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A kőszegi régi jó időkből. 
XI I I . 

A város fénykorából és hanyatlásának 
okairól. 

Mindig szemeim előtt lebegtek azon alakok, 
kik u mult századnak szokásai és hagyományai 
küzt éleinket eltöltötték, mert ezekkel mindig rukon 
szenveztem. Miután most más világban élünk, más 
eszmékkel, vágyakkal, gondolatokkal, érzelmekkel, 
elhatároztam magamban, hogy ha egyszer szabad 
időm lesz, akkur az elmúlt században szerepelt 
alakok közül néhányat — környezetük lerajzolásá-
val — bemutatok. 

A szerkesztőség cikksorozatomhoz maga adta 
a gyűjtőcímet. Saját ötletekép választotta: sa régi 
jó időkből" címet. 

Bizonyára elég gyakran hallhatott hivatkozást 
az elniuit jó időkről, melyekben az emberek, mint 
mondani szokás, boldogabbak és jobbak voltali, de 
senki nem mondta el nekem soha, miéri voltak az 
elmúlt idők a mainál szebbek, jobbak? Tán csak 
nem azért, mivel akkor még fiatalabbak voltak és 
mint fiatalok az eget mindig rózsaszínben láttak, 
melyet nem borit be a sötét felhő? Fiatal korunkban 
mi is az eget folyton derült kék színben láttuk. 

Megkísértem azon korról, melyet oly gyakran, 
különösen fiatalabb éveimben is emlegettek, egy 
rajzot bemutatni, szüleimnek házában szerzett be-
nyomások, részben pedig feljegyzések és elbeszélések 
nyomán. 

Minden feljegyzésből, minden elbeszélésből azt 
tudtam meg, hogy Kőszeg szab. kir. városunk 
Dunántulnak egyik legjelentőségteljesebb városa 
vott lágy gócpont, melyet sűrűen emlegettek még 
az ország hatarán tul is és amelyet meg sűrűbben 
felkerestek mindazok, kiknek valami életszükséglet 
hiányzott, kik az igazságot keresték, vagy kik szó-
rakozni kívántak. Mindent nyújtott városunk. 

Nem dicsérhetem eléggé apáinkat, kik szorgal-
mukkal, tudásukkal, józan életmódjukkal és jó 
erkölcsükkel hírnevet és dicsőséget szereztek és e 
varosnak vagyonosodását, haladását előmozdították. 
Büszkén vallották magukat, mint még régebben a 
romai polgár: kőszegi polgároknak. 

A regi ceh elet. 

Elsősorban felemlítem az akkori céheket. Az 
egyes céhekhez tartozó mesteremberek, miután 
országunknak egyik főközlekedési utvonala, a neve-
zetes triesti—zágrábi—pozsonyi útszakasz városunkon 
Keresztül vezetett — ki is volt kövezve az egész 
útszakasz, melynek nyomait most is láth itni — 
DMMttk a külfölddel tartottak fenn élénk üzleti 
összeköttetést, hanem az országnak még íegtávolabo 
részé be sz illitotiák s.yat készítette iparcikkeiket. 
<*y»r, Nagykanizsa. Veszprém, Pápa, sőt még l'écs 
cs ik ugy ismerte a kőszegi iparost, mint a rábaközi 
paraszt a kőszegi heti piacot. Országos és ősszel a 
heti vásár alkalmával a gabonásszekerük sora a 
iőtortői .i „Hugleisen promenádig- ért. Volt pezsdülő 
elet, volt élénk forgalom a virágzó céhek idejében. 
Azt pedig i U3inz')tgizd iságUnból tudjuk — ha 
mar el <bo nem tudtuk volna, — hogy azon ország, 
azon nep mindig vagyonosabb, mely ipar és keres-
kedelemmel foglalkozik, pl tiio hol az ipar ós keres-
kedelem mellett a földművelés, sőt még a szőlő 
művelés is virágzott, ott paradicsomi állapot kelet-
kezett. \ árosunk ily szerencsés helyzetben volt. 
Nemcsak fejlett ipara, kereskedelme volt, hanem az 
fgesi batár KIS gazdái és polgárai közt oszolván 
'ueg, termett minden, amit száj és gyomor kívánt. 
*oit pénz, volt olcsó jó kenyér, volt bor is, szóval 
minden, aini az embereket megelégedettekké teszi. 

, ,1,1 klVi">koztak el innen, ellenkezőleg, mások 
telepedlek meg városunkban. 

u i, ! g o lJ 'a í l mesterség, melynek ium lett 

csak el) • lTmj°- i|«r.igat igaz, hogy 

, 61 , U t í s l e r gyakorolta, de ily esetekben a 
Uv L P,'4? Uíö m 8terek c«y k ö ^ s céhbe léptek, 
hí?Í m , A c é h ü k egyáltalán alkalmas eszköznek 
r " a Polgárságnak a tömörülésére, egyosű-

(
 V ü U Köztük szép ősszhangzat. 
Legvirágzóbb céh határozottan a posztósok 

, . . A z ®K ŝz .Szigetet" foglalták el a posz-
L»i V f!ÜSZl0U>-'rók. Ezek alapították sok költség-, 
í ir .. é s ~ u m i 1 11 legtöbb kőszegi már 
elfelejtett - 1846-ban a posztógyárat, Magyar-
országon talán az elsüt. Nem az akkori hatalomnak 
támogatásával, hanem saját ereiéből. A mostani 

gőzmalom-laktanya eredetileg posztógyárnak épült, 
melynek 1848 ban történt bukása utau K 'guier nevű 
francia vállalkozó tulajdonába került, ki gőzmaloinirá 
alakította át és az első cséplőgépel itt rendezte be. 

Valószínűnek tartom, hogy polgáraink azon 
benső mozgalomnak hatása alatt, melyet Kossuth 
Lajos ós más izzó lelkű hazafi „magyar iparvédelem** 
jelszó alatt hazánkban megindított, alapítottak meg 
a posztógyárat, melynek rendelkezése lett volna a 
gyári szövőipari meghonosítani, melynek hazánk a 
küllőidnek meg mindig a legtöbbel adózik. 

Nevezetes volt még az esztergályosok, aszta-
losok, lakatgyártók stó. céhe, különösen azért, mivel 
iparművészeti értékkel bíró targyakat produkáltak, 
melyek uloob, midőn a gyári ipar mindinkább tért 
hódított és a kézműipart kiszorította, élénk keres-
letnek örvendtek. 

Az öreg Rosenstingl sok remek ipartárgyunkat 
ellieferalt külföldre, hol m »st egyik-másik inuzeum-
bau feltűnést kelt. Hazánkban akkor sajnos! ilyen 
kicsinységekkel mis nem foglalkozott. Egyik ere 
dendő bűnünk, hogy mindig túlsókat politizálunk 
és keveset dolgozunk. De csoda-e mikor berniünket 
mindig az összinonarchiába beolvasztani akartak ? — 

A céhekbe való felvétel mindig bizonyos külső 
ceremónia kozt történt, természetesen mindig látvá-
nyos ünnepélyesség keretében, melynek halasa az 
illető mesternek emlékezetében kitörülhetetlen nyo-
mot hagyott hátra. Míg wlt beszelt ó ós egész 
környezete azon időkről, midőn remekét bemutatta 
és ez ai.ipon a céhmester és a tóbbi mester számos 
polgár jelenlétiben mesterré felavatták, luaskoráiol 
kezdve készült életének e legszebb pillanatára s 
teljesen átérezte, mit jelent rea nézve, mesterré 
leuni. 

Még igen jól emlékezem vissza, midőn Szeybold 
Kálmán innit inészarosmesier remekelt. Mesterré 
való felavatása varosunknak akkor egyik nagyszerű 
látványossága, ünnepe volt. Emelte a nap jelentő-
segét a csaladnak jo hírneve, vagyonossaga, a fel-
avatandó uj mesternek szép férfias alakja, kit igen 
kívánatos vólegényjelóltnek is tekintettek. Az egesz 
város tódult a közvágóhíd felé; senki sem akart el-
maradni a nagy eseménytől. Szeybold Kalmannak 
mesterré felavatása uiau a szülői h izbau nagy 
lakoma volt, melyen a varos magistrátusa is részt vett. 
Hát ily pillanatok mindig felejthetetlenek. 

Polyari yaida. 

Nagyra dagasztotta a céhbeli mestereknek 
önérzetet es növesztette azok tekintélyét és koz-
bees ülését a polgári garda intézmény, hová csuk a 
varosnak polgárai l é p h e t t e K be. Kit nem vetlek be 
polgárnak, az polgári gardista sem lehetett. A pol-
gári gardának uniformisa volt sárga nadrág, zoid 
frakk, csákó és magas szárú csizma. Nagyszerűen 
festett a polgári garda, ha gyönyörű selyem zászló 
jávai kivonult a gyakorlótérre, moly a mostani 
gőzmalom helyén volt, vagy pedig a mostani beteg-
haz helyen volt polgári lövöldébe. A beteghaz 
téglafalának hátsó magasabb resze meg most is 
elárulja, hogy a m.igásabb fal valamikor inas célra 
épült. 

Hát bizony gyönyörű idők lehettek, midőn a 
céhbeli mesterek, varosunknak polgárai, szintén 
uniformisban kivonultak. Az uniformis külső csínt, 
tekintélyt kölcsönzött a polgári gardának. Még az 
asszonyok is többre becsüllek ferjeiket ilyenkor. 
Hja, az uniformis mindenha nagyobb vonzerőt gya 
korol, mint az egyszerű szurka polgári ruha! Hál 
még kinek a férje tiszti rangot viseli a polgári 
gardaban ? — 

A társadalmi életnek bensüségót és kedélyessé-
gét tetemesen emelte a katonai zenekar, mely 
gyakran concertált, nyáron rendesen a Széchenyi 
ligeten, mely a Szveuch kertből lett kiüasitva. 
Széchenyi emlékére 18Ó4. évben itt felállított egy-
szerű obeliszk azt kivánja az utókornak jelezni, 
hogy varosunk polgárai Széchenyi hirdetett irányának 
voltak tantorithatatlan követői. 

Akkori időben varosunk egy lovashadosztály-
paraucsnokságuak és egy lovasezred torzsének volt 
állomáshelye. A lovasezrednek zenekjra tehát azon 
városba terűit, hol a brigadéros ós lovasezrednek 
parancsnoka lakott. Mily pompás látványosságot 
nyújtottak a zenekarnak tagjai, midőn fehér pari-
paikon az ezred élén kivouultak ! 

A kir. tabla idejen, 

Ezen időszak volt a „kőszegi régi jó idő", 
melyet apáink oly gyakran emlegettek és vissza-
kívántak. Varosunknak talán fénykora, melynek 

legfényesebb keretét az itt elhelyezett királyi tábla 
képezte. A kir. táblának birai többnyire vagyonos 
és tekintélyes családok és hivalalnokj ii, valamint 
a felső bíróság ittléte folytán városunkban letelepe-
dett ügyvédek (1848 ban 22 ügyvéd volt Kőszegen) 
emelték városunk szellemi életének színvonalát, 
terjesztették a m igyar kulturát, apoltak a hazahas 
érzületet, melynek hatása varosunk és a vidÓK 
közönségére nézve nyom nélkül nem maradt. Kulo 
nősen a zenél kultiválták nagy előszeretettel. Alig 
voli akkoriban hazánkban a kőszegi zeneegyletuél 
híresebb. Még Liszt Ferenc is közreműködött az 
altala rendezett h ingversenyein. Hazánkban csak a 
kőszegi zeneegylet dicsekedhetett e kitüntetéssel, 
melyet varosunk közönsége, ugy hálált meg, hogy 
Lisztet, a világnak első zongoraművészét, 1840-ban 
díszpolgárává választotta Nem tudom Lisztnek 
életrajzírói erről megemlékeztek-e ? Czeke S mdor 
kiváló zeneművészünk ugyancsak e zeneegyletiidk 
köszönhette művészi kikép jztetését. Az alapvető 
első oktatásban Ht reszesűll. Czeke Sándori, mnit 
kiváló fórhaiukat egyáltalán, a kuifoldon, különösen 
Amerikabau joübau ismerték, mini idehaza, 11»1 
rendeden keveset adnak, de annál lobbet kivannak 
ti unktol. Városunknak ezen kitűnő művószha, mint 
a „l'ester Lloyd'Miak híres zenekritikusa Budapesten 
halt meg. 

Elmultak a szép idők, soha vissza nem térnek ; 
csak az emlekuk él. 

1848 es a vasútépítés. 

Bekövetkeztek az 1848-iki mozgalmas napok. 
A szabadságharc, melyben városunk polgars iga 
hazaszeretetének es áldozatkészségének számos lenyes 
tanújelét adia, de meg inkább a szabadságharcot 
követő időszak akasztotta meg varosunknak további 
fejlődését. (Az 1848. iki esemenyekrc, mint varosunk 
múltjának egyik dicső fejezetere, eddig még fel nem 
hasznait adatok alapjan majd más alkalommal terek 
vissza.) Még inkább megbénította haladasunkat, 
boldogulásunkat, jövőnk kialakulását, hogy varosunk 
onhioajau kivul nem juthatott vasúti fővonalhoz, 
mely az egesz gazdasagi berendezkedést az egesz 
vilagban oly radikálisan átalakította. Különösen az, 
hogy a vasúti fővoualtól elmaradtunk, sebzeit meg 
súlyosan. S miután e súlyos st b túlságosán sajgott, 
fajdalmunkban bűnbakot kerestünk, kire rafoghailuk 
hanyatlasuuknak egé z odiuin.it. 3 ki lett volna 
alkalmasabb bűnbak, mint elődeink, kikre ráfogták, 
hogy jómódban és a jolet altal előidézett elbizako-
dottságukban, — ele*; gyakran hallottam idegenektől, 
kőszegiektől is — teljes érzéketlenséget tanúsítottak 
a varosnak további fejlődései biztosító minden 
intézménnyel általabau, a vasúttal szemoou pedig 
kuiouosen. Meg Kakosi Jenő, hazáukuak egyn 
dicső fertia is, ki oregapj in ik, w.usseulelsi dr. Vogei 
Ignácnak (most dr. Liuriuger Jánosnak tulajdona) 
hazában köztünk töltötte gyermekeveit, a r Budapesti 
Hirlap*-nak a kileuvenes evek folyamán megjeleni 
egyik számában, midőn legfajdalmasabbau érinteti 
varosunknak hanyallasa, elmos tárcában persziflalta 
ezt, hozzátóditvan elődeink altal elkövetett hibákhoz 
még azt is, hogy und >u a püspökségei kívántak 
nálunk felállítani, varosunk jómódú polgárai ezen 
megtiszteltetés elől azzal tertek ki, hogy „náluknál 
nagyobb urakat' nem tűrhetnek meg. 

Csak polgarsagunknak ellenkezése utan állították 
fel a püspökségei Szombathelyen. Aha! {mondották 
akkor a mindeulludok es a folyton elégedetlenkedők, 
mégis csak igaz, amit beszélnek, hogy elődeink nem 
törődtek a varosnak jövőjével, hiszen meg Kikosi 
Jenő is írja ! — 

Most már igen eltávolodtunk a régi jó időkt >1 
ós utóbbi időszakban igen sokat áldoztunk s dolgoz-
tunk, hogy varosunk a n tgy versengésben vissza 
ne maradjon, lehal lelki nyugalommal pillanthatunk 
a muilba vissza, nyugodtan kutathatjuk az esemé-
nyeket, elfogulatlanul bírálhatjuk a megtörténteket. 

Miután különösen a vasút kérdése nem nyert 
oly megoldást, mely városunk érdekeinek megfelelt 
volna es leginkaob emiatt pcrsziti.iiták és gáncsoltak 
elődeinket, ez ügyben a valót megtudni törekedtem. 

Hazánk iparilag, gazdaságilag szegény ország 
volt. Erről nem szükséges írni. Tudja ezt mindenki. 
Nagy Széchenyiuk megírta, ini volna az első teendő 
ez országban. Nem ugy történt, amint ő kijelölte. 
Az orsz.ig sorsáról masnit es máskép döntöttek. 
Bécsben! Mindenről, még arról is, ami gazdaságilag 
fontos volt. Azért, midőn először esett szó vasútról, 
elődeink kellő időben jó helyen tapogattak — 
Bécsben, hogy az akkor szervezkedő szabadalmazott 
császári délivasutlársas ig Magyarországon tervezett 



vasútvonalát Kflszeg Irányába építse. Nem kisebb 
ember támogatta elődeinket e kérdésben, mint váro-
sunknak egvik nagvnevü fia, Schey Fülöp, Bécsnek 
pénzugvi cápaeitása, Albrecht főhercegnek kedves 
bankárja, ki u'.óbb ép Albrecht tiszteletére alapította 
az itteni' „Albreclitinuin" polgári menedékházát s 
melvnek udvarában Albrecht főhercegnek arany 
szobra van felállítva. Alkalmain volt átolvasni azon 
memorandumot, melyet városunk akkori elöljárósága 
illetékes helyen, mielőtt u szabadságharc kiütött 

volna benyújtott. 
A nemsokára bekövetkezett forradalom folytán 

azonban a vasút szervezése lekerült a napirendről és 
szabadságharcunknak leverése után az ország, 
varosunk is más helyzet elé került. Bekövetkezett 
az absolutizmus, a Bach korszak, ennek következte 
ben városunkat is csak Bach szellemétől áthatott 
férfiak irányították. 

Az uj korszakban városunk az uj hatalomtol 
mit sem remélhetett, legkevésbbé jutalmat. Elődeink 
túlságos rebellisek hírében állottak, nem minden 
alap nélkül S ha az uj hatalom nem is kívánta 
varosunkat megbüntetni, de bizonyara nem is ex 
ponálta magát egy magyar érzelmű varos hazahas 
polgárságának érdekében. Hát akkor ki lett volna 
pártfogónk minden olyan kérdésben s igy az utóbb 
szőnyegre került vasutügybeu is, melynek helyes 
megoldása kizárólag a hatalomtól függöttV — 

Sokszor hallottam: Hollán Ernő, ha mint köve-
tet meg nem buktattak volna. Hat nem tudom, akkori 
képviselőjelöltek tettek-e már akkor is mindenféle ígé-
reteket, csak azt tudom, hogy Hollán Ernő kiváló 
ember volt ugyan, de szinte rebellis s így nem volt 
kedves a hatalom előtt. Tudja mindenki, hogy az 
országgyűlésen I N J I ben csak afelett vitatkoztak, 
határozátilag vagy feliralilag üdvözöljék-e a királyt 
s hogy minden érdemi törvényhozási munka nélkül 
ismét feloszlatták. Kérdem tehát, Hollán Ernő kép-
viselőnk, hol, kinél érvényesíthette volna nagy be-
folyását? — 

De legszebb a dologban az, hogy nem is igaz, 
hogy Hollán Ernőt itt megbuktattak. Kétszer is meg 
választották nagy többséggel követnek. Varosunknak 
sok tekintélyes polgára (a névsort láttam) Hollánnak 
határozott párthíve volt. Való csak az, hogy Hollán 
Ern • a m mdátumot, mivel ellenpártja a választásnál 
véres verekedést provokált, ismetelten el nem 
fogadta. 

Teljesen értem, hogy 1848 után a császári 
szabadalmazott vasút egy vidéki kis magyar varos-
nak erdekét figyelmen kivul hagyta. Megértették 
valószínűleg elődeink is. 

Mrgyár varos nem az uj hatalomtól várhatta 
igényeinek kielégítését A magyar akkor turt és 
szenvedett, .lobb korszaknak a beköszönését remélte. 
Beköszöni. Orom mámorban úszott az ország. Olyan 
ünnepélyt rendeztek elődeink az alsó erdőben, 
milyen tán a mostani háborúnak szerencsés befeje-
zése után lesz. Még ökörsütés is volt. 

Az uj érában 

Midőn megalakult a felelős magyar miuisz 
teruun és sok hasznos, udvos munkába fogott, a 
többiek kozt a magyar nyugati vasút kiépítésének 
terve is szőnyegre került. Városunknak polgár 
mestere Bierbauer Mihály, Czeke József, Schey 
.Sándor polgárokká! a magyar iniuiszterium elé járult 
és megkértek, hogy a tervezett vasút Kőszeg szab. 
kir. város ériutésóvel épüljön ki. Bar a minisztérium 
a kuidoltseg előtt kötelező ígéretét tett, — így 
referált bo a küldöttség — és Tulok .1 mos, Szom-
bathelynek akkori varosbirája, varosunknak ez iránti 
törekvését szintén támogatta és a vasút ügy ben 
var sunknak bevonásával Szombathelyen es Sarv.írott 
értekeztek s habar városunk a tervezett vasútnak 
céljaira a kisajátítandó földeknek ingyenes átenge-
dését és nagy összegű részvényeknek jegyzését 
helyezte kilátásba, azonkívül készpénzben 22ö ÜUU 
forintott ajánlott fel, ami akkori időben óriási 
segélyt j 'lentett, városunknak minden törekvése, 
hogy a nyugati vasút városunkat érintse, mégis 
meghiúsult. 

S most azt kérdezem, ha elődeinknek óriási 
áldozatkészségé ellenére nem sikerült a mi igényeink 
iránt jo akaratot tamasztő magyar kormánynál ki-
járni a nyugati vasutat, hogy lett volna lehetséges 
a nekünk idegen és ügyeink iránt érzéketlen hata-
lomtól valami kedvezményt elnyerni? — 

Nemsokára a magyar kormány ennél súlyosabb 
csapást mórt varosunkra. 

Ha nem épült ki vagyaink, kedvünk szerint a 
nyugati \a*ut, hát ezen mellőzést meg eltűrhettük, 
legalabb megmaradt a pénz más célra és legfölebb 
azt mondhatták elődeink : mindent megkísértettünk, 
de nem sikerült. I >e elveszíteni egy oly intézményt, 
mely cvszazadokon át városunk jelentőségének, 
forgalmanak, jólétének hatalmas tényezője volt és 
súlyos veszteségért semmi kárpótlást sem kapni, 
hát ilyen veszteség inasokat kétségbe ejtett volna. 
Mi azonban lelkünknek egész nagysagával elszen-
vedtük a királyi táblának elvesztet. A veszteség 
fajt, iszonyúan fajt, de azért elődeink és mink 
tovabbra is meg maradlak hazafias polgároknak. 

Azonban a magyar kormány maga erezte, hog> 
erkölcsi kötelessége o nagy veszteségért városunkat 
kárpótolni. Elhalarozta tehát — az igazságügyi 
minisztériumnak szavait idézem — hogy a királyi 
tábiauak elvesztéséért Kőszeg szab. kir. városban 
recompensatiokép kir. törvényszékét állit fel 

Városunk közönsége az igazsagugyi miniszter-
nek leiratát ISTI ben örömmel tudomásul vette, de 
azért városunk c súlyon veszteségórt semmi recoin-
pensutiot sem kapott. A kir. tOrvéuyuzeket nem mi 
kaptuk. 

Mit-szóljunk ahhoz: beismerni a nagy vesz-
teségért való recompensatiónak a jogosságát, a 
reeompensatiot kilátásba is helyezni, azután hslyt 
nem állani? — Azt, hogy a magyar kormány váró 
sunknak régi adósa, váltsa be szavát! 

Egyéb kérdésekben sem kedvezett a magyar 
érának beköszöntése városunk forgalmi s gazdasági 
ériekeinek. Ha ezen csapások az absolulizmusnak 
ideje alatt érik városunkat, az ember megértette 
és azt mondhatta volna: ez intézkedések megtorlása 
és büntetése városunknak 1848 ban tanúsított haza-
fias magatartásáért Azonban az absolut hatalom elő-
deinket nem bántja, sem nem bünteti. Akkor éri 
egyik veszteség a másik után varosunkat, akkor 
veszi kezdetét hajdan oly virágzó városunknak 
hanyatlása, midőn az országnak ügyeit a mi embe-
reink vették kezeikbe. 

Ebben van a mi tragicumunk ! — 
Dandarparancsnuksag elhelyezése. 

Nemsokára elhelyeztek a dandárparancsnok-
ságot, a lovasezred torzsét, a katonai hadbiróságot, 
megszűnt a katonazenekar is. Ami megmaradt még 
a régi jó időből, azt elsöpörte az uj áramlatnak 
szele. Egyszerre semmi sem volt jó, aini a régi 
időben keletkezett. Mindent megreformálni, ez volt 
az emberek közé dobott jelszó, melynek több régi, 
jónak bizonyult intézményünk áldozatul esett. Áldo-
zatul estek a céhek is. 

Nem kellett u céh. A teljes iparszabadság 
következett be, de bekövetkezett a kis iparnak pusz-
tulása, p dgárainknak, az állam feutartó elemeinek, 
elszegényedése s részben más jobb helyre való ki-
vándorlása. 

Torvenyhatosagi jelleg megszünese 
Mar hosszura terje 1 e cikkem. Befejezem. 

Befejezése előtt azonban meg emlékezetbe hozom, 
hogy kormányunk városunknak ónálló törvény 
hatósági jogit 1876-ban eltörölte. Ez intézkedés 
városunknak egyik ősi jogát, polgárainknak hagyó 
mányos érzületét sértette Megui iradt egyes-egyedül 
a cim. Cím jog nélkül? Mi az? Lyukas mogyoró. 

Mi volt első eredménye városunk önálló 
törvényhatósági jogának elvesztése ós a nemes 
vármegyének fenhatósag ala helyezése? 

Honvedlaktanya. 
Míg a katonabeszállást mindenki tehernek 

tekintette és meg a legkisebb kozseg is tiltakozott 
a kátonabeszailas ellen, addig varosunk a katona-
beszallasnak majdnem minden terhét, minden kár-
pótlás nélkül maga viselte, hírre legjellemzőbb példa 
a in. kir. honvédségnek varosunkba való elhelyezése. 
Az akkori honvédelmi minisztérium ugyanis a 75 ik 
honvedzászlóaljat eredetileg Szombathelyen kívánta 
elhelyezni, nem Kőszeg szab. kir. városban, mely 
német varos hírében állott Azonban Szombathely, 
a magyar város, nem fogadta be a m. kir. honvéd-
ségét. A beszállásolásnak terhét.nem kívánta viselni; 
viselje a terheket más varos. így került a honvédség 
városunkba, mely nem irtózott a beszállasolasnak 
terhétől. 

Lovas katonasag elhelyezese. 
Midőn azonban a katonabeszállásolást torvóny-

hatósagilag rendeztek, a nemes varmegye a lovas-
kaszarnyát nein Kőszegen, melynek legalább a 
félezredhez jogos igenye leit volna, építtette fel, 
haueiu a vármegye központjában Tehát a nemes 
varmegye részéről is hason méltánytalan eljárás 
érte varosunkat, mint amilyen érte a magyar kor-
mány részéről. Egvszerűen nein törődtek városunkkal. 
Nein mondom szándékosán, csak nem respektálták 
jogaikat. 

Elsg; lelkemben a keserűségnek érzete ébred. 

Konkluzio. 

Meg tudom érteni, hogy az országnak nagy 
érdeke mellett egy vidéki kis városnak érdekei el-
törpülnek, kivansagai nem teljesíthetők. Gondol-
kodásra okot szolgáltat azonban az, hogy még azon 
időben inas varosok ep a kormánynak támogatásával 
hatalmas fejlődésnek indultak, addig régi történeti 
varosunk, melynek Magyarországnak nyugati részé-
ben oly fontos szerep lutott, a kormánynak intéz-
kedései folytan iuj iaui jelentősegét egészben elvesz-
tette es úgyszólván egy mezővárosnak színvonalára 
sulyedt vissza. Nem maradt reánk az utódokra 
egyéb, mint a „ré^i jó időkre" való visszaemlékezés. 

Hanyatlásunkról, visszafejlődésünkről már sokat 
írlak, meg többet beszéltek, akárhányszor tévesen. 
Senki se állítsa azonban, hogy hanyatlásunkat elő-
deink idézték volna elő. Elődeinkről csak az elisme 
rós, a tisztelet hangján emlékezhetünk meg. Akkor 
vagyunk hozzájuk legméltobbak, ha nyomdokaikat 
a becsületes munkában koveljuk. 

Egy doiogüoz tan nem ertettek: a lármához, 
a tolakodáskoz, a feltunéstkeltéshez. Kégi hagyo-
mányaikban nevelkedtek. A reform szele ezeket nem 
alakította át, hanem tönkretette. 

Az időktől mindinkább eltávolodunk; már is 
kezdjük elfelejteni. Utóbbi években hasznos, üdvös 
munkásságba fogtunk, melynek folytatásában a most 
is uiég duió haboru megakasztott. A munkát a 
háború utau folytatni fogjuk és akkor kérni fogjuk 
Kakosi Jenőt, hazánk e jeles fiát, ha mar minket 
egy ízben az ország előtt elmésen perszillilt, egv 
másik cikkben még szellemesebben szálljon síkra 
varosunk igaza mullett. 

Fennállása ota vagyok a „Budapesti Hirlap"-
nak előfizetője. Sokszor gyönyörködtem „Ő" mint 
„Sipulus" cikkeiben, azokban ineg különösen, melyek-
ben varosunkat érintette Még acélzisokban is ki-
éreztem azon meleg szeretetet, mellyel irántunk 
vaunak és mely szeretet a kőszegiekben is ól s min-
denkor megnyilvánul, valahányszor a Kákosiak 
nevét hallja. — aj. — 

Hirek a háborúról. 
t 

A vezerkar keddi jelentess. O r o s z h a d s z i u -
re n a helyzet változatlan. O l a s z h a d s z í n t é r : 

I A tengermelléki arcvonalou ós a kanntiai arcvonal-
nak ehhez csatlakozó részén a tüzérségi harc tovább 

I tart. A Javorcsekea egy olasz tábori őrséget nyol-
' eadszor szedtük ki állasaiból. A romboni uj állásaink 
[előterét az ellenség holttestei borítják. A doberdói 
szakaszon aknavető es kézigránatharcokru is került 
a sor. 

A vezérkar szerdai jelentése. U r o s z h a d s z í n -
t é r : Keletgaliciában az ellenséges repülők fokozott 
harci tevékenységet fejtettek ki, de eredmény nélkül. 
Tarnopoltól északnyugatra egy német repüló lesze-
dett egy orosz repülőgépet. Utesai meghaltak. 

O l a s z h a d s z í n t é r : A karintiai arcvonalon 
az ellenséges tüzérség tegnap a Seisera ós a Seb icU 
völgy mindkét olda|an linbltől nyugatra levő állá-
sainkat bombázta. Éjfélkor élénk tüzelést kezdett a 
Fella völgy és Wisehberg kozu arcvonalunk ellen. 
Flitschnél az olaszok este támadást intézlek a Korn-
bon területen levő uj állásunk ellen. N így vesztesé-
geik mellett visszavertük őket. A tengermelléki 
arcvonalon heves agyuharc lovább tart Tegnap 
reggel egyik repűlőrajuuk, amely tizenegy repülő-
gépből állott Milanóban a pályaudvarra ós gyártele-
pekre bombákat dobott. Hatalmas füstgoinolygásl 
eszleltüuk. Figyelő tisztjeink nem törődve az ellen-
ség luzerségi tüzével és vedó repülőgépjeivel terv 
szerűen végezték a bombázást. A legi harc az egesz 
vonalon javunkra dölt el. Az ellenséges repülök 
visszavonultak. Azonkívül toöb repülőgépünk egy 
schiói gyárat látható eredménnyel bombázott. Az 
összes repülőgépek teljes épségben tértek vissza. 

A vezerkar csütörtökijelentese, O r o s z h ad 
s z i n t é r e n lényeges esemény nem tortént. 

O l a s z h a d s z í n t é r : A tengermelléki harc-
vonalon az ágyuüarc tegnap egyes helyeken igen 
heves volt. A Kombou területen ujabban elfoglalt 
állasainkat tobb ellenseges támadással szemben meg-
tartottuk. 

D é l k e l e t i h a d s z í n t é r : Az Albániában 
működő cs. és kir. haderők előcsapatai elérték az 
Arzén alsó folyását. Az ellenség a folyó p írtjára 
hátrál. 

A vezerkar penteki jelentőse. O r o s z h ad s z í n-
té r : A rendes tüzérségi liánokon kivul nincs neve-
zetesebb esemény. 

O l a s z h a d s z í n t é r : Tegnap a tüzérségi 
tevékenység altalaban gyengébb volt, mint az elő-
ző napokon. 

D é l k e l e t i h a d s z í n t é r : Egy a mi ve-
zetésünk alatt álló és oszlrak-magyar csapatokkal 
megerősített albán csoport megszállotta Kavaljat. Az 
ottani helyőrség, Essad pasa csendőrei, az elfogatást 
csuk azallal kerülhetlek el, hogy hajon inunekultek. 

3«>(j Ulti 
Városi ügyek. 

Hirdetmeny. 

Az 187U, 1871, és 187-' évbeli alkalmasnak 
talált népfolkelok 1Uiti évi jfebruár 28-án, az 180Ö, 
1866 és 1807 évbeliek pedig 1910. marczius 3-án 
kötelesek az igazolvanyi lapon feltüntetett kiegészítő 
parancsnokságnál legkésőbben délelőtt 11 órakor 
jelentkezni.- — 

A külföldön tartott szemlék alkalmával alkal-
masnak talalt egyének kozul az 1865, 1SJ0, 1807 és 
1808 évben szülelett egyének l'Jlti evi február 28-án 
az 1S90, 1870, 1871, 1S72. 1873, es 1874 évben szü-
letett egyenek pedig 1910 évi február 2J-én tar-
toznak bevonulni.— 

A felülvizsgálat elé állított azon népfelkelésre 
kötelezettek, akik a népfolkelési tényleges szolgalat 
alul akar meghatározott akar bizonytalan időre ínég 
a felülvizsgalatot megelőzőleg mentettek fel amennyi-
ben ezt a kiegészítő parancsnokságnál kérelmezik — 
egy a felmentcsuk igazolására szolgáló rövid hivaialos 
bizonyítvány fog kiállíttatni. 

Az ezen bevonulasra vonatkozó részletes hir-
detmeny a városházán ki van függesztve.— 

Kőszeg 191 ti. február 14-éu. 

Köseeyi JóatJ rendórlupiuny. 

4i3»i« Hirdetmeny. 

A hadsereg részéről a tavasszal újból megin-
dítják a I é g g o inb j a r a t o k gyakorla-.il. 

Felreertesek elkerülése végeit közöljük a város 
lakossagaval s azerl is, hogy az esetleg leszállók at 
joakaraiulag tamogassa. 

Kőszeg 191 ti. február 18-án. 

Kúseegi Júzvf renJőrlwpiUny. 

7tíu Hirdetmeny. 

A in. kir. földmivelósugyi iniiiisterium 8231/11-
B. 2. 915sz.reuieieie a l i p j n núa i r r j toi/.j n, h >gy 
az illető vizeken halászatra nein jogosu.t egyének 
altal fogasrakesz, vagyis felszerelt állapotban levő 
halászati eszközzel a víz partján, vagy a vízen való 
kozlekedesi vagy ilyen eszköznek a víz partján, vagy 
a vízen levő bármitele vizunűvöa való tartását fenu-
ti sz. földmivelósugyi ininisteri rendelet, az igazság-
ügyi es beiugyi tn. kir. minister úrral egyetórtóleg 
kihágásnak nyilvánítottá. — 

Kőszeg, 1910 február 18-án. 

JímhrUs Lajte s. k. poigánn«»ur, 



786 916 Hirdetmény. 

Közhírré teszem, hogy közegészségi és forga-
lomtechnikai okokból az exhumálások a cs. ós k. 
csapatok által megszállott szerb területeken további 
intézkedésig nem engedélyeztetnek.— 

Kőszeg, 1916 február 16-án. 
Jambrits Lajos, polgármester. 

Helyi hirck. 
,A k ő s z e g i r é g i j ó I d ő k " cimén megjelenő cikksorozat 

i r ú a Auguszt János nyűg h polgármester, érdekes feljegyzéseinek 

és visszaemlékezéseinek mm szamunkban megjelenő, lapunk keretet 

meghaladó terjedelmes cikket azért jelentetjük meg egyszerre, inert a 

varos fénykorának es hanyatlasanak oly összefüggő korszakai tár-

gyalja, mely ugy erdekes ha teljes egészében leközöljük. 

A polgármester hétfőn és kedden Budapes-

ten volt élelmezési ügyben a belügyminiszté-

riumban tartott információs értekezleten, melyen 

Vasvármegyéből az alispán és a két rendezett 

tanacsu varos polgármestere hivatott meg. 

Szabadságon. Schlögl Ferenc népfölkelő 

hadnagy, ki a inozgositas óta a harctéren mű-

ködik, 14 napi szabadságra hazaérkezett. Jelen-

l e ' egy lengyel-orosz utakat és vasuiakat épitő 

munkasosztag parancsnoka. 

Hamar Gyula soproni tanár tudvalevőleg 

a kárpáti harcokat követő elónyomulasi offen-

zíva alkalmaval mult év má jusban orosz tog-

sagba került és aznap óta tőle level nem 

érkezett. E heten táviratban jelezte szüle-

inek es rokonainak, hogy egészséges és hogy 

mar nincs Zaritzynban, hova először került, 

hanem Jaranskban a wjatkai kerületben, 1000 

kiloineterre Szentpetervartól és 650 kilométerre 

Moszkvától. 

Eljegyzés. Fodor Henrik celldömölki állam-

vasút! tisztviselő eljegyezte helyben Töpfer 

Flzat, ozv. Töpfer lmréné leányát. 

Halalozas. Szerdán délben temették Dressler 

Ottó nyug. es. és kir. tüzérkapitány és szeutgyörgyi 

Czeke Mária két éves gyönyörű kis leányát, ki pár 

napi betegeskedés után súlyosan fellépett agyhártya-

gyulladás következtében szülei nagy bánatára meg 

halt. Kis koporsóját a koszorúk és bokréták tömege 

borította, a gyászolók pedig könnyes szemmel bu-

csúztuk a kedves kis gyermektől, melynek látásán 

meg néhány nappal előbb gyönyörködtek megszokott 

deli sétakocsizásánál. 

Halálozas. Szenekovits Károly, a ,Fehér 

Bárány" vendéglőnek hosszú évek során at 

volt tulajdonosa, egy időben városi képviselő 

is volt, 77 eves koraban csütörtökön elhunyt. 

Temetése nagy részvét mellett szombaton volt. 

halálozas. A tüzőrség régi szertarosát, 

Frohlich Adolf tüzoltó-osztalyparancsnokot súlyos 

gyász erte. Neje született Hamtner Jú l ia , rövid 

betegeskedes után 50 éves korában elhunyt. 

Temetése penteken volt nagy gyaszközönség 

es a tüzolto-bajtarsak reszvetelével. 

A 12. vadászok zenekara jotékonysagí 
hangversenyt rendez jövő vasárnap este a fő-

g imnáz ium disztermeben, melynek tiszta jöve 

delmét a kőszegi hadi arvak alapja javára 

ajanloita lel a potkeretparancsnok. Kovács 

Ferenc karmester, a katonai zenekarból alakí-

tott vonos zenekarral igen erdekes műsort 

nyújt a zenekedvelő közönsegnek és az bizo-

nyara szívesen fogadja, mert most már igazán 

regen hallottunk zenet, de azért is, mert szíve-

sen áldoz a kitűzött jotekony célnak. A műsort 

e napokban több varköri üzlet kirakataban 

olvashatja a közönség s takarékosság okából a 

varos, mint rendező, meghívókat nem ad ki, 

de ez uton keri, hogy tekintse magát meg-

hívottnak mindenki, aki szívesen keres kellemes 

szorakozast jó zenei elöadas meghallgatásában 

es kinek szive van e varos hadi arvainak gya-

mohiasara. Jegyekre már holnaptól fogva íogad 

el előjegyzéseket Rőth Jenő könyvkereskedese. 

Az első sorokban ülőhely 2 korona, az ezt 

koveto sorokban 120 kor., al lóholy 1 korona 

s mindenki tetszésere bizatik a jótékony célra 

való lelűlfizetes. 

» h f A j 0 t e k 0 , i y n ö j k o s zo r ú c s ka ötvenedik, 

jub i láns Közgyűlését j övő vasárnap dél-

után tartja m c g Freyler Kornélia e lnöknő 

vezetese mellett. Evi közel 3000 kor. bevetelét 

ma jdnem egesz összegében jótékony célra for-

uitot a es vagyoni aliaga jelenleg hadi köl-

csönben oOOO kor., készpénzben 1500 kor. és 

egy hely. vasúti részvény és Vöröskereszt 

jsorsjegy, a Hanely-alap pedig 1100 kor. Ötven 

esztendő alatt tobb vagyont nem is gyűjthetett, 

mert minden jövedelmei mindenkor a j ó t é k o n y 

ság céljainak használta fel, rendkívüli nagyobb; 

adományozásokban pedig nem igen volt része. 

Az egyesület e jubi lár is közgyűlésen beszá-

molhat azonban arról, hogy szerény működé-

sével sohasem terhelte tagjait es a jótékony-

ságot gyakorlókat, de e mellett mégis meg-

tette kötelességét a szenvedő es segélyre szorult 

helybeliekkel szemben és elöljáró tagjaik buz-

gósagával es nemes törekvésevei híven töltötte 

vállalt misszióját e városban és az ev. gyüle 

kezet kebeleben. 

A vöröskereszt egylet kórhazat megszűn-

tetik. Mar csak néhány betege van és ezek is 

már annyira gyógyul tak, hogy nemsokara csa-

pata ikhoz visszatérhetnek. A szombathelyi 

voröskereszt-korhazban annyi az üres hely, 

hogy már ide nem küldenek. A háború alatt 

felállított negy korház közül immár a maso-

diknak beszüntetésére került a sor. Talán ez is 

amellett szói, hogy közeleg a — béke. Mar 

nem oly hevesek a harcok és már jobban 

hozzaedzódtek. A vöröskereszt-egylet a fiók-

kórhaz fenallása alatt derekasan es jóságos 

emoerszeretettel teljesítette kötelességét es a 

kezelő orvos, dr. Havas Gyula, ki teljesen 

díjtalanul töltötte be e tisztségét, elismerést 

erdemei buzgó és emberbaráti nagy faradoza-

saert, melyet sajat egészségét sem kiméivé 

igazan önfeláldozóan teljesített. 

A kőszegi honvédek köszönete. Kőszeg 

varos kozonsege altal küldött szeretetadoma 

nyokat januar hó 23.-án kaptak meg a vitéz 

kőszegi honvedek, mely alkalomból Tnold Dezső 

szazados-zászlóaljparancsnok Jainbrits Lajos 

polgármesterhez intezett alabbi levelben köszöni 

meg az ajandekot: Nagysagos Polgármester U r ! 

E hónap 23.-an megkaptuk és kiosztottuk 

Kőszeg varos közönségé szeretetadományát, 

derek honvédeink legnagyobb örömere. Jől 

esett a hősöknek a kedves figyelem, melyben 

a hazai földről szeretteink részesítették őket. 

Kérjük Nagyságodat, méltóztassék a 18, honv. 

gy.-e. III. zaszioaljanak legenysege nevében a 

varos kózónsegenek halas köszönetünket tol-

mácsolni. — Állaspont, (Tábori pósta 50) 

1916. január 31.-en. Thold Dezső zászlóalj-

parancsnok. 

Waisbecker János az ovódának. A gyermek-

védelem mindig, de különösen napjainkban 

koronaja a jótékonyságnak a nemes gondol-

kodásnak. — A helybeli ovoda-egyesület e hó 

17.-én tartott értekezletén, az egyesület pénz-

tarosa bejelentette Waisbecker János végrende-

letének masolatat, melyben a sok jotékony célú 

adomany között helyet foglal a helybeli ovoda 

részére hagyományozott 2000 korona is. A 

nemesen gondolkodo einberbarat a jövő kert-

jének nemcsak virágzását igyekezett ezzel elő-

mozdítani, hanem jo peldat is mutatott nemes 

gondolkodasaval. Az ovoda-egyesület valaszt-

manya halaval adózik Waisbecker János emié-

kenek. 

Az öreg 12-es vadászok mult szerdán 

hadtap-inenetszazadda alakulva a vadaszzene-

karral az élén vonult a vasúti pályaudvarra, 

hol nagy közönség jelent meg ünneplésükre. 

Orosz katonat temettek kedden, Ozarow Iván 

30 éves görögkeleti, nős katona, osuyiki illetőségű, 

aki súlyos bélhurutbau hunyt el az itteni katonai 

tarlalékkórházban. 

A sö rá raka t emelték ú jó lag az egész or-

szágban. Nyolc fillérrel literjét a hordó sörnek 

és 10 fillérrel a palacksort. A sörgyárak ezen 

arakat csak 15 én léptették életbe; így a hely-

beli sörgyár is. Mégis egyes italmérökben már 

vasárnap követeltek a felemelt arakat. E miatt 

panaszt tettek a hatósagnal ezen időelőtti ár-| 

drágítás, de ugy is mondható, szemérmetlen, 

kapzsi visszaélés miatt. Kíváncsian varjuk a| 

hatósag hogyan vegez ezekkel. 

Az orosz foglyok ta r tására nézve a pozso-

nyi katonai parancsnokság március elsejével uj 

rendtartast állapított meg és akik már logoly-

munkasokat kaptak, szinten ennek a rendjét 

kötelesek betartani. Az uj szabalyzat a polgár-

mesternél lesz betekinthető és aki a teltételeket 

el nem fogadja, a foglyokat azonnal vissza-

adni köteles, később pedig csak 14 napi fel-

mondási időre. 

A bolgár vöröskereszt javára gyűjtést ren-

dezett a polgármester, mi 143 koronát ered-

ményezett, mely összeget a vasmegyei vörös-

kereszt valasztinanyahoz beküldötte. 

A közvi lágítás j övő hó elsejétől kezdve az 

éjfél előtti időben ugyanolyan lesz, mint egyeb-

kent éjfél utan, vagyis telére fog leszállittatni 

és az ívlámpák világítása is elmarad. Ez az 

évi átalány felének a megtakarítását is jelenti, 

de egyúttal az áramtermelés körül i nehézsége-

ket is enyhíti, mivel koztudott, hogy a gépek 

egyike meg mindig nem üzemképes és a város 

magánfogyasztása már messze meghaladja a 

termelőkepességet. Itt tehát a célszerűség és 

takarékosság együtt jar a beállott kényszer-

helyzettel. Más városokhoz viszonyítva a mi 

közvi lágításunk úgyis jóval szebb es fenyesebb 

volt; a haboru óta pedig igen sok helyen 

redukálták, — elfogadhato allapot tehát ná lunk 

is a redukálás, mely esetleg mar akkor is 

megszüntethető, ha az egyik gép újra üzem-

képessé lesz s természetesen, kiveteles alkal-

makkor, módunkban áll bizonyos napon vagy 

oraban a teljes közvilágítást elrendelni, ha az 

közerdekbol vagy például a békekötés öröm-

unnepere kivanatos. Istenem, mikor lesz szük-

ség erre a — világosságra ? — 

A gabona- és lisztösszeirás már régen be 
van fejezve, de még mindig jönnek utólagos 

Dejelentesekkel, mert lelnek az ellenőrző ható-

sagt es pénzügyőri eljárás súlyos következ-

ményéitől. Jól teszik. A lapok híreiből és a 

miniszteri nyilatkozatokbol tudhatják, hogy az 

elkobzás és büntetés elrendelését komolyan 

kell venni. 

A hadifoglyot tartó munkaadók figyelmébe. 
A polgármester ezúton hozza tudomására a 

haditoglyot tartó munkaadóknak, hogy egy 

fogoly utan fejenként és naponkint azutan 4-1 

fillért kell a városi pénztarba befizetni. A fog-

lyokra vonatkozólag kiadott egyéb rendelkezések 

valtozatlan maradnak. 

A hadisegélyek revíziója. A vármegye köz-

igazgatasi bizottsaga elrendelte Vasvarmegye 

területen a hadisegelyek revízióját. Kőszegen 

március 7 — 10-ike között lesz a revízió, mely 

alkalommal a segelyezettek elöadhatjak pana-

szukat. A tárgyalas a varosház közgyűlési ter-

mében lesz. 

A legközelebbi losorozás Kőszeg város 

lóal lomanyabol április hó 25.-én lesz a város-

majorban. 

Postai hirdetmeny. A 9, 99, 103, 140, 151, 
168, 187, 210, 227, 228, 229, 230, 234, 260, 261, 
204, 265, 300, 307, 310, 316, 319, 331, 336, 337, 
338 es 339 sz. tábori p isLuhoz in igán p >sl u 
csomagok ez időszerűit nem üülduetó.;. 

* A mozinak mai műsora: Háborús felvételek. 
Titkos házazsag. (Meghaló életkép 3 felvonásban) 
Az eszeveszett költő. (Vígjáték) 

Szerkesztósegi pósta. 
Tóthné M. E. u rnö Boros tyánkő , köszönettel vettük a 

szép alkalmi . Kerés"-t, de mint latnatja e szambán legnagyobb saj-

nálatunkra nem közölhettük, amiért tehát int is „Kérés *-t intézünk 

kegyedhez, azt, hogy jövő hetre halaszthassuk es meg azt a „Kores'-t 

is, hogy lelkesen és gy uiyoruen rengető lantjat a nn szamunkra es 

olvasokozonségunk gyönyörködtetésére minél gyakrabban meg-

szólaltassa. 

N»«jraa*ru«a bnWt a karri4rao k«a<1&ka*t 4a 4ital4*aa atadan 

klaél a l a i i«*jo»b 

fájdalomcsillapító bedörzsölét 
mf^htüée, rheama, klaivínv, lnflu»n«a, tarok , mail- «a kMfijfci 

•tb. eavi.-tbaa 

I)r Rlr.ktar Mla 

Horgony-Liniment. z z 
H o r g o i i ^ - P a i n - K x p H I e r pótléka. 

Üv«*j« K 1.40, «•-. 

Kapható (tyrtn?«i»rt4r»kh%n »»kt kötTatltnUl ai iraay 
oroaaliahoi'1 rimiotl Dr [llriitrr Me gyi>ej«i»ri4rt>» 

l'r4«a 1, Kliaabemeu. 4. 
•apaaktatl n4ttM4«a. 

Állami anyakönyvi kivonat. 
Januar hóról. 

S z ü l e t é s e k : 
Krötzl Mihály birtokos—Wurst Zsuzsáiul*: íulía • 
Mayer István őrmester— Scbreiner Teréz: István-
Francsics József eipészmester—Zartl Teréz: Mária-
Kranz József földmives—Paszner Erzsébet: Mária-
Végh János távirófolvigyázó—Bolla Franciska: Anna-
Kollár Adá n napszámos—Magdiéi Vilin i : l;ure 
Orbán Gyula tanár-görgői Képes Róza: Ferenc. 
Kandweg Róza: Erzsébet. 
Groszmann J . áesm.— Freyberger A: J jr.-nf <h E v.si 
Horváth István földm íves—Ö iláis A m i : A ' im 



H á z a s s á g o k : 

Scharf Henrik tiszthelyettes—Gansel Mária 
liernhardt János kómiives—Schwarz Karolina. 
Ozv. Tompeek Károly cserepes—Uroszmann Krzsóbet. 

H a l á l o z á s o k : 
Randweg Maria í) hónapos, ayyliártyagyuladás. 
Schwahofer Anna 4 hónapos, tűdfihuruL 
Németh István 70 é. ozv. magánzó, szervi szívbaj. 
Kehrn József S4 é. napszámos, aggkór. 
Németh Sándor, 72 é. napszamos, aggkór. 
Marczan Teréz, 82 é városi szegény, tüdftgyuladás. 
Torok G.-né—Dávid Teréz, 62 é. kisbirt. neje influenza. 
Nusser György, 83 c. kádármester, agyvérómlény. 
\\ aisbeeker János 73 é. magánzó, agyvérómlény. 

V i d é k i h í r e k . 
Femrekviralo bizottság a larasban első bizutt 

ságbau elnök Kusa Méla főszolgabíró, szakértő 
Heidenreieh Lajos műlakatos Kőszeg; a második bi [ 
zottságban — székhelye Kohonc, elnök: Hertók i 
Karoly ny. községi jegyző, szakértő Arnstein Henrik 
bádogosmester, Kohonc. 

A repcevideki takarekpenztar C'sepregen múlt 
Szombaton tartotta fenállásáuak 43 évi közgyűlését.. 
Sopronvármegye csepregi vidékének ezen ismert I 
kitűnő pénzintézete 31

 a millió forgalmat mutat ki. 
innyből 43625 korona tiszta jövedelme lett ami 
amellett szól, hogy a hitelt igénylök szolid alapon j 
nyernek kielégítést. A közgyűlés az eleje terjesztett j 
évi bejelentéseket egyhangúlag elfogadta és részvé 
nyenkint 10 korona osztaléknak a kifizetését hatá 
rozta el. 

A varmegye adezass. A pénzügy igazgató jelen-
tése szerint az egyenesadó kivetési munkálatok körül 
nagy nehézséget okoz a leapadt munkaerő lulterh'-tsé-
ge Nem csak az állami, hanem a községi közegek 
létszama is megfogyatkozott, a megmaradt és eseké 
lyebb munkaerővel bíró alkalmazottakra uj teendők 
i> hárultak. Ailami egyen.'sadoban befolyt 191.6 j i 
nuár hó végéig 304,7H) korona 86 fillér. — Össze 
hasonlítva a rnult év hasonló szakabun mutatkozó 
hátralékkal, a folyó évi állapot 47,233 korona 74 fil-
lérrel kedvezőbb. Hadi ado tartoz.isból 162,578 k iro-
na fillérből befolyt 55,434 korona 50 fillér 

Tenyészbika vasar Szombathelyen. A v smegyei 
gazdasagi egyesület f. évi ábrilis hó 1 —én Szombat-
helyen az ál lat vásártéren tenyészbika vásárt rendez, 
mely vásárrá csak előzetesen megvizsgált bikák lévén 
bocsajthatók. Felhívatnak mindazon tenyésztők, akik 
bikákat a vásárra hozni akarnak, hogy azok számát 
e> korát legkésőbb február h> végeiga gazdasági 
egyesület igazgató-titkáránál bejelentem szívesked-
jenek. 

Templomban a kohoyes a 1* gszebb prédikációt 
és ájtatossagot zavarja. A templomok rendesen 
hidegek é> nedvesek és igy éppen a templomban 
gyakori a koh gés. Kzen kellemetlenségen könnyű 
segíteni, ha gyakran Kaiser féle mell-paszlillákat 
használ, mely kitűnő szer a nép minden rétegében 
ismeretes, köhögés, rekedtség és minden a légző 
szerveket bántalmazó betegsegei ellen. Kaphatók 
minden gyógyszerész es drogéristánál, valamiül 
minden nagyobb fuszerkereskedésben. » 

Elitéit lisztcsempesz Az aradi rendőrbiróság 10 
napi tárgyalás után ma hozta meg Ítéletét Stiberer 
liudolf sütőmester ügyében, aki 43 waggon lisztet 
csempészett ki 5 — 10 kilós postacsomagokban. A 
pékmestert 2 hónapi elzárásra és 18,000 korona 
pénzbirságra itélte a rendőrbiró. Stiberer pár év előtt 
került szegényen Aradra, ahol ma több háza van. 

Szárított repa, tengericsutka. A kormány rendé 
letet adott ki, mely a szárított répának, tengericsut-
kának s az ebből előállított mindennemű őrlemény-
nek vasúton, hajon vagy gépkocsin való szálitását 
igazolványhoz köti. A rendelet már életbe is lépett. 

Köszönetnyilvánítás 

Mindazoknak, kik felejthetetlen jó 
apánk, ill. apósunk 

Kotsondy Károly 
magánzó úrnak 

elhalálozása alkalmával meleg részvétüket 
fejezték ki, vagy koszoruadományokkal 
igyekeztek azt megnyilvánítani, főképen 
az evang. karénekesek a végtisztesség 
megadásáért forró köszönetünket és hálán-
kat fijezzük ki. 

Kőszeg, 1916. február 15.-én. 

A gyászoló hátramaradottak. 

Sgyedül álló ház 
kerttel együtt Sziget 14 sz. a. bérbe adandó. 
Bővebbet J<raíler JYUriánál Kőszeg Sziget-u. 12. 

4 darab elsőbbségi 

sörgyári részvény 
eladó. — Bővebbet e lap kiadóhivatalában 

Az Elite-kávéház melletti 

vendéglő-helyiség 
azonnal kiadó. — Bővebbet az Elite-

kávéházban. 

l ' i e t i k r ó n i k a . 
A katonJ kitüntetess* e'lena-zese A k >zós had- j 

ügyminiszteriuin rendeletet adott ki ,. a kitüntelésk i 
jogtalan viselése" ellen. A rendelet szerint a hadügy-! 
minisztériumnak tudoaiásara jutott, h gy katonai! 
személyek jogosulatlanul viselnek vitézségi érmeket, 
illetve éremsz dlagokal, hogy ezzel hetvenkedjenek, 
vagy hogy hihetetlen elbeszéleseiknsk a miguk ko-
rében nagyobb nyomatékot adj inak. Unnék meg tka-' 
d dyozása céljából minden katonának minden igazoló 
iratán rajta kell lenni annak is, hogy az illető kato ! 
na milyen érdemnek a viselésére jogosult A szabad-, 
ságolá-M iratot az uti igazolvánzon, knnaradásí enge-
délyen stb. iraton szintén fel keli tüntetni a katona 
esetleges kitüntetéseit. 

A munkáltat.IM idényre ajánlunk elsőrendű 

pestvarosi feher tabla es kitüno vidéki perzselt 

m u n k á s - s z a l o n n á t , 
v ilamint pestvarosi 

( l i K Z I l Ó Z S i l ' t 

a legmérsékeltcbb árban. Felhívásra kedvező 
ajánlatokkal készségcsen szolgálunk 

Weisz Lipót és Társa 
disznózsír- es szalonnanagykereskedűk, 

BUDAPEST, IX , Hentes utca 17 siam. 

Sürgönyeim: .Weiszefett, Budapest." 

Interurbán távbeszélő: József" 14 -50 

R kőszegi hegyforrás szikvizgyár-részvénytársaságnak 

1916. évi március hó 5.-én délelőtt 11 órakor 
TTcszegren. a varosliáz taxiácstsrro.é"ben 

tartandó 

k ö z g y ü . 1 é s é n e k 
tanácskozási tárgyai: 

Az igazgatóság es felügyelő-bizottság jelentése, az 1915. évi üzletkimutatás 

és mérleg előterjesztése, a nyeremény hovaforditasa. az igazgatóság és felügyelő-

bizottságnak adandó felmentveny iránti hatarozathozatal, 2 ígazgatósagí, 1 felügyelő-

bizottsági es 1 ellenőrző-bizottsági tag valasztasa 

ieyyzet: A közgyűlésen csak oly részvényes gyakorolhatja szavazati jogát, akinek 
részvénye a k>/.gyulés előtt három nappal a társaság pénztárosánál (Kiss Károlynál) szelvé-
nyeivel együtt letétetett. 

1U szavazatnál többet sem saját részéről, sern mint meghatalmazott egy részvényes 
sem bírhat. 

Az üzletkimutatás ós mérleg a közgyűlést megelőzőleg 8 nappal u társaság pénz-
tarosánál (ugyanott mint fent) betekinthető és róla egy nyomtatott példány kérhető. 

Az igazgatóság. 

V é <1 j ü k 
katonáinkat a 25 év óta kitűnően ^bevált 

Millió ember hasz-
nál ja saját javara 

K Ö H Ö G É S , 
rekedtség. elnyál-
kasodas, görcsös 
es szamárköhögés, 
hurut, légcsőhurut 
ellen, valamint hűté-
sek megakadályozá-
sára, enclfogva min-
den katona szíve-
sen fogadja! 

a .3 fenyővel" , 

c inn k>>z 
Ü I U U igazolják biztos h it is it 

••s közkedveltségüket. 

Csomagja 20 fillérért, szelence 60 f.-ért kapható 

S C H A A R J Ó Z S E F I iszerkereskedésében, valamint 

LENOVAY LAJOS es KÜTTEL DEZSŐ győgy-

szercMeknél K ő s z e g e n és a* > w . • _;>• >^yszertar»kb w 

Ha szüksége van 
körlevelekre, számlákra, cégnyomásos 

levélpapírra, borítékokra vagy levelező-

lapra, továbbá meghívókra, műsorokra, 

belepöjegyekre, falragaszokra, azután 

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

gyászjelentésekre, táblázatokra, arjegy-

zesekre vagy bármely a könyvnyomdá-

szát szakmájába vágó munkára , akkor 

forduljon a legnagyobb biza lommal csak 

Rónai Frigyes 
könyvnyomdájához 

Kőszeg, Várkör 39.(Roth Jeno-fele híz). 

hol minden felsorolt es tel nem sorolt 

nyomtatványt a mai kor igényeinek 

megfelelően csinos, inodorn es ízléses 

kivitelben a legolcsóbb arak mellett 

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

Közigazgatási nyomtatványok nagy raktara. 
„J<oszegvidéki ^Xépesnaptác", „ S ^n-

sec íBezirkskalanier" és „}{ácuatski 

JCaisndar Stf. JRntona tfaduanskoga" 

kiadóhivatala. 

Nyomatott Hónai Frigyes kony vnyomdájában Kőszeg 

Szombathelyi Jakarékpciutár 
J^cszvénytársasag 

kőszegi fiókja, 
K<»»/.«'£. K irá ly-in (». s/,. 
Stpucz szá l loda mellett . 

E L F O I I A D ! b c , (- ; t c k c t jelenleg n e t t ó 4 " U-ÜS kama-

tozassal betéti konyvccsk -re és folyo-

számlára. A ka-.uatozas a betetet követő napon kezdődik, 

- betét kifizetéseket felmondás nélkül eszközöl. 

Leszámítol: ~ — a l á i r a s o s üzleti és magánval-
tókat mindenkor a legelőnyösebben 

Fo lvÓS Í t * rcn,,cs tttrlMsté««s jelzálogkölcsönöket 
í — - * földbirtokokra cs városi hazakr a, m a g a -

sabb kamatú kölcsönöket alacsonyabb kamatú 
kölcsönökké változtat (convertál). 

Értékpapírokat: nafM árfolyamon vcsz uUiJ 

— L tőzsdei inegbizatusok.it ellogad 

S z e l v é n y e k e t : költségmentesen bevál t , szelvény" 
1 ivek>'t a szelvényutzlvany (talon) 

alapjan díjmentesen beszerez 

Átutalásokat lefizetésekét eszközöl a világ bar-
I L mely piacan teljesen díjmentesen 

Értékpapírokra: ' l l l- im '- *'s magán papírokra 
L _1 előleget a.l 

Sorsolás alá eső értékpapírokat árfolyam vesz. 
tessei? ellen biztosit 

Értékpapírokat é s értekeket őrzésre cs keze-
' lesre átvesz 

Tekintettel, hogy hazank legnagyobb pénzintézetével a 

Pesti Hazai Els<". Takarekpénztar K.-yesúlettel szoros össze-

köttetésben áll, mindenfele takarékpénztári és banküzlet 

megbíz >st a legelőnyösebben bír lebonyolítani. 

Mint az IClső Magyar Altalános biztosító tarsasag ügynök-

sége mindenféle biztosítást ellogad és felvilágositassal kesz-

s ggel szolgai. 

Központ : Szornbatheiyi (regi) Takarékpénztár 
Szombathely Alakult: !837-ben. 

Alaptöke 1,600 000 kor. Tartalékok: 400.000 kor. 
Takarékbetétek 15 mil l ió koronán felül. 

Saját tökéi 2,250.000 korona. 
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