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készülve és berendezve egy.Utalan nem volt, de földben, olyan helyen is ahol a közeli városban
nem volt erre felkészülve — valljuk meg az nagy száinu
katonaság van. Megfelelő érintigazat — a hadseregünk cs egészségügyi szer- kezés és a közös érdekek kellő gondozása melIrta Almássy L á s z l ó országgyűlési képviselő.
vezetünk sem. A teny az, hogy magaban a lett, ennek megtörténnie nem lett volna szabad,
A háborúnak a közélet szemponijabol az háborúban tanultuk meg, hogy ini a haboru hiszen a fölös számmal rendelkezésre alló katoelső tanulsága az, hogy a mezőgazdasagi élet s ez azutan a vezetők es szervező és szerveze- nasag a sajat erdekeinek sérelme nélkül könnyen
berendezkedese, a föld gazdasági felhasznalasa tek érdemes es gyakorlati életkepessege es rater- elvégezhette volna a szóban levő mezőgazdasági
elsősorban közerdeket kepez s csak azutan jön inettsege, hogy nem csak megalltak helyüket, munkát.
a földtulajdonos magánérdeke, jogos magán- hanem győzni is tudtak.
Igen sok mondanivalóm volna még e kérérdeke, azonban a kettő olyan előnyösen egyezA mezőgazdasagi faktoroknak számolni désben, de egy cikk kereteibe nem fér el mintethető össze, hogy a közérdek erős és in- kell a háború tapasztalataival s azzal a helyzet- den, s igy azzal az elvi kijelentéssel fejezem be
tenzív szolgalásával a földbirtokos
jogosult tel és hivatassal, amelyet a mi mezőgazdáságunk fejtegetésemet, hogy a mindnyájunk altal várt
magánérdekei
még előnyósebben érvényesít- a nagynémet világbirodalommal szövetségben, harci sikereinknek megfelelő bedének nyugalmas
hetők. Vagyis a közérdek és magánérdek, a ezen a teren mint elsőranu tényező hivatott napjai lesznek alkalmasak arra, hogy a hivatalos
termelés és fogyasztas nem elkülönített, izolált betölteni.
és az autonom tényezők megállapítsák a mezőszigetek,
hanem egy összefüggő
folyamat,
Nagy és szép feladatok azok, amelyek a gazdaság feltétlenül szükseges produkciójának
amelyet létesíteni, szervezni irányítani kell. A haboru utan mezőgazdaságunkra
várnak és mennyiségét, es a termények bajait, az ehhez
haboru gyakorlati tanulsága az, hogy a háború pedig háromféle sze.npontbol, először: Ausztriá- a haboru idején is feltétlenül szükséges emberi
nem all magaból a csatatéri
harcból, az vá! es a nagy nemet birodalommal való viszony- s állati erőt, gépeket és eszközöket; programszeellenseg előtti támadásból és védekezésből, latban a kivitel szempontjából, másodszor: sajat rűen dolgozzák ki es hajtsa* vegre a haboru
hanem a haboru uralkodik
a
közgazdasagi hadseregünknek a bekében és haboruban való tapasztalatai alapján a fogyasztás gócpontjainak
életben is. Ez a harmadik háborús terület, ellatása erdekében s végül a saját fogyasztó a termelés központjaival, utak, vasutak altal való
amelyet a modern hadviselés feltár.
közönségünk kielegitese. A mezőgazdat a ha- ószekóttetést s e szervezetet a fölösleg megMontecuccoli szerint a háborúhoz
csak boru utan a kózeidekben abba a helyzetbe takaritasaval, és lehető megóvásával es elraktapénz kellett és ma azt látjuk, hogy a pénz a kell hozni, hogy olcsó tőke és munkaerő a rozasával akként valósítsák meg, hogy semmiközgazdasági szempontból
egyaltalan
nem • termelest ugy a minőség, mint a mennyiség féle helyzet ne idezhesse elő a nagy fogyasztási
elegseges, csak egy rideg és hideg eszköz, | szempontjából emelni tudja, elvégre nálunk a cikkekben
azt az
aranytalan
áremelkedést,
amelynek valódi értékét a közgazdasági elet mezogazdasag az alapja az egesz közgazdasagi amelynek a mai súlyos napokban, különösen a
céltudatos funkcionálása,
gyors
egészséges etetnek s ebből kifolyolag az ailanii es társadal- csekelyebb, fix javadalmazasra utalt osztályok
mi szervezett megfelelő tunkcionalasanak. Csak érzik a terhet, mert hiszen ma a hábru folytán
irányban vezetett produkciója ad.
A haboruban nemcsak a hadsereg és nagy vonasokban szólok, amikor azt mondom, származott
élelmezési mizériákat inkább
a
az egészsegügy organizációja döntő tényező, de hogy a fold megerdemli, hogy vele foglalkoz- polgári, mint a katonai elem érzi es ez jobban
ezekkel egyenragu faktor a közgazdasagi élet zanak, hogy a tulajdonos annak termelókepesse- van igy, mintna fordítva volna, de még j o b b
beszervezese is, mert hiszen ebben fekszik a vel es erejevei tisztaban legyen. Meg kell való volna, ha egyik sem erezne. Ez az ideális áltömeges tápláló erő. A közgazdasági eletben silani a közgazdasagi szervezetet a beke es a lapot, ennek megvalósítására kell törekednünk,
nálunk Magyarországon első tényező a mező- haboru idejeie. A mezogazdasagnak ugy a főid Ez a háború tanulsaga, amelyen okulva kell
gazdáság, azon szállóigéve valt mondat szerint, müvelesnek, mint az allattenyezstesnek a nagy cselekednünk.
allami cs kozerdeknek szempontjából kell behogy akié föld, azé ország.
A háború tanulsagai gyakorlatilag győztek szervezettnek lennie.

A háború mezőgazdasági
tanulságai.

meg bennünket arról, hogy a mezőgazdaságot
Ehhez pedig alkalmazkodnia kell a kóziranyitani, szervezni" s a kuzszempontok erdeké- lekedesi es forgalmi politikanak is, de segítben a maganjogi igények megvédés es ervenye- séiiere kell sietnie a katonai szervezeteknek is.
sitése mellett, vezetni kell. Mezőgazdaságunk
Hogy gyakorlati példával éljek, különösen
egy világháború viharaira és küzdelmeire fel- a felvideken igen sok krumpli benn maradt a
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A kőszegi régi jó világból.
XII.

Szerelem és alkohol.
— Thury Márton. —
ludom, hogy elődeink sem voltak mind tökéletes emberek, akadt kőztük is akárhány telo gyarlósággal fogyatékossággal. Ha azonban városunk
muitjanak történetébe elmélyedünk és megismerni
tanuljuk azon alakokat, kik városunknak sorsát
niezU'k, el kell ismerni róluk azt, hogv szűkebb
nazajukon bensőbben, igazabban csüngtek, mint mi.
0111 ,n

">J''Q alap nélkül mondottak az idegenekről:
„jött-ment népség-, mely nem simult elődeink
szokásaihoz.
Klődemk egyéb alkotásaik mellett szépészeti
alapot létesitottek, mely sok ezer forintra rúgott,
k szepitéii alapnak rendeltetése volt — nove
Im«i • T Í . m i i r
városunknak külső szépségét
emeim. Akkori időben mindenkinek szemét szúrta
oly cé
alt M«f-Cr
« tulajdonát képező és a főteret
U7 U U 6 8 t l
v ,t,mi
'
«"Kelyébe épitett emeletes ház,
;
V m0 ?, t Sch *ffer Lipót boltjának térsége
r , l l l
S ?
' , U ,
pékboltok Városunknak
l,Al u
«m I fii«ná T , í
"építési alapból a/, imént
említett épületeket megvetlek és a főtérnek csinos í t á s szempontjából leront hullatták.
IBPIHÓW
épületeknek tulajdonosai a városnak tervét
lal ilu ik
h
; ' <
előmozdították azzal,
hogy épületeikért oly „erény árt követeltek, amit a
b í S h h n 0 f l k Ü l nu, Kadott. Azért állítom, hogy
bensőbb ahru.sta érzet hevítette elődeinknek keblét!

Hirek a háborúról.

A vezerkar szerdai jelentőse O r o s z h a d s z í n t é r : A tisztább időt felhasználva a tüzérség az
egesz északkeleti harcvonalon elénkebb tevékenységét fejtett ki Tarnopoliói északnyugatra a/, oroszok u tegnapról mára virradó éjjel egyik előretolt

Az L'nger-cégnek az »dő óta lerombolt emeleti getett aranyos gyermekek, kik a szülők s/.iváben
haza arról volt nevezetes, hogy ogykori malomra gyengédebb érzelmeket és az érzelmeknél nagyobb
emlékeztetett s különösen szembetűnő volt, hogy a vagyakat ébresztenek li.it még olyan egyszerű
háznak keleti oldalán regi időtől hevert egy nagy asszony szivében, mint amilyen szegény özvegy
malomkő. Ugyan hová kerülhetett a néhány évszá- riiuryné kofa volt!
zadot álélt regi malomkő? Nekünk gyermekeknek
Biztosan pap lesz, mondották az emberek,
pedig azon szempontból volt nevezetes e regi ház, midőn Thury Marion már a gitnu iziutnba járt Lehet
mivel a „bankelsangerek"' szokták volt egyik old.it- belőle in g kanonok is, sőt mégpuspok is, mondotta
falara primitíven mázolt képeikot támasztani és mi anyja. — Akkor a papi pályát találták a legórdemeszaj tátva hallgatluk a .Mordsgeschichtet", amit I sebb élethivatásnak es a kőszegi katholikus ifjak,
énekelve „bűben berichtet". A sok fuvarosnak meg | kik gimnáziumot frequentáltak, más mint a papi
azért volt emlékezetes ez az Unger-haz, mivel i pályára aiig leptek. E pálya a szülőknek is mindig
pompás védelmet nyújtott az éjszaki szél ellen, ha kedves volt. Tudok egy kettőt, ki orvos, ugyved leit,
lovaikkal meg-meg állottak az egész Duuantul cs de kérdés nem-e készültek ezek is papi pályára?
Tnostig ismeretes volt Waisbecker féle korcsma Dr. Brenner orvosról biztosan tudom, hogy tiataiabb
előtt. —
évében bencés volt.
Nagy előszeretettel a bencések rendjébe léptek
Bég eltűntek a „baukol>angorek, amint hogy
már régebben eltűntek a medvetáncoltatók és a a kőszegi fiuk. Igy dr. Fuchs Bonifác, üamóozi
vándorkomédiások, kik annyi derültséget szereztek a (Bamershofer), két Kühu, koltai (K. linrath), IVtferl
nepnek, az isteni népnek, mely minden ia kenyeret Marni stb. Ezek mar mind meghallak. A régiek
közül még él Freh bácsi is tíierbauer Lipót. Utóbbi
s mulatsagot akart.
kevésbbe érdekesek voltak a pékeknek kis irta az első ereden magyar nyelvű kémiát.
A piaristák kozé is többen léptek, Wanke,
boltjai, ídomlalanok es minden külső csín nélkül. A
történeti hüseg kedvéért tartozom kijelenteni, hogy Nedolyi, Purgstaller stb., kik közül l'urgsialler —
délnyugati oldalán Bobussiiak uvegesboltja állott. E egyetlen acel nyomatál városunkban a kálvária
boltok korul tanyáztak a kofák télen-nyáron minden egyik előszobájában fedeztem föl — a rendnek
nap. lleli piacunk akkor még élénkebb volt. Még provinciálisa s az országnak egyik legtudományosabb
csizmaszárak is élénk keresletnek tárgyai voltaki fértia volt. Mint kis deák hallottam többszőr
A kofák kozt helyet foglalt Thury Mártonnak édes beszélni, hogy Purgstaller igen okos ember volt és
anyja. Utóbb azonban a l'opper haza elölt volt a mivel Istenhez közel kívánt férkőzni, Isten emiatt
„standja" és itt árusította a töpörtyűt, kolbászt, megbüntette: meghibbant elméjében. Már érettebb
zsírt stb. élelmi cikkeket, melyekkel az olcsó világ- ifjú voltam és készüllein élethivatásomra, midőn
l'urgstallernek leginkább bölcseleti müveivel foglalban többen haziiparilag foglalkoztak.
Özvegy Thurynénak egyetlen drága, kedves koztam, azokat tanultam. Akkor jutott eszembe,
fia volt: Marton. Ép azért, unvel egyetlen gyermeke j mit beszéltek deákkoromban ő róla. Ugy látszik a
volt, nevelésére és iskoláztatására nagyobb gondot philozotia az egyszerű emberek előtt akkor annyit
fordított. Az egyellen gyermekek mindig a dédel- jeleuletl, mint az Istent megkísérteni és az lslou

Waisbtcker Jánosról irt mult heti megemlékegyalogsági támaszpontunkat ismételten megtámadták,
zésünk csak rövid vonásokban akarta e kiváló
oda rövid időre be is nyomultak, de hamarosan 703 916
polgártársunk érdemes életét és közéleti tevékenyHirdetmeny.
újra kiűztük őket.
ségét megörökíteni, méltóan az ő mindenkori szeÉrtesítem a város közönségét, hogy a Város- rénységéhez. Sorainkból kimaradt azonban
egy
Olasz és Balkán hadszintéren nincs nevezetemajorban áterdelésből szármázó tölgy dorong és nagyon lényeges törekvésének kellő méltatása. Mint
sebb esemény.
tölgyágfa rakás kapható. - A dorongfa méterje 10 rendkívüli pedáns kereskedő és a
tartozik" és
A vezérkar csütörtöki jelentese. O r o s z és
kor.
Az
ágfa
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A
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a
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buzgó,
szinte
fanatikus
rovanolasz hadszíntéren különös esemény nem volt.
tó.
Egy-egy
család
legfeljebb
2
méter
dorong
kapcsolója,
főleg
a
városi
háztartás,
a
város
gazdasági
D é l k e l e t i h a d s z í n t é r : Az albániában
és pénzügyi kezelése iránt érdeklődött ritkán tapaszoperáló es. és kir. haderők előcsapatai átkeltek az hat. —
Kőszeg, 1916 február 10.
talható szívóssággal és minden legapróbb részleteivel.
ismi folyón ós megszállották Préza helységet és az
Jimblits
Lajos S. k. polgármester.
ettől északnyugatra emelkedő magaslatokat. Az ellen0 nemcsak a hasábfát, de a szál gyulát is szigorú
ség, amely szerb kötelékek maradékaiból, olasz oszkezelés alá fogta, mikor mint számvizsgáló majd
tagokból és Essad pasa zsoldosaiból állott, a harc 6 1 1 016
Hirdetmeny.
minden tételét a zárszámadásoknak megtámadta és
elől kitérve dél és délkelet felé hátrált Csak aTira
nnkor mint helyettes számvevő reformeszméit és a
A háztartási fémtárgy eladása tárgyában.
nától északnyugati irányban nyolc kilométernyire
gazdaságosabb kezelést megvalósítani
törekedett.
Tájékozásul közlöm a város közönségével, hogy Habár hamar megunta a törvényes keretekben kénylevő Valjaa helység megszálásánál támadt rövid ütközet, a melyben az ellenséget visszavetettük. Repü- a háztartási fémtárgyak a „Magyar szent korona szerült hivatalo kodast, rövid ideig tartott működése
lőink az utobi időben ismételten eredményesen bom- országainak fémkózpontja r. t." kőszegi megbízottja még sem mondható meddőnek Kétségtelen, hogy
bázták a Durazzó mellett lévő csupattáborokat ós a Lauringer Elek vaskereskedőnek további rendelke- meggyőzte polgártársait és a varos vezetőségét
kik tőben levő olasz gfizösöket. Montenegró bau a zésig eladhatók. Az eladási idő leteite után a jelzett arról, miszerint a ré*ji patriarchalis „revizor"-i és
helyzet változatlanul csendes. A lefegyverzés be van fémtárgyak rekviráltatni fognak és a fémátviteli „gazdasági felugyelő"-i gazdalkodás és ellenőrzés
bizottságnak lesznek beszolgáltatandók.
fejezve.
nem felel meg a város jelentékeny vagyonának
Kőszeg, l'J16 február 8.
okszeru és áttekintő kezeléiének és mikor tiszieletA vezerkar penteki jelentese. O r o s z h a d s z í n Jambllts Lajos, polgármester. 1 beli állásál elhagyta, jónak látták Kramrner Nándor
t é r : Az ellenség tegnap Wolhyniá-ban és KeletJnyug. számtanácsost, e kiváló szaktekintélyt, a városgaliciá ban az arcvonalon előőrseink ellen fokozott
hoz alapvelo munkára meghívni és ennek esztendő315 ittiö
Hirdetmeny.
tevékenységet fejtett ki. József Ferdinánd főherceg
nél tovább tartott ezen munkálkodásán alapszik a
Gazdasági vagy ipari célra szokseges hadicélra uui kétségtelenül jobb könyvelési, kezelési és ellenhadseregénél biztosított vonalaink ellen ismételten és
különböző pontokon felderítő osztagokat küldött elő- alkalmasnak talált és nyilvántartó lappal ellátott őrzési r ndszer. Waisbecker Jánosnak emlékezetünklovak behívásának időleges felmentése mellett a cs. ben élő hasznos közéleti tevékenységének az eredre, amelyek néhol egy zászlóalj létszámát is elérték.
és kir. katonai parancsnoksághoz benyújthatók.
inénye ez t-s ezt az érdemét illik elismerni nem
Különösen a felső ausztriai 11. számú gyalogezred
Kőszeg 1916 február hó 9 -én.
azért, mert a meghal lakról csak jot illik mondani,
arcvonalán fejlődtek heves előőrsi harcok, a melyek
Kőszegi József rendőrkapitány.
hanem mert ezt kiérdemelte. Ezzel is tartozunk az
az éjen át is tartottak s az ellenség teltes elűzésével
ő emlékének.
végződtek. Az egyik elsáncolt hadállásnál, a mely
Meghalt az öreg Kotsondy. Egy tipikus polgár
korul különösen hevesen folyt a harc, mintegy 200 j
a régi jó világból, ki átélte azt a boldog korszakot,
mikor kedélyes egyszerűséggel, jó kereset és olc-tu
orosz hullát számláltak meg. Itt sok foglyot is ejtetmegélhetés
mellett, kevés gonddal jómódban éltek az
tünk. besszarábiai határon horvát honvédség egy
Lapunk mefljeleneset egy idö óta az késlelteti, emberek és szeretettel ápolták a polgártársi barátorosz zászlóaljat jól kiépített előállásából a főálláshogy többen katonaszolgálatra hivatván be, nyom- ságos viszonyt. Kotsondy Károly oszlopa volt a régi
ba vetett vissza.
dánk személyzete annyira megcsappant, hogy min- ipartestületnek, az egykori Concordianak ésazevang.

Városi ügyek.

H e l y i hirek.

Olasz és Halkan hadszíntéren nincsen neveze den igyekezetünk dacára, csak vasárnap reggel
adhatjuk postára a vidékre kerülő példányokat.
tesebb esemény.
Addig is, míg a személyzetet pótolni tudjuk, lapunk
A veierkar szombati jelentese O r o s z hadelőfizetőinek szives elnézését kérjük.
s z í n t é r : Ellenséges felderítő csapatoknak Józse*
Kitüntetesek a honvédségnél. Az ellenség előtt
Ferdinánd főherceg hadseregének harcvonala ellen irá- teljesített különösen kotelesseghü szolgálataikért a
nyított tevékenysége tart. biztosító osztagaink az koronás ezüst érdemkeresztet adományozták a vitézoroszokat mindenütt visszaverték A 83. számú ma ' ségi érem szalagján: Walter Miklós népf. szárnvivö
gyar gyalogezred előőrsei néhány orosz századot altisztnek a 18—IV. népf. zászlóaljnál, továbbá
Borsos Lajos, Natratics Mihály, Woittitz Sámuel,
szétugrasztottak.
Tóth László, Lengyel István, Lengyel György, Imre
O l a s z h a d s z í n t é r : A helyzet változatlan.| Lajos, boross Karoly és Horváth Lajos őrmesterekD é l k e l e t i h a d s z í n t é r : Az Albániában nek, Szava Lajos, Piszdroch Ferenc, Lebisch Lőrinc,
előrenyomuló osztrák-magyar csapatok e hó 9 -én j Bencsics János és Anda Flórián szamv. altiszteknek
megszállották Tirant és a Preza és a Baza-Sjak a 18. honvéd gyalogezredben és az ezüst érdem
keresztet Klein Sándor 18. honvéd gvalogezredbeli
közötti magaslatokat.
szakaszvezetőnek.
Olaszok Valonaban es Szalonikiban. Angol foiOpaterny Fioris müepitesi, a Frigyes-laktanya
rásból származik az a hír, hogy azon a döntő
kitűnő tervezője és építésvezetője, aki u városi
minisztertanácson, amely legutóbb volt Kómaban a vágóhíd terveit is elkészítette és az evangelikus uj
király elnöklete alatt, — Cadorna ellenzésével templomra kiirt pályázaton is kiváló tetszést aratott
szemben elhatároztak, hogy Valonaba 100.000, Sza- müvet mulatott be* e héten városunkban időzött
helyszíni tanulmánvozasra, mert megbízást kapott a
lonikiba 50.000 főnyi sereget küldenek.
kath. hitközség várkori telkén tervbe vett fényes
Vilmos csa«zar fia megsebesült Oszkár porosz
székháznak építéséhez javaslatokat vonalrajzokat és
herceg, ezredes, Vilmos császár ötödik fia a keleti hozzávetőleges költségjegyzéket elkészíteni A hitközfronton gránátszilánktól fején és combján könnyeb- ség vezetősége ez ügyet csak akkor szándékozik a
ben megsebesült.
nagy tanács elé terjesz'teni, ha e tervezetek elkészültek.

egyháztanácsban is hosszú időn at vett részt. Aranyműves üzletét már régebben adta át Hugó óraműves
fiának, ki jelenleg orosz fogságban szenved. A köztiszteit 78 eves veterán polgárt holnap délután
temetik.
A hitelszövetkezet ma délután Kincs István
elnöklete alatt tartja ez évi közgyűlését. Mérlege
szerint betétállománya megközelíti az egy milliót.
Tisztanyeresége 18.133 korona.
A vöröskereszt egylet f hó 6 án rendes havi
választmányi uléset részvétel hiánya miatt nem
tarthatta meg, ez okból ma 13.-án d. e. 11 órakor
rendkívüli közgyűlést tart, melyre a t. választmányi
tagokat a tárgy fontosságára való tekintetlel tisz
teleitől meghívja és a megjelenésre felkéri. — Az
elnökség.
Takarékpénztáraink e hó 27.-án tartják ez évi
közgyűlésüket, mindegyik délelőtt ' ,11 órakor saját
helyiségében. L'gy értesűluu.v, hogy a most sajtó
ula kerulö évi jelentések és merlegek, dacára a
rendkívüli viszonyoknak, nem változtatnak elismert
kitűnő pénzintézeteinknek az elmúlt évben elert ügyforgalmán és eredményén.
Februarban nem lesz varuni közgyűlés. A közgyűlést illető ügyeket, melyeket e havi rendkívüli
közgyűlésen akart a polgármester napirendre kitüzni, egyike sem nagyon sürgős természetű é j igy
ezek is és az egyéb iolyó ügyek is a március havi

haragját kihívni. Más magyarázatát elmeháborodott- világban a kasztrendszert. Hallgatag mindig fennsagának nem tudták. A rend történetében biztosan! állott és fenn fog állani. A legtöbb ember különb
meg vagyon írva, mi idézte elő l'urgstaller nagy • akar lenni, legalább látszani felebarátjánál s első
lelkének katasztrófáját. L'gy emlékezem, hogy az; sorban az, ki bels » tartalomra nézve szegényebb.
absolut hatalom ugy a rendel, mint öt, ki a rendűek Még a legkisebb faluban is a telkes gazda különbprovinciálisa volt, 1848 ban tanúsított hazafias maga- nek tartja magát a zsellérnél. Hát hogyne tátongott
tartása miatt kíméletlen megrendszabályozta. Hazafias volna nagy larsadalmi űr a városi polgár és a
érzülete uem bírta elviselni az ól és u rendet éri kofa kozt?
Lehet azonban, hogy Thury Marton édes
durvasagot és alighanem e miatt borult elméje
anyját más korul meny késztette arra, hogy fiát
sötétbe
Szép carriért csinált a kőszegi fiuk közül taníttassa. Sok szegényebb ember a gyermekére
Komáromy, a heiligen kreutzi cisztercita stiftnek fordított költséget nem tekinti egyébnek, mint hasznevezetes apátja. l)r. Lauringer János, kinek a nos beruházásnak, mely idővel, ha a fiúból valami
stiftben megmutatták vászonra festett képét, ugy lesz, elsősorban pap, biztosan meghozza a mag.t
tudja, hogy csizmadiameslernek volt fia. Lehet, gyümölcsét. Így gondolkodhatott özvegy Thuryné is,
mert édes apám elég gyakran emlegette előttünk, midőn fiat taníttatta és papnak szánta. Tudok ily
hogy mi nem lehet egy céhbeli mester fiából ? eseteket. A rokonok meg eppen korholják a papKrug bácsi pedig, ki szinte csizmadiának fia volt, rokont, ha minden jövedelmét velük meg nem
alig tartott volna fenn szorosabb ísiuerettséget, ha osztja, nem lévén őneki, mint Isten szolgájának
semmire se szüksége. Az Önzés, tnoly legtöbb
Komáromy más körökből származott volna
Más szerzetbe is léptek ifjaink, kik mindenütt embernek lelkét mozgatja, nem ismer egyéb más
érdemmel töltötték be helyüket. A petriuusok kozé igazságokat. Igazsag pedig előtte az, ami neki
szinte. Most lunik fel, hogy a petrinus elnevezést husznos.
Ismertem még özvegy Thuryné kofát. Edes
már nem használják. A két Stegmuller, Hőgyei
(Heiszenberger) slb. a szombathelyi dioecesisben anyáin elég sokszor küldött a Csorda utcában volt
lakásara uzsonuai topórtyűért vagy szalonnáért édes
tiszteletreméltó emléket hagyott hátra.
Ily dicső férfiaknak példáján Thury Mártonunk apám számára, de azt már nem tudom, hogy melyik
anyja < sak örvendezni tudott, hogy fia Szombathelyen ok bírta a kofát arra, hogy Marion fiara annyi
a petriuusok közé lépett. Soha egyebet sem kívánt, pénzt költsön, fantáziával pedig hiányos adataimat
szivének inas vágya nem volt, minthogy az egyetlen nem akarom kiegészíteni. Odahaza az okokról nem
dr.tga fia pap legyen. Legalább ő is, a különben beszéltek. Csak azt tudom, hogy Thury Márton nem
lekicsinylett kofa szinte eldicsekedhetik, mint busz váltotta be azon reményeket, melyeket szerény
kélkedeit az aranyműves, az asztalos, a szitakötő, anyja táplált.
a Kereskedő stb. polgár, hogy „pap fia van". Nagyon
Keserű a csalódás, még nagyobb azonban a
jól tudta özvegy Thuryné,
hogy* neki ezentúl keserűség ós lelki-kin, saját gyermekében csalódni.
n gvobb respektusa lesz, ha Marton fiat felszeutelik
Özvegy Thuryné, az egyszerű kofa, képzeletében
és ídóvet majd plébános, utóbb tán még ennél is biztosan foglalkozott fiának bekövetkező pritniciajátobb lesz. Huba ócsárolják, hiába kritizáljak, külö- val, első aidasavai már latta a plébánost, tán a
nösen u mai demokratikusnak iatszani tetszelgő kanonokot és jövő taiuaszát. —

Egyik nap minden álma, minden mámoros
képzelete, remélt boldogsága, U I U I I I H szerte foszlott.
Thury Mártonnak nem tetszett a reverenda.
Levetette. Ha tudta volna, mily sor var reá a világban, bizonyara meggondolta volna cselekedetét. De
senki sem tekinthet a jövendőbe, Thury Márton sein.
Így azutau csak íudulatuit követte. Hiba, ha valakiben uz indulatok erösebbek a józan észnél, az akaratnál, mert az indulatok rendesen rossz tanácsadók.
Számosan meglakoltuk az életben, kik indulataikat
követték. Késő bánat nyomta szivüket.
Nem akarom azonban Thury Martounak lelkiállapotát analizálni, mert mint kis deáknak nem
volt elég eszem hozza, hogy lelkébe pillanthattam
cs magamunk felőle ítéletet alkothattam volna meg,
de életének végakkordjaiból azon következtetésre
jutok, hogy hósoiu indulatainak nem tudott ellentallani; gyenge emberke volt, kit a való élet, oh
mily könnyen I földhöz sújtott.
Thury Marton b au tehát indulatai erösebbek
lévén, szive Slefan Micike vagy Mancika iránt, —
vagy tudom is én milyen „ke, ka" val végződő
uevu leány volt? — lángra lobbant. El is vette
feleségül. Felesége már leven, hivatal után nézett.
Kőszeg szab. kir. város legalabb a múltban
hűségesen gondoskodott fiairól. Ha kenyeret adott
kiérdemult céhbeli mesterembereknek, tudott adni
tanult fiainak is. Ep egy tanítói állás volt üresedésben, ideiglen bar, de ez állast a városi urak Thury
Mártonnál töltötték be. Ugylátszik Thury Marion
hivatasanak tökéletesen megfelelt, mert midőn ideigleu alkalmaztatasa megszűnt, Sümeg város választotta a kipróbált tanferíit véglegesen tanítónak.
Sümegi tartózkodásáról nem all rendelkezésemre
más adat, mint az, hogy felesége Sümegen nóh íny
évi együttlét utau hűtlen elhagyta. Thury Marton
« feletti banatábau (mint előtte és utána sok
más) az alkoholban keresett örök félédest. Miután
azonban csak tolytou feledni kivaut, a tauuloiljusag

felül- telen, hogy a közkedvelt sétaúton nagy vonzerővel
első boti rendes közgyűlésen terjesztünk u képviselő népfelkelési bemutatószemlén, néjifelkelési
vizsgálaton, pótszemlén vagy utóbemutatószemlén birnaez a vállalkozás és hogy az idegenforgalom emetestület elé.
népfelkelési fegyveres szolgálatra alkalmasnak talált
A gabona- es liiztösszeirast kedden fejezte be magyar állampolgárok pedig ÍVilG. évi március hó lésének előmoz litására is alkalmas, amiért is minaz ezzel megbízott Somogyi István rendőrbiztos. A 3.-ára — auiennyibon nóvszerint felmentve nincsenek denki részéről lelkes támogatásra méltó.
uolgárinesterhez beszolgáltatott adatok azt a meg- — a népfelkelési igazolványi lapon feltüntetett
Az idojarasrol-hirt adni, mindig hálátlan dolog.
nyugvó áttekintést nyújtják, hogy a bejelentett in. kir. honvédkiegészitő, illetőiéi; cs és kir. kiegé- Mire megjelenik, már ismét megváltozott. Mivel
többlet készletek elegendők a városi lakosság liszt- szítési kerületi parancsnokság székhelyére népfel- azonban a rendkívüli időjárást feljegyezni a krónikás
es ken vérszükségletének augusztus 15-ig valóellátá kelési tényleges szolgálatra behivatnak. Mindazok kotelessegH, ideiktatjuk, hogy az elmúlt hetek szinte
újra zord
sához Bejelentetett és i észben felkuttattatott 367.594 az 1870, 1871, 1872 és a következő években született féle! nies iilöelotti tavaszias időjárást
téli
kép
váltotta
fel
K'
dden
és
szerdán
szakadatlan
ke biiza és 61 015 kg liszt. A kenyénnagvak ineg- egyének, kik önkéntes belépés folytan a honvédségbe
őrlése után a lisztmennyiség összege kerekszámban vagy a cs. és kir közös hadsereg e (akár mint egy hóeső, újból hólepellel borította erdőt, mezőt, várost,
kifejezve mintegy 350.000 kg. Az ellátandók összes évi önkéntesek is) 1916. évi február hó 28-ig éjjelente néhány fokkal a fagypont alá is esett a
lélekszáma (beleértve a katonai reáliskolát, a vasutas besoroztattak, tényleges szolgalatra I«j 1G. február ho hőmérő de már annyi ereje még sem volt, hogy a
árvabázat, a vadász tiszti- és önkéntesi kart, az 28. án, az 1865, 1866, 1867, 1808 és 1»69 évben jégterinelést előmozdítsa és ha csak valami nagy
urosz munkásokat stb.) kb. 8000, mely összegben született és önkéntes belépés folytan 1916. évi csoda nem történik, ez évben már aligha telnek
természetesen nem foglaltatnak azok a háztartások, március hó 3-áig besorozott egyének ellenben 1916. meg jégpincéink. Még a hónak betakarítása kisegítő
melyeknek szükségletük meglévén az ellátás nyil- évi matcius hó 3.-án kötelesek bevonulni. A bevonu- hűtőcélra sem sikerült, napközben gyorsan olvadásvántartásába fel nem vétettek. ^ mintegy 8000 lók bevonulásuk alkalmával lehetőleg erős lábbelit nak indulván. Nagy gondot okoz ez inost azon üzemekigénylő számára kb. 400 000 kg. ljsztre van szük- evőeszközt, tisztítóeszközt, gyapjúból Készült alsó nek, melyek nem nélkülözhetik a jeget s habar már
sége \ még hiányzó mintegy 50.000 kg., tehát a ruhát és lehetőleg gyapjúból készult harisnyát van jóggyár, — igaz, hogy Szombathelyen és nem
központból lesz beszerzendő, vagy előkerül majd (kapcát) hozzanak magukkal. A bevonulás napján Kőszegen, hol már egy évtized óta nem sikerül az
még abból, amit keddig bejelenteni elmulasztottak, elfogyasztott é.elemért 1 korona térítési összeg jár. érdekelteket rávenni — de hát Szombathely nincs
de a most következő pénzügyőri ellenőrzés még \ lábbeli ós gyapjúból készült alsóruhák, amennyi- messze ós nem is sajnálja a jégszállilásért járó
felderíteni fog- Sajnos, elég sokan akadtak, akik a ben a katonai szolgálatban használhatóknak minő- busás hasznot tőlünk elfogadni, auiiuek végeredményében ismét csak a fogyasztó közönség adja
rendőrbiztos törvényes és kozérdeku eljárását tul síttetnek, értékük szerint ineg fognak téríttetni.
meg az árát. Az időjárás változatossága pedig kiszigorúnak kritizálják, mert sok helyen napfényre
Sajat kűlon oroszaink inost már egy hét óla próbálja rajtunk itthoumaradottakon a harcoló serehozta az elrejtett feleslegeket, pedig inkább köszö- munkában állanak s ugy az egyes iparüzemekben,
nettel tartoznak érte, mivel az illetők saját szükség- mint a városi munkában csendes jóakarattal és az gek hason változatos tapasztalait. uz északi hidegei
letet neru érintette, de megóvta őket azon súlyos északi éghajlatnak és az orosz viszonyoknak meg- es kódot, a déli meleget, a nyugati hűvös ós szeles
kövütkezinenyektöl, melyek előbb-utóbb feltétlenül felelő egykedvű és alázatos megnyugvássá! végzik időt, anélkül, hogy a harctéri froulokon változtatnánk.
bekövetkeztek volna. A feleslegek felkutatás it, szám teendőiket, ki ahogyan b rja, jól rosszul, de minden- A jo öreg inegbizh itlan „időjárás" gondoskodik
bavételét és elosztását tekintse mindenki hazahas képen oroszul. Ha jól megfigyeljük őket, Isten uccse nekünk arról, hogy ilthon is átéljük, u iélérl való
cselekedetnek. A hatóságot is nemcsak a kötelesség, szinte természetesnek tartjuk, hogy ezek a mi allandó harctéren.
de a hazafias érzület vezette az e korüli felsőbb temperamentumos honvédeink és huszárjaink láttára
A mozinak mai műsora: Háborús felvételek.
rendeletek végrehajtásában. A közönséget is kell, szívesen hátrálnak, ha lehet és még szívesebben Eleonora grófné sorsa. (Dráma udvari j körökből
hogy ily érzelmek hassák át, akkor nem kritizálni, lesznek — kézfelemelő mozdulatokat. A polgármester 4 felvonásban részint színképekben, a széb Sachetto
hanem elismerőleg fog nyilatkozni egy oly nehéz a munkaadók rószere szabályzatot dolgozott ki, mely llita a főszerepben.) Milliomos rablók kozott. Vígjáték.
munkateljesítésről, mint a város kenyér- és liszt- szerint élelmezéssel együtt egy fő után napi 309 K
szukségletének biztosítása.
kell minden hétfőn a városi pénztárba befizetni, ha
Dragaaag a piacon. Malacért, szárnyasért hallat- azonban a munkaadó élelmezi, ugy 2 K 44 fillérrel
lan magas árakat mernek követelni s sajnos elég keveseobei, — ezenkívül alapdíjul, az egyéb u. in.
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sok meggondolatlan ember akad, aki meg is adja és őrzés, lakas, fürdőzés, ruhajavitás, orvosi kezelés
nem térődik az ezzel okozott áltálános árdrágítással. fedezésére egy egy fő után egyszersmindenkorra egy
Kinevezes es elóleptetes a szombathelyi kápA hatósag a tegnapi vasáron három elárusító ellen korona fizetendő, az orosz munkás kezére pedig talanban. A hivatalos lap tegnapelőtti számában
megindította a kihágási eljárást. Kettő ellen, mert napi 20 fillért és helenkint két 22 filléres csomag megjelentek Őfelsége következő kinevezései: Vallas2—3 kiló sulyu malacért 30 koronát, egy ellen, mert dohányt. Kste 7 órán tul tilos nekik a háztól és közoktatásügyi magyar minisztérium előterjeszegy sovány ludcrt 14J koronát mert követelni. Mikor eltávozni, szintúgy tilos nekik szeszes italokat adui, tésére a vasvar—szombathelyi azékeskáptalauban
lesz az, hogy a hatóság a drágán vevőkot bünteti? vagy korcsmába járni, különben munkaadójuktól Tulok József őrkanonoknak az óneklőkanonokságra
Mert ezek még jobban megérdemelnék.
elvonatnak. E hó 20 ig a várost illető napi téritmény és sárvári főesperességre, dr. Tóth József papóci
Azon eltűntnek jelzett hadkötelesekről, kikről 80 fillérbe kellett számítani, hogy az elhelyezésig fel- perjelnek az őrkanonokság ra és őrségi főesperesmúlt heti számunkban azt irtuk, hogy a katonai merült utazasi és élelmezési költségek* megtérül- ségre s dr. Tauber Sándor alsólendvai főesperesn k
a pápóci perjelségre és zalaegerszegi főosperessegro
parancsnokság a helyi hatóság utján nyomoztatja jenek.
vaió fokozatos előléptetését jóváhagyom s az ekként
hollétüket, ez már részben eredményre vezetett.
Orosz fogolymunkasaink között többen megértik megüresedő alsólendvai főesperességre és utolsó
Kandweg Jánosról (1884) kitudódott, hogy orosz a magyar szot. E/. különben nem is olyan meglepő,
fogságba került, Kosner Antalról (1887), hogy hiszen az itteui kórhazban nioglórdult már regebben kanonoksagra dr. B o d a János tiszteletbeli kanonok,
eredeti csapattestélől elvált, de mindvégig a harc- fogsagba jutottak közül volt akárhány olyan, aki püspöki irodaiguzgitót kinevezem. — Kelt Bécsben,
téren turlozkodott es jelenleg ott van, — ellenben eleg jól elsaiátitotta nyelvünket. Még kevósbbé van 1910. február 3.-án. Ferenc József, Jaukovich Béla
Scheck Józsefről (1887) és Kummer Istvánról (18ÍKJ) okuuL csodálkozni, ha megfigyeljük, hogy milyen Az egesz vármegyében osztatlan örömöt keltett ezen
eddig semmiféle adathoz sem juthatott a hatóság, suruu hasznaijak a magyar nyelvhez hasonló kifeje- magas kitüntetés, különöseit az uj kanonok, a nép
amiért is lapunk utján újból kéri azokat, akik zéseket. A deszka náluk deska, a kolbász kai basa, szerű s közszeretetben áll > dr. B>da János pusp >ÜI
felőlük valamit tudink, vagy oly ciinet jelezhetnek az ikra ikra, a papír papir, a kávé kofié, a rizs ris, irodaigazgatónak kinevezése, aki mar eddig is az
hol megtudható, azt a hatosággal közölni szívesek a só sol, a cukor sachiriu, a mák mák, a kulcs egyház és tanügyek korul kifejteit munkásságival
elévülhetetlen érdemeket szerzett magának.
legyenek.
klucs, a tészti testa, a kása kása, az uborka ugorki,
Vasvarmegye torvenh ítosaga e hó 21 -én tartja
Az oreg nepfelkelók behivasa. Az 1870, 1871 a szekrény szkrinya, a konyha kuchnya, a sapka
és 1872 évben született magyar állampolgárok, kik sapka, a csako capka, a gereblye grabli, a széna ez évi első kozgyü.ését.
a megtartott népfelkelési bemutatószemlén népfel- ceuo, ásni az lápalá, kapaint uz kápat, a szilva
Ruhonc nagyközség közgyűlése 50 kort. alo
kelési felülvizsgalaton, pótszemlén vagv utó bemutató sliva, a füge tiga, a kard szablya az sabla és ha manyozott u bolgár Vöröskeresztnek és elhatározta,
szemlén népfelkelési fegyveres szolgalatra alkalmas- ráérnénk és ők is ráérnének nyelvüket tanulmá- hogy tavaszi munkára orosz toglyokat szerez.
nak_ tul altattak, 1*J16. évi február hó 28. ára, az nyozni, csakhamar azt vennők észre, hogy nagyon
1865, 1866 és 1877 évben szuletelt és a megtartott hamar megértenénk az ö nyelvüket is, mely egyébkent még igen sok német s természetesen főleg a
NtC7m*ra«a bavált • barrtéraa kts.lt>k«4 4a kJuukW* •ia-*-szláv nyelvekkel rokotihaiigzasu, amiért is azt
k>n«l alat l«c)ofcb
tapasztaljuk, hogy a németül és magyarul is tudó
nak nevelését többé reá nem bízhatták, hanem egy- horvátok oly könnyen megertik egymást, sőt egy
fájdalomcsillapító bedörzsölét
szeruen elbocsátották. Az élet azután gyorsan vég kettőre értelmesen povedálnák egymással, hogy
hAIAa, rheama, ko«rv<»nv, lnf:u»naa, Wrok, mail- éa kátftjia
zett vele.
főleg ezeknél legjobban válnak be kisegítő niunkasatb. rart'-ibca
Hazajött Kőszegre édesanyjához, ki akkor még nak. Az oroszokat foglalkoztatók különben legjobban
Dr Ri' btar féla
élt. Kezdetben mint házi tanító in-^g keresett néhány teszik, ha a legszükségesebb szavakat a velük hozoa
cápáid
garast, de mindlobban rabja lett a pálinkának, az tolmáccsal feliratjak maguknak s így bárkinek is
oompoft.
ordog italának, teljesen elzüllött.
módjaban áll orosz munkását kellőképen irányítani
H e r K o n y - l ' n i i i - F A p e l l f r píüéii
Ily züllött állapotban ismertein meg Thury s buzdítani, akiknél altalabau azt tapasztaljuk, hogy
ÍWe*J« K -•», 1.40, »-.
Martont. Nagyon gyakran találkoztam vele az utcán, szíveseit váltak meg az unalmas táborokból és sziKapkaU)
»r*r!4r»khan
»VKT koiT«l»atll aa ,,Ar»*j
tetszeti lurcsa alakja. A gyermeknek minden tet- veseboen élvezik a munkaszolgáltatas állal élvezhető
arnatláabot eimiMt Dr Klrntrr fcl« K7ó<7iaart£rt>a
szik, ami grotesk és kacagásra fakasztja, Grotesk szabadsagot, mely nekik nálunk meg igv is több,
Prlfft I. Kha&h'thair. t.
l « N t M I utttHlti
alak előtte egy részeges e.nbor, mert külsőre nézve mint amennyit sajat hazajukban élvezhetnek.
rendes n madárijesztőhöz hasonlít, összegyúrt, egyA kalvaria alatti setaut, mely szinte végtelen
máshoz nem illő rongyos ruhadarabjaival, behorpadt
kalapjavai, ki amit a madárijesztő nem tud csele lugasban Kotfalva községig vezet, a közönség legkedveltebb és legközelebb fekvő, szél ellen védett
íoldhöz vágódik. l i i n l ° r " " ' " U b ü , y 0 " ' m ' * V é « r ° és szép völgybe nyiló remek kilátást nyújtó sétautja
Hát ilyen mulatságos, grotesk alakja lett a mindenha gondossugai képezte u városnak és a
g>ermekeknek Thury Márton, az egykori daliás turista egyesületnek. L'tóboi már 15 évvel ezelőtt
Kozhirré tesszük, hogy néhai
Früwirth
ki a szerelemnek sötét vermébe esett és parkiroztatia az ut menten fekvő, u Pintér-tetőig
onnan többé ki nem szabadult.
vezető erdőterületet és szerpentinutakkal enyhítette a János és neje örököseinek tulajdonat kepezo s a
kissé meredek leljarast, alatta pedig lurista-hidat kőszegi 511. sztjkvben A -h 912 lirsz. alatt fölvett
vi i-, K ? s ö b b , n á r nem kisértük az utcán Thury epittetett. Meg regebben, vagy 30 évvel ezelőtt, Sancárokutcai 20. hazszainu udvarteres haz cs a
t i u n ' í * 8 U m n e m é g t ü n k rajta. Alakját nem néhai Chernel Kalman, varosunk jó emlékű történetI,wr elé
, "hl
« « ű tfrotesknek, mert nem reagált irója, verses táblával jelölte meg a város e kies, kőszegi 3378 sztjkvben A + 1432. és 172l.hrsz.
alatt felvett kaposztásfóldek f. évi február ha
többe gúnyos megjegyzéseinkre.
részét, melyet a nep „az andalgó táblá"-nak mond,
bitiemült. Mintha csendes tébolyba esett volna.
mintegy mar akkor is kijelölve e helyet mint a 20-án délután 3 orakor Kőszegen a S m c a r o *
. „ „ L ! 4 1 . 1 " továbbra is bagós pipával vagv szivarvaros egyik legszebbjét. Mikor a vizgyógyintézet utcai 20. hazsza.nu háznál megtartandó ónkén les
b,!kdb
in* h/i A i t
« » hagytuk. Réveteg tekintete leiesult, annak tulajdonosa éppen ezen emléktábla arveresen a legtöbbet igerónek eladatnak.
ijesztő vo t, tehát inkább kitértünk előle.
kórnyékén tervezett valami udűló-csarnokot létreÁrverezni szándékozok tartoznak a vételár
h-iláu ! ? ' T " , V o l t é , e t e álkonván, olyan volt a hozni, hol pihenést, védelmet, de egy kis uzsonnát
UUP
találták
* V u r ü s i t l * l i l 8 Z ''> körül holtan is találjon a szabadba kisétáló polgár, vagy családja, 10°/o-at az arvereskor banatpenzúl lefizetni.
Az árverési leltetelek irodainkban betekintde az idegenek is. Most ezt a tervet nagyobbstylü
Me,nsu
Hirlm 1 v!?S
kára követte Márton fiát a kivitelben
próbalja
megvalósítani Kincs István hetók.
,ek j o b b
lett
vállalkozó szellemű agilitasa s pedig olyképen, hogy
semmi"
' « h o 1 m á r " e m f*J
Dr. Deutsch L. Lajos
két holdas erdei területen üdülő- és játéktér létesi0
,éko
sJom " ®'íí «nek-e még „Tuari Mártiul'"-ra tessék megfelelő menedékházzal, mely ben a kiszól
és
u?dozatára?U h ' S l ü r i l j * r r t . * szerelem ós alkohol galassal megbízottnak is lukasa lenne, esetleg egyik
ifj. kőszegi
Dr. Szovják
Hugó
Ügyvédek.
yrioaierdöómek szolgálná egyúttal őrhelyül. Kétség-

hírek.

Horgony-Liniment.

Uirdetmóay.

-

aj-

-

Meghívás

Szombathelyi Jakarékpérc^tár
J^észvénytársaság

a Kőszegi Ált. Takarékpénztár Részvénytársaság

kőszegi fiókja,
KÓMxeg, líii'ály-iii

1916. évi február hó 27.-én délelőtt 10'/2 órakor

Strucz szálloda

a saját helyiségében megtartandó

LX. évi rendes közgyűlésére.

(I.

mellett.

betetekct

Elfüirad :

jelenleg nettó 4 0 u-OS kama—
tozással betéti könyvecskére éi folyószámlán A kamatuz.ii a betétet követő napún kezdődik,
betet kifizeteseket felmondás nclkül eszközül.
L e s z á m í t o l : ~—u'airásos üzleti és magánvál— tókat mindenkor a legelőnyösebben

Folvósit :

rel,
des és törlesztése* jelzálogkölcsönöket
* földbirtokokra és városi hazakra ; maga-

sabb kamatú kölcsönöket alacsonyabb k a m a t ú
kölcsönökké változtat (convertál).

Tárgysorozat:

Értékpapírokat:

1. Az igazgatóság és felügyelübizottság jelentése a lefolyt üzletévről.
2. Az 1915. évi zárszámadásnak es mérlegnek előterjesztése, továbbá a
tisztanyereség mikénti felosztására vonatkozó határozat.
3. Az igazgatóság, a felügyelőbizottsag és tisztikar részére a felmentvény
megadása.
4. Egy rendes felügyelőbizottsági és egy póttagnak 2 évre, valamint hét
igazgatósági tagnak 3 évre tórtenő megvalasztasa

Az igazgatóság.
Jegyzet: Az alapszabályok 55. §-a értelmében szavazatra csak az a részvényes
jogosult,ki részvényét a közgyűlést megelőző három hónappal a részvénykunybe bevezettette
és azt legkésőbb egy nappal a közgyűlés előtt a pénztárnál elismervény ellenében letétbe
helyezte, mely elismervény a szavazat leadásánál igazolási jegy gyanánt saolgál
Az üzletkimutatás és mérleg a közgyűlést megelőző 8 napon át az intézet helyiségében raegtokinthető.

P' folyamon vesz 0* eiad

tőzsdei megbízatásokat eltogad

Szelvéliveket:

költségmentesen bevált; szelvényiveki-t a szelvényutalvany (talon)
alapján dijtnrntoieu beszerez
Átutalásokat
lefizetéseket eszközöl a világ bár' mely piacan teljesen díjmentesen.

É r t é k p a p í r o k r a : allami- í s ma«au papírokra
L L
__ előleget ad
Sorsolás alá esö értékpapírokat arl'oty .111 vesztessog ellen biztosit

Értékpapírokat
'
*

Kőszeg, 1916. február 9.-én

na

És ertekekcí

lesre átvesz

"rzcsre

es kezc

Tekintettel, hogy hazank legnagyobb pénzintézetével a
Pesti Hazai Első Takarékpénztár Egyesülettel szoros összeköttetésben áll, mindenfele takarékpénztári es banküzlet
megbiz'ist a legelőnyösebben bír lebonyolítani.
Mint az Első Magyar Általános biztosító társasag ügynöksége mindenféle biztosítást ellogad es felvilágosítással keszs ggel szolgai.
Központ:

Szombatíielyi (regi)Takarekpenztar

Szombathely

A l a k u l t : 1857-ben.

Alaptöke 1,600.000 kor. Tartalékok: 400.000 kor.
Takarékbetétek 15 millió koronán fel.il.
Saját tökéi 2,250.000 korona.

U X X X X X X X X X X X C X X X X X X X X X
V

v

<1 j

ü

fit

katonáinkat a 25 év óta kitűnően

M i l l i ó ember haszn á l j a saját j a v á r a

Malom-bérbeadás.
FH*ola*#ló

KÖHÖGÉS,

község henger-műmalma

teljesen berendezve, 5 kat.-hold hozzátartozó
réttel, 1916. évi július hó 1-ével

kert,

bevált

szántó

rekedtség,
elnyálkásodás,
görcsös
és szamárköhögés,
hurut, légcsőhurut

és

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

A község elöljárósiga.

ellen, valamint hűtések megakadályozására, enelfogva minden katona szívesen fogadja!

a .3 fenyővel".

fii A A

U l ü U nosoktol .1 U\; >bban gaz >'•} »< biztos hatásukat
és közkedveltségüket.
Csomagja 20 fillérért, szelence 60 f.-ért k a p h a t ó
SCHAAR J Ó Z S E F
-k-N^en, valamint
LENÜVAY LAJOS es KÜTTEL
DEZSŐ
gyógy-

LaafMM

Kósze^en c* az osxie

,;v»zertár»kb»n.

Ha szüksége van
körlevelekre, számlákra,

cégnyomásos

levélpapírra, borítékokra vagy levelező-

Meghívás

lapra, továbbá meghívókra, műsorokra,
belcpőjcgyekrc, falragaszokra,

a kőszegi

takarékpénztárnak

1916. évi február hó 27-én délelőtt 10 , órakor
Kőszegen sajat helyisegeben tartandó

rendes évi

közgyűlésére.

étlapokra,

címkékre,

azután

névjegyekre,

gyászjelentésekre, táblázatokra, arjegyzesekre vagy bármely a könyvnyomdászat szakmajaba vágó munkara, akkor
forduljon a legnagyobb bizalommal csak

Rónai Frigyes

Tárgysorozat:

könyvnyomdájához

1. Az igazgatóság és felügyelő-bizottság jelentése, az 1915. évi üzletkimutatás és mérleg előterjesztese s hatarozathozatal az 1915. 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.

Kőszeg, Várkör 39.(Roth Jenó-fele ház),
hol minden felsorolt és fel nem sorolt
nyomtatványt

mai

::

::

a
::

legolcsóbb
szerezhet be.

Az i g a z g a t ó s á g .

Nyomatott Kóuai Frigyei^könyvnyomdájában Kőszeg

árak
::

mellett
::

::

Közigazgatasi nyomtatványok nagy raktara,
,J<öszeg\ndéki J < é p e s n a p t á c " ,
ser í B e z i r k s k a l e n i e c "

Kőszeg, 1916. évi január hó 27.-én.

kor igényeinek

megfelelően csinos, modern és izleses
kivitelben

A közgyűlésen az a részvényes bír szavazati joggal, akinek részvénye 3 hónappal
a közgyűlés előtt a takarékpénztár részvénykönyvében nevére bejegyeztetett s aki részvényét
a szelvényivvel együtt 8 nappal a közgyűlés előtt a takarókpénztárnál letette.
Az üzletkimutatás s mérleg a közgyűlést megelőzőleg 8 nappal az intézet helyiségében betekinthetek.

a

és

„Sün-

„}<9Ctfatski

J<aUndar S » . JRntona ^ f a d u a n s k o g a "
kiadóhivatala.

