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Újévi rekriminációk. 
Utolsó jelenetehez értünk az élet egy 

esztendejének, utolsó jelenetéhez egy hosszú 

í'elvonasnak. Pár perc, melyet arra szentelünk, 

hogy összegezzük az elmúlt esztendő eredmé-

nyeit s gondolatunkban átfussuk a j övő — 

következő évének programmját. 

Bármely felekezethez tartozó bizonyos szent 

ahitattal gondol, pillant vissza az elmúlt eszten-

dőre. Valami megmagyarázhatatlan megille-

tődés uralja keblünket, mikor egy év végjele-

netehez érünk s átlépjük a következő esztendő 

jubikonját. Minthogy-ha valami végtelen sze-

lídség borulna a nagy mindenségre s mámorba 

ejtene egy titokzatos, jó l eső érzés — a kese-

rüseg bizonyos fajdalmanak egy árnyalatával. 

Mennyi tört remény akar föléledni s meny-

nyi banat nem akar szűnni, hasztalan kész-

tétjük feledni a sziv szavat. 

Senki sem nevezheti magát boldognak. 

Mindenkinek van resze a nagy tömeg nagy 

fajdalmában. Mert ha szorosan magunkra gon-

dolunk, önkéntelenül a nagy tömeg fájdalmaira, 

keserűségeire gondolunk, hiszen magunk is 

egy paránya vagyunk a tömegóriásnak . . 

Eseményeiben gazdag, fordulataiban vál-

tozatos az 1913. esztendő. Bel- és külpolitikai 

életünkben eppen ugy, mint — ezek eredmé-

nyeképpen jelentkező — közgazdasagunkban 

annyi megrázkódtatáson mentünk keresztül, 

hogy bőven tellett volna ki belőle egy par 

esztendőre. 

Mennyi bizonytalanság volt minden lépé-

sünkben s csüggedés fáradságos tevékenysé-

g ü n k b e n ? ! napról-napra vártunk uj esemé-

nyeket, melyek talan még hozzávetőleg sem 

lehettek kiszamilhatók — legközelebbi jövő-

'jüket, fordulataikat illetőleg. Így multak a na-

'pok. a hetek ebbe a kinos bizonytalanságban,' 

a folytonos rettegésben, hogy talán gyilkos' 

csataba kell küldenünk véreinket, izgalom, 

feszült idegzettel nezte a nagy és a kis ember 

a nemzetközi bonyodalmak minden fázisát. 

Alig törődtünk mással, mint a fenyegető hábo-

' ruval, melynek borzalmai a végsőkig fokozták 

a X X . szazad gyenge idegzetű emberét. 

Megállt az ipar, megcsappant a kereoke-

!delem. Az áldatlan állapotok ezrekre menő 

szilárd egzisztenciák bukását idézték elő S 

ha hozza vetjük meg a karvallottak névtelen 

aldozatait, bizony igen kétségbeejtő képet al-

kotunk magunknak a helyzetről. Fóler egy 

háborúval a pusztulás, a kar, melyet arányai-

ban hirtelen ki sem számithatunk. Megköze-

lítő képet nyerünk azonban, ha csak a kiván-

dorlás rettentő méreteire, a munkanélküliek 

ezreire gondolunk . . . És még a szarazfóldi 

és a tengeri katasztrófák? s mi mindennek 

eredményeként jelentkezett: az ijesztő drágaság, 

mely sehogy sincsen még megközelítő arány-

| ban sem a nagy tömeg — átlagosan vett — 

kis jövedelmeivel! . . . bizony elszomorodunk, 

ha az 1913 esztendő eredményeit összegezzük. 

A kereskedők, — leszámítva az egyes 

kivételesen szerencsés spekulánsokat — a mult 

esztendőkhöz kepest — mondhatni csak passzí-

vákról tudnak beszámolni. 

A nagyiparos megallitotta a termelés óriás-

gépjet, mert fogyasztás hiányában a minimumra 

szállottak le a rendelő-kötések. A kis iparos 

— részben munka hiján, részben az anyag 

drágasága miatt — becsukta kis üzletét s fo-

gadott iparosnak állt be a nagyiparoshoz, vagy 

— mi még kínosabb — gyarakba szorult. 

Pangás- mindenütt pangás . . . ez az 1913. 
esztendő eredménye. 

Sokat tapasztaltunk ez esztendőben. Jót és 

keserveset, inkább keserveset, mint jót. 

Zárjuk le hát az esztendőt minden fáj-

dalmával egyetemben s forduljunk reménnyel 

az 1914. év felé, mely nyugodtabbnak, ered-

ményessebbnek ígérkezik. S ha csak ebbeli 

hitünket, ebbeli számításainkat nem húzza 

keresztül a sors titkos keze, — javulást remél-

hetünk minden vonalon. Visszazökken rendes 

kerékvágásába az ipar, a kereskedelem, egész 

közgazdasági életünk s társadalmi tekintetben 

is lassan-lassan tova tűn a kinos bizonytalanság, 

a rettegés nehiz, ködös felhője s feltűnik tán 

a megujodás ragyogó, lényes csillaga . . . 

Tisztújító közgyűlés. 
— 1913. deeetnber 30. — 

Sűrű sorokban elhelyezkedett mintegy 50 vá-
rosi képviselő lágy éljenruorajjal üdvözli a városház 
termébe lépő Ilerbst (iéza alispánt. Ez néhány szó-
val megnyitja a tisztújító közgyűlést és a formalitások 
elintézése után nyomban belefog a kijelölő bizottság 
határozatainak ismertetésébe. 

A polgármesteri állásra — mondja — csak egy 
pályázó jelentkezett, dr. Szovják Hugó ügyvéd, ki 
a törvényben előirt képesítéssel bir ugyan, de még 
sem jelölték, mert a fenforgó viszonyok iniatt köz-
érdekből nem találták ezidőszerint helyénvalónak. 

A képviselőtestület teljen csendben, egyetlen 
szó elhangzása nélkul veszi tudomásul és az alispán 
ezután folytatva közli, hogy a számvevő-tanácsosi 
állasra .lagits Imre, a tiszti ügyészi állásra dr. He-
gedűs János, az erdőmesteri állásra Hárs István, a 
pénztárosi állásra Csapodi Kálmán, az ellenőrire 
Szmolján László, a számtisztire Szuklies András, 
az adótisztire Gömbös Ernő eddigi tisztviselők az 
egyedüli pályázók. Ezeket mind egv hangulag meg-
választottnak jelenti ki és felhívja őket az eskü 
letételére. 

A nők jogai. 
Irta: Internus. 

Asszonyi kézbe kanál való — hangzatos csat-
tanójával röpítik világgá kevésbbé dicséretes tömeg-
véleményüket a sok — szánalmas gyávák, akik 
férgui nivoltjuknak teljes tudatában vágnak, vagy 
legalább is akarnak vágni okos arcokat, mikor 
tudatosan, vagy öntudatlanul vonják ki magukat a 
kulturális haladás hömpölygő áradatából. 

Szellemi inferioritásban tartani, abba kénysze-
ríteni a nőket, a férfi részéről igazságtalanság, mert 
a nő rendelkezik mindama képességekkel, amelyek 
révén igényt tarthat az egyenjogúsításra. 

