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A vasutas árvaház Kőszegen.
Városunkat érte az a nagyon megtisztelő
k tüntetés, hogy a magyar szent korona orszá
f i i n a k nagytekintélyű Vasutas Szövetségének
első h u m á n u s intézményét, a vasutasok arvaliazát kapta meg.
Nagy
küzdelem
folyt ezért több város
részéről és a szövetség altal kiküldött nagybizottságban is eltérők voltak a nézetek. Ez
természetes is. A fejlődés után törtető városok
megértették ezen intézmény fontosságát s az
azzal jaró el nem maradható egyéb előnyöket,
— a nagybizottsag tagjai pedig gondos szeretettel igyekeztek arra, hogy az anyagiak figyelembevételével olyan
városban helyezzék el
nemes
törekvéseiknek
első gyümölcsét, hol
ugy
éghajlati
mint
kulturális és gazdasági
tekintetben legelőnyösebbnek mutatkozik.
Városunkat nem méltatlanul éri a nagy
kitüntetés. Első volt, mely az árvaházért jelentkezett és első volt, mely n y u , t a n d ó aldozatait
megállapította, ezzel úgyszólván kiszolgáltatva
magát a többi versenyző városoknak.
De nem méltatlanul éri azért sem, mert
városunk egy évtized óta jelentekeny aldozazatokat hozott a varos fejlődese érdekeben s
igy rászolgált arra, hogy természeti előnyei
mellett létesített nagy kulturális intézményéi
figyelembe
vétessenek.
Ha most is csak áldozatok áran volt lehetséges, azon ne csodálkozzunk. O i i á s i versengés folyik most, különösen az egyidőben elmaradt városok között és j a j annak amelyik
most is elmarad! Olyan korban élünk, mikor mindenben a gazdasági érték dominál Ingyen és
olcsón ma már semmit sem lehet megszerezni.
Azok a városok, melyek a múltban kedvezőbb körülmények között jutottak valamihez, azoknál tapasztaltuk, hogy mily előnyök származtak abból,
hogy többjük volt más városnál.
A fejlődni
akaió
varosoknak is meg kell vetni azt az
alapot, melylyel a további fejlődésre alkalmas
nivót el lehet érni s akkor ezekre nézve is elerkezik az a más, fejlettebb varosoktól irigyelt
helyzet, hogy kevesebb áldozattal és minden
harci tusa nélkül is elérhetik céljukat, sőt sokszor skaratlanul is ölükbe hul — hiszen magánál Szombathelynél is eleg sokszor tapasztaltuk.
A
vasutas árvaház
elnyerésével szoros
szövetségbe jutottunk a nagytekintélyű Vasutas
Szövetseggel és ezzel hatalmas munkatársat
remélünk nyerni azon nagyfontosságú kérdéseken, melyek a mi városfejlesztési programmunkt tn még benfoglaltatnak. A mi közös erdekeink
a jövőben igen sokszor fognak talalkozni s mi
azt hisszük, hogy együttes erővel többször is
lesz alkalmunk a haza, a város és az emberiség
szolgalatában üdvös eredményeket elérni.
Igaz szeretettel köszöntjük tehát az érdemes Vasutas Szövetséget, mikor Kőszeg városa
iránt oly kitüntető bizalommal határozott és
most már varosunkon a sor, hogy helyt álljon
mindazért amit ez ügyben eljárt küldöttjei az
annak idején tartott értekezlet megbízása alapján
kilátásba helyeztek Egyik-másik pontban talán
tovább mentek, de e tekintetben bizonyára
méltányolni fogják azt. hogy a fenforgott helyzetben, a nagy küzdelemben elhibázott dolog
lett volna egyik-másik m é g beígérni szükségesnek mutatkozott támogatást megtagadni. Lapunk
más helyén közölt szavazási eredmény meggyőzhet mindenkit arról, hogy mennyire hajszalon függött ezen intézmény elnyerése.
Egy egész ország figyelmét vontuk most
magunkra s különösen azon városokét, melyek

szintén ez árvaházért, a Vasutas Szövetséggel
való
öszszeköttetésért
fáradoztak.
Mi lettünk
a
győztesek! 60.00O vasutas és 150
város
lakossága vesz tudomást a fejlődő Kőszegről.
Óriási erkölcsi sