Kósz&g, 10i3. f e b r u á r hó 6 - á n .

6. szám.

XXXVI. évfolyam.

KŐSZEG ÉS VIDÉKE
ELŐFIZETÉSI AR:
Eqész évre 6 korona,

évre 1-50 korona, e g y "
Előfizetési

pénzek

a

l-£9grjelariii?:

fél évre 3 horona,
s z á m

dra

kiadóhivatalhoz

A háború

10

negyed
flllér-

cimzendők.

rrLindsi-

v a s á r n a p .

Felelős szerkesztő és kiadó : RÓNAI FRIGYES.
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Kőszeg, Várkör ;í• szám.

után.

A haboru eddigi folyama alatt már sokféle
emény, sokféle bizakodas semmisült meg nem
csak ellenségeinknek, hanem a mi részünkről is.
Nem a nagy es döntő eseményekre vonatkozó
reményekre gondolunk hanem a mindennapi
eletben. Sajnos, ezzel a remények alkonyával
még mindig nem vagyunk keszen.Van egy nagy
remény, ami ellet es táplál bennünket és ezzel a
remennyel is fel kell hagynunk.
Bármerre járunk, bárkivel beszélünk a haboru eseményeiről, a mai helyzetről, de különösen a gazdusagi viszonyokról és a drágaságról,
egy vigasz, egy remeny az, ami mindenkit eltet:
a háború utan!
Szinte érthetetlenül és megmagyarázhatatlanul terjedt el a köztudatban az, hogy haboru után
egy csapásra megváltozik minden. Hogy lesz min
den termény, az arak rohamosan fognak esni,nem
kell majd takarékoskodnunk, nem lesz drágasag
és nem lesz szükség a liszt, kenyér- és egyéb
élelmiszerek kímélésére.
Lehet, hogy igy lesz, de annyi
bizonyos,
hogy csak jóval a háború után. Ennek a reménynek is sirba kell dőlnie épen most, mikor az előjelek szerint valóban közeledünk háború a vége felé.
A haboru után közvetlenül, ha lehetséges,
még nehezebb lesz a helyzetünk.
Nem
kell
elfelejtenünk azt, hogy a háború
mindenféle
nemzetközi kereskedelmi és gazdaság: szerző'.est felbontott, szétszakított, pedig ezek a szerződések teszik lehetőve u rendszeres, és megfelelő kereskedelmi
és gazdasági
forgalmat.
Ezeket most potolni kell majd és pótlásuk,
megujitasuk, vagy uj megalkotásuk nem egykét het müve.
Lesznek természetesen cikkek, amelyeken
azonnal érezhető lesz a háború
befejezésének
hutásat, de például épen az élelmiszereknél a
haboru befejezésének hátasat, legjobb esetben
egy évvel a békekötés után fogjuk csak valamiképen érezni. Más cikkek viszont épen munka-

erők hiányában, vagy nyersanyag hiányában
még sokáig magas árakon fognak maradni.
Mindez szomorú, de megállapítandó tény.
Ahogy keresztül tudtuk küzdeni ezt a háborút,
amelynek az egyes időszakai bizony szomorúbban, kritikusabban festettek, mint a mai diadalmas idők, ha zugolodas nélkül fogadtuk el a
haboru okozta kényszerhelyzeteket akkor, amikor
a haboru vége még beláthatatlan volt, akkor
könnyen es csendben kell majd végigszenvednünk a haboru vegének legközelebbi következményéit, amelyek ugyan epen olyan súlyosak
lesznek, mint a háború folyamán voltak, azonban abban fognak különbözni
a mai
idok
viszontagságaitol,
hogy akkor valóban
fog
éltetni bennünket a közeli változás reménye.
Ma nem szabad délibabokat,
illúziókat
festenünk magunk ele, hanem el kell fogadnunk
az eseményeket es a helyzetet ugy, amint van
es ha helyzetbe belenyugszunk, rózsás, jovö
kifestegetese helyett a jelent kell minél diadalmasabba, minél grandiózusabbá tennünk, minden erőnk összegyűjtésével és megfeszítésével.

n\,'ilftcr sora 4 0 fillér
Hirdetések nagyság szerint juiiinyos
számitatnak

Jrbun

meg.

E s e m é n y e k a t e n g e r e n : Január 25-én öt>
27.-én kettő és február 1-én bárom tengeri repülőgépünk Durazzót és különösen a város közelében
levő sátortáborokat pusztító hatással bombázta és
noha ugy szárazföldről, mint hadihajókról élénken
tüzeltek rájuk,
mindannyiszor sértetlenül tértek
vissza. Február 2.-án Valonát 3 tengeri repülőgépünk bombázta és ott a kikötőtelepeket, a Hottát
és sátortáborokat többször eltalálta. A sz irazfóldi és
hajóütegek heves tüzelésében a repülőgépek egyikének motorját ket találat érte, amelyek a gépet a
tengerre való leszállásra kényszeritették. Konjoviez
sorhajóhadnagy, a csoport vezetője, habozás nélkül
leszállott a megrongált repülőgép mellé a bórától
erősen hullámzó tengerre és a sasenoi ütegek,
valamint ket teljes gőzzel közeledő torpedózuzó
tüzelése ellenére sikerült biztonságba helyezni, a
megrongált repülőgépet alaposan h iszuaveh ítetlonn-1
tenni, a kettős személyzettel még idejében ismét
felrepülni es 22U kilométernyi repülés után a cattarói
obolbe sértetlenül visszatérni.

A ve/er*ar szombati jelontese O r o s z hads z í n t é r : Egy osztrák magyar repülőraj bombákat
dobolt a Kretniniectől keletre fekvő Szűrnek orosz
hadtápállomásra. Számos épület áll lángok ban.
Egyéb nevezetesebb esemény nincs.
O l a s z h a d s z í n t é r : A tengermelléki harcvonalon a tüzérségi harcok meglehetősen élénkek
Hirek a h á b o r ú r ó l .
maradtak és a karinthiai és tiroli halárvidék t >bb
pontjára
is kiterjedtek. 1 >111110 kastélyt az ellenség
A vezt>r..ar penteki jelentese. O r o s z h a d s z í n tüzérségének
több telitalálata részben szétrombolta.
t é r : Hojantól északkeletre egy elöailásaink ellen
A
tolineini
hulló
elölt az olaszok csapataink legutóbbi
intézett orosz rajtaütés meghiusult. Kelet Galíciában
vállalkozása
következtében
a Ciginj-soloi uttol nyués a volhiniat arcvonalon mindkét részről élénk
gatra
levő
lejtőkre
vonultak
vissza.
repülő tevékenységet fejlettek ki. Az orosz repülőrajok egyike 6 bombát do ott Hucacra, amelyek két
D é l k e l e t i h a d s z í n t é r ; Észak Albániában
lakost megöltek és többet megsebesítettek. Egy levő csapataink megszál.oltáK Krujat és előesapataink
ma&ik repüiőgépraj Lucktól északkeletre egy bom- eiérték az Ismi-folyót.
bával megsemmisített barom, éppen beszállított orosz
Hivatalos anyui beszámolás a Zeppelin tam idaiok
hadifoglyot. A mi repülőgépeink sikerrel bombáztak pusztításáról. A hadvezetos g hivatalos közlést adott
a Corkowtól nyugatra es Zbaraztól északra eső KI a Zeppelinek január 31 -ÍÜI és London elleu
területeket. Különben helyenkint csak kisebb tüzér- intézett lamadásai pusztításáról. Eszerint a Zeppelin
ségi harc volt.
bomba,, kovetkezleoen meghalt .'{3 férfi, 20 nő és
G
U 1 asz hadszíntér:
A tengermelléki gyermek, megsebesült öö férfi, 48 nő és 4 gyerarcvonalon az agyuharc ismét tobb ponton igen mek. Két templom megrongálódott és egv egyházelénk volt. A lolmeim hídfőnél csapataink ark isz- község a bomba okozta tűzvész folytán elpusztult.
támadással kiszélesítettek a Santa-Euciátol nyugatra Ezeken kivul rombadóit 14 ház és nagyon sok
eso állásaikat. Az ellenség által kiürített árk >Kbiu megrongálódott. Ket helyen a vasúti épületek súlyos
kart szenvedlek. Ket gyárat is érlek a bombák,
számos holttestet es sok hadianyagot tal.illünk.
ezekben
azonban katonai jellegű kait nein okoztak.
D é l k e l e t i h a d s z í n t é r : Az .doaniában
Egy
sorfózögyar
azonban erősen megrongálódott. A
előnyomuló osztrák magyar haderők előcsapatokkal
bombázás
utan
a
katonasag lobb mint >'100 ledobott
elértek a Krujatól nyugatra eső vidéket — Monoomba
maradványait
találta meg.
tenegróban csend uralkodik.

rett bajusszal járt, holott a többi csizmadiamester, emlegette — sokszor dicsekedve — a „kutyabőrt".
mint az előbbiek leírásából már tudjuk, cs.ik akkor ! A városi polgár a „kutyabőrt" kutyába se vette.
De ha a szab. kir. városi polgárnak a nemes
öltözködtek magyar díszruhájukba, h i temetésre
hívták, vagy nagy ünnep alkalmával vitték a pap | származás neiu is imp máit, azért a csizm ilia-cehhez
tartozó mesterek, midőn a többi céhbeliekkel évődtek,
A k ő s z e g i régi j ó v i l á g b ó l .
felett a r meny országot".
mégis
büszkélkedve bivalgattak azzal: hogy az ő
Azonban a magyar ruha dacára, nemes Konkoly
céhük
kulonb, előkelőbb, mert vau köztuü „kutyaXI.
Józsefnek külső megjelenése minden volt, csak daliás
bőrös"
nemes ember is. he van-e nemes ember a
nem. Hiába kívánt a többi mesterembereknél —
Nemes Konkoly József.
német
vargák, esztergályosok, tímárok stb. kozt:
legalább külsőleg — különbnek látszani. Ep ezen
szokták
kérdezni. Ugy-e hogy nincs? Nem is volt.
Egyik nap édes anyám szól édes apámhoz, a I törekvése nem sikerült. Nem ismerte a kőszegi
Legfóiebb
tán a gombkötők kozt, lóvén a gombkötő
tipikus magyar csizmadiamesterhez: oda kiiun a posztósokat, asztalosokat, lakatgyártókat stb. mesés
a
csizmadia
ip ir tiszta magyar ipar. Azért szokta
konyhában vannak a „Kaunkerle" leányok; csizmá- tereket, kik már délelőtt szoktak valami jó „Oábel"a
csizmadiamester,
mintegy megkülönböztetésül a
szárakat hoztak.
fölöstömre menni, nem ugy mint a csizmadiák, kik
(német
vargától,
hozza
teuni, hogy magyar csizinasoha sem jártak „Gabel" re. Nem is tartoztak a
•Jöjjenek be, mondja édes apáin.
diainester.
Engemet a leányok nem érdekeltek, csak a csizmadiák a folyton elégedetlenkedő, a folyton
Midőn bizonyos esetekben a esizmadiamesterek
nevük. Oda lenn a Magyar-utcában (a mostani gáncsoskodó mesterek sorába, hanem azok közé,
alkalomadtán
büszkélkedtek
Konkoly Józsefnek
Király-ut) soha nem hallottam más neveket emle- | kik örültek, ha a tiinármestert kielégíthették.
kutyabőrével,
ne.nes
Konkoly
József
méltán gondolHat ezen „(Jábel"-folöstoinre járók még a városi
fttni, mint Wenzl, Qaoiauf, I'ulster, Kozmán stb.
hatta,
hogy
tarsai
td
nagyobb
tisztségbe,
a „céh
most egyszerre megüti fülemet a „Kaunkerle" név. urakat is fumigáltak, nem hogy egy csizinadiamesterség"
be
szánták.
Mondta
is
gyakran,
bugy
a
í
mestert,
ha
nemes
ember
is
volt
és
bajusza
még
Miféle furcsa név ez?
nemes
kutyabőr
nagyobb
tekintélyt
kölcsönözne
a
ugy
kipederve,
rájuk
különös
hatást
tett
volna,
Annyira megtetszett, hogy midőn a leányok
eltávozták, ínég utánuk kiáltottam és akkor is min mindjárt azt kérdezték, hát hol is van az a céhmesternek. Ilyenkor azonban csakhamar ismét
felülkerekedett a szabad királyi városi polgarnak
dig az utcán, ha velük találkoztam: „Kaunkerle, '„hét szilvafa"?
önérzete
és csak olyant választottak céhmesternek,
Kaunkerle!"
Sajnos! nemes Konkoly Józsefnek, mint a
ki
körükből
származott. S hogy a vallás kérdés
Már nagyobb deák voltam, midőn megtudtam, legtöbb magyar csizmadiamestemek, se haza, se
köztük
egyenetlenséget
ne szítson, egyik ciklusra
hogy a „Kaunkerle" családnak becsületes neve nem földje, sőt még a hét szilvafája sóin volt meg.
katholikus,
a
másikra
evangélikus
csizmadia! válasznémet, hanem magyar: Konkoly.
Sokszor emlegették akkori időben nemes embereknek
tottak
céhmesternek.
Különben
a
céh mesterségre
Nem volt az első eset. Csináltak akkor a a hét szilvafaját, do midőn nemes Konkoly Józsefnek
első
teltétel
mégis
az
volt,
van-e
annak,
ki e tisztségre
kőszegiek
Kaly-ból Failt; Kántorból Kantnert; még annyi sem volt, hat hogy gondolhatta, hogy a
van
kiszemelve,
legalább
háza?
A
ház
nem volt
Bátorból Hadért atb.
posztósok, lakatgyártók, szappanosok stb. mesterszükséges
a
csizinadiacéh
vagyonának,
mely
a céhKonkoly József magyar csizmadiamester, — emberek, kiknek bét szilvafanál még egyéb vagyona
mester
őrizetébe
kerüli,
mintegy
nagyobb
hypotbekinek bosszú, srtvány alakja volt és külső alakjánál is volt, — a vagyon akkor nagyon is a serponyőbe
lógva inkább beleillett volna a szabók céhébe, mert esett — és mint Kőszeg szab. kir. városnak polgárai kájára, — mint akkor mondottak, — erre elég volt
a szabóknak hagyományos mértékét, a W fontot is ugyanolyan privilégiumokat élveztek mint a nemesek, a polgári becsülel, - inkább arra, hogy a céhinester
alig ulőtte meg, — annyiban különbözött a többi a kurta nemesnél meg többet, ezeknek felsöbbségét képes legyen a választási költségeket megfizetni.
esizmadiameslertől, amennyiben mint egyu>tal magyar elismerjék? Tudott a városi polgár ép oly büszke, Egy kis alkotmányos költséggel mindig járt a tiszt
nemes, még hétköznap is magyar ruhában ós kiped- önhitü lenni, mint a nemes, ha meg oly gyikran is ség, inert ily választástól a jo áldomás reményében
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A kőfejtői szőllőkben és a kőfejtőben lehet
dolgozni. A Hozsok—Szerdahely—kőszegi országúton
&27.916
Hirdetmeny.
akadály nélkül lehet közlekedni
Kőszeg, 1916. február hó 2 -án.
A m. kir. minisztériumnak 370/916 M E sz.
Kőszegi JoZttJ r e n d ő r k a p i t á n y .
rendelete értelmében n be nem jelentett, elrejtett,
vagy eltitkolt gabona, tengeri és li-ztkészletek,
továbbá repcemag, lenmag, és kendermag készletek
utólag bejelentendők és közszükségleti célokra beHelyi hirek.
szolgaltatandók.
,
Kitiintetes. Stegmüller Károly tüzérőmagy ki már
Már a városi hatóság az 1400'916 sz. M. E.
béke idején Castelnuovoban volt államáson és a
rendelet értelmében a fennti bejelentésre kötelezett
közeli Lovcsen elfoglalása alkalmaval kiváló érdemegabona készleteket Somogyi István rendőrtiszt által
ket szerzett, ezért legfelsőbb elismerésben részesült.
összeírni rendelte, mi meg is történt, de ha mégis
A hadi ékitményes 111 o. vaskorouarendet kapta.
volnának még olyanok, a kik gabonakészletüket,
Waisbecker János polgártársunk hunyt el mult
illetve a fenntieket be nem jelentették volna, ugy
vasárnap
délben 73 éves korában. Mindig jó egészennek bejelentésére f. évi február hó 7-ig bezárólag
ségnek
örvendett
s megelőző este is még jóizün
határidőt adok.
vacsorázott,
újságot
olvasott és megfürdött, az
A bejelentésok Somogyi István rendőrtisztnél
éjszakát
is
jól
aludta
át,
— reggel azonban hirtelen
eszkozlendők a hivatalos órák alatt.
beállott
rosszullétről
panaszkodott,
majd eszméletleFigyelmeztetem egyidejűleg a város közönségét,
nül
hörgött,
mire
tüstént
orvosért
küldtek,
aki agyhogy ezen bejelentési határidő letelte után az 1109 V*lt>
vérúmlényt
állapított
meg
Nem
is
tért
többé
magász P. M korrendelet értelmében a pénzügyőrség
hoz.
hanem
délfelé
csendesen
kiszenvedett.
Gyors
általi nyomozás kezdetét veszi, melynek során a
szenvedésnélküli
halál
érte,
ugy
amint
azt
magának
f.'lkuttatott gabona, tengeri stb. elkobzás alá kerül,
kivánta. Waisbecker Jánosról köztudott, hogy ifjú
s egyben a büntető eljárás is megindul.
és
férfi korában rendkívül szorgalmas, munkás
Kőszeg, 1916. január 31.
életet
élt s úgyis mint kereskedő és később mint
J'imbritt LilJOS S. k. polgármester.
nagybirtokos céltudatos munkásságának meg is lett
az eredménye, ugy hogy a jól kiérdemelt nyugalomba
450 916
Hirdetmeny.
helyezhette magát, amidőn csakis nagyszámú csaAz 1U13. évi XIV. t. c., mely az országgyűlési ládjáról gondoskodott szeretettel és jósággal. Csak
képviselők választásáról szól, a választói jogosult- midőn a város pénzügyei és gazdálkodása iránt
ságot a regi választójogi törvénytől eltérőleg állapítja ébredt fel benne nagyfokú érdeklődés, hagyta el
meg. Az értelmessegre alapozott választójogosultság nyugalmas otthonát és olyan buzgósággal töltötte
általán s feltételei mellett az uj törvény többek be városa'yai tisztét, hogy bőadatu felszólalásaival
kőzött különös kellékként megkivanja az elemi nép- es terjedelmes felebbez-'seivel valósagos réme lett a
iskola VI. osztályának, vagy ezzel egyenlő értékű városi vezetőségnek és a felsőbb hatóságnak. Az
más iskolai osztály, vagy tanfolyauijsikeres elvégzését. akkori városi ellenzék annyira portálta, hogy végre
Ilyenek a közép-,vagy polgári iskola II. osztá- pénzügyi ós gazdasági reformeszméinek inegvalósitlyának, vagy az elemi iskola IV. os/.tályán felül a/, íiatása érdekében megtették városi számvevőnek.
iparos ós kereskedő tanonciskola II osztályának, Mint ilyen csodás buzgósággal és S Z Í V Ó S akarattal
vagy végül államilag szervezett megfelelő ípars/ak- fogott munkához, de csal: vagy másfél évig viselte
e tisziet, mert részben túlzott szőrszálhasogató
tanfolyam elvégzése.
Akik a fent emiitett iskolai bizonyítvánnyal pedantériája, másrészt a törvényes keretekben való
nem rendelkeznek, illetve azt beszerezni nem tudják bele nem illeszkedése megnehezítette hivataloskodását.
vagy az aki írni, olvasni tud anélkül, hogy az előbb Fizetést nem akart elfogadni, de meit az állással
meghatározott iskolai képzettsége lenne, választó járó honoráriumról le nem mondhatott, azt jótékony
jogultságához megkívántatik, hogy az ezen célból célokra fordította. De a munkához szokott polgárszervezett vizsgálóbizottság előtt igazolja, hogy irni társunk ezután sem pihent. Irodalmi téren keresett
és olvasni tud, miről országos érvényű bizonyítványt szórakozást. Újságcikkeket irt, komoly és tréfás verseket, elbeszéléseket, memoárokat, söt részben sajtó
kap díjmentesen.
Az irni es olvasni tudás Kőszeg városában ala is rendezte, de csak jó ismerőseinek juttatott
akar magyar, akar oéiuet nyelven igazolható. — Az belőle. Különösnek tartották, pedig ő egy igen
irni és olvasni tudás igazolására bocsátható a férfi értékes, tartalmas ember volt, aki, ha alkalmazkodni
nemhez tartozó minden magyar állampolgár, aki és sajátos felfogásából engedni tudott volna, a város
közéletében igen jelentékeny, sőt vezető szerepre
24. életévét betöltötte.
A vizsgálatra jelentkezők, a vizsgálat meg- lett volna hivatott. Temetése kedden délután volt a
kezdésének napjáig d e. a hivatalos órák alatt a temető halottas házából, hol a gyászoló családou és
nagyszámú rokonságon kívül a város közönségének
városi főjegyzőnél I éra. 11. ajtó jelentkezhetnek.
A vizsgalat a jelentkezők részére f. evi február minden rétege megjelent és elkísérte utolsó útjára
13-án délelőtt 9 órakor tartatik a városház köz- a azt derék polgartarst, akinek emléke még soká fog
élni Közöttünk és kinek polgári erényeit a jóra irá
gyűlési termében
nyúló törekvéseit a város története is híven megőrzi.
Kőszeg, 1916. január hó 29.-én.
Gyász érte a Muller Ferenc családot. Muller
JamWitt L/ljOf. polg-irmester,
az allando b i l o t t M ^ elnöke
Ferencné édes anyja, özvegy Mayerbeck Henrikné
magyaróvári magánzónő, ott e héten elhunyt.
2&8 i9i«
Hirdetmeny.
Hir vasi jegyzők orosz fegsagárol. Lapunk már
régebben
megírta, hogy a rohonciak érdemes körAz itteni csapatok a eáki kőfejtő végétől a
jegyzője,
a mi foldink, Gulner László, aki mint
eáki erdő felé harcászati lövészetet tartanak élestoltart.
hadnagy
vonult be a 83. gyalogezredhez, az
ténynyel, még pedig február 8 -án reggel 6 órától,
északi
harctéren
orosz fogsagba esett és mint fogoly
délután 1 óráig.
A veszélyeztetett terület Czák, Gendig, Zeiger a krasznojarszki (Szibériai fogolytáborba került.
Gulner László már több ízben irt hozzátartozóinak.
hegy, Óhaz és l'ogány vonalán belül van.

Városi

ügyek.

Egyik legutóbb érkezett Írásában közli, hogy
krasznojarszki
fogolytáborban,
ahol
meglehetős
kényelmes dolguk van, 30 magyar jegyző, köztük
32

segédjegyző

van

egy

csoportban.

A

jegyzők

csoportjában Vasvármegyéből kelten vannak: Gulner
és Leitgeb József hegyfalusi körjegyző. Fogolytársa
dr. Marton Jenő kőszegi ügyvéd is. Egyébként valamennyien egészségesek és a nap legnagyobb részében tarakkoznak, olvasnak és sétálnak.
A hazairányitott orosz rokkantakat, az itt egybegyűjtött 97 közlegényt és 4 tisztet vivő kórházvonatot
mult vasárnap délben indították ei Kőszegről. A
kényelmesen és nagy gondossággal felszeielt 28
kocsiból álló vonat, melyet dr. Lükő Gusztáv tart.
főorvos megfelelő személyzettel vezetett ide, már
Budapesten felvett 100 rokkanttal jött ide és az
itteni rokkantak elhelyezése után Somorjára indult,
további 100 rokkant felvétele végett. Az állomásra
való kiszállítása a rokkantaknak hat társzekéren
történt, mely célra Deutsch Arthur, Franki Lajos,
Freyberger Sándor, Horváth Lajos, Hacker Samu és
Schwarz Adolf engedték át fogataikat, az elhelyezésükről pedig dr. Klein Miksa törzsorvos, a katonai
tartalék kórház parancsnoka személyesen intézkedett.
Az állomáson megjelentek a katonai állomásparancsnokság, a városi hatóság és a Vóruskereszt-egylet,
utóbbi részéről Chernel Istvánné elnöknő cigarettákkal halmozta el a hazájukba induló rokkant orosz
katonákat.
Eltűnt kőszegi hadfiak. Hosner Antal (1887), ki
a határhegynél 1915. április 11.-én, — Scheck
József (1887), ki Kruzownál 1915. január 14. én, —
Kandweg János (1884), ki Kruzownál ugyanekkor
és Kutnmer István (1890i, ki 1915. május 21. én
Zagorcénél tűnt el és mert a hadvezetőség részéről
nyomozásuk eddig sikerre nem vezetett, a polgári
hatósagok utján is nyomozzák Aki valami hírt tud
felölük jelentsék a rendőrhatóságnál.
Három orosz katonat temettek e héten. Hétfőn
Tanyesdi Írod 30 éves nőtlen Skantup Kutaiski
születésű közkatonát, ki tüdővészben halt meg, —
szerdán pedig Szencsenko Michael 36 éves, nőtlen
Szemedubi - Kanin - Ponoloki születésii, ugyancsak
súlyos tüdőbaj következtében, tegnap pedig l'ugin
Michael 33 éves Szernyiszke születésű özvegy, szintén tüdővész folytán. Utóbbit ina délután temetik s
temeté.-ére elviszik a városi orosz fogolymuukásokat is.
A 18 evesek sorozásanak az elrendelése várható
legközelebb. Ez okból azon tanintézetekben, hol
érettségit kell ez évben tenni, ugyanolyan intézkedések történnek, mint mult évben.
Nepfelkeló utoszemlek tartattak csütörtökön és
pénteken a honvéd kiegészítő parancsnokságnál,
melyeken mint polgári elnök Herbst Géza vármegyénk
alispánja vett részt.
A falehordas gyorsítását sikerült kieszelni
Eddig hasáboukint vállukon hozták a vadászkatonák.
Most a városmajorban vagy 100 darab nyakba
akasztható hordhidat készítenek, melyen két két
katona 10—12 hasábot hozhat le és ilyenekkel lesznek az erdei munkára kapott orosz foglyok is tög1 ilkoztatva. Ilyképen az eddiginél tízszer többet
hozhatnak le naponta, ugy hogy két hét alatt majd
minden tűzifa lekerülhet.
Olcsó hust mértek ki e héten a városházi husszékben. Elejét 180, hátulját J40 fillérért kilouknit.
Sajnos, egy darab állat kevésnek bizonyult a vevók
óriási nagy számának kielégítésére.
Jotekonysag. Eisner Frigyes budapesti nagykereskedő azon alkalomból, hogy katonai szolgálatra
bevonul, a kőszegi ^katonák segélyalapja javára 20
koronát küldött a polgármester utján.