Tekintsünk csak vissza a kultura kezdetleges 
állapotára! Az őskor asszonya kulturáltabb lény 
volt, mint a férfi. Mert mig a férfi vadlesni járt a 
közeli vagy távoli határban, a nő megteremtette 
mindama eszközöket, amelyeket a férfi — foglalko-
zásához szükségelt. A nő teremtette meg az ipart 
s egészen a XVI . századig az ő kezében volt, mikor 
a férfi kiszorította helyéből, csaknem kizárólag a 
háztartással járó teendő': végzésére kényszeritven az 
alárendelt nőt. Ez az állapot a XVII I . századig 
tartott. A foglalkozási ágak bővülvén, differenciálód-
ván, a nők természetesen ezekből is részt óhajtanak 
venni. Nemcsak fizikai, de szorosan vett szellemi 
pályákon is kívánnak érvényesülni s hogy ehhez 
mennyire van joguk, — ismét a kultura kezdetleges 
állapotára utalok. A költészet, a zene a primitív 
asszony primitív lolkében kelt először s szórakoz-
tatta a férfit — egyszerű hangszeren kisérve egy-

szerű dalát, amely már akkor is megédesítette, von-
zóbbá, sejtelmesebbé tette a szerelmet, mely fokoza-
tosan fejlődött az egyetemes kultura erkölcsi rugó-
jává. Megvoltak tehát már akkor is a nőb m mind-
ama feltételek, amelyek jogosították volna an a, hogy 
a férfival — az emberrel — válvetve vegye ! i ré-
szét a szellemi munkából. 

A mult századok tévedéseinek súlyos követ 
kezményeit most is viseli a nő, pedig már bebizo-
nyította, hogy nemcsak alárendelt rangú, hanem 
önálló ipari vagy egyéb szakmunkát is végezni 
képes s jó orvos épp ugy tud lenni, mint pedáns 
könyvelő. 

Rokonszenves szemmel kell néznünk azt a női 
mozgalmat, amely a férfi szellemi kultúrája minden 
vívmányának elsajátítását célozza. Sőt a férfinak 
kellene kezébe vennie e mozgalmat, e mozgalom 
vezérgyeplőjét s eredményesen támogatva — méltó 
ságát megillető polcra állítani a nőt. Hisz azért alkot 
monumentumot, vásznat, dalt s minden művészi 
vagy nem művészi produktumot a férfi elme, hogy 
azt a nő lábaihoz tegye s megédesítse vele szerel-
mét . . . De amig egyrészt ezt teszi a férfi, másrészt 
óvatosan gondoskodik arról, hogy a nő szellemi 
inferioritásban sínylődjön tovább is. Mert hiszen, ha 
a női elme hasonló szellemi nívóra emelkednék, ki 
előtt kérkedne a férfi — intelligenciájával s tudo-
mányával, a szerelmi csalogatás e kot kiváló eszkö-
zével? — amelynek birtokát végeredményben a — 
nőnek köszönheti . . 

ízlés a divatban. 
Az a dicséretes felfogás kezd kibontakozni a 

divatvilágban, hogy az Ízlésben mindinkább az egyéni 
érvényesüljön. 

A közelmúltban még. — tekintet nélkul a di-
vatnak hódoió szerencsés — jól, nagyon jól vagy 
kevésbbé jól táplált alakjára, — csupán egy meg-
állapított forma s legföljebb variációkkal kombinalt 
szabás irányította a kíváncsi érdeklődőket. Ilyen 
körülmények között az egyesek saját, külön egyéni 
ízlése nem érvényesülhetvén, a divatkoszoru groteszk 
képet teremtett. 

Ez a haladás, ez az egészségesebb irány Pa-
risban, a divat, a művészi ízlés hazájában kelt s 
indult hódító útjára a kultur-államok fele. Parisban 
ugyanis a legelőkelőbb cégeknek, divatházaknak 
külön-külön s egymástól eltérő kreációjuk van. Vala-
mennyi egyformán divatos. így lehetséges, hogy 
ki-ki alakjához képest választván kreációt, kombi-
nalva hozzá a többi kreációból, egyéni Ízlése érvé-
nyesülhet. így jutottunk oda, hogy az a nézet do-
minál a divatvilágban, hogy általában az alak jő 
tekintetbe elsősorban a divatszerinti öltözködésnél. 

A divat most sokféle. Legelterjedtebb az az 
utcai ruha, amely a bájakat csak sejtetni engedi, 
amely — úgyszólván — csaknem teljesen eltakarja 
az alakot. Egyébként haladnak a krmolin felé. Az 
öv magas, egész a mellig s a testtől eláll, a behu 
zott abroncs tekintélyes fodrot képez s a testnek ferde 
tartást kölcsönöz. 

A szinok rikítók. Szeriz, laksz, órdoré, fekete 
fehérrel főleg. A taft és a gáz divatos. 

Az estélyi ruhákat illetőleg megjegyzendő, 
hogy ujjai nincsenek. Továbbá, mivel hátul övig 
vannak kivágva, — a fűző nem divat. S nem divat 
a mell sem, melyet halcsont szorít le. 

A kabátok elől zsákosak s övig érők, hátul 
egy méternél hosszabbak és sarokban avagy göm-
bölyűén végződnek. 

F á - r t o l j i j J s a . h a z a i i p a r t : 
Frissen csapolt kőszegi barna maláta sör kapható minden vasár- és ünnepnap Perkovits János vendég-

lősnél. (Mulató). 
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Ezek nyomban letették az esküt, melyek után 
dr. Hegedűs János t. ügyész valamennyiük nevében 
köszönetet mondott a képviselőtestületnek az újra 
is beléjük helyezett bizalomért, melynek — ugy 
mondja - nem a törvény betűje — hanem annak 
szelleme szerint — fognak megfelelni, hogy a városi 
közigazgatás keretében a polgárság érdekeinek lel-
kiismeretesen megfelelhessenek ; — köszönetet mon-
dott az alispánnak is, hogy a város iránti meleg 
érdeklődésnek tanúsításával személyesen jott el a 
mai ules: vezetni. 

Az alispán néhány buzdító szót intézett a meg-
választottakhoz és megköszönte a róla való megem 
lékezést, a továbbiakban pedig kijelentette, hogy a 
betöltetlen maradt polgármesteri állásra uj pályáza-
tot fog kihirdetni, ezt megelőzőleg azonban intézked-
ni fog az ideiglenes helyettesítés iránt is. 

Megköszönte ezután a képviselőtestületi tatfok 
közreműködését s mindnyájuknak boldog uj évet 
kívánva, a közgyűlést befejezettnek jelentette ki. 

(Az e közben elhangzott néhány felszólalt) 
megjegyzést figyelmen kivül hagyjuk, inert ilyenek-
nek tisztújító közgyűlésen helye nincsen.) 

A képviselők hamarosan oszladozni kezdtek. 
Egy két szenvedélyes fenyegetéseket hangoztató ki-
vételével mindnyáján látható megelégedéssel távoz 
tJik azon megnyugvást keltő tudatban, hogy a város 
közönsége altal általánosan óhajtott és a képviselő-
testület túlnyomó többsége által kifejezésre jutott 
a/on kívánság, miszerint az uj városi törvénynek 
ez évben várható életbeléptetéséig az eddigi helyet-
tesítés fentartassék, biztosítani sikenilt. 

Hogy ez vult valóban a közóhaj, a képviselők 
túlnyomó többségének az akarata, bizonyítja a jelen-
voltak következő névsora : 

I>r. Stnr Lajos, Kincs István, K'usa Béla, 
Pfeffel János, dr Bárdos Bemig, báró Miske 
Kálmán, Berthóty Pál, Schönbauer János, Isovics 
István, Karrier Vilmos, Gaál József, dr. Dreiszker 
Jó/,*of, Eisnor Kamill, Michaelis Izidor. Groszinger 
Ferenc, Mohr Vilmos, Marton Károly. Bayer Teofil, 
Hammer (íyula, Budaker Károly, Perkovits János, 
Bóth Jenő, Wentzl Mihály, Kirchknopf Mihály, dr. 
Deutsch Lajos, Frevberger Sándor. Unger Károly, 
Rosenstingl Jakab, Popper Ignác, SchalTer Gusztáv, 
Deutseh Artúr, Martinkovits Mátyás, Szeybold Kál-
mán, id. Lauringer .lános, Lauringer Ferenc, Tangl 
Adolf, Rigler Karoly, Jagits Antal, Laas .József. 
Maiis Mihály, Auguszt Imre, ('zeke (iusztáv, Szova 
Ferenc, Schwarz Karoly, (lürtl Ödön, Simon Antal, 
dr. Schneller Aurél, Freyler Lajos, dr. Marton Jenő, 
kős/egi József, Jambrits Lajos, dr Hegediis .lános. 
dr. Kovács István, Jagits Imre, Csapodi Kálmán, 
Bass Rezső. 

Ezek mind azt az ivet írták alá, mely Auguszt 
János helyettes polgármesterségét még ez év tarta-
mára kívánja, kivévén Kirchknopf Mihály, Gürll 
(Jdon, Isovits István. K rner Vilmos, (iaal .lózsef, 
Marton Károly, Perkovits János, id Lauringer Já-
nos, Lauringer Ferenc, Baits Mihály, Schönbauer 
.János, Tangl Adolf, Laas József, dr. Schneller Aurél, 
Schwarz Károly, dr. Matton Jenő, Csapodi Kálmán, 
Wentzl Mihály v. képviselők, ellenben elmaradtak 
az ülésről Kádár Titusz, Terplán Kornél, id Fitner 
(iusztáv. Szomor Lajos, Kuttel Dezső, Pollák Sándor, 
Fuchs .János, Róth Sándor, akiknek legtöbbje szintén 
az eddigi hetyettesités mellett nyilatkozott. 

Érdemes a feljegyzésre, hogy a végleges be 
töltést most szorgalmazó képviselők jó része még a 
közgyűlés előtt ugy nyilatkozott, hogy ha Auguszt 
János mindjárt az első értekezleten történt felhívásra 
azt jelentette volna ki. hogy továbbra is vállalja, 
más jelöltet állit ó parthoz nem csatlakoztak volna, 
sőt valószínű, hogy akkor ilyen nem is alakul. Kz 
esőben azonban az ügyészi állásért való kuzdelem 
lépett volna előtérbe. 

Helyi hirek. 
A kőszegi takarukpenzlarban a pénztáros elhunyta 

folytan változás lesz a személyzetben. Fj pénztárosa 
mint halljuk, Németh Imre könyvelő lesz, ami a 
könyvelői személyzet fokozatos előléptetését követi, 
melyek sorába újévtől kezdve mint segédkouy velő 
ifj. Frevberger Sándor is alkalmaztatott. 

Halalozas. Meghalt a daliás, kitűnő asztalos-
mester Medert János, kinek kimagasló alakja már 

A harisnyák csipkeharisnyák és a ruha színé-
vel egyezők. Előfordul azonban az a divatszeszély 
is, hogy piros ruhához fehér harisnyát s fekete 
cipÖt viselnek. 

Lrdekes a hirtelen ugrás az egyik szélsőségből 
a másikba — a kalapdivat terén. 

Az előtt a n-ury kalapok — most a kis kalapok! 
A kis formájú kalapok azonban nem lesznek olyan 
hosszú életűek, mint a nagy kalapok, amelyek 
szélességükkel bosszantották s hosszú hegyes tűik-
kel állandó rettegésben tartottak az ártatlan emberi 
szemet, — amennyiben visszatérünk a hajdani 
arany kozéputhoz, választván a kedves, közepes 
formát, melyet erős felhajtás jellemez. 

A bársony és plus még mindig divatos, mert 
a legelőnyösebben áll az archoz Nagyon divatos a 
selyemmoáré. 

A legelegánsabb disz természetesen a valódi 
kócsag- es a paradicsomtoll. Sikerült utanzatok 
befogadottak s mint ilyenek divatosak. 

Estélyi kalap: csipke és tüll. Fejdisznek a 
gyemántreif kócsaggal, vagy berakott malin-rüs 
szintén kócsaggal, vagy egy-egy rózsával 

évek óta hiányzik a polgárok sorából, Néhány évvel 
ezelőtt súlyos beiegség lepte meg s azóta a leggyen-
gédebb ápolás mellett szerény kis szobájában tiltotté 
el idejét s már nem igen érdeklődött jóhirnevü mű 
helye s a város ügyei iránt. Pedig egykor lelkes 
tagja volt a társadalomnak. Különösen a „Ooncordia" 
dalosegyesületnek volt buzgó tagja. Zászlóvivője is 
ő volt. Daliás alakja mindenütt feltűnt. Mint asz 
talosmester is jó hírnevet vívott ki magának. Ami 
az ő műhelyéből kikerült, az jól volt megcsinálva. 
Keresett is volt, nagy személyzettel dolgozott, alig 
győzte a sok munkát. E kiválóságának köszönheti 
szép karriérjét egyetlen fia Menyhért Miklós, ki az 
apa mellett eltöltött gyakorló évek után az iparképző 
tanintézetbe kerülve feltűnt kivávó gyakorlati tudá-
sával s ott az iparművészet legjobbjainak támoga 
tásával a főváros egyik kiváló fa- és épitő ipar mű-
vésze lett, ki fényes tehetségével előkelő dijakat 
nyert, külföldi kiállításokon is feltűnt nemes uttőrő 
Ízlésével s ina már maga is a főváros egyik ismert 
tervezője és egyik intézet szak iparok tatója. Ez 
volt mindig az ő egyetlen öröme, büszkesége s fiának 
nem egy tervét ő valósította meg műhelyében, mely 
onnét kastélyokba s közintézetekbe került Néhány 
évi türelemmel viselt suiyos belegeskedéséből most 
váltotta meg a halál »J7 éves korában, 37 évig éli 
boldog házasság után. Temetése ma délután lesz 
Király uti házából. 

A varmegyei bizottságok mult hétfői közgyűlé-
sén történt újraalakulása alkalmával az állandó vá-
lasztmányba az eddigi Kincs István, Freyler Lajos, 
('zeke Gusztáv tagokon kivül dr. Stur Lajost, a 
törvényhatóság e régi tagját is beválasztottak, ami 
nemcsak azért érdemel külön feleinlitést, meri. ennek 
folytán Kőszeg városát egy taggal több képviseli 
ezen lofontosabb bizottságban, hanem, hogy szinte 
feltűnő, hogy az újonnan megválasztott még csak 
most vétetett fel, aki a közügyek terén kifejtett 
tevékenysége révén már régen szerzett erre erdemet. 

Vadaszat L>r. Stúr Lajos vadászterületén e hé-
ten körvadászat volt, melyen 105 nyúl és 3 fogoly 
került teritékre. A legnagyobb eredményt Chernel 
Miklós örte el. LÍ1 tapsifülest teritett le. 

Óvoda tancestelvre, melyet az Ovoda-egyesület 
I hó 17-en fog megtartani, a rendezőség a közeli 
napokban fogja szétküldeni a meghívókat A jótékony 
celu estély iránt mindenfelől nagy az érdeklődés s a 
rendezőség el is követ mindent, hogy a közönségnek 
kellemes szórakozást szerezzen. A meghívókon külön 
felkéretnek a reszt venni szándékozók, hogy csak 
estélyi öltözetben jelenjenek meg, hogy ezáltal Is 
biztosítsa magának a mulatság sikerét s az amúgy is 
drága világban hozzájáruljon a takarékosság lehető-
ségéhez. Főrendezője ifj. dr. Stúr Lajos. 

Érdekes hangverseny rendezésén fáradozik Holller 
Konrád bencés tanár, melyen kitűnő műkedvelő bará-
tainak közreműködésével kiváló zenemüveket fog 
előadni. 

A sörgyári közgyűlésén a részvényesek ez évben 
a szokottnál nagyobb számban jelentek meg. Bautn-
gartner János igazgató-elnök konstatálta a határozat-
képességet s az ülés megnyitása után Kőszegi József 
igazgatósági tagot kérte fel a jegyzőkönyv vezetésére, 
ki ezután az igazgatósági előterjesztésen kiviil a ki-
sebbségi véleményt is ismertette, melyhez maga is 
csatlakozott. Felszólaltak ezután a kisebbségi véle-
mény mellett Pusch Karoly, Schneller Ernő, akik 2" „-
os osztalék kifizetése végett a rendelkezésre álló 
28 834 koronából fiiKX> koronát osztalékra javasoltak, 
minek folytán 15 428 kor. értékleiráson kivül a tarta-
lékalapra ' 10 <>00 kor. helyett csak 7(XH) kor. — a 
jövő evi számla javára pedig 3405 kor. 27 fill. helyett 
csak 405 kor. kerülne. Az összes megjelentek ezen 
indítványt fogadták el, melyet az elnök határozatképen 
mondott ki azzal, hogy a törzsrészvényeseknek ezen 
osztalék 1914 évi májusban fog kifizettetni. — Ezután 
kisorolták a következő elsőbbségi kötvényeket, melye-
ket a sörgyár pénztára 100 koronával f. é. május hó 
elsején fog beváltani: 1, 33, 45. 105, 322, 477, 4W. 
635, 1161, 1177, 1187, 1403, 1547, 1905, 1934 2144, 
2223, 2392, 726. 

Szylveszter éj ei a csikorgó hóval borított, 
csilingelő szánklikkal élénkített, gyonvorü téli képet 
nyújtó városban, ugyanoly vidámság volt, amint az 
ilyenkor szokásos Legnagyobbrészt családi korben, 
de elég sokan a nyilvános helyiségekben gyülekez-
tek. Három zenekar járta be a várost, vig zeneszó-
val üdvözölvén azokat, akik ilyenkor néhány koronát 
ezektől nem sajnálnak, utóbb a zenekarok a kávé 
házakban és vendéglőkben szórakoztatták az uj esz-
tendőt köszönteni egybegyűlt jókedvű társaságokat. 
Ezek közül különösen az Elite-kávéház uj tulajdo-
nosa. Vince Mihály, igyekezett minden eddigit felül-
múlni. Szolnokról hozatott kiiunő alföldi bandát, 
mely általános tetszést aratott, éjfél előtt ingyen-
tombola volt ragyogó szép és értékes tárgyakkal, 
éjfél után pedig forró puncscsal ós kitűnő szivarokkal 
vendégelte meg látogatóit, hol a jókedv hajnalig 
tartó mulatozásban tartotta együtt a társaság jó ré 
szét. Az ilyenkor szokásos inegvendégelés természe-
tesen más helyiségekben is megtörtént. Az Elité -
kávéházbeli Szylvesztert azért emeltük ki, mert iga 
záu lelulinult minden várakozást s annyira pazar 
volt, hogy talán sok is volt a jóból. Megérdemelné, 
hogy a közönség ugyanilyen lelkesen viszonozza. 

Uj honpolgár Axer Izrael helybeli fényképészt 
a belügyminiszter a magyar állampolgárok sorába 
felvette s felhívta az eskü letételére, mely célból 
az alispánnál tartozik jelentkezni. 

Uj korcsmáros. Kis Gyula volt szombathelyi 
jelenleg Kőszegi lukós átvette Rácz György rohouci 
utcai korcsmáját. 

A jarásbirosági épület céljaira megvett v.'ros-
major telek szerződését a törvényszéki elnök a ni-
pokban irta alá. Itt jegyezzük meg, hogy FlainiscU 
Gusztáv is aláirta a szerződést. Ki a Mohr fele 
telek egy részét megvette. 

A vasúti rdszven/ek elsőbbségi kötvényei közül 
uj év napján az igazgatóság ós a polgármester 
jelenlétében a következő számokat húzták ki: .%G, 
873, 939. 1131 és 1235 Ezeket egyenkint l'00 koro 
nával 1914. évi julius 1-től kezdve fogják a kőszegi 
tak irékpénztárnál beváltani. 

A ha- znos madarak iránt a jó öreg Koczor bácsi 
csak annyi érzekkel bir, hogy tenyésztés eélj iból 
tömegesen összefogd >ss i a piuyöket s kanárival való 
párzás uttn áruóa b)-sátj i saját nevelésű énekes,m. 
Enyves vesszővel fogdossa Őket s persze lópr.; kerül 
tek oly h isznos madarak is, melyeket céljaira n un 
használhatott. A rendőrség tudomására jutván ezen 
eljárasa, az elfogott madarakat kiszabadította » ez i 
82 éves öregnek sehogy sem tetszett. Azzal védeke-
zik, hogy ö ezt mar évtizedek ota így gyakorolj i 
s sos.-ni volt ellene kifogás. A madárvédelem elleni 
cselekedetéről meg éppen nem akar tudomást venni, 
mikor ö úgyis a madarak szaporítására törekszik 
Igen szidja az oreg az újkornak még a inad a 
rakra is kiterjedő hu:u iuizinus.it s li i büntetés éri. 
akkor se hajlandó abbahagyni madártoiiyésztő fog-
lalkozását. Szegény oreg Koezor igen csóválja a 
fejét; kanárimadarai pedig csak lesik-lesik: hát. mi 
lesz, — etetés, mindig csak etetés? Hiszen ezt el-
végzi a Róth Jenő is! 

Városi képviselők szorgalmi jegyzeke Szombat 
helyen, de más városokban is mar évek óta szokás-
ban van, hogy a városi közgyűlések látogatásáról 
statisztikát adnak ki janu ir elején. Ez évben is igy 
történt. Ezt a közérdekből elég érdekes szokást 
ezentúl mi is meghonosítjuk. Talán sikerül ezzel a 
közügyek iránti éberebb érdeklődéstittis felkelteni. 
1913 ban 8 rendes és 2 rendkívüli, összesen 10 köz-
gyűlése volt városunknak. 

Az összes üléseken csupán egy képviselő volt 
jejen: Jagits Antal, (Kőszegi tkp.) 

Kilenc ülésen : Simon Antal, Schönbauer János. 
Nyolc ülésen: dr. Bárdos Rémig, Szova Fe-

renc, Laas József, Tangl Adolf, Waisbecker Ede. 
Hét ülésen: Kádár Titusz, dr. Szovjak Hugó 

(özv. Tucentaller Lajosné) Róth Sándor, Beyer Teo-
fil, Auguszt Imre, Schvare Károly, Lauringer Ferenc, 
Kirchknopf Mihály, Gürtl üdön. 

Hat ülésen: dr. Marton Jenő (özv. Sziklay 
Jánosné) Michaelis Izidor, Grozinger Ferenc. 

()t ülésen: Perkovits .János, Gratzl, János, 
Karner Vilmos, Sehlögl Ferenc, Isovits István. 

Négy ülésen: Kincs István, Scháffer Gusztáv 
(Waisbecker Henrikné) Szeybold Kálmán, Marton 
Károly, Rigler Karoly, Gaál József. 

Három ülésen: Unger Károly, Rerthoty Pál, 
Freyler L íjos, Baits Mihály, Freyberger Sándor, dr. 
Dreiszker József, l'erplán Kornél. 

Két ülésen: Tipka Ferenc, Eisner Kamii, 
Budaker Károly, (Evang. gyű l ) dr. Deutsch Lajos 
Rusa Béla, (Domonkos nővérek) Popper Ignác, Lau-
ringer János, Kucks János, Szomor Lajos. 

Egy ülésen: dr. Stúr Lajos, Vlaszathy Ödön, 
(Herceg Esterházy) dr. Lauringer János, id. Eituer 
Gusztáv, dr. Schneller Aurél, Róth Jenő, Pfeffel 
János. 

Egyszer sem jeleetek meg: dr. Waisbecker 
Antal, Mohr Vilmos, Küttel Dezső, Karner János, 
Rosenstingl Jakab, Wentzl Mihály, Pollák Sándor, 
Czeke Gusztáv, Horváth Sándor, Endrédi Gábor 
(polg. i-k ) báró Miske Kálmán, Martinkovits Mátyás, 
Hammer Gyula (kőszegi ált. tkp.) és Kőszeg város 
testületének nem volt bejelentett képviselője. 

Az egész világon az: 
összes népeknél és: 
nemzeteknél eivan 
terjedve 23 év óta 
:a Kathreiner-féle 

Kneipp 
malátakávé. 

A Kalhralnar millió ét N1IIII6 
csa l idnak mindennapot 
rtggel l * t o i tonna Itala. 

Kell-e ékesebben szóló 
bizonyiték ezen legjele-

sebb kávépótszer és 
pótkávé jósága(zamatja 
és plcsósága mellett ? 



A cigányzenekarok harca, mint ismeretes arra 
vezetett, hogy ketté szakadt a banda s azóta mind-
egyikük némi kiegészítéssel állandó nyikorgatója a 
maga törzshelyiségének. Azért mondjuk „nyikorgató-
naku, mert nem tanulnak semmit, összjátékra nem 
gyakorolnak, uj nóták betanulásával nem foglalkoznak, 
egy-két vendég láttára csak diskurálnak, köpköpnek, 
járnak-kelnek, de nem játszanak s csak azt lesik! 
mikor akad papírpénzt osztogató jó pasas. Nem csoda! 
ha a közönség is elhidegült e zenekarok iránt, meg-
unja játékukat s nem igen jár azon helyiségekbe, 
ahol pedig a tulajdonos is azért honorálja őket, hogy 
zenés estélyen nagyobb üzleti forgalmat érjenek el. 
Ez a kelletlen helyzet most arra birta az Elité kávé-
ház uj tulajdonosát, hogy jelentékeny áldozatok árán 
Szolnokról hozatott 8 tagu zenekart, Rácz Gyula jó-
nevü szólistát s társait s akik halottak, nagyon dicse-
rik kitűnő játékukat, az ujabb zenemüveket is magába 
foglaló gazdag műsorukat, sőt azt mondják, hogy 
működésük a legnagyokb szerencse lehet elsősorban 
az-itteni zenekarokra, mivel igy tudják meg ők is, | 
hogyan lehet közönséget vonzani, keresetüket fokozni:' 
szépen, szorgalmasan s mindig uj darabokat tanulva 
kell a közönséget kielégíteni. A Szolnokról itt vendég-
szereplő zenekar állítólag itt letelepedni szándékozik. 
Ha régi zenekaraink újra összefognak, egy bandává 
alakulnak s a közönség kielégítésére törekednek, ezt 
a rájuk nézve nagy veszélyt elháríthatják, ami nem 
zárja ki azt, hogy esténként néha két részre felosztva 
szolgáltassák a zenét. 

Negyeddvre csa< egy korona helyben házhoz 
hordva a mi lapunk. Oly csekély összeg ez, hogy biza-
lommal számítunk arra, miszerint számos uj előfizető 
lesz kegyes bmnünket támogatni. Vidéki előfizetők 
uek egész évre postaküldéssel együtt öt korona. 

Lopáson nyomara jöttek Kirchkuopf Mihály 
vasáru üzletében. A rendőrség azonnal hozzáfogott a 
részletek kiderítéséhez és ujev napján egyszerre há-
rom helyen: helyben, Acsádon és Sopronban történt 
a nyomozás, mely mindhárom helyen eredménnyel 
járt. Nemcsak számos bűnjel került elő, mely vilá-
gosan bizonyította, hogy az üzleti alkalmazottak már 
hosszabb ideje megdézsmálják a raktárt, hanem, hogy 
ugyanezek az ugyanazon házban levő Weutzl-féle 
nagytőzsdébe álkulescsal a pincébe hatoltak ós ennek 
csápóajlaján át az üzletbe, hol már esztendeje levél-
és okmány bélyegeket, szivarokat, cigarettákat, dohányt 
és egyéb árukat vittek ki éjjelente s e>ekot Sop-
ronba küldték katonai szolgalatot teljesítő bátyjuk-
nak, aki üzletszerűen foglalkozott a lopottak értéke-
sítésével s a beszedett pénz egy részét elküldötte 
itt alkalmazott öcscseinek. A könnyelmű tanoncok 
mintegy ezer korona kárt okozhattak. Bűnrészesek 
a szulők is s mivel az Acsádon eljárt rendőrbiztos 
nagyobb összegről szóló takarékkönyvet is talált s 
nem lehetetlen, hogy ez összegben a lopott áruk' 
után befolyt pénz is benfoglaltatik. A bűnbe esett 
két testvér megmentésére itt járt az apa, hogy az 
okozott károkat rendezze. Időközben u Sopronba! 
bevonult harmadik testvért, egy 48. gyalogezredbeli 
mint orgazda működött őrvezetőt letartóztatta a ka - i 
tunai parancsnokság. A rendőrség megszerezte a 
leveleket is, melyekkel egymást értesítették. A bizo-
nyítékok súlya alatt mindnyájan beismerték tettüket.' 
Az egy.k tettes fiatalkorú, a másik már büntethető, 
kik ellen a kir. ügyészséghez történt a feljelentés, j 
a harmadik ellen a soproni 48 ezredparancsnoksag 
indította ínég az eljárást. Sajáts igos, hogy költekező 
életmódjukat sem itt, sem olt nem vették észre s 
hogy különösen a temérdek bélyeg- és finom eiga-
retta-hiany nem tűnt fel, — a vasáru üzletben pe-
dig az, hogy a fiuk által hazaküldött szennyes ruha 
csomagja iniudig szokatlanul nehéz volt.. Egy véletle-
nul széthullott csomag vezetett nyomra. E nyomozó 
munkában teljesített szolgalat igazolta, mily kitűnő 
munkaerőt nyert Somogyi rendőrbiztosban a rendőrha-
tóság. Erélyes és ügyes eljárása nemcsak gyorsan 
derítette fel a bűnösök egész eljárását, ami azokat 
beismerő vallomásra bírta, hanem a károsultak anyagi 
érdekeit is megvédte azzal, hogy a bűnrészes és 
felelőséggel tartozó szülök vagyoni helyzetét is ugy 
leszegezte, hogy ez alul ki nem bújhatnak. 

Iparhatosagí megbízottak valasztasa december 
hó 31-én folyt le az ipartestületi helyiségben. Ezút-
tal nem volt erdeklodés, csak 3 iparos éli szavazati 
jogával. A városi tanacs mellé: Kálmán Lajos, 
Kobor András, Simon Antal, Weinberger Gusztáv. 
Inger Károly, Gaál József, Németh Adám, Tangl 
Adolr, Kiesmann József, Wölfel Károly, Auguszt 
Imre, I>ora Lajos, Molánr Lajos, Varga Imre, Tem-
mel Menyhért, Wentzl Mihály, Schátzl Lajos, Heu-
lfel Rezső, Flauiiseh Gusztáv, Isovits István, a szol-
gabírói hivatal mellé: Freyberger Sándor, Perkovitsj 
János, Perkovits Ede, Krainpol József, Lauringeri 
Ferenc, Takács Sándor, Koczor Kajos, l>reisziger| 
Ferenc, Balikó József, Schlapfer Karoly, Simon 
János, Janzso Mihály, Kirckknopf Mihály, Csánits 
Sándor, Laas József, Borhi János, Töpfi r Gyula, 
Haminer János, Bakos József, Elasch József lettek 
megválasztva. 

A jardak sepretdse es felhíntese tárgyában a 
rendőrhatóság megismételte tavalyi hirdetményét, 
mely szerint az e tekintetben mulasztást elkövető 
ket a reudörseg netn figyelmezteti, hanem megbün-
tetés végett azonnal feljelenti, minthogy a figyel-
meztetéseknek a múltban csak annyi eredménye 
volt, hogy figyelmeztetésig mit sem tettek. 

Orv.idas/t ert tetten Csisza István erdőőr Zwaller 
József itteni lakós személyében. Dróthurkokat helye-
zett el a szőlőjéhez vezető kalchgrabeni uton. A va-
dászterület bérlője dr. Stúr Lajos feljelentést tett ez 
alapon a rendőrségnél, mely a további eljárás alatt 
vadászfegyvert is talált s nem lévén ilyenre jogosult-

sága, azt elkobozta. A régen keresett orvvadász ellen 
megindult a büntető eljárás a rendőrhatóságnál. 

Öngyilkossági kíserlet. N helybeli asztalosmes-
ter neje valami családi perpatvar feletti elkesoredé-' 
sében szombaton marólúgot ivott. Veszélyes állapo 
tát észrevévén a családtagok, rogimi orvosi segélyért 
siettek. I >r. Havas Gyula azonnali gyomormwsása 
megmentette kínos vergődéséből az életnek s azóta 
állapota annyira javult, hogy következményektől 
tartani nem kell. 

„Uli" nevü vadaszebjenek elvesztését jelentette 
be a hatóságnál Pissenberger Imre, aki a nyomra-
vezetőnek jutalmat is ad. 

Ujevi üdvözlet. A Bersoninűvok az uj év beáll-
tával szívélyes üevözletüket. küldik a Berson gumtni-
sarkot viselő közönségünknek, és egyben tudatjak, 
hogy janu.ir lő ig mindenki egy a Bersonmüvek 
által kiadott ízléses kivitelő zsebnaptárt ingyen kap, 
aki azt cipészénél, cipő vagy borkereskedőjénél kéri. 

Mennyire felsiihet az ember, u\ tapasztalhatta 
I nemrég egy londoni képkere*k> <lö, ki egy regi festő 
híres müvéért kerek egy millió koronát fizetett. 
Elképzelhető a vevő meglepetése, midőn otthon 

I közelebbről vizsgálván a képet, megállapította, hogy 
a látszólag valódi festmény - hamisítvány, mely 

j csak igen csekély értéket képvisel. Ez a tévedés 
'azonban mindenesetre menthető, mivel igen nehéz 
dolog, régi műtárgyaknál a valódit a hamisítványtól 
megkülönböztetni. De aztán megbocsáthatatlan, ha 
a háziasszony a legfontosabb élei mi cikkek bevásár-
lási! alkalmával a valódi áru helyet hamisítványt 
fogad el. Igy p- o ki van zárva, hogy valódi K.ith-
reiner-féle Kneipp malátakávé helyett értéktelen 
utanzatot kapjunk, ha arra ügyelünk, hogy a cso-
mag Kneipp plébános urckepével legyen ellátva 
Ezen törvényileg védett eredeti csomagok tisztán 
megóvják tartalmukat s egyúttal a Kathreiner léle 
Knepp malátakávé valódiságáról is kezeskednek, 
mely készítmény különleges eljárás utján nyert 
kávéizénél fogva ma a legkedveltebb és legkiadóbii 
kávéhelvettesitő cikk. 

Heti krónika. 
Nincs munka Amprikában Az utóbbi napokban 

az amerikai gyámillalatok több, mint tízezer magyar 
és horvát munkást bocsátottak el munkahiány miatt. 
Egyáltalán alig van munkájuk az amerikai ipartele-
peknek, sok bányában szünetel az üzem és ez volt az 
oka. hogy karácsony előtt összesen 100 000 külföldi 
munkást bocsátottak el, akik most kereset nélkul 
szűkölködnek. 

A pozsony becsi villamos osztrák igazgatas alatt 
A bécs - pozsonyi villamosvasút, melynek a líanz-
gyár az egyik főérdekeltje, minden hivatalos bizta-
tás dacára sem készült el a mult esztendő végéig 
és a megnyitás legjobb esetben január hó végén 
történhetik meg A közforgalom szempontjából nem 
fontos, hogy a megnyitás néhány héttel később 
vagy korábban történik e, azonban vnn egy körül-
mény, amely a inegynyitás küszöbén nagyobb figyel-
met érdemelne. A vasút magyar vonalának igazga-
tósága ugyanis az osztrák vonal üzemtársasagával 
olyan értelmű megállapodást létesített, amely s e-
rint a pozsony—bécsi v.tsut magyarországi vonalá-
nak üzemét is az osztrák igazgatóság fogja kezelni 
és mindössze csak azt kötötte ki, hogy a magyar-
országi vonalon magyarul is tudó magyar honpol-
gárokat kell alkalmazni 

Uj szazadosi állások Mint értesülünk két uj 
századosi állás rendszeresittetik a közel jövőben 
minden gyalogezrednél. Az „ezredutász-paranesuok" 
és a „mozgositó referens" állásokat, melyeke', eddig 
alantas tiszt (hadnagy, főhadnagyi töltött be, ezentúl 
csak századosok nyerhetik el. E hirrel együtt mint 
a régi vágy teljesedését eredményező befejezett tényt 
említhetjük meg. hogy a leglelkiismeretesebben fogja 
betölteni a hadvezetőség az ujonan szervezendő 
áll ásókat századosokkal, u_rv, hogy jó előléptetés 
várható májusra. 9 —700 főhadnagy fog századossá 
előlépni egyszerre, hogy századosok töltsék be az 
összes, eddig helyenkint még alantas tisztekkel be-
töltött gépfegyverosztályparancsnoki, valamint az 
ujonan kreált utászfélszázadparancsnoki és mozgó-
sítási referens állásokat. 

Vidéki hűek. 
Tífuszjárvány Tegnap Gyöngyosapátihan három 

tífuszos megbetegedés toriént. Egy kut van megfer-
tőzve. A hatóság óvintézkedéseket tett. 

Telekkönyvi munkalatok Az igazságügyi minisz-
ter az 1880. évi X X I X . az 1889 évi XXXVI I I . és 

, az 1891. évi XVI. t. c. értelmében a telekkönyvi 
betétszerkesztő munkálatok foganatba vételét a szom-
bathelyi kir. törvényszék, mint telekkönyvi hatóság 

, területére nézve elrendelte. 

Meggyikolt asszony Ózv. Németh Jánosué 
ti/.enháromvaros-utcai lakost karácsony éjszakáján 
Millei József cipészsegéd megfojtotta. A gyilkos 
késő éjszaka tért haza s ezért az özvegy, — aki 
szállásadója volt, — megkorholta, mire a cipész az 
asszonyt megfojtotta s megszökött. A csendőrség 
azonban másnap Felsőörött elfogta s átadta a kir. 
ügyészségnek, mely a vizsgalatot megindította. 

Jovafngytak a tüzrendeszeti s/abalyzatott. A 
vármegye egyik legutóbbi közgyűlésén a vármegyei 
tűzrendészetről szóló szabályrendeletet módosította, 
hogy ezzel lehetővé tegye a tüzrondészeti felügyelők 
túlságos szerény díjazásának felemelését. A belügy-
miniszter tegnap érkezett leiratával a szabályzatot 
jóváhagyta és igy január 1-től fogva a tüzrendészeti 
járulékként megállapított J0 fillért nem házankint 
hanem lakásonkint fogják fizetni. 

Halalozas. Lékán december 30-án hunyt el til 
éves korában Kiss István nyugalmazott hercegi 
palota gondnok. Újév napján temették a lakosság 
őszinte részvéte mellett. 

Meghívó. 
A kőszegi cipészsegédek és cipöfelsö-

rész-készitök 

f. e januar ho 18 an a sörcsarnok helyiseg iben 

i i A i / r 
rendeznek. Belépti-dij személyenkint 1 K, 

családjegy ]J3 személyre 2 kor. 

Felulfizetések köszönettel fogadtatnak és hirlapilag 
nyugtáztatnak. 



J C u t t g á r i a S a n k r . t . 
í B u d a p e s t , IV., >Coronaherceg-utca 18. 

Legelőnyösebben kamatoztat takarék-

betéteket könyvecskékre és folyószámlákra. 

Gabonanemüeket. takarmányféléket a 

legelőnyösebben vesz és elad bizományban. 

Kínok: grof Staray Sándor. — Alelnökök: gr<>f (.'agninacci 
Hiacinthe, ban< Geilicy Ferenc, gróf Zichy üéza Lipót — 
Igazgatósági tagok gróf Apponyi Gyula, Heniczky Odún, grof 
Cagniacci N I , gróf Rrdóöj Sándor, báró Woll át PWow, baru 
Hatvanv Karolv, dr. I.ippinann Frigyes, Mannberger Nothomb 
Albert, "dr l'ekar Imre, gróf Choiseul l'raslin Gábriel, Schleifer 
Bretislav, gróf Seher-Thoss Bela -- l'gyvezető igazgatók: 

Walder Uela dr Aczel János. 

A budapesti 

..Bolcseszettanhallgatok Segitö Egyesülete", 
Budapes t , VII I . Muzeum-körut 6—8. s z ám . 

Tanarjelölteket vidékre nevelőknek, internátusi felügyelőknek, 
tanügyi kisegítőknek, magántitkaroknak és bármely szakszerű 

munkák elvégsésére d í j t a l a nu l köavetit a nagyközönségnek. 

S z ő l ő b i r t o k o s o k 

b. figveluiét felhívjuk a S z á z s z o r o s hibrid 
szőlőfajta, mely az 1913 ik év fagyos és rossz ido-
jarasa mellett i^. semmi vedekezes nelkul m. holdan 
kint 72 hektoliter '21% os mustott adott és édes 
állapotban til korona árban értékesitettiik. Ezen 
fajtát semmi fele szolobetegseg meg nem tamadja és 
mineen talajban a legmeszessebb margas, kretas, 
köves, agyagos, homokos, kotott. laza. sovány hide-
gebb és melegebb természetű talajokban is buján 
tenyeszik és 2 év alatt teljessen termő erőre fejlődik. 
Korán érik, nem rothad, bora tiszta, ment minden 
idegen iztől. Nagyobb készletünk van gyökeres és 
sima vesszőből. Továbbá eladunk P i r o s D e l a -
vare gyökeres és sima vesszőből, mely szintén 
tel|essen ellent all minden szőlubetegsegnek. A m e -
r i k a i gyökeres és sima alany vessz >ket. Gyökeres 
szolooltvanyokat H a z a i 1— 2 éves gyökeres és 
sima vesszőket a legelsőrangu bor és csemege 
fajokban és i'rima minőségben. Árjegyzéket ingyen 
küld a Somlóvidéki mmtaszőlötelep kezelőségu 
Tapolcafő via Pápa Veszprém megye. 

> I i« ' l «» ( l s z o l o v e x M z o t 

S Z Ö L Ö O L T V Á N Y T , 

B O R T 

gyümölcs és díszfát 
vásárolná, a saját érdekében kérje legújabb ké 
pes árjegyzékünket, mely mindenkire nézve 
sok hasznos tudnivalót tartalmaz, Pontos cini: 

S z ű c s S á n d o r F i a 
szö löo l tvány te lep és bo r t e rme l ő részvény-tá rsaság 

B I H A R D I O S Z E ü . 

E g y e n r u h á k 

tisztek, katonai hivatalnokok, önkéntesek, vasúti- és 

postatisztek, tűzoltók, erdésztisztek, pénzügyőrök és 

mindenrendű egyenruhát viselő testületek részére a 

legjobb és legelegánsabb kiállításban 

X l L i L i H i H 
P o m p á s p o l g á r i r u h á k 

a legdivatosabb angol szövetekből, kitűnő szabászok 

által a legnagyszerűbben elkészítve ajelenelgi nehéz 

pénzviszonyokhoz arányítva olcsó árak mellett. Korhű 

d íszmagyar ruhák, legszebb l ibér iák. 

SvXOrt É S T A H 3 A 
c * «>«» U i r n i l v n r i « / . i l l i ( i » U 

BUDAPEST. IV. ker.. Vaczi utca 35 

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

K . I I P | i >lrb teljesen 4 Kropeteehek sendórségi fagyvet 20 K. I drb aaebb ftgyvei 25 K, i drb. ideá • ,or 30 K, 

r o p a t s e n e k t e g y v e r e k * i k , i i - 2 k, i itb j c ^ i u u 
3 1 töHéaytéeka 3 K, I élest Itány 10 All r, I . 1 0 fltlár, i drb. csavartiusó nyéltel 20 Mér , 

8 go lyó ra egyszerre t ö l t he tők , s l e g j o bb i smé t l ő vadász fegyverek . 1 drb töriővaa fegyvertisitításhoi 20 • lik 

Nyomatott Kónai Frigyes könyvnyomdájában Kőszegen 

Szombathelyi Jakarékpéiutár 

Részvénytársaság 

k ő s z e g i f i ó k j a , 
lío<4/.e». K i r á l y - ú l O. h / . 
Strucz szálloda mellett 

Elfoirad : ''elteket jelenleg ne t tó 4 " ,,-os kama-
— I tozássa! betéti könyvecskére és folyó-

számlára A kamatozás a betetet követő napon kezdődik 
betét kifizetéseket felmondás nelkul eszközöl 

L e s z á m í t o l : " alairasos üzleti es mauinvill-
'. tókat mindenkor a legelőnyösebben 

F o l V Ó S Í t * r®ndc» és töríeeatéses jelzálogkölcsönöket 
_ " fóldbirt.'kokra es városi hazakra; maga-

sabb k ama t ú k ö l c s önöke t a l a c s o n y a b b k a m a t ú 
k ö l c s ö n ökk é vá l t oz t a t ( conver t á l ) . 

É r t é k p a p í r o k a t : n :"M • l r f o lJ ' ; l , n o n v e s z é*eiad ; 
L L tőzsdei megbizat.isok.it elfogad. 

S z e l v é n v e k e t : költségmentesen bevált, szelvény-
i iveket a szel vény utalvány (talon) 

alapjan díjmentesen beszerez 

Á t u t a l á s o k a t lefizetéseket eszközöl * világ bár-
' mely piacán teljesen dij.uentesen 

Ér tékpap í rokra : ^ 

Sorso lás a lá esö értékpapírokat arfolyan.vesz-
— tesseg ellen biztosit 

Értékpapírokat 5rzésre Ucze 

Tekintettel, hogy hazank legnagyobb pénzintézetével a 

Pesti Hazai Első Takarekpenztar Egyesülettel szoros össze 
kuttetesben áll, mindenféle takarékpénzúri es banküzlet j 

megbízást a legelőnyösebben bír lebonyolítani. 
Mint az l.lső Magyar Általános biztosító tarsasag ügynök-
ségé mindenfele biztosítást elfogad es felvilágosítással kész-

ségnél szolgai. 

K ö z p o n t : Szombathelyi (regi) Takarekpenztar 
Szombathely. A l aku l t : 1857-ben 

Alap t öke 1,600.000 kur . T a r t a l é k o k : 400.000 kor . 
Takarékbe té tek 15 m i l l i ó k o r o n á n fe lü l . 

Sa j á t tőké i 2,250.000 k o r o n a . 

Gabonaárak Kőszegen. 
Január hó 3 án. 

Buza . . . . 50 kg. 1030 K-tól — - K-ig. 
Kozs . . . . „ 8'— * —"— 

- Árpa . : . . „ „ 8 — —'— 
Zab 7 20 „ —" — 
Tengeri . . .. - 7'— „ —•— 

191 3. V. 33Ö 2. 

Árverési hirdetmény. 
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi I A 

t.-e 102. §-u értelmében ezennel közhírré teszi, hogy 
a kőszegi kir járásbíróságnak 11*13 évi Y 33lis340sz. 
végzése kovétkeztében dr. Glucklich Emil budapesti 
Ügy véd által képviselt Egyesült tégla- és cement-
gyár javára 440 kor. s jár. erejéig 1913. évi de-
cember hó 1-én foganatosított kielégítési végrehajtás 
utján le- és felülloglalt és 913 kor. 30 fillérre becsült 
következő ingóságok, u. m.: gépek, 1 kályha, bolti 
felszerelés és vasáruk nvilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a kőszegi kir. járásbíróság 
1913. évi V. 336 2. számú végzése folytán 440 
kor. tőkekövetelés, ennek és pedig 100 koronának 
1913. évi szeptember hó 13-tól — 340 koronának 
okt. 20-tól járó 6" ,, kamatai Vj % váltódij és eddig 
összesen 09 kor 7U fillérben bíróilag már megalla-
pitatott költségek erejéig Borostyánkő községben) 
leendő megtartására 

1914. evi januar ho 8-ik napjának d. u 2 oraja 

határidőül kitiizetik és ahhoz a venni szándékozók j 
ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az 
érintett ingóságuk az 1881. évi LX . t-e. 107. és K , s 

§ ai értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet 
ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is el fognak 
adatni. Amennv'ben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le- és felülfoglaltatták és azokra kielégítési 
jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi I A . 
t.-e. 120. § a értelmében ezek javára is elrendeltetik. 

Kelt Kőszeg, 1913. évi december hó 20;napján 
l'aijth1/ mint kir. bir. kiküldött. 

Ha szüksége van 
körlevelekre, számlákra, cégnyomásos 

levélpapírra, borítékokra vagy levelező-

lapra, továbbá meghívókra, műsorokra, 

belépőjegyekre, falragaszokra, azután 

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

gyászjelentésekre, táblázatokra, árjegy-

zésekre vagy bármely a könyvnyomdá-

szat szakmájaba vágó munkára, akkor 

forduljon a legnagyobb bizalommal csak 

Rónai Frigyes 
könyvnyomdájához 

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

hol minden felsorolt es fel nem sorolt 

nyomtatványt a mai kor igényeinek 

megfelelően csinos, modern és Ízléses 

kivitelben a legolcsóbb arak mellett 

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

Közigazgatási nyomtatványok nagy raktara, 
„^Coszegwdéki ^Cépesnaptár", „ S ü n -

ser íBezirkskalender" és „}{ervatsk i 

J<alendar S v . jRntona ^ a d u a n s k o g a " 

kiadóhivatala. 

STOCK-
COOrNAC 

MEDICIN AL 

hivatalos olomzárral ellátott 

palackokban mindenütt kapható 

I C A M I S n S T O C K 

£ÖsÜ23iaii g y & r i b ó l 

I B A R C 0 L A . 
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