
gúlag fogják megválasztani.
Egyedül
e l á r u s í t ó Schaar József fűszerés kor 25 fillér tőkekövetelés, ennek 1912. évi decemUj vasútvonalaink. A Vas-, Zala- és Sopronber hó 1. napjától járó 6" „ kamatai
váltódij és
csemegekereskedőnél Kőszegen.
vármegyékben épülő, 88 kilométer hosszú zalabér—
eddig
összesen
11>7
kor.
19
fillérben
bíróilag
már
sárvár —bük—kőszegi helyiérdekű vasútnak
Sárvár
megillapitátott
költségek
erejéig
Csajtán
leendő
és Bük állomások közé eső vonal részére akereske-J
megtartására.
delemügyi miniszter a inütanrendőri bejárást szeptember 27-ére; a zalalövő—zalaegerszegi helyiérdeApponyi Ikervarolt. Batthyány Lajos, a vértanú 1913. evi oktober ho 14-ik napjának d. e 10 oraja
kű vasúton pedig szeptember 29-ikéröl az árvíz miniszterelnök szobrának leleplezésen '.kt. 12 én határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók
okozta károk helyreállítása miatt okt. 7-ére tűzte Ikervárott a függetlenségi párt nagy küldöttséggel ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az
ki. — Mind a két uj vonal a dunántúli helyiérdekű vesz részt. A küldöttséget Apponvi Albert gróf vezeti, érintett ingóságok az 1881. évi L X . t -c. 107. és 10S.
vasút hálózatához fog tartozni. A s á r v á r - b ü k i vo- aki az ünnepi beszédet is mondj i. A kormány is kép- íf-ai értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet
nalrész csak 29 kilométer hosszú ugyan, de átlós viselteti magát.
ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is el fognak
iránya, továbbá a sárvári és biiki cukorgyárak répa
Weöres Sándor halala A vármegye egy régi adatni. Amennyiben az elárverezendő ingóságokat
termő területeinek átmetszése következtében e rövid törzsökös famíliájának, a Weöres családnak gyásza mások is le- és felülfoglaltatták és azokra kielégítési
vonalrésznek is nagy jelentősége van. Egyébiránt lett. Weöres Sándor csöngei .földbirtokos, Weöres jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi L X .
oktober végén, vagy november hónap elején már az István nemesesói földbirtokos unokabátyja hosszas t.-c. 120. §-a értelmében ezek javára is elrendeltetik.
uj vasút többi részét i?, nevezetesen a zalabér—sár betegeskedés után Csöngén meghalt. Az elhunytban
Kelt Kőszeg, 1913. évi oktober hó 3. napján.
vári és buk—felsőlászló — kőszegi részét is átfogják, Ostffy Lajos orsz.
képviselő is közeli rokonát
V'idaij. mint kir. bir. kiküldött.
adni a forgalomnak. Ekkor lesz az uj vasút ünne- gyászolja.
pies átadása, mig a szeptember 27-iki vonalbejárás
Menlovizsgalatok Vasmegyébun. Vasvármegye ló
egyszerű hivatalos aktus lesz, mely után azonban tenyésztési hármas bizottsága már megállapítottá a
már vígan zónázhatnak az uj vasúton.
magáuménló vizsgálatok határnapjait. Eszerint az
A foteri kávésok es vendeglosök ellen panaszt egyes járásokban a következő napokon tartják a
tettek a közeliikben lakók, mert majd minden éjjel vizsgálatokat: Xéinetujváron november 18-án, de 1 itán
zajos lárma zavarja az éj csendjét s mint mondják, 2 órakor, Muraszombaton november 19 én délelőtt 9
éjfélig csak elszenvedik, de hogy ezentúl is nyitott órakor, Szentgotthárdon november 20-án délután 2
ablak és ajtó mellett muzsikálnak, énekelnek, zajon- órakor, Szombathelyen november 11-én délelőtt 10
ganak, az meg nem tűrhető. Ebben igazuk van s a órakor, Sárváron november 25-én délelőtt 10 órakor,
rendőrhatóság dolga, hogy ebben rendet teremtsen. Celldömölkön november 26-án délelőtt 10 órakor.
Hiszen ki van függesztve minden helyiségben, hogy a Kőszegen november 28-án délelőtt fél 10 órakor és
tisztességes mulatávt meghaladó lárma tilos. Különösen Vasváron november 29-éu délelőtt 9 órakor.
a sörkitnerőknél tapasztalják a 12 órán tuli nagy
Varatlan szerencse érte Hollendonner Kezső
lármát. A rendőrhatóság figyelmeztette az üzlettulaj- rolionci vendéglőst. Az osztálysorsjátékon 15 ezer
donosokat es a lármázok feljelentésére utasította az koronát nyert.
ellenőrzést teljesítő rendőri közegeket.
A varmegye a zálaberi vasutert. A vármegye
Mtheszeti szakeloadast tart f hó 5. és 6-án annak idején 196.800 korona segélyt szavazott meg
városunkban Könnendy József szaktanár. Különösen a zalabér—kőszegi vasút céljaira. Ezt az összeget a
a helyes betelelést fogja ismertetni. Az érdeklődők vármegye az árvaház alapból és a laktanya torzsva
a városházán találhatják meg
gyonából vette kölcsön. A belügyminiszter tegnap
Előkertet engedélyezett a tanács báró Babarezy értesítette a vármegyét, hogy a kölcsönhöz hozzá
Ilona Bajnis-utcai háza előtt. A tulajdonos a kis járul, ha a kolcsonvétel az alapok rendeltetését nem
virágos kertet vaskerítéssel veszi körül.
gátolja. Miután azonban jelenleg az alapoknak nincs
Megüresedett ösztöndíj A városi tanács kezelése szükségük a pénzre, mely a kivetés alatt álló vasúti
alatti ösztöndijuk közül a Kossuth Lajos-féle 100 pótadóból hamarosan úgyis összegyűl, nincs semmi
koronás ösztöndíj üresedett meg, melyre a pályáza-1 akadálya annak, hogy a vármegye a zalabér—kőszegi
tot legközelebb kiírják.
vasút segélyét folyósítsa.
Mozgoszinház a Mulatóban. A rendőrhatóság a
Az uj vasútnak Bük-Csepreg közötti
vonalán
vásártéren felállított mozi engedélyét a mai nappal történt az első vonatkisiklás. Kgy tehervonat mozdonya
megszünteti, viszont a Mulatóban Ludwig Béla kapott
ugrott le a sínekről s befúródott a töltésbe. Egyéb
engedelyt mozi előadásokra, mely a tegnapi nappal
baj nem történt.
vette kezdetét. Az előadások szombat és vasárnap
Uj vicinális közút Az érdekeltek kivanságára a
Horgony-thymol-kenöcs
tartatnak.
vármegye
legutóbbi
közgyűlésen
a
Csepreg
Buk
Könnyebb
«érülAn«kn*l, nyitott éffAti
Talalt aranyórát titkolt el Ferencz József nap•ebeknél. Ariftff kor. — .80
számos. A rendőrbiztos kinyomozta, hogy ez való- felől jövő vicinális közutnak Acsádig terjedő folytaszínűleg ugyanazon óra, melynek elvesztését még tását felvette a törvényhatósági vicinális k zutik
1911-ben bejelentették. A megtaláló most akarta érté- közé.
Horgony-Liniment. *:#»
kesíteni, de rajta vesztett. Az innét eltávozott károsula Horgony-Pain-Expellrr pótlt'kal
tat hallgatják most ki Fehérmegyében.
K*>l»li>mrrwnte«
bodflrruflléi l>iilA».<knM, rboumánAI.
A birosag foghazábol megszökött kedden I'allo»tb
vits Ferenc, áz a csavargó, aki a főgimnázium épüMarad a vezerkari fonók. Hötzendorfl' Konrád
0»«*j<>: kor — 80 1 40. 2 —.
letéből ruhaféléket lopott. Sétaközben félreeső helyre báró vezérkari főnök ügyében vasárnap történt meg
kívánkozott. Onnét egy őrizetlen pillanatban a rend- a döntés. A király ugy döntött, hogy a vezérkari
Horgony-vas-albuminat-festveny.
őri zárk án egyik használatban nem lévő sikátor fonok megmarad állásában. Konrád már visszatért
V*r»«<-B1<>n.v»^(rTi#l .ApkAmAl.
melletti fülkéjébe osont be s ott a már nála volt rövid szabadságáról (irácból s kihallgatáson jelenik
t ***!*. kor. 1 *0
madzagból készült kötél segítségével az ablakon át meg a királynál. A vezérkari főnök ma foglalja cl
ereszkedett le és mire hiányát észrevették, már fel- újból hivatalát.
található nem volt. Most a liptói turó sorsára kerül.
Győznek az albanok Me érkező menekültek beKörözni fogják.
szélik, hogy az albánok elkeseredett hősiességén a

Árverési hirdetmény.

Vidéki hírek.

Heti krónika.

Telefon József 20-53.
I n t e r u r b á n telefon J ó z s e f 2 0 - 6 2 .
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Modernül átalakítva ós renoválva, 120 szoba, gőzfűtés, lift, hideg- és melegvíz. Mérsékelt árak. Szobák már 3 koronától feljebb.
Szíves pártfogást kér S z a b ó T i v a d a r ,

^

igazgató.

Gabonaárak Kőszegen.
Buta .
Hozs .
Árpii .
Zab

Október h ó 4-én.
. :>0 kg. ÍHiO K-tól 1020 K-íg.
8-(K)
8 20

.

Tengeri

7 70

S40

7'—
9—

7-fiO
9 :>0

Kiadó lakás.
Egy ötszobás urilakás (villany, fürdőszoba
stb. berendezéssel) szép nagy gyümölcsöskerttel
november hó 1 -ével kiadó.
Bővebbet Benesch Mátyásnál, Szentkirály
(Vasmegye).

Árverési

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxn

hirdetmény.

Szombathelyi

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi L X .
t.-c. 102 §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy i
a kőszegi kir. járásbíróságnak 1913. évi V. 192. számúi
végzése következtében dr Szenuo Sándor ügyvéd j
által képviselt Pollak Sándor javára 491 kop. 87|
fillér s jár. erejéig 1913. évi junius 9 én foganatosított kielégítési végrehajtás utján, le és felülfoglalt
és 700 koronára becsült következő ingóságok u. m
zongora, Wertheim szekrény és pianio nyilvános
árverésen eladatnak.
Melv árverésnek a kőszegi kir. járásbíróság
1913. évi V. 192. sz végzése folytán 348 kor. 39
fillér tőkekövetelés 491 kor.
fillérnek 1813. február 25 tői járó 5" „ kamatai, 1 3 ".. váltódij és eddig
•></' si n 100 k->r 70 f i l l é r e n bíróilag már tnegállapított költségek erejéig Lé\án leendő megtartására

Kön/.ejj,

Vásárlásnál vigyázzunk es t i.M.r

UtJnzűtoktól

ívük^djunk!

gyógyiztnS/

RETHY BELA

H

^

0

„-08 kama"
tozássul betéti könyvecskére és folyó*
számlara A kamatozás a betétet követó napon kezdődik
betét kifizetéseket felmondás nélkül eszközöl.