seftelt, mint a többi szegény
egy mester sem maradt el. Egyiknek-másiknak a ha nem tartozunk, akkor miért nincs asztrakáu süve- csizmaszárakkal
csizmadiamester.
A csizmaszár volt különben az
céhmester-választásnak napja volt életének legjobb, gein, amilyent a gazdag gyermekek viselnek.
egyetlen
kelendő
árucikk,
mellyel a zsidó nem seftelt,
Ha a régi jó időben a mi érdemes mesterlegszebb napja.
valószínűleg
azért,
mivel
ezt a seftet a csizmadiák
Ház hiányában kárba veszett fáradtság volt emberünk, midőn a szarvasmarhának régi fontját
tartották
erősen
kezükben.
21)24
krajcárért
mérték
ki,
még
ezen
árt
is
tulnemes Konkoly .Józsefnek azon törekvése, hogy ő
A csizmaszár, mely inkább német elnevezése
kerüljön a céhmesterségbe. Ambíciója kielégítetlen magasnak tartották és a drága szarvasmarhahus
„l'.ihh"
alatt volt ismert, akkori időtjen nevezetes áruhelyett
ennél
sokkal
olcsóbb
„sapszenez"
hust
maradt. Csak egyszerű csumadwm^sier maradt
cikke
volt
heti piacunknak. Ide a falusi nép hozta
fogyasztottak,
melynek
fontja
7—10
krajcár
között
továbbra is. ki legfölebb még csizmaszárakkal seftelt.
mint
kelendő
portékát, melyet érdemes csizmadiaváriált,
akkor
teljes
joggal
vethetem
fel
azon
kérA magyar csizmadiamesterek, bár egy céhnek
mestereink
20—40
krajcárért összevásároltak. Az
dést.
első
sorban
a
tisztelt
polgármester
úrhoz,
voltak tagjai, mégis két kategóriába os/.oltak. Az
kinek
annyi
gondot
okoz
polgártársainak
élelemmel
elnyűtt
csizmaszárakból
készültek a fejelt csizmák,
első kategóriába tartoztak, kiknek háza vagy egyéb
való
ellátása,
miért
nem
lat
el
minket
e
drága
természetesen
olyan
fényesen
kisubi.-zkolva, hogy
ingatlan birtoka volt és legénnyel dolgoztak. Ezek- j
világban
„sapszenez"
hússal
?
mely
a
régi
olcsó
még
a
gyakorlott
szem
sem
ismert
volna rá az
nek meglehetős kuncsaftkore és jobb sorsuk volt. A
másik kategóriába azon csizmadiák tartoztak, kiknek: világban oly nagyon bevált. E kérdés felvetésére elnyűtt csizmaszárra. A fejelt csizmákat ismét a
semmi vagyonuk nem volt, kuncsaftjuk kevés és még az is buzdít, mivel egy kaszinói tag, midőn falusi nép vásárolta, ritkán telkes gazda, hanem a
inkább a vásárokra dolgoztak. Ezeknek élete hatá arról beszélgettünk, hogy előbbi időben rendesen telkes gazdánál szegényebb zsellér vagy napszámos
rozottan sanyarúbb volt, mint az első kategóriába birkahúst is mértek ki közfogyasztásra, azt jegyezte ember. A csiztnadiamosterre különben teljesen mindtartózó csizmadiáknak, azért előbbiek jövedelmük míg, hogy a birkacomb foghagymával egyike a egy volt, akárki vette a fejeléseket, őiet csak a
fokozásara elnyűtt csizmaszárakkal sefteltek E sef- legfinomabb csemegeknek. Legfinomabb csemege V profit érdekelte, levén a fejclésből nagyobb haszna,
telés nem hozott azonban valami nagy hasznot, O h ! ebben a drága világban mily nagy élvezetet mint az uj csizmából. íme! az elnyűtt csizmaa foghugymás birkacomb szarakkal való hajdani seftelésnek titka' és egyúttal
legtöbbször csak egy pakli dohányra valót, vagy fog nekem nyújtani
annyit, hogy egy font „sapszeuez" hust vásárolhatott, i (életemben sem ettem még), ha a városnak urai a titoknak megfejtése.
Heti piacunkról már régebben eUünt az elnyűtt
Miután sokszor hallottam, hol Draskovits Jánostól, hol elrendelik a birkahúsnak elárusitását. De ha oly
e^yéb csizmadiák szájából, hogy rendesen „sapszenez" finom csemege a foghagymás birkacomb, miért nem csizmaszár, melyhez annyi ifjúkori emlék fűződik.
húsból készült levest esznek, szuleiin pedig nem, ették a c izinadimesterek * Ez oly kérdés, mely előt- Hiába néztem heti piacunkat, már nem kerül ide
marad, mert azok a csizmadiák, csizmaszár. Megszűnt a seft, amint megszűnt lenni
miután utóbb mint tanuló a/, iskolában már meg- tem örökké rejtély
4
kik
„sápszenezf
fogyasztottak,
már rég porladnak a csizmadiamester is De megszűnt a „sápszenez"ismerni tanultam az összes házi állatokat, éppen
a
fold
alatt
Nem
gondolhatok
most
egyebet, mint hus kimérése is, mintha ilyen hust csak a szegény
csak a „sapszenez" allatot nem, hát egyik nap azt
azt,
hogy
a
csizmaszárakkal
való
seftelés
nem hozott
kérdeztem édes anyámtól, mondja meg, milyen allat
csizmadiainester fogyasztotta volna.
annyi
profitot,
hogy
abból
birkacombra
jutott
volna,
a „sapszenez", melynek húsából rendesen a DrasMás időket élünk, mis emberek járnak, kik
kovic* és a többi bácsik táplálkoznak ós miért nem hanem csak a birkahúsnak elejére, mely a combnál másképen gondolkodnak, másképen éreznek, mint
kapunk mi is ilyen „sapszenez" hust. Te TsaperI, olcsóbb volt. Még az akkori olcsó világban is a szegény régi mesterembereink Dráskovits János, Krach János,
mondja édes anyám, a „sapszenez" nem állat, a csizmadiamesternek arra kelleti tekinteni, mi olcsóbb ! nemes Konkoly József s a többi érdemes mesterbirka húsát mondják „sapszenez" nek, de csak a
Miután nemes Konkoly József a csizmadia- ember az olcsó vjlagban még marhahúsból készült
szegény emberek eszik. Akkor tudtam meg először, mestereknek második kategóriájába tartozott, hát levest sem evett. Bizony nem. Neki akkor még a
hogy nem tartozunk a szegény emberek kozé, de bizony
mellékfoglalkozáskép ő is csak elnyűtt marhahús is draga volt. De ette a Bsapszenez'l-hus-

