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Hirdetések nagyság szerint ju tányos árban 

számitatnak meg. 

A szépséghiba . 

A monarchia és Németország elfoglalta 

Oroszlengyelországot. Bulgária segítségével el-

törültük Szerbiát a térképről A monarchia meg-

hódította Montenegrot es maholnap kezünkben 

fogjuk tartani egész Albániát, veszélyeztetve 

Olaszországot. A németek benn ülnek Belgium 

ban és egy jódarab Franciaország is kezükben 

van. E hatalmas eredmény mellett is meg akad-

nak laikusok, akik felfedezik azt a kis szépség-

hibát, mely a galíciai határ mellett húzódik, 

mely „meg mindig" orosz kézen van. .AZ a 

vékony sav, ott a Strypa mentén nagyon so-

vány kis zálogocska az entente kezében és a 

hadi eredmény mérlegének serpenyőjeben alig 

nyom valamit. Mégis szőnyegen foroghat ez 

a kérdés, hogy hat vájjon a dicsőséges szövet-

séges csapatok nem is akarják visszafoglalni 

ezt a területet. 

E kérdés a legjobban megmagyarázható 

egy, a nagyközönség előtt valószínűleg nagyobb 

rétegekben és általánosabban ismert hasonlo 

helyzettel. Az olasz háború elején a hadveze-

tőség kiürítette a doberdoi fensik és az olasz 

határ közti sávot, mert belátta, hogv az a pozi-

cio nem alkalmas egy erőditményi vonalnak a 

felépítésére. És a következmények igazat adtak. 

Fényesen beigazolodott pompás hadvezetőség ünk-

nek zsenialitása. A majdnem egy éves olasz 

haboru alatt egy talpalatnyi földet sem foglalt 

el tőlünk a hitszegő Itália. Ma is csak az van 

birtokában, amit önként, a fentebb emiitett ok-

ból átengedtünk! Vájjon a legutóbbi orosz offen-

zivák dühe nem-e eppen ugy összeomlott a 

kitűnő Pl'lanzerBaltin hadseregének ércfalan, 

mint az olaszok összes eddigi eredménytelen 

offenzívája? Remélem sokaknak sikerét meg-

magyarázza a galíciai kérdés. 

Tévédés azt hinni, hogy e harcnélküli na-

pok tényleg a pihenés napjai is. A galiciai sok 

kilóméteres fronton a hadseregparancsnoktól az 

utolsó népfelkelő munkásig éjjel-nappal szorgal-

masan dolgoznak. Mindekinek a helyen kell len-

ni. A szállítások óriási nehezségekbe ütköznek 

Galícia ezen részében. A vasúti kuítura fejlet-

len még. A terep szállítási ceiokra rendkívül 

alkalmatlan. Sziklás és sáros, egeszségtelen és 

sok helyen feldúlt. A szekerek végtelen sora 

jön-megy az utolsó vasúti allomástol a várak-

hoz. Mert ezek az erődítések tulajdonképpen 

modern varak. E regi értelembe vett varak ma 

már nincsenek sehol; mondhatnám automatice 

megszűntek, illetőleg a magyar-osztrak 30Vj es 

német 42-sek szüntettek meg. A belga Namur, 

Liege, stb. váraknak szomorú példáján okultak 

az összes hadbanálló felek és belátták, hogy 

ilyen nagy kaliberű es horderejű lövegek ellen 

fabatkát sem érnek. 

A hadi technikának uj ága fejlődött ki, a 

tereperődites művészete. Mert iguzi művészet 

ez, hogy mi képen lehet tüskés drótból egy-két 

nap alatt bevehetetlenebb varat kesziteni, mint 

az esetleg éveken sőt évtizedeken at — súlyos 

ködarabokból, vasból, cementből, téglából épí-

tett kővár. Nagy szerep jutott a drótsóvények 

mellett az aknaknak is. Ezeken kivül a világ-

háború meg egy csomó uj talalmanyat is ered-

ményesen érvényesitik a galiciai harcoknál. 

Ahol lehet, ott a géppuska és az egyeb ved-

állasok falait cementből épitik. Ha a terep es 

a talaj megnngedi, ugy vasbeton szobacskakat 

építenek a lövészárkok egyes részein, mely 

kitűnő védelem minden fegyver ellen. Jól el-

inaszkirozott ablakokbol nyúlnak ki a fegyve-

rek csövei. Van a Strypa közelében az egyik 

csapatnal egy fiatal honvéd hadnagy, ki csak 

tavaly került ki a Ludovikaból. Tizenkilenc é-

ves és oly alacsony növésű, hogy békeben aligha 

lehetett volna katona Ez a kis hadnagyocska 

olyan művészi tökélyre vitte a vasbeton epitke-

zeseket, hogy legmagasabb elismerest kapott es 

dacára fiatal korának, felterjesztettek elöleptetes-

re is. A hadvezetösegünk néhány kilométernyi-

re a fronttól, cement és betonkészitö gvarakat 

építtetett sajat hasznalatára, azzal a gondolat-

tal, hogy haboru után atadja a polgári vezető-

segnek. 

Galíciában minden rendben van és, ha a 

hadvezetőseg ott hagyja a .szépséghibát" a 

muszkák kezében, ugy bizonyosah van ra oka 

és ne fájjon nekünk sem a fejünk érte. Lám 

Németország sem törődik azzal, hogy svájci fran-

cia határán egy kis terülotecske kezdettől fog-

va a franciák kezén van. 

Hirek a h áború ró l . 

Nőmet győzelmek a francia frontén A Maas 
keleti oldalán, Duumont falutól közvetlenül észak-
nyugatra rohammal elfoglaltunk egy páneélművet. 
Az ellenségnek ezen a vidéken megújított táraadási 
kísérleteit mar fejlődéskor elfujtutl.uk. A Woevre 
vidéken csapataink áthaladlak Dieppe-Abaeourt es 
Blazec helységeken. Watrunvilletől és Haudiamonttól 
északkeletre megtisztilutluk a nagy kiterjedésű erdős 
területet s vitézi lendülettel elfoglaltuk Nauscheullest 
és ühaiuplont. A niegulvasatlan foglyok száma hétfő 
estig J28 tiszt, 17.57Ü főnyi legénység vult. K/.en-
kivül hadizsákmányt jelenteitek: 78 agyul, köztük 
számos legújabb szerkezetűt, 80 géppuskát és belát-
hatatlan mennyiségű hadianyagot. Badonvillerlől 
északkeletre, a phiwillei erdészet mellett a franciák 
állásának egy kiugró részét megtámadtuk és elfog-

I lalluk. Nagyobb számú fogoly maradt kezünkön. 

Nemetorszay ragaszkudu a fegyveres gozosok 
elpusztításához. Németország utasitoita Brenstortr 
gruf nagykövetet, közölje az Egyesült Államok kor-
mányával, hogy am i biztusitó kijelentések, amelye-
ket a Lusitania és az Arabic elsulyésztése ügyében 
lettek, továbbra is fennállanak, de csakis békés 
kereskedelmi hajókra vonatkoznak. Hír szerint Német-
ország ragaszkodik ahhoz, hogy a fegyveres keres-
kedelmi gőzösüket, bárrailyen nemzethez is tartoznak 
azok, előzetes ügy el mez te lés nélkül elpusztít. 

Verdun végnapjai. A Franfurter Zeitung jelenti 
párisi tudósítójától: Verdunból szerda óta egyre 
menekülnek a polgárok. Eddig 150 ház omloll 
össze. 

Tízszeresen nagyított szedam csata. A Berliner 
Tageblall haditudósítója jelenti a főhadiszállásról: A 
verduni harcok a szedani csata tízszeresen nagyított 

. képéi mutatják. A tudósító a harcoknak csak egy 
1 részel lalla, a mely óriási kiterjedésű. A német csa-
patokat Uruionlual kel napig olyan koncentrikus 
IUZ alatt tartották, hogy teljesen el voltuk vágva a 
focsapatoklói. 

A kőszegi régi j ó i dőkbő l . 

X I V . 
Egy „Stiftler" viszontagságos élete. 

XIII . cikkemben elmondottam, hogy elődeink 
az ubsolut hatalomnak ideje alatt békességben és 
nyugalomban élhettek. Fgyesegyedul felügyelete' 
gyakorollak mindazok felett, kik a mozgalmas nagy 
időkben cselekvőleg részt vettek. A kormányzást 
J"iuk tartották, de azért a helyzettel kibékülve nem 
voltat. 

Az absolut hatalom intézményeinkhez sem nyúlt, 
sak gimnáziumunkon változtatott, amennyiben a 

hat osztályú gimnáziumot nem nyolc osztályura 
egészítette ki, amit szívesen fogadott volna városunk 
közönsége, hanem ellenkezőleg, nétry osztályura 
visszafejlesztette. Különben e degradál ás nem egyedül 
városunkat érte, — hanem mindazon városokat, 

hat osztályú gimnázium állott fenn Ezen 
intezkeues H hírhedt Thun'féle pátensen alapult, 
ineilyel a tanügyet kívánták reformálni, elég tapin-
tatlan raodon, mert egy pátens sem idézett fel oly 
visszatetszést s ellenállást országszerte, mint éppen ez. 

Egyebekben mintha az absolut hatalom a cs. 
és kir. nevelőintézetnek felállításával városunkat 
raegjutahnazni akarta volna. Nem tudom, hogy 
ooularnatinger András akkori polgármesternek van-e 
erdeme, hogy az intézetet varosunkban állították 
lel erről sohasem hallottara beszélni. Ha tudnám, 
uto ag adnék hálánknak kifejezést, mert városunk 
utubb ez előkelő nevelő intézethez, mely must egyik 

díszünk s büszkeségünk, neui jutott volna még nagy 
áldozatok árán sem, holott a cs. és kir. nevelő-
intézethez városunk csak a telket adta. Tehát elég 
olcsó, előnyös vásárt csináltak elődeink. 

A mi felelős kormányunk is állitott fel katonai 
nevelőintézeteket; a honvédelmi miniszteriura meg-
bízottját, Forinyák tábornokot városunkba ki is kül-
dötte, anélkül, hogy Sziklai János honvédszázadoson 
kivül', kivel mint regi barátjával közölte kiküldelésé-

1 nek célját, tudta volna valaki varosunkban, miért 
tartózkodott Forinyák Kőszegen? I)e azért varosunk 
mint előzőben számos esetben, még veszteségeiért 
semmi recoinpensatióban nem részesült. 

A katonai intézetet akkori időben általánosan 
„Stift" nek nevezték, az intézetnek kiszolgáló legény-
ségét „Stiftler" eknek. Míg a katonai intézetnek 
tiszti, sőt altiszti karát - különben mindig váloga-
tott férfiak — városunk polgársaga mindig tisztelte 
és szerelte és velük kellemetes szoros viszonyt tar 
tott fen, addig a wStiftler"-ekkel serami érintkezés 
sem állott fenn. Még polgári leányaink közül sem 
találkozott egy sem, ki egy „Stiftler* rel szóba 
állott volna Személyére nézve lealázónak tekintette. 
Nem tudom magyarázatát adni a Stiftlernek akkori 
lekicsinylésének. * Tán azért funngalták általában, 
mivel nem voltak combattansok. Katona a combat-
tans, nem a szolga. Különben a hunvédeket sem 
tartottak akkor nagyra, vulgo „paradeisHascherl" nek 
gúnyolták, arra való célzással, ogy első honvédeink 
vörös szinü nadrágul viseltek. Még becsűletsértési 
pert is indítottak a „paradeisflascherl" gunyolás 
miatt évekkel ezelőtt Zágráb városban! Akkori 
időben, mely időről irok, a dragonyosokat tekintették 
előbbre való katonának. A cseh feudális főnemesség-
ből származó tisztikar, a l'rinz Schönburg, l-urst 
Auersperg, Eokkoviíz, Schwarzenberg, Markgraf 
Furstenberg, ü r a f Zediviu, Thun Hubeusteius többiek 

gondoskodtak arról, hogy városunkban kedvelt és 
népszerű legyen a dragonyos. 

Az itt szolgált katonak közül a Stiftlerek 
vétetnek szamba, kik városunkban letelepedtek és 
csaladot alapítottak. Nagyobbrészt szegények, do 
jóra való emberek. Semmi hátrányosát nem említ-
hetni róluk. Egyik bizonyíték, hogy a lenézés csak 
a neiu coiubaitans katonauak szólt, nem az em-
bernek. 

Az az élelmes „Stiftler", kiről e cikkem szól, 
egyike azoknak, aki éveinek íes*olgálása után váro-
sunkban telepedett le. Ez az egy azonban uern 
maradt szegény ember, hanem jómódú német varga 
raesler. Feleseget, mint volt Stiftler, nem .szerezhetett 
polgári családból. Nem akar ez az asszonynak kiseb-
bítése lenni, hisz a köznép között ép oly becsület s 
tisztességerzel van, mint inas kaslokbau, hanem 
egyik adata azon előbbi allitásomnak, hogy egy 
polgári leány egy Slitllerrel szoba sem állott, ha 
rauit jelen eselben jómódhoz is juthatott volna. 
Sokszor van ugy az életben. Az embereket nera a 
belső, hanem a külső érték szerint osztályozzák és 
mérlegelik. 

Ez a „Stiftler" még a régi céhek idejében lelt 
raesler. De nemsokára bekoszöntvéu az uj korszak, 
a magyar csiziuadiaknak befellegzett, a német var-
gáknak ellenben felvirradt. Egyszerre jobb sorsba 
jutottak a német vargak, melynek egyik bizonyítéka, 
hogy német varga virilis jogon a városi képviselö-
testülelnek tagj.i lett. Csizmadiaraester számara, ha 
érdemessé telte magát ily bizalmi állásmik betölté-
sére, más címet kelleti kitalaiul, mint a vagyoni 
cenzust. 

Az uj korszakban ruás szokásoknak, más divat-
nak hódollak az emberek. Az uj divat folytán a 
magyar ruhaviselet idejét mulla, melynek következ-
ménye voll: hogy a férfiak uein jariak többé sar-

T á t o a. 



Nagy, z sákmány Durazzoban. Csapataink Purazzó-
baii a következő zsákmányt szállították be: 23 
löveget, knzte 6 parti löveget, 10.000 puskát,^ nagy-
mennyiségű tüzérségi Ifiszert, nagy élelmezési ké>z 
leteket ét. vitorlást és gőzhajót. Minden jel arra vall, 
hogy az olaszok hadihajóikkal a legnagyobb rendet-
lenségben. sietve menekültek. 

Nemet s ikerek a tengeren Német tengeralatt-
járók négy nagy ágyúval ellátott két francia segéd 
cirkálót sülyesztettek el Le Havre és egy felfegyver 
zett angol őrhajót a Themse torkolatánál a földközi 
tengeren, l'arisi hivatalos jelentés szerint a Le Pro-
venoe francia segédoirkálót, amely 1800 főnyi csapat-
szállítmánnyal útban volt Szaloniki felé, elsüllyesz-
tették. Hír "szerint csak 6% embert mentettek meg. 
A sziriai tengerparton február 8.-án elsülyesztett 
francia hadihajó a visszatért tengeralattjáró szerint 
nem a SoulTren 6orhajó, hanem az admirál Charnal 
páncélos cirkáló volt. 

A román ko rmány buká sa .íassii lapok külön-
kiadásban jelentik, hogy a Bratinau kormány legkö-
zelebb lemond. A király hajlandó a parlament fel-
oszlatására. 

Franc a be i smeres nemet tengeri s i ke rek rő l A 
francia lapok jelentik hivatalosan, hogy az északi 
tenderen és a La Manche csatornán az ellenséges 
tengeralattjárók t"bb gőzöst elsiilyesztettek. A jelen-
tések szerint a Földözi tengeren is igen élénk a ten-
geralattjárók tevékenysége. KI kell készülnünk — 
jeleutik a francia lapok — arra, hogy az ellenség 
ujabb támadásokat fog intézni a tengeren ellenünk. 

Ola s zo r s zag nem üzen hadat Nemetor szagnak 
A svájci Tages Anzeiger jelentése szerint az olasz 
kamara február 27-én ellene szavazott a német had-
üzenetnek. A parlament azt sem tartotta megenged-
hetőnek, hogy a kérdést a törvényhozás raegvit it 
hassa. — 

Orosz cs.ip<it8zallitas Be s s za rab iaba . Az Universul 
galaci tudositójanak j» lentése szerint Besszarábiából 
érkezett utasok elmondták, hogy Izinail kornyékén 
ismét nagy orosz csapatösszevonások torténnek. 
Folyton érkeznek ujabb csapatok Besszarábiába. 

Uj przemys l i had i fügo ly la j s t rom A hadügyminis 
terium ia<̂ st adta ki a przemysli hadifoglyokról szóló 
ujabb névjegyzékét, a mely „P. 4 " jelzést visel. A 
végén a hadvezetőség megjegyzi, hogy a hadifoglyok 
lajstromát az orosz Vöröskereszt értesítése szerint 
már a hadifoglyoknak Oroszországba való szállítása 
alatt összeállították. A hadifoglyok tartózkodási he-
lyet a névjegyzék sehol sem közli és így a listában 
megjelölt hadifoglyoknak csak akkor tanácsos levelet, 
vagy pénzküldeményt továbbítani, ha az illető hadi-
fogoly oumaga kuld tudósítást tartózkodási helyéről, 
vagy p' dig a h.idifogiyok hozzátartozóit erről hiva-
talos uton értesítették. 

Térhód í tá s Verdunnel Hivatalos jelentés szerint 
Verdunnél február 22. óta 174 négyzetkilométer 
területet szállottak meg a németek, tehát tobb, mint 
a négyszeresét annak, araenyit a franciák a tavalyi 
champ ignei offenzívak alkalmával. A németek vesz-
teségei csekélyek. Verdun északi és keleti elóterulete 
a német csapatok kezén van és egészen Cotte Lorra-
ine-ig ku/dotték elő magukat. 

A f ranc iak ve s z te sége Verdunnel Londonbó l az 

a hir érkezett, hogy megbízható párisi táviratok 
szerint a franciák Verdunnél február 20-ig hatvan-
haromezer embert vesztettek. 

kantyus csizmában, hanem cipóben, melyben eddig 
csak az asszonyok jártak. Természetes tehát, hogy 
a német vargaipar mindinkább felvirágzott és a 
suszterek jobb módba jutottak. 

Stiftlerünknek üzlete azonkívül még azon okból 
is fellendült, mivel mint volt „Stiftler" utóbb meg 
kapta a „Siift"-nek varga-munkáját. A céhek idejé-
ben lehetetlen lett volna, hogy német varga elnyerje 
a szállítást, mert akkor a „zöglingek" is csizmában 
jártak és a céhbeli mester nem vállalkozott volna 
oly munkára, melyet a céhlevél nem engedett meg, 
de akkor, midőn ez a Stiftler-varga a szállítást meg 
kapta, már teljes iparszabadság tette boldoggá az 
adóttizető mestereket. Joggal készíthetett suszter 
csizmákat, csizmadia cipőt, kefekötő órát, órás asztalt, 
szóval csak volt legyen valaki, ki az illetőt valatni 
munkával ellássa. Paradoxon, de u«y van, most is 
még. noha az iparszabadságot — romboló hatása 
után t'leg későn — megszüntették és a legtöbb 
iparágnak űzését képesítéshez kötötték, — nem 
használtak oly kifejezést, mely a céhekre emlékez-
tetelt volna, — hogy egy mesterségben képesített 
iparos több ipart űzhet. Suszter most is lehet órás, 
csak biz/a valaki óráját suszterre. Hát ilyen furcsa-
ság a céhek idejében nem fordult elő. Akkor nagyobb 
volt a rend és a hivatás tekintélye iránti testületi 
becsületérzé* 

A regi céhmesterek közül akárhányan nem 
alkalmazkodtak az iparszabadsághoz. Szidtak, de ók 
az eltorzít céhnek alapszabályait tartották továbbra 
is irányadónak. Édes apám például akárhány kun 
csaftot elveszített azáltal, hogy nem csinált az uj 
koro/.akbau cipőt. Ha cipőt akarnak, irondotta, mén 
jenek a suszterhez, 6 csizmadia mester. Miisok ismét 
vállalkoztak, meri nzabad volt S akik vállalkoztak, 
helyemen cseleke<U«k. Volt legalább munkájuk, kere-
setük Nsm törődlek a/.zal, hogy mi vagyon meg-

Városi közgyűlés . 
— 1916. március hó 2.-án. 

Meglátszott e közgyűlésen, hogy a városatyák 
ket havi vakációt élveztek. A szokottnál többen jöttek 
el. Olyanok is, akik már több havi vakációt adtak 
önönmaguknak. Talán csak nem a közzétett „szor-
galmi jegyzek" fokozza e buzgoságot ? Akárhogyan is 
van, örvendetes, hogy városi „parlamentünk* élenkebb 
érdeklődés mellett tárgyalja a város ügyeit. 

Feljegyzésre és az előszó számára való neveze-
tesebb esemény nem történt. Ha csak annak nem 
tekintjük az elnöki megnyitóban emiitett Jainséget" 
mely nemcsak szóval, de példával is dokumentál-
tatok amennyiben a terem atmoszférája is nagy „fa-
inségre" engedett következtetni, — \agy azt. hogy a 
névszerinti szavazásnál a képviselők meg-Bur"-aztattak. 
ami tudtunkkal első eset, akárcsak mikor az egyéb-
kent .tekintetes- országgyűlési képviselőket egy udvari 
bálra való meghívás címezte először „nagyságos"-
oknak s azóta azokká maradtak, most már tehát a 
város képviselői továbbra is „urak" maradnak, — 
avagy azt, hogy az egyik veterán testületi tag egy 
hetkóronás földbérletnél arra lévén kíváncsi, hogy az 
milyen terület után fizettetik, kínos zavart idézett elő, 
az derülvén ki, hogy a szerződésben ezt kiirni elfelej-
tették. ezzel újból is fényesen beigazolván, hogy 
„jó az öreg a háznál". 

Csakhogy ezek igazán jelentéktelen dolgok és 
így csakis Kőszegfalva házszámozása volt tulajdon-
kepen a kimagasló eset, mely parlamentszerü vitát 
provokált, mert hol a törteneti' háttér, hol az utcává 
való ledegradálás talált védelemre, hol pedig a külön-
álló község látszatának hátrányait ismertették, de 
végre ezen is oly simán estek át, inint a drágalátos 
drágasági vitán az országgyűlésen, t. i. meg volt a 
vita és magmaradt a dragaság, — itt is, megvolt 
és megmaradt Kőszegfalva is, azaz, hogy itt még 
jobb eredmény éretett el, mert a vitából kikerült 
Kőszegfalvának a városhoz való hozzátartozandóságát 
hirdető városi tábla: „Kőszeg sz. kir. város — Kőszeg-
falva" és ez nagyon szembeötlően arra fog figyel-
meztetni, hogy milyen nagyon messze esik — a mo-
dernné lett Kőszegtől. Amilyen jóizüek a kőszegfalviak, 
ők nemcsak azzal fognak kérkedni, hogy e határo-
zattal megmentették egyik volt képviselőjük predi-
kátumát, hanem majd elmondják a városatyáknak 
R a i n e r főhercegnek nagyszerűen találó adományát, 
ki mikor egy falusi szálloda tulajdonosa, (kinél egy 
hadgyakorlat alkalmával lakott) búcsúzáskor azt kérte 
tőle, hogy szállodáját az ő neve után címezhesse, 
ehhez az engedélyt megadta, de hozzátette, (persze a 
benne eltöltött éjszakára célozva) hogy azután igazán 
is — R a i n e r (tisztább) legyen. Ha tehát kifüggesztik 
a v á r o s t jelző táblát, hát legyen is — v á r o s i a s . 