X
X

Leszámítol: -

X
X
Q

X
X

:f

V

atairasos üíleti cs maganval-

tókat mindenkor a legelőnyösebben.
rendes
és törlesztéses jelzálogkölcsönöket
Folyósít:
földbirtokokra és városi házakra; magassabb
ahh
kamd
kamatú
kölcsönöket alacsonyabb kamatú
kölcsönökké változtat (convertai)."
É r t é k p a p í r o k a t : n j P' árfolyamon vesz és elad
: 8sJc
'"
' '"egb.zatason.it eHogad
ts
Szelvényeket:
aeien bevált; szeívcnyiveket a szelvényutalvány (talon)
alapján díjmentesen beszerez
bir

Átutalásokat,
— — —

-

mely piacán teljesen díjmentesen.
É r t é k p a p í r o k r a : állami- és magán papírokra
előleget ad
S o r s o l á s a l á e s ö értékpapírokat árfolyamvesztéssel ellen biztosit
és
értékeket őrzésre es kezeÉrtékpapírokat
lésre átvesz.
Tekintettel, hogy hazánk legnagyobb pénzintézetével a
Pesti Hazai Első Takarékpénztar K.yesulettel szoros összeköttetésben all, mindenfele takarékpénztari és bankiizleti
megbízat a legelőnyösebben bír lebonyolítani.
Mint az Klső .Vlagyar Altalános biztosító tarsasag ügynökségé mindenf> le biztosítást elfogad és felvilágosítással készséggel szolgai.

o m : Szombathelyi (regO Takarekpenztar

X

Szombathely

X
X
X
X

Békéscsaba.

*

Kiialy-úl

E l f o g a d : heteteket jelenleg nettó 4

>s
X

Kt.THY felet

kenunk mivel >"khaszudtalan utánzata van A/ eredetinek
minden egyes darabján rajta \ ni a .Rt I IIY" nev
I d :<m ara «» Mllcr, kaphat, mindenütt.
I'ostan kuld 5 dobozt franko 3 kon ináért.

*

Strucz szálloda mellett

X
X
X
X

Milli • tinher s/eriti .1 \iláKliirü .KhTHV"-cukorkát, inirt
rendkivnl kellemes i/u. a nyomról, et\ am.,t nem rontja
Mt'uhules. hurut, kotu.^es ille'ii hi/r
e>nrs.in hasznai

*

kőszegi fiókja,

hataridöiil kitiizetik és ahhoz a v n n i szándékozók . Q
ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg. hogy az (|)
érintett ingóságokaa 1881. évi L X . t c. i " 7 és 108. f i
íj-ai értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet
ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is el fognak
adatni. Amennyiben az elárverezendő ingóságokat
mások is le és feliiifoglaltatták és azokra kielégítési
jogot nyertek volna, ezen árverés az 1SS1. évi 1 A . 8
t.-c. 120 i?. értelmében ezek javára is elrendeltetik. X
X
Kelt Kőszeg. 1913 évi szeptember 30 án.
H
Vadmj /. iv./o mint a kir. I'ir. kiküld, végrehajtó.

RETHY-fele pemetefű c u k o r k á n á l !

Jakarékpéiutar

J^cszvénytársaság

1913. evi oktober hó 10-ik napjának d u. 3 oraja Q

rekedtseg es hurut ellen nincs jobb a

yr

Alakult: 1857-ben.

Alaptöke 1,600.000 kor. Tartalékok: 400.000 kor.
Takarékbetétek 15 millió koronán felül.
Sajat tökéi 2,250.000 korona.

^ x x x x x x x x x x x ?

x x x x x x x x x x * .

VV.V

K 0 H 0 G E S . R E K E D T S E G es H U R U T
ellen nincs jebb. mint a valódi

„MENTHOMOL-CUKORKAK".

jP. fűtési technikának legnagyobb vívmánya lakosztályok
fűtésére a

Halasuk gyors és biztos, nagyon kellemes, jó izúek, a gyomrot
nem rontják, az étvágyat elősegítik,

S T S T O B C O - ^ - f é l e

fl köhögési ingert, vűlumint a hjngszdruk kifdr.idJs.lf tnegjkj-

ddlyczzdk, miért í» éneknek, színeszek, papok, sz noknk ai'.andoar. hasznaljak. öohdn\;zíknűk nélkülözhetetlen a szdj udifésére és a dohJn^szjg eltdvolitdsúra. • Ara: 1 doboz '»0 fillér.
Kapható minden K> "Q-szertirtMn ** drogériában Vásárlásnál vigyázzunk
a .Menthomoi- névre, melynek minden d.4><.ijn a lent látható I gnóm