Élelmezési értekezlet a polgármesterrel. Kenyér képező főtéri, emeletes házat 35 OK) koronáért,
és Ügyellátás ügyében értekezletre hívta össze a melyet megfelelő átalakítás és jókarlmhelvezes után
>lUrmester mult kedden a molnárokat, liszteláru- üzlete és ipara céljaira rendez be
P ' S pékeket, cukrászokat, bábsütőket, vendéglöUtosorozások. A vármegye alispánja a cs. és
•1 kávéhaztulajdouosokat és bőséges magyarázattal kir. hadkiegészítő parancsnoksággal egyetértőleír az
figyelmeztette a legújabban miniszterileg elrende t 1916. évben megtartandó utósorozásokat február 21,
jTfeti szigorúan végrehajtandó intézkedésekre, melyek április 20, junius 21) és augusztus 21. napjára tűzte
f liszíElhasználás mennyiséget, a többletkészlet ki az eddig szokott helyiségben délelőtt 9 órai
vaizv in ÓL' őrletlen
kenyérmagvak
bejelentésére kezdettel. Az alispán utasította a járási főszoJgaköteleznek a cukrászokat és bábosokat arra hogy birák -t és a rendőrkapitányt, hogy a járásaikban
sütemények céljára lisztet tel nem használhatnak, a található utósorozás alá jövő férfiakat lehetőleg
pékeket, vendéglősöket és kávésokat arra hogy teljes számban rendeljék be a februári utósorozásra
szigorúan csak kenyérjegy ellenében adhatnak el
kenveret egyben ennek nemcsak országos, de helyi
A munkasügyi panaszbizottsagok és a katonai
érdekű fontosságát is megmagyarázva és arra is felügyelet alá helyezett gyárak munkásainak munka-,
fiirveluieztetett, hogy az eltitkolást 2CKK) koronáig bér- és szolgálati viszonyára vonatkozó honvédelmi
tenedó pénzbirsággal és 0 hónapig terjedő elzárással miniszteri rendelet részletes magyarázó szöveggel
büntetik és hogy feljelentöknek vatzy pénzügyőri megjelent. Az uj rendelet nálunk egészen újszerű
közegeknek az elkobzott be nem jelentett mennyi- szociálpolitikai rendszere megérdemli, hogy az érdekelt
ségek után befolyt érték egy-egy ötöde jár, tehát munkaadókon,
munkásokon
és alkalmazottakon
mindenki a legnagyobb lelkiismeretességgel csele kivül a közönség is megismerje, inert az ittlionkediék nehogy súlyos következmények sújtsák s maradottak széles rétegeinek érdekeit öleli fol. A
végre hogv a bejelentési határid > e hó 8.-án jár le. könnyen áttekinthető, ügyesen összeállított kis füzetet
\/
e g v e s
szakembereknek feltett kérdéseikre még Jászai Samu, a Szakszervezeti Tanács titkára irta
külön "is megadta a szükséges felvilágosítást. A és a Népszava könyvkereskedés adta ki. Ara 30 fii.
vámörlő malmokban elhelyezett liszt- és gabona- Kapható minden könyvkereskedésben.
készletet is jegyzékbe vették és e malmok a jövőA Magyar Vórös Kereszt részére mult héten
ben'kizárólag csak őrlést végezhetnek, de kiesinykönyvkereskedésében Kovács (Jyula
beni liszteladással, vagy lisztigénylők megrendelései- Róth Jenő
nek teljesítésével nem foglalkozhatnak. Az idegen 4 K-t adományozott — M e l e g r u h á t és t é p é s t
forgalomra való tekintetből egyes szálló és bejáró pedig Szomor Lajos, báró Babarczy Sándorné, Ev.
vendéglők és kifőzőhelyek megfelelő számú kenyér- elemi leányiskola IV—VI. osztálya.
jegyet kapnak. Ha háztartást vezető helybeliek vagy
Ismertetes Dr Kovács Sándor: Hogyan gyakokatonák étkeznek vendéglőben, kenyeret magukkal roljunk? Régóta elismert tény, hogy a gyakorlásnak
kell hozniok, ami érthető, mert ezek részére a nekik nemcsak mennyisége, hanem minősége is döntő
kij.ro mennyiség ki van utalva. Minthogy pedig befolyású az elérhető eredményre. A zenepedagógusok
minden gabona- és lisztkészlet a város élelmezésére ezt jól tudjak. De ez irányú összes utasítás tik igen
van nyilvántartásba véve, bármily uton és módon általános kijelentésekben, mint „lassan gyakorolni"
a város területéről való elvitelét a legnagyobb vagy „külön kézzel gyakorolni" szoktak kimerülni.
éberséggel kell ellenőrizni és ez egyben minden Hány fiatal zongorista akadt már meg a „hogyan
jóravaló embernek kötelessége is. A rendőrhatóság gyakoroljak?" problémáján! E kérdés megoldása
ezen rendelkezések szigorú betartását igen gyakran ina, mikor a hangszertanulás oly általánossá vált és
fogja ellenőrizni, mert elsőrendű városi érdek, h o g y amikor az előadó művésztől a szellemi és technikai
az élelmezés e legtontosabb cikke körül városunkban készség oly magas fokát kívánjuk meg, égetőbb,
augusztusig fen akad ás ne legyen.
mint valaha. Hiszen a helyes gyakorlás nemcsak a

Heti krónika.
Uj politikai part. A képviselőházban tegnapelőtt uj
politikai part a l a k i r ' A z ülés alatt Polónyi liéza híve
it tanácskozásra uivta ős ze. Az értekezlet kimondotta az uj párt megalakulását. Az uj párt tagjai
Polónyi (iéza. Hol ó Lajos, Barta Odon, nagyatádi
Szabó István, Herceg Sándor, Nóvák János. Megígérte belépését dr. Giesswein Sándor is
U|dbb gabunavasarlasunk Romani&ban. A román
kabinet tanécskozásán a foldmivelésügyi miniszter
közölte, hogy Ausztria-Magyarország és Németország
ujabb ajánlatot tettek nagyobb mennyiségű gabona
megvásárlására. A tárgyalások a központi hatalmak •
kai megkezdődtek Egyelőre 100,000 waggon tengerire
alkusznak. A minisztertanács utasitasokat adott a tárgyalások folytatására.
Nemet tanitas a bolgár középiskolákban A bolgár
közoktatásügyi miniszter törvényjavaslatot nyújtott be
a szobranjehez a német nyelvnek a bolgár középiskolákban vali) kötelező oktatása iránt. Németország biz
tositotta Bulgáriát, hogy elegendő tanerőt fog rendelkezésére bocsájtani.
Dr. Richter fele Anker-Liniment. (Japsici compos
Hz a szer az Auker-Pain Expeller pótlására szolgál,
rendkívüli bevált háziszer, amelyet fájdalomcsillapításnál, bodörzsölésnél, köszvény uél,
rheumatikus
fájdalmaknál, meghűlésnél, megbénulásnál, Ischiasnál síb. a legjobb eredménnyel alkalmaznak. Az
Anker Liniment nagy elterjedtsége a legjobb bizonyítéka ezen szer kitűnőségének s egy házban sem
szabad hiányoznia. Ezen szer különösen olyan
egyéneknek ajánlatos, asik sokat tartózkodnak a
szabadban, akik gyakori időváltozásnak és igy
könnyen meghűlésnek vannak kitéve. Így például:
katonák, gazdászok, erdészek, vadaszok, földmivesek,
halászok, hajósok, kivándorlók stb. és azonkívül
turisták megerőltető turak előtt és után, egyáltalában
mindenféle utazó egyéneknek, mert ez a szer gyors
és biztos segítséget nyújt.

Köszönetnyilvánítás

Az orosz foyolymunkasok végre megérkeztek. A végleges siker alapfeltétele, hanem rendkívüli időváros már régen kérte őket, ineg is sürgette sokszor, és erőmegtakaritást is j.-lent. A zenepedagógia ezt
de mindhiába volt. A polgármester ennek folytán az alapvető problémáját világítja meg dr. Kovács
kiküldte a rendőrkapitányt az ügy elintézésének sze- Sándor könyve. Felhasználva a modern kísérleti
m é l y e s megsürgetésere, ami eredményre is vezetett lélektan és kísérleti pedagógia eredményeit, a gyas hogy alkalmas embereket kiválaszthasson magának, korlás pontos rendszerét allapitja meg a szerző,
a nyéki táborból kérte kiutalni, honnét tegnapelőtt mely a leendő zenész munkájának minden mozzaösszesen Gti-an érkeztek ide. Azoknak az iparosoknak \ natára vonatkozólag pontos útmutatással szolgál.
és kisgazdáknak, akik maguk látják el az orosz Még a tulajdonkópeni gyakorlás megkezdése előtt
munkást, a polgármester mindjárt a vasúton adta át |történik az oly fontos „szellemi beállítás": a cél
az előjegyzett oroszokat, — a többit az l'jfürdő kitűzése; ezt követi a kitűzött cél elérésere irányuló
helyiségében helyezte el s ott is kapják ellátásukat, folytonos erős akarási folyamat és az ábandó
miről Csapodi Kálmán városi számvevő gondoskodik, 'önellenőrzés. A végeredmény szempontjából egyik
mig ellenőrzésüket a rendőrség és a katonai őrsze- legfontosabb követelmény az, hogy a már legelső
mélyzet is végzi. Jott földműves, napszámos, bognár, eljátszás is hibamentesen történjék. M rt a hib.is
asztalos, szabó, cipész, kertész és egy tolmács is, benyomás ép oly nyomot hagy az emlékezetben,
aki a csoportban dolgozókai a munkaadó kívánsága mint a helyes. Ebből következik a lassú gyakorlás
szerint irányítja. Amennyiben még egyes iparosoknak követelménye. Semmit sem lehet a végtelenségig
vagy gazdáknak, esetleg másoknak is munkaerőre tanulni; egy idő múlva a darabot félre kell tenni,
lenne szüksége, eziránt a polgármesternél jelentkez- pihentetni és újra felfrissíteni. Az első eljátszások
hetnek, hol az előjegyzés sorrendjében és az ellátási d intőek a darab megtanulása szempontjából. Ezek
napi költség megtérítése fejében kaphatók, de ter- után a szellemi tanulás testi feltételeit fejtegeti a
mészetesen olyan időben, mikor a város őket nélku szerző és a napi 4—4' 2 órai gyakorlási időt ajánlja,
lozheti. Fogolymunkások most azért szerezhetők oly mint maximumot. Főelvul állapítja meg: a szellemi
nehezen, mert legnagyobbrészt már ki vannak adva részt tudatossá és a testi részt automatikussá tenni.
es mert a hadvezetőség és az állami és hadsereg- A könyvet Rózsavölgyi és Társa cs. és kir. udvari
szalhtó üzemek számára szükségesek.
zenemű és könyv kiadócég, Budapest, IV,, SzervitaHazvetel. Jesztl József helybeli szűcsmester ós tér 5 adta ki. Ara 150 korona.
kalapkereskedő megvette a Kőszegi Altalános Takarékpénztártól az előbb a Jánosa család tulajdonát

Mindazoknak, kik felejthetetlen jó fér
jein, ill. apánk, apósunk és nagyapánk

Waisbecker

magánzó úrnak
temetésén résztvetlek, vagy részvétüket
bármi módon nyilvánították, ez uton is
hálás köszönetünket fejezzük ki.
Kőszeg, tí)16. február 4 -én.
A gyászoló cselád.

>»«j»»»ri.ea bktkJi t bar tér*c kkiJAk»4 ét 4it*14feaa
kin*) alal :*cjot>b

fájdalomcsillapító bedörzsölő
m»fbtilAa, rhrama, k m i u n r , i n n e n i d , tarok , mail- «a hátfala
•ti. rwtt'iboa
Dr

-

aj.

Hadi híradó (legújabb felvetelek a harctérről).
„Színpadi varazs." (Színmű 4 felvonasban a
színházi életből. A hírneves Moissi A. a főszerepben.) Egy csiklandós pont. (Vígjáték.)
Elóadasok tartatnak vasarnap d. u. ' i4, este 6
es Vjö órakor.

V i d é k i

h i r e k .

R l . b w r fal*

Horgony-Liniment..:,^
H o r g a n y - ( * a i n * | ] x p e l l e r póüék*.

ÜT»«ja K -•». I.«0, r-.
lapkaC. cjr6ffyat«rt4r«kbka
knitailaaül ka . . A r t a j
•roaaiáahok" c i m t m l>r Ki-.v-r f»l« *j*Kyaa»nürba
Prk«k 1. Kliakboibau. t.
l«NtWI

Az „Elektro Bioskop" február 6.-iki műsora:
levest agyesegyedül azért, hogy tartozását, portióját
megfizethesse. Az ujabbii forintos mesterek, különösen
a uéiuet vargák kozul nem egyszer láttam, ki a
drága világban hazavitte a drága malacot. Másnak
drag.i volt a malac, neki nem. De ez nem is fizeti
meg tartozását, adóját pedig a kincstár mint behajthatatlant töröltetheti.
Vau tehát alapja, ha a régi jó időket emlegetjük Szegényebbek voltak ugyan az emberek, de
több volt bennük a beesületérzés és nagyobb a
megelégedettség.
Nemes Konkoly József szinte becsületes, megelégedett c: izmadiamester volt egész életén és —
szegény Becsületességénél csak a szegénysége volt
nagyobb. Talán azért is, mert feleségének mint
nemes ember hitvestársának derogált a háztartás
költségeihez más téren kifejtett munkássággal —
mint egyéb mesterembereknek feleségei tették —
hozzájárulni. Ha neki derogált, akkor derogál a
férjének is a temetéseknél való közreműködés —
mondották a csizmadiák — és nem hívták meg
egyszer sem halott vivőnek. Nemes származása egy
Kissé hetykévé lette. Más hibája azonban alig volt.
Szegény nemes Konkoly Józsefi Senki nem
tud már rólad. Sokat küzdöttél, fáradtál, dolgoztál,
mindamellett egyéb béred nem lett itt a földön, mint
az, ami Petőfi hires nemesének, kit végre „égbe vittek
angyalok". Ep jókor, mert különben ő is oda jutott
volna, hova a többi szegény csizmadiainester — a
szegényházba.
Egyik leányát egy dragonyos vette el, ki
azután egész famíliájával Amerikába vándorolt.
Azért nincs már hire a „Kaunkerle" famíliának.

János

ittttMtl

Meghívó.
A nagycsömötei gyöngyösmelléki
önsegélyző szövetkezet

ez évi rendes közgyűlését

Eszterhazy Mulos hercegnek a német császár
a német Vöröskereszt első és harmadosztályú díszjelvényét adományozta, mint a magyar Vöröskereszt folyó
nek német harctéren is eljárt főmegbizottjának.
tartja

évi február

ho 20. an délután 3 orakor

a szövetkezet helyiségében, melyre
t. tagok tisztelettel meghivatnak.

a

Templomepites Derfoldön A leégett templom
— hála a kedvező időjárásnak — szerencsésen tető
Tárgysorozat:
alá jutott. Fedőauyag gyanant eternitet alkalmaztak.
Mint kegyes adományok a költségek fedezésére a
1. Igazgatósagi jelentés.
plébánia hivatalban befolytak: Eszterházy Miklós
2. Felügyelőbizottsái; jelentése.
herceg öüO K, Bauer József városlődi esperesplébáuos
3. Zarszámadás előterjesztése s felmentvény
100 K, Mészáros Kálmán plébános 10 K, Schlűgerl
tisztelendő Sopronbol 8 K, összesen 618 K. A kegyes megadása.
adományokért hál 's köszönetet mond a hitközség.
4. Tisztanyeremény felosztása feletti hatáA lisztkeszletek osszeirasa. Az egész vármegye rozat.
5. Indítványok.
területén serényen folyik a liszt- ós gabonakészletek

számbavétele és a munka immár befejezéséhez is
A zárszámadás és mérleg a szövetkezet helyiségében
megtekinthető.
közeledik. Az eredmény kétségtelenül megnyugtatóbb
Indítványok
a közgyűlés előtt 8 nappal az
mert bár határszéli vármegye vagyunk, ugy látszik I
igazgatósághoz beküldendők.
a csempészés nem rövidítette meg a lakosságot:
Az igazgatósag.
nagyobb mennyiséggel.
'

Műveltebb leányok,

Egy tanonc
jó

iskolai

bizonyítvánnyal

felvétetik

kik a magyar vagy német helyesírást jól ismerik, ezen lap nyomdájában felvétetnek és a
lap
betűszedésben kiképeztetnek.
Rövid idő múlva
• j ó keresethez jutnak.

.e

kiadóhivatalában.

Szombathelyi

Jakarékpcrutár

J^csAvénvtarsaság

k ő s z e g i fiókja,
Kőszeg, liirálv-úl

Struez szálloda

község

teljesen berendezve, 5 kat.-hold

^téteket jelenleg nettó 4 % . 0 s kama2
tosásul
betéti könyvecskére és folyószámlára. A kamatoz ás a betelet követő napon kezdődik
betét kifizetéseket felmondás nélkül eszközöl.

Leszámítol:

henger-műmalma

hozzátartozó

kert,

mellett.

Elfogad:

Malom-bérbeadás.
IYUÖhís/ló

((. «,/„

szántó

és

»l'«rasus
üzleti es magánvalmindenkor a legelőnyösebben

tókat

Folyósít:
földbirtokokra es városi hazakra ; m a g a -

sabb k a m a t ú kölcsönöket a l a c s o n y a b b
k ö l c s ö n ö k k é valtoztat (convertál)."
|U

Értékpapírokat:

réttel, 1916. évi július hó 1-ével

'

kainatu

folyamon ws.-. e- e.a.i

t

Szelvényeket:

b é r b e

költségmentesen bev.ilt, S/íflvény— :. i
i sselvénj
alapjan díjmentesen beszerez

a d a t i k .

Átutalásokat,

A malom igen jó forgalmú, vasúti állomása helyben van.
A bérletre vonatkozó közelebbi adatok a község elöljáróságánál
megtudhatók.

A község elöljárósága.

lcnzctó-.ck«t eszközöl
mely piacán t

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

É r t é k p a p í r o k r a : -'J1^;11Sorsolás a l á e s ő
Értékp
a p' í r o k a t
'

:11

vil.i.-i Kr .
sen

'.árokra

1
' ' " Vbiztosit
tesseg eil-.i

1
lesi j

at . es/

Tekintettel, hogy hazánk legnagyobb
pénzintézetedéi a
Pesti Hazai Első Takarékpénztár I". ,yesülettol szoros összeköttetésben all, mindenfele takarékpénztari es banküzlet
megbíz st a legelőnyösebben bir lebonyolítani.
Mint az Első Magyar Altulanos biztosító társasag ügynöksége mindenlV-le biztosítást eltogud es íelvilagositassai keszS' ggel szolgai.

Központ: Szombatiielyi (regi) Takarekpöiiztar
Szombathely

M e g h í v á s

a

kőszegi

Alakult: 1837-ben.

Alaptöke 1,600.000 k >r. T a r t a l é k o k : 400.000 kor.
Takarékbetétek 15 m i l l i ó k o r o n á n f e l j l .
Saját tokéi 2,250.000 k o r o n a .

takarékpénztárnak

1916. é v i f e b r u á r h ó 28-án d é l e l ő t t 10

2

V

órakor

d j ii li

k a t o n á i n k a t a 25 év óta kitűnően bevált
Millió ember haszn á l j a saját j a v a r a

Kőszegen sajat helyisegeben tartandó

rendes évi

é

közgyűlésére.

KÖHÖGÉS,
rekedtség,
elnyálkásodás,
görcsös
es s z a m á r k ö h ö g é s ,
hurut,
légcsőhurut
ellen, valamint hülések megakadályozásara, enetfogva minden katona szívesen túladja!

V

Tárgysorozat:
1. Az igazgatósag es felügyelő bizottság jelentése, az 1915. évi üzletkimutatás és mérleg előterjesztesc s hatat ozathozatal az 1(J15. évi tiszta nyeremény
felosztasa és a felmentveny megadása felett.
2. Igazgatósagi alelnöknek és felügyelő-bizottsági egy rendes és egy póttagnak 2 evi és 5 igazgatósági tagnak 3 évi működési időre való valásztása.

a . 3 fenyővel'

fiinn

OIUU
A közgyűlésen az a rés/,vényes bir szavazati joggal, akinek részvénye 3 hónappal
a közgyűlés előtt a takarékpénztár részvénykönyvében nevére bejegyeztetett s aki részvényét
u szel vény ivvel együtt 8 nuppal a közgyűlés előtt a takarékpénztárnál letette.
Az uzletkimutatás s mérleg a közgyűlést megelőzőleg 8 nappal az intézet helyiségében betekinthetők.

nosoKtol

Csomagja
SCHAAR
LENDVAY
M é m t a l

i legjobban igazolják biztos hatásukat
«'s közkedveltségüket.
20 fillérért, szelence 60 f.-ért k a p h a t ó
J Ó Z S E F fü«erfcereakedé>éh>n, valamint
LAJOS és KÜTTEL
DEZSJ
gygyKőszegen és as tteeses g y i p i m H n l b n .

Kőszeg, 11)16. évi január hó 27.-én.

Az igazgatóság.

Ha szüksége
körlevelekre, számlákra,

van
cégnyoinásos

levélpapírra, borítékokra vagy levelezős

í t i u t a r r A m f x / . a m inrjijrni

-Je

j ta s

Kizessen eiö
a Vasárnapi Újságra!

lapra, továbbá meghívókra, műsorokra,
belépőjegyekre, falragaszokra,
étlapokra,

címkékre,

azután

névjegyekre,

gyászjelentésekre, táblázatokra, árjegy-

a í c j K e d v e s c b b kepes o v c n u c k l a p .

zesekre vagy bármely a könyvnyomdá-

VASÁRNAP!
ÚJSÁG

szat szakmájába vágó munkára, akkor

a legrégibb, legkedveltebb
illusztrált hetilap.

könyvnyomdájához

ÖTVEN NYÜLCZADIK
Szerkeszti H O I T S Y

ÉVFOLYAM

forduljon a legnagyobb bizalommal csak

Rónai Frigyes
K ő s z e g , V á r k ö r 3 9 . ( R o t h Jeno-fele ház).
hol minden felsorolt és fel nem sorolt
nyomtatványt

a

mai

megfelelően csinos, modern és ízléses

PÁL.

Előfizetési ára: egész évre 20 korona,
félévre 10 korona, negyedévre 5 korona.

M u t a t v á n y s z á m ingyen.

kivitelben
::

::

a
::

legolcsóbb
szerezhet be.

ijh/A

m

ii

j <jei 11

::

mellett
::

::

Kozigazgatasi nyomtatványok nagy raktara.
ser íBezirkskalender"

látván

árak

,JCoszeguidéki J í é p e s n a p t á c " ,

Előfizetéseket elfogad

Ám

kor igényeinek

és

„gün-

„3{en>atski

a „ Y . ^ r n a p i U j ^ f kiadóliivilala

JCalendar S v . jRntona ^ a d u a n s k o g a "

iFRANKLINTAKSULAT)

kiadóhivatala.

Bjü.ipest,

I V . , E.;yi t e m - u l C i a

4.

az.

Nyomatott Rónai Frigyes könyvnyomdájában kőszeg.