Ennyi szellemesség után talán bátran áttérhetünk 
a közgyűlés lefolyásáról való tudósításunkra. 

Jambrits Lajos polgármester megnyitván a köz-
gyűlést, négy utóbb erkezett tárgynak a napirendre 
való felvételét keri s azután elnöki jelentésképpen 
arról adott tájékoztatást, hogy a fatermelés körül és a 
fainseg enyhítésére sok nehézséggel küzdve miként 
járt el és hogy az ismert Laas-leszámolással eredmé-
nyesen tárgyalt a kiküldött bizottság, végül pedig 
kegyeletes szavakban emlekezett meg nemrég elhunyt 
Waisbecker János, polgár-, képviselő- és tisztviselő-
társ erdemeiről, kinek emléke jegyzőkönyvbe iktat-
tatott. 

Ezután a közgyűlés a következő határozatokat 
hozta meg: 

i 1. A Sörfőzde R. T felügyelő-bizottságába a 
város részéről Jambrits Lajos polgármester válasz-

j tátott. 
2. Az 1915. évi költségvetés törvényhatósági 

jóváhagyása tudomásul vétetett. 
3. Szintúgy a Deák Ferenc ösztöndíjalap 1913. 

évi zszámadása. 
4. Szintúgy a Waisbecker János ösztöndijalap 

1913. évi számadása. 
5. Szintúgy a városi háztartás és utügyek 1914. 

évi zárszámadása. 
6. Szintúgy az 1916. évre szedendő pótadónak 

felhatalmazására vonatkozó törvényhatósági határozat. 
(Időközben a költségvetést is jóváhagyták, tehát tárgy-
talanná lett.) 

7. Olvastatott és felterjesztetésre jóváhagyatott a 
Meskó-fele ösztöndíjról szóló alapítólevél. 

8. Szintúgy a városi tisztviselők es alkalmazottak-
nak az állam által kiutalandó drágasági pótléknak ki-
mutatása s mivel a városi kocsisok ebbe belefoglal-
hatok nem voltak, részükre a 20",o pótlek a város 
terhére kiutaltatott. 

9. A rendőrség céljaira várható 10 000 koronából 
eddig kapott 7500 K államsegélynek felhasználására 
előterjesztett 9325 K szükségletet feltüntető kimutatás 
jóváhagyatott. 

10. Hafner János elleni utburkolat követeles a 
közigazgatási bíróság ítélete alapján töröltetik. 

11. Mernyei Mihály „Kőszeg sz. kir. város 
kőszegfalvi" tanítónak szabadságolása május elsejeig 
meghosszabbíttatott. 

12. 13. A társas- és bérkocsisokkal szemben 
fennállott vámhátralék az általuk felajánlott egyezségi 
összegre szállíttatott le. 

14. A tifuszbarakk fürdő- és vízvezeték beren-
dezésének költségei kiutaltatnak, a visszatérítés iránt 
pedig felterjesztés intéztetik a belügyminisztériumhoz. 

15. A villamosáram egységárának felemelése 
iránti üzemvezetőségi előterjesztés újból elutasittatott. 

16. A gyámpénztári pénzkészletehnek a Kőszegi 
Takarékpénztárnál való további elhelyezése névsze-
rinti szavazással egyhangúlag határozatott el. 

17. Kőszegfalva telepnek uj házszámozása ren-
deltetvén el, a tanács azon javaslatával szemben, hogy 
Köszegfalva-utcának neveztessek el, hogy ezáltal a 
városhoz való helyzete kifejezésre jusson, Auguszt 
János, Kőszegi József, Budaker Károly és Kincs István 
felszólalásai után az határoztatott, hogy a telepet jelző 
uttáblákon a város neve is rajt legyen, mig a ház-
számok mellett csak Kőszegfalva. 

18., 19., 20. Különböző föld- és kert haszon-
béri szerződések jóváhagyása. 

21. A vasutas árvaház melletti városi telekre 
történt vételajánlat elutasittatott. 

22. Müller Ede fövenyszáinlájának rendezésére 
hivatik fel, mert az általa termelöknek fizetett összeg 
a városnál be nem fizettetett. 

23. Kern József rendőr 1915. januártól az ötévi 
szolgálat utáni fizetési fokozatba vétetett fel. 

24. özv. Kery Józsefné gyermekei részére a havi 
segély egyenkint ket koronával felemeltetett. 

25. Hátralékos bérlők fizetési meghagyás ki-
bocsátásával megintetnek. 

2b. Szabó János letelededési dija behajthatatlan-
ság miatt töröltetik. 

27. Konrád Mária illetőségé megtagadtatott. 

28. Bauer Józsefnénak és ket leányának, magyar 
állampolgárság megszerzése végett, a város kötelékébe 
való felvetel kilátásba helyeztetik. 

29. A „Polgári Kör" részére a táblaház emeleti 
lakása évi 650 koronáért bérbe adatik. 

30. Polgármester bejelenti, hogy a villamostelep 

írva a céhek alapszabályaiban ? A német varga 
egyáltalában nem, a mi Stiftlerünk meg éppen nem 
A német vargának lelki állapota már a természeté-
nél fogva különbözött más mesterembernek lelki 
állapotától, de különösen a csizmadiákétól. A német 
varga mindig pajkosabb, minden mókára hajlóbb 
volt, pláne midőn a csizmadiaiparnak alkonyata 
után a suszteripar hirtelen fellendült, egyik vagy 
másiknak tu'csapongó kedve nem ismert határt. 
Sokat beszéltek Frankenberger Jánosnak mókáiról, 
melyekkel magát kedvessé és népszerűvé tette, 
mint későbben „Flamisch önkiink", ki azonban 
pék volt. Frankenberger János egyszer jó kedvében 
a „Steffíwirl" bői Minichreiter szabót talicskán tolta 
haza. Volt kacaj 1 Az is jőhü volt, amit a mi Stilt-
lerunk csinált Z.icsik Jánosné csizmadiamesternével. 
Zácsikné kostolja hetivásárkor a tejfölt és ujjával 
mártogat a tejfölös bögrében, (rossz szokás, n m 
tudom még most is fennáll-e?) midőn a mi Stiftle-
rün a kostoló csizmadiánénak karját könyökig, a 
tejfellel telt bögrébe löki. 

Stiftlerünk azonban nemcsak mókáival alapozta 
meg nevét, hanem ö volt, ami a pecsenyefogyasztást 
illeti, knig bácsinak egyetlen érdemes riválisa. 
Krug bácsin kivul senki annyi szárnyast nem vásá-
rolt össze, mint a mi német varga Stiftlerünk, min-
den hetivásár alkalmával. Különösen kedvelte a 
kappanok it és a pulykákat, melyeket „Schuster-
voi*el"-eknek keresztelt el. Tetszett az elkeresztelés 
azután inasoknak is, kik szinte kedvelték a kappan 
vagy pulyka pecsenyét. Mindamellett nem ezen 
elkeresztelés maradt az utókorra (a Schustervógeleket 
az emberek már kezdik elfelejtem), hanem amit 
valahányszor (sokszor mindkét kezeben) hazaszállí-
totta a szárnyas állatokat, a vele szemközt jövő 
jobb ismerőseinek, mintha csak igazolni vagy men 
tegetui akarta volna magat elöltük, kiknek módja 

nem engedte annyi szárnyas állatnak összevásárlását, 
mindannyiszor azt mondotta: a szegény vargaiuesler 
nem vásárolhat egyszerre egy ökrol, hanem kény-
telen ilyen hitvány kicsi állatokkal megelégedni. 
Máskor meg azt, hogy a fene kényes inasgyerekeket 
már nem tudja kedvükre táplálni, hát vigye a fránya, 
viszek szegenyeknek néhány csirkéi! — 

Élénk kíváncsisággal figyelték e német vargá-
nak minden lépését, cselekvesét, lesték minden 
nyilatkozatát, különben azért, muri nem tudott vagy 
nem akart az itieui viszonyokhoz hozzá simulni és 
ennek folytán tulcsapongó kedve, csípős nyelve sok 
polgártársának a hegyibe jutott. Csodalatos matéria 
az ember! 

Stiftlerunkuek jó sora, jövedelmező üzlete, 
egészséges gyermekei voltak. Mas embert ily szeren-
csés állapot megelégedetté, boldoggá teszi, mert 
semmi oka nincs a meglevő helyzettel meg nem 
békülni. Nala a jómód, a jó élet, lelki állapotára 
ellenkező hatást idézett elő. Folyton ingerkedett és 
elégcdetlleukedelt, még a közviszonyok sem békí-
tették ki. Teljesen megértettem a régi mesterembe 
reket, kik az iparszabadság után lábaik alól a talajt 
veszítve, elégedetlenkedtek és elleuzékeskedtek, de 
soha nem értettem meg ezt a Stiftlert, kinek erre 
semmi oka sem lévén, mégis ellenzéki haji.imainak 
mindig leghangosabban adott kifejezést, akár a kor-
mányt, akar a polgármestert vagy rendőrkapitányt, 
városgazdát, utcasoprőt kritizálták. Az akkori egye-
sült ellenzék meg is honoraita a közügyek terén 
szerzett ebbeli érdemeit. Lgyik kőszegi képviselő-
választás alkalmával a nyolcvanas években meg-
választotta a képviselőtestület póttagjának. Lkkor érte 
el polgári tekintélyének csúcspontját Amit ezen tul 
megért, azt bizonyítja, hogy nem figyelte a sors 
bölcs Hiteimét: eddig és ne tovább. 

Egyik nap Draskovits János, akkor már unut 



az Albrechtinumnak lakója, persze pipafűst mejlett, 
si"t édes apámnak a legfrissebb újságot elmondani, 
l'udod e János ini újság? azzal szokott mindig 
beköszönteni és elmondta: hogy a mi Stiftlerünk 
elvesztette a Stiftet; már nem dolgoztat nála. 

Hat e momentumra várt sok polgár, kik előre 
jósolták ily fordulatnak beálltát. Bizonyos káröröm-
mel kolportálták e hirt. Az ember csak gvarló lény ; 
örvendezni tud más kárán. Sokszor még segédkezet 
nyújt hozzá. 

\ r n j Stiftlerünk érezte, *hogv existenciája a 
Mittnek elvesztésével megingott, és mint egyszerű 
vargának azontúl nem lesz meg szokott jó életmódja, 
azért tehát eltökélte magát, hogy a vargaipar helyett 
az ennél jobban jövedelmező kereskedői ós pedig 
borkereskedői pályara lép. Az iparszabadság idején 
számosan változtattak életpályát, miért ne kövesse 
ezeknek példáját? A kereskedői pá.yára való lépé-
sének tfundolatát talán azon körülmény is érlelte 
oenne meg, hogy a zsidóságra, mely ellen Istóczy 
azon lufién nagy mozgalmat indított meg és e moz-
galomban ellenszenveinek leghangosabban adott ki-
fejezést, halálos csapást mérjen. Tudta azonban előre, 
nogy Kőszegen bőrkereskedése nem kecsegtetne biz-
tos Jövedelemmel. Hirdette, hogy az itteni vargák s 
csizmadiák irigységből sem lennének kuncsaftjai, 
emlékezetébe juthattak azon pillanatok, midőn a 
„susztervogel"-ékkel polgártársai előtt túlságosan 
ingerkedett Hátha azutan még.inkább ingerkednének ! 
.Meg azon okból sem nyithatott Kőszegen bőrkeres 
kedest, mivel nem lett volna alkalma itt zsidót 
tönkre tenni. 

Hát eladta szép házát s szőllőit és Szombat-
helyre költözködött. Akkor számos család hagyta el 
varosunkat, mely akkor ért hanyatlásának tetőpont-
jára. többen Szombathelyen telepedtek meg, mely 
amerikai módra fejlődött. Nem házak, egyszerre 

Uj plébános. A megyéspüspök a kemenesszent-
péteri plébániára Stranzl József hely beli káplánt nevezte ' 
ki s helyette idedisponálta Esső László jelenleg király-, 
falvi káplánt. Őszinte rokonszenvvel köszöntjük az' 
uj plébánost és szeretettel bucsuzunk tőle. 

A l«anyneveio zardaban szombaton és vasárnap 
szinre került „A tanítónő" cimü ifjúsági vígjáték, 
mely Kincs István apátplébános, intézeti igazgatónak 
müve, nag.v élvezetet nyújtott a nagyszámú közön-
ségnek Ez a szinmű, ha majd a könyvpiacon is 
megjelenik, mindenütt nagy sikert fog aratni, mert 
tanulságos és mulattató és minden alakja, minden 
jelenete az életből merített. Irodalmi becsű ez a 
munka, mert hűen mutatja be a ieanynevolést és 
az azzal foglalkozó uőtanitók viszontagságos sorsat, 
a szülők félszegségeit és a falura kerull tanítónőnek 
nehéz megpróbáltatásokon vergődő életét. Nagy 
előnye a műnek, hogy ezt a nehez problémái kóny-
nyen, jóizü humorral kisért, hatásban egymást felül-
múló három felvonásban oldja meg, végezetül dia-
dalra juttatva azt, aki önérzettel és hivatottsággal 
tölti be a nevelés nemes hivatását. Nagy öröme 
lehetett az illustris szerzőnek, midőn a nevelés 
terén szerzett gazdag tapasztalatainak tárházából 
kiemelt alakokat a színpadon megtestesítve latia,' 
még pedig annyi bájos művészettel, olyan hü alakí-
tással, hogy hivatásos színészeknek is becsületére 
válnék. Kovács Böske mint türelmes szerzetes tanító-
nővér, Cseh Margit mint szánalmas sorsú, de türel-
mes, kötelességtudó falusi tanítónő, Bfeffel Mariska 
mini önérzetes és szelíden erélyes nevelőnő, Lacher 
Böasi mint ideges, nagyzoló nagysága, Bieber Ella 
mint a család ügyeiben beavatkozó művelt szobaleány, 
Varga Bö ke mint fecsegő, irigy kosztosasszony, 
Szeidl Bözsi mint nagy tudást és tekintélyt majmoló 
iskolaszéki tag. Takáts Etus, Tóth Iius es Yucsák 
Ilus mint tőről metszett eredeti talusi parasztasszo-
nyok, Adamkovits Bella a naiv és ijedős kis falusi 
ssolgáloleány, egytől-egyig egy egy eredeti kabinet 
alakot kreáltak szerepükből, kik a többi kisebb 
szereplőkkel, iskolás leányok, képzőnők stb. oly 
összevágó játékot produkállak, hogy bármikor is 
újra szeretnők látni es tapsolni. Az előadás végén 

'a szinte meghatott közönség szeretetteljes ünnep-
léssel tüntette ki a szerzőt, aki szerényen minden 
érdemet a kitűnő műkedvelőkre hántott. A színdarab 
előtt előadott zeneművek, a tréfás duett és a fel-
vonások közötti zene is, nag.v tetszést aratott. 