„Autómat" folytonégő kályhák és kaliandók
R é s z l e t e s árjegyzéket ingyen küld az

EGGEB A FIA

Bejegyzett védjegy.
.Autómat" kalyh a csak
akkor valódi, ha hamii-

Auíomaíoíen-Bauyesellsctiaíl Alois Swoboda & Co. Wien, XVIII.
h . 3 r e 3 i e n ^ a 3 3 ' 3

Sgtjedüli raktár kőszegen

Maiin Maria Farina

1 7 .

ífetefon 19081.

és vidékén £auringer Siek vaskereskedése.

Qegen ber dem ,

"

csakis ez a valódi

l l,spla

"" "

"

kölnivíz, kölniviz-pouder és kölniviz-szappan.
Kapható drogériákban, gyógyszertárakban és illatszertárakban.

Ne tessék elfogadni
kölnivíz-szappant, kölnivizet ós pondért,

hu nincsen

raita

az

J0HANN MARIA
FARINA G c g e n ü b e r d e m R u d o l f s p l a t z Akkor sem

<MV I-ti és f^yeiíul valódi. de sokszor utánzott

kell elfogadni helytelen és utánzott
poudert és k ö l n i v i z - s z a p p a n t ,
készítmény nem volna kapható az
világhírű cég magyarországi

Egyenruhák

HOLCZER

EMIL

egyszerű

levelezőlapra azonnal válaszol cs közli,
szerezhető be az e r e d e t i m i n ő s é g .

IvX O J l E S
T A K S A
«•*. «•<• Uir inlvnri oy.itllitwk

BUDAPEST, IV.

ker., Váczi utca

Budapest. VIII.. Szigetvári-u. 16,
hol

Pompás polgári ruhák

T I L L 3 S H

tisztek, katonai hivatalnokok, önkéntesek, vasúti- és
postatisztek, tűzoltók, erdésztisztek, pénzügyőrük és
mindeurendii egyenruhát viselő testületek részére a
legjobb és legelegánsabb kiállításban.

ZOLTÁN,

kölnivizet, kölnivizha a/, itt jelzett eredeti
Ön lakhelyén, mert a
képviselete :

35

a legdivatosabb angol szövetekből, kitűnő szabászok
által a legnagyszerűbben elkészítve a jelenelgi nehéz
pénzviszonyok hoz arányítva olcsó árak mellett. Korhű
díszmagyar ruhák, legszebb libériák.

A magas kormánytól több ezer katonai fegyvert vettünk át, ennélfogva ezen kitűnő fegyvereket rendkivül előnyös árban szállíthatjuk és p e d i g :
1

•
•

__

t

t

«

^

K r o p a t s c n e k fegyverek
N golyóra

1 .lfh k:
teljesen jó Kropatschek ciendőr»égi fegyver 20 K, I Jrb szebb fegyver 25 K, 1 drb. iJeáli* szép fegyver 30 K,
I K,
•
J M M SSEKMBB
JOM
K, 1 <M> T K R I M Ü TÁAU

•

s/errc tölthetAk. a legjobb ismélio vadészftgyvtrtk.

A Iffljtkb és a legtartósabb drótuálas lámpa.
Muiett drótszállal 75•/• árajnm««takantáa.

I K,

1

^^«««»)
i^
írt t Rénytiska 3 K. I

2

frb élestöltény 10fillér,l drb vaktöltény 10 fillér, l drt. OMVtrhuaó ayétlel 29 fillér,
1 drt törlövat fenyvertisctitáshox 20 tlllcr.

Kapható villanyszerelesí üzletekbBA, villanytelepeken és •
MlfiYAR SimtMS-SCHJCKtRT-MUVtK-nel Budapest. VL, Terez-korvt 3b. Gfir-utcza 13.

Nyomatott ltóuai Frigyes k>ai> vuyoiudajában köszegüu.
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