A vadász vonós zenekar első bemutató hang-
versenye nagy meglepetést szerzett mult vasárnap a 
főgimnáziumban egybegyűlt nagyszámú közönségnek. 
Kovács Ferenc karmester a főleg műkedvelőkből 
alakult zenekart olyan összevágó s értelmes elő-
ad isra tanította be, mely felulmulja minden eddigi 
a zeneélet terén elért sikereit. Hövid idő alatt cso-
dálatos eredményt ert el ós a lelkesült közönség 
elragadtatással ünnepelte őt is, a zenekart is. Min-
den egyes szama a főleg klasszikus műsornak óriási 
tetszést váltott ki a közönségből. A hangverseny 
végén Kőszegi József rendőrkapitány, mint a varos-
tól megbízott rendező, ugy a zászlóaljnak, mint 
annak parancsnokának koszonetet mondott a zenekar 
közreműködéséért, szintúgy a karmesternek és a 
zenekar minden tagjanak, dr. Bárdos Bemig igaz-
gatónak a terein átengedésért, Enders Margit, 
kirchknopf Ilona, Keigl Margit, Takó írnia. Horváth 
Ida, Horváih Oizella, Heidenreich Irma, Peitzker 
Henriette, Kovács Böske, Lux Etty, Márkus Lili, 
Scherman Aranka, Simon nővérek, Szidoly Kamila, 
Takó Íren, Windisch Margit úrhölgyeknek a jegyek 
elárusitásáért és a nagy közönségnek a jótékony cél 
támogatásáért, egyúttal ai eredinenyt is bejelentve, 

'utcasorok nőttek ki ott a fö ldből . Pezsdülni kezdett 
ott az élet, a forgalom. Nem spekulált rosszul a mi 
Stiftlerünk. Az eszme szerencsés volt. Beütött volna, 
ha okult volna. Sok minden változott, de Stiftlerünk 

, változatlan maradt. 
Itteni polgároknak csakhamar feltűnt, hogy a 

jó Stiftler, ki innen oly nagy haraggal távozott, 
Kőszegre vissza — visszatér. Mit keres itt? kérdez-
ték az emberek. Csak nem kívánkozik vissza 
Kőszegre? Bedig ugy történt. Egy év múlva már 
ismét Kőszegen tartózkodott, hová soha nem akart 
visszatérni. 

Akkor hallottam tapasztalt emberektől beszélni, 
hogy az életben mindenkinek nyílik kedvező alkalom, 
melyet elszalasztani nem s/.abad. Jaj annak, ki a 
kedvező alkalmat elmulasztja, mert az soha vissza 
nem tér. Ez életbölcseséget tapasztalhatta saját 
magán a mi Stiftlerünk is. Az ő számára. is gyö-
nyörű alkalom nyílott. N«»> becsülte meg. Élvezte a 
kedvező alkalmat, de csak rövid ideig, nem tudta 
megragadni. Ami utána bekövetkezett, az már nem 
alapult logikus gondolkozású cselekvésen. Kapkodás 
volt az, mely állapot akkor közvetkezik be, ha ben 
sónk rendes medréből kizökkenik. 

Stiftlerünk a vargamesterséget Kőszegre való 
visszatérése után folytatta ugyan, de egyúttal Szom-
bathelyen elsajátított kereskedelmi ismereteit is itt 
kívánta jobban értékesíteni, amiért is a vargaipar 
mellett szatócsboltot is nyitott. Ugylátszik azonban, 
hogy a kőszegi publikum nem honotálhi eléggé e 
vállalkozását, mert a szatócsüzletet csakhamar abba-
hagyta. S miután még néhányszor házat vett és el-
adott, mely körülmény szinte igazolja azt, hogy benső 
egyensúlya már nem volt harmonikus, inkább már 
csak vásárra dolgozott. A kuncsaftokat, ugy szokott 
az lenni más mesterembereknél is, rendesen a leg-
újabb mesterek hódítják el. A közönség mindig azt 

hogy a város hadi rokkantjai ós árvái részére gyűj-
tendő alapra 500 korona tiszta jövedelme lett a 
kitűnően sikerült hangversenynek. 

A vadaszok vunos-zennkarat, mely inultheti első 

bemutatkozása alnalmaval kiváló játékával oly nagy 
tetszést aratott, farsanghétfőn, tehát holnap a Mu-
lató teimében teritelt asztalok mellett újból lesz 
alkalmunk hallani és élvezni. Minthogy a zenekar 
múltkor a város hadi rokkantjai ós árvái javára 
hangversenyzett, ezúttal a tiszta jövedelmet a vadász 
zászlóalj saját rokkantjai javára (ordítják. A zenekar 
műsora felette érd kes. Operák, ballettek, nyitányok, 
keringők, indulók és dalok vannak felvéve, összesen 
mintegy ló szám, a szokásos ráadásoktól eltekintve. 
A rendkívüli olcsó belépti dij mellett még azt az 
előnyt is nyújtja ez estély, hogy egy koronáért egy 
adag hideg felvágottat és 50 fillérért egy pár tor-
más kalbászt fognak felszolgálni kenyérrel együtt, 
egy korsó sört pedig36 filléreit. Mindebből bizonyosra 
vehető, hogy ezen kedélyes és élvezetes zenés es 
télyre nemcsak a Mulató nagy terme, hanem a 
mellékhelyiségek is megtelnek, hiszen ennél olcsóbb 
es kellemesebb mulatságot még béke idején sem 
élvezhetünk. 

Közgyűlés. A kőszegi ipartestület ez évi rendes 
közgyűlését március hó 12.-én délután 2 órakor tartja 
saját hivatalos helyiségében. 

A kőszegi altalanos takarékpénztár mult vasár 
napon tartott a fennállásának 40. évi közgyűlését 
Kincs István elnöklete alatt, aki megnyitó beszédében 
az általános pénzügyi helyzetettel foglalkozva, rá-
mutatott arra, hogy e pénzintézet a társadalmi és 
közgazdasági érdekeknek igyekezett szolgálni, ami-
nek bizonyítéka, hogy változatlan forgalma dacára 
nyeresége kevesebb mint normális időkben, mind-
azonáltal ugyanannyi osztalékokat — 20 koronát — 
fizet mint eddig, mert az intézet tartalékjai s egyébb 
alapjai saját jövedelmükből is eléggé gyarapodtak. 
Örvendetes jelenségnek jelzi még, hogy a hadikol-
csönökre elvont tőkék dacára, a betétek állomanya 
emelkedett. Az igazgatósági és felügyelőbizotts.igi 
jelentéseket, mely szerint a forgalom hét millió, az 
elért tisztajővedelein 27398 kor. 97 KII. volt és az 
ennek felosztására előterjesztett javaslatokat a köz 
gyűlés egyhangúlag elfogadta. Az igazgatóságba a 
kilépő régi tagok újból megválasztattak, uj tagja 
lett Tangl Adolf, eddigi felügyelőbizottsági póttag, 
— a felugyelőbizottság uj tagja lett Baumgartner 
János sörgyári igazgató és póttagja Koczor Lujos 
bádogosmester. 

A kőszegi takarekpenztar közgyűlését Czeke 
Gusztáv elnöklete alatt mult vasárnap délelőtt tar-
totta meg, melyen örvendetes tudomásul vették a 
kimutatott jelentékeny forgalomemelkedést és az 
ebből elért nagyobb tisztajövedelmet. Összforgalma 
25,935.616 K 28 ül. és betétállománya 12 millió K. 
Tiszta nyeresége 172 047 K 42 fii , melyből a rész-
vényeseknek 1915. évi osztalékul 150 koronát fizet 

jés tekintélyes összeggel gyarapította tartalékjait és 
uj rendkívüli tartalékalapot is létesített s ezúttal erre 
20.000 koronát szavazott meg. A kilépő igazgatósági 
tagokat egyhangúlag újból megválasztották. Endrédi 
Gábor felugyelóbizottsa^i tag alelnökül, ennek helyébe 
pedig Kuttel Dezső gyógyszerész választatott 

Hazameno elemi iskolasok egy másik iskola tanu-
lóival való talalkozást terveztek, egy kis utcai hábo 
rusdi eljátszására s mert a találkozás ineghiusult, 
neki estek egy uri család két sétáló gyermekének, 
ezt nevezték ki ellenségnek s ezeket ugy elpáholták, 
hogy ezer szerencse, hogy súlyosabb következménye 
nem lelt. Miért uein kísérik és felügyelik a tanítók 
a gyermekeket nálunk is, mint másutt. 

hiszi, hogy a fiatal mesterek szebben ós jobban 
dolgoznak-

Aki azonban vásárokra dolgozik, annak munkát 
mint már a csizmadiáknak életéről megtudtuk, neiu 
igen csiklandozza meg a bankó. Tapasztalhatta ezt 
nemsokára saját kárán a jó Stiftler is, ki az idő óta 
annyi „Susztervogelt" mar nem vásárolt össze. Nem 
telik a cassából, monda egyik ízben nekem, a 
,,Suszterviígel"-ekre. Különben, mondta tovább, a 
kappanokat és pulykákat már „Beainteuvöger'-eknuk 
nevezik. Meg volt győződve, hogy a hivatalnokoknak 
minden nap telik szarnyas pecsenyére. 

Mi út in Stiftlerünk sokat dolgozott a vásárokra, 
a cipők sarkára, init a csizmadiák a csizmikra, 
szinte „sabslit" tett, mely hulladékokból készül. Ily 
hulladékok vagy a tímárok, vagy a borkereskedőktől 
voltak beszerezhetők. Hit egyik nap Stiftlerünk 
egyik helybeli bőrkereskedőuél sok ily hulladékot 
látott. Mennyi „sabsli" készülhet el belőle ? cikkázott 
át agyau a gondolat. Tüstént ajánlatot tett a bőr-
kereskedőnek, hogy a hulladékokat mind megveszi, 
h i a bórkereskedő viszont a vételár gyanánt elfő 
gadja egyik szőlőjét. Megtörtént a „seft", mely 
mindkettőt kielégítette. Másnak mikoze hozza? — 

A Stiftler azonban életében mar annyit inger 
kedett mester társaival, azért ezek, midőn tudomást 
szereztek e seftjéről, azt mondották és ezzel akarlak 
neki visszafizetni: 

A. Stiftler egyik szőlőjét az emberek cipősarkára 
verte. Érezte a gúnyt, ami e szavakban rejlett és e 
gúnytól megsebezve, mindenkorra kerülte ember-
társainak túrsasagat. 

A szerencse kerekén okosan ülj, 
Ugy fordulj, hogy vele tel ne dűlj. 

- aj. -

sós oiH Hirdetmény. 

A hadisegélyek revíziója tárgyában. 

A hadisegély revízió f. évi március hó 4-én és 
0 án fog a városház közgyűlési termében mindenkor 
8—12 ig és 2—6-ig megtartatni. Március hó 4-én a 
következő számú könyvecskék tulajdonosai jelent-
kezzenek : 

I . II., III., IV., v., VI., VII., VIII., I X , X., 

X I , XII.. X I I I . 
Március hó 6 án pedig : 
XIV., XV. , XVI. , A/I., E/II., C/ I I I , D IV., 

K V, F/VI sz. könyvecskék tulajdonosai. Adóivek 
cs kiimattorhekről a kimutatások elhozandók. 

Kőszeg, 1916. évi február 29. 
./ mbrits Lajos S. k. polgármester. 

toicöitt Hirdetmeny 

az oroszfogoly munkások felügyelete tárgyában 

Felhívom az oroszhadifogoly munkaadókat, 
hogy a részükre kiadott hadifoglyokat a legszigorúbb 
felügyelet alatt tartsák. Szigorúan tilos, hogy a hadi 
foglyok egyenként, vagy akár csoportokban is mozgó-
kép' színházakba, vagy egyéb nyilvános szórakozó 
helyekre látogassanak el. A környéken tartózkodó 
hadifogoly munkásoknak sincs megengedve, hogy a 
városba szórakozás céljából bejöjjenek. F. é március 
hó 1. tői kezdve Őrjár. tok cirkálnak a városban, s 
a felngvelet nélkül ácsorgó hadifoglyokat letartóztat-
hatják, s ezeket a munkaadó minden további meg-
kérdezése nélkül az illető fogolytáborba szállíthatják. 
\ munkaadó az ily módon elvesztett munkásért más 
hadifogolymunkásra igényt nem tarthat. 

Kőszeg, 1916 március hó 3 án 

Jambrits ÍMjOS, polgármester 

üzemképességének megkönnyítése végett a közvilági-1 

tást felere redukálni óhajtotta, mert az üzemigazgató 
az évi átalánynak felére való leszállítását helyezte ki-
látásba, most azonban a központi vezetőség ugy nyi-
latkozott, hogy ezt szívesen fogadja, de az évi bérből 
való engedmény nélkül, vagy legfeljebb a 6000 kor. 
bérösszegen felüli összeg elengedésével, amihez a 
közgyűlés hozzá nem járult. 

31. Az orosz foglyok után fizetendő fejenkénti 
30 korona biztosíték polgármester előterjesztése alap-
ján egyik alapnak takarékpénztári betétkönyvével 
fedezni határoztatott. 

32. Jankovics János fegyvermester a szokásos 
dij lefizetése mellett a város kötelekébe felvétetett. 

Kzzel a közgyűlés öt óra előtt befejeztetett. 

Helyi hírek. 
Kitüntetett postafotiszt. őfelsége az ellenség 

előtt teljesített kitűnő szolgálataiért Serényi Akos a 
89. tábori p >stahivatalnál beosztott posta- és táviró 
főtisztnek a koronás arany vitézségi érmet adomá-
nyozta a vitézségi érem szalagján. A kitüntetett hosz-
szabb időn át városunkban időzött és közkedvelt 
tagja volt a kőszegi társadalomnak. 

Jaross István postafotiszt, ki már a háború eleio 
óta különböző harctéri szolgálatban teljesített posta és 
tuviró hadi szolgálatot 14 napi szabadságra jött haza 
nagyszámú családja körébe, de nemcsak ott, barátai 
korében is örömmel viszontlátták a sok viszontagsá-
gos élinényokep átesett főtisztet, aki a bukovinai 
sikeres harcok irányításának gyors továbbításának 
idegölő szolgálatában végez fontos harctéri felada-
tokat a l'tlanzer-Baltin főhadiszálláson. 



Köszönetnyilvánítás. A kőszegi takarékpénztár a 

kfiszek'i ipartestületnek anyagi segélyre szorult ipa-
rosok segélyezésére 1(10 koronát volt kegyes ado-
mányozni, mely adományért hálás köszönetet mond 
az ipartestület nevében Kovács József ipt. elnök. 

Köszönetnyilvánítás. A kőszegi takarékpénztár a 
betegház-egyesületnek 100 koronát volt kegyes ado-
mányozni, mely adományért hálás köszönetet mond a 
betegház-egyesület. 

A kos:eyi hadiarvak es rokkantak javára Schaar 
Jözaefnó 1<H> k-t, Hóth Jenő ugyancsak 100 k-t a 
Bencés rend pedig újból 20 k t adott át a polgár 
mester kezéhez A ucmesszivii adományokért, ezután 
is köszönetet mond a polgármester az adományozot-
tak nevében. 

A mozinak mai műsora: Háborús felvételek 
„A báró úr." Érdekfeszítő detektivdráma III. felvo-
násán . Jó reggelt, biió úr! Vígjáték. — Hushagyó-
keddi műsor: Ausztria Magyarország háborúja .'1000 
méter magasságban. „A végzetes kortya.*' Dráma 
1 felv. Klső lépcső és hátsó lépcső. Vígjáték III felv. 
A hírneves Asta Niolsen a főszerepben. 

ü e t i krónika. 
A román anyakiralyne meghalt. Erzsébet román 

királyné, néhai Károly király özvegye csütörtökön 
meghalt. Halála híre mély gyászba borította egész 
Komániát, mert az özvegy királyné példátlan nép-
szerűségnek örvendett. 

Szazeves ember. Sopronból irják, hogy IHix 
Mózes Aron, Dóczy Lajos báró, iró nagybátyja, jövő 
hó elején tölti be életének századik évét, egészségé 
nek és >zellerni képességének teljes I irtokában Az 
üreg urnák, akit a városban mindenki csak a „Dux 
bácsi"-nak szólít, — hét élő gyermeke, tizennyolc 
unokája, huszonkilenc dédunokája és három ükuno-
kája van. Leszármazottjai kozul most kilencen telje-
sítenek katonai szolgálatot. 

Beszüntetik Budapesten a feher kenyeret. A 
főváros tanácsa február 27-étöl kezdve ujabb intéz-
kedéseket tett a főváros lakosságának kenyér ellá-
tása ügyében. Lz ujabb intézkedések szerint egyen 
lőre további rendelkezésig a sütők nem kapnak fe 
hér lisztet, mert a fehér kenyér elárusitásánál min-
dig igen sok baj volt, amennyiben a fogyasztó kö-
zönség nem akarta elfogadni a barnaa kenyeret. A | 
tanács most átmenetileg az egységes kenyér rend-
szerét akarta behozni. 

Meghívó. 
A kőszegi betegház-egyesület 

f. evi március ho 12. ön delelott II orakor 

a városház tanácstermében tartja rendes évi 

közgyűlését, 
melyre az egyesületi tagok tisztelettel meghivatna!: 

Az igazgatósag 

A munkáltatási idényre ajánlunk elsőrendű 

pestvarosi feher tabla es kituno vidűki perzselt 

m u n k ás-s z a 1 o n n á t, 
valamint pestvarosi 

( I ÍÜÍXIIÓXNÍH 
legmérsékeltebb árban Felhívásra kedvező 

ajánlatokkal készs -geien szolgálunk 

We i s z Lipót és Társa 
disznózsír- es s;alonnanayy<ereskedt)k, 

BUDAPEST, IX., Hentes utca 17 szam 

Sürgönyeim: ..Weiszefett, Budapest." 

Interurbán távbeszélő : József" 14 - 50 

Köszönetnyilvánítás 

Szeretett jó fiam, illetve fivérünk el 

hunyta alkalmával tanúsított meleg rész 

vétért ezúton is hálás köszönetet mond 

Kőszeg, 191t>. március 1-én. 

a Jámborffy- és 

Kerczek-család. 

ló- szarvasmarha- és tenyészmalacvásár 
t a r t a t í k. 

Azonkívül minden szerdán es szombaton nagy sertesvásar. 

Állandó alkalmazást 
kaphat uuy olyan fiatal ember, ki a közigazgatási 
munkákban némi gvakorlattal bir, illetőleg 5—6 hó-
napig valamely hivatalban dolgozott. Ajánlatok 
eunsendök: Körjegyzői hivatal Sopronudvard. 

^ — _ _ _ _ _ _ _ _ _ u P' Alsópulya. 

S z o m b a t h e l y i J a k a r é k p c i u t a r 

J í c s z v c n v t á r s a s á g 

kőszegi fiókja, 
K < m * < ' £ . K i r á l y - í i f O . 

S t r u c z s z á l l o d a m o l l d t t . 

L l f ü i i a d : b c t L ' t e k c t jelenleg net tó 4 11
 u-os kama-

— 1 tozass.il betéti kónyvecskórc és folyó-

számlára. A kamatozas a betétet követő napon kezdődik, 

betét kifizetéseket (elmondás nélkül eszközöl. 

L e s z á m í t o l : 2—a aláirásos üzleti és magánval-
— tókat mindenkor a legelőnyösebben 

F o l V Ó S i t : ren^L 's c s tórleszté>es jelzálogkölcsönöket 
* földbirtokokra es városi hazakra , m a g a -

sabb kamatú kölcsönöket alacsonyabb kamatú 
kölcsönökké változtat (convertál). 

É r t é k p a p í r o k a t : n , i p i vesz e- eiad 
— — tőzsdei megbízatásokat elloga.l 

S z e l V é l i V e k e t * költségmentesen bevál t , szelvény 
1 — ivek' t a szelvenyutalvauy (talon) 

alapján díjmentesen beszerez 

ÁtutalásOk'lt lefizetéseket eszközöl a világ bár -
1 L mely piacan teljesen díjmentesen. 

Értékpapírokra: 1 rokra 

Sorsolás alá e s ő 
t e s s e g O I I J I I D I Z I O M I 

Értékpapírokat ^ kez" 

Tekintettel, hogy hazánk legnagyobb pénzintézetevei a 

I'es.i Hazai Első Takarékpénztár rUyesúlettel szoros össze-

köttetésben all, mindenfele takarékpénztári es banküzlet 

megbíz >st a legelőnyösebben bír lebonyolítani. 

Mint az Klső Magyar Általános biztosító társasa; ügynök-

sége mindenféle biztosítást eltogad és felvilágosítással kosz-

s ggel szolgai. 

Központ: SzombatiiBiyi (regi) Takarekpöiiztar 

Szombathely. A lakul t : 1837-ban. 
Alaptöke 1,600000 k »r. Tarta lékok: 400.0J0 kor. 

Takarékbetétek 15 mil l ió koronán felül. 
Saját tökéi 2,250.000 korona. 

Sgaedül álló ház 
k e r t t e l eg i jü t t Sziget 14 sz. a. b é r b e a d a n d ó , 

bővebbet J { r a i l e r J Y U r i á n á l Kőszeg Sziget-u. 12. 

teiilirlvkeii 
'J t 

l í ) 1 ( > . i i u i r c . 

h ó 8 . - á n 

111/1016. 

Árverési h irdetményi kivonat. 
Tiszauer Antal cs Hochecker Károlyne szül. 

Tiszauer Julianna önkentes árverése ügyében a telek-
könyvi hatóság az önkéntes árverest a szombathelyi 
kir. törvényszék (a kőszegi kir. járásbíróság) területén 
levő Kőszeg városban fekvő s a kőszegi 2752. sz. 
tjkvben +- 1 sor 6080 —6083) hrszám alatt foglalt 
2 3 reszben Tiszauer Antal s 1 3 részben Hochecker 
Károlyne született Tiszauer Julianna neven álló ingat-
lanra 1554 korona kikiáltási árban elrendelte. 

Az árverést 1916 evi március ho 31. napjan 
d. e. 10 orakor a tkvi hatóság hivatalos helyiségeben 
fogják megtartani. 

Az árverés alá kerülő ingatlan — a kikiáltási 
ár kétharmadánál alacsonyabb áron nem adható el. 

Az árverezni szándékozók kötelesek bánatpénzül 
a kikiáltási ár 10%-át keszpenzben, vagy az 1881 : 
LX. t.-c. 4J. §-ában meghatározott árfolyammal szá-
mított óvadékképes ertekpapirosban a kiküldöttnél 
letenni, vagy a bánatpénznek előleges birói letétbe 
helyezéséről kiállitottt leteti elismervényt a kiküldött-
nek átadni és az árverési felteteleket aláirni. (1881 : 
LX. t.-c. 147, 15<>. 170. §. 19(18: XL. t.-c. 21. §.) 

Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb 
igeretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles 
nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított 
bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig 
kiegészíteni. (1908: XLI. t.-c. 25. §.) 

Kir. járásbíróság, mint tkvi hatóság. 
Kőszeg, 1916 január hó 24. 

S ze rdahe l y i Ka ro l y , kir. járásbiró. 
A kiadmány hiteléül 

T a k o József, kir. jbr. irodatiszt. 

Fa-eladás. 
Foméltósagu herceg Esterházy hitbizományának l ikai erdőgondnokságához tartozó 

Dreieckstein-vágásban levő 1913. évből eredő mintegy 

478 m3 fenyő, 4-43 m3 szil és 17 27 m3 kőrisfa 
eladó . 

Gaissteigen vágásban levő 1913. évi vágásból eredő mintegy 

209 m3 puha rönk és 75 m3 bükkrönk Vma^i ." 
A faanyag megtekintése végett érdeklődők forduljanak Siántó István erdőmérnuk-

gyakornokhoz L é k a r a (Vasmegyei. 

Ajánlatok 1916. április hó 15 ig a lakompaki erdófelügyelöséghez adandók be, akinek 

revén az eladasi szerződés is megköttetni log. — Ajanlat vágásonkint adható be. 

Szerződési feltételek: Átveendő faanyag átvétel után azonnal kifizetendő és legkésőbb 

1917. március l-ig az erdőből, a kijelölendő utakon elszállítandó. 

Lakcmpak, 1916. lebruár 22.-én. 

Herceg Esterházy Erdófelügyelösege 
Likompak. 

Nyomatott itóuai Kngyoi kuijTnyomdájábau kőszeg 
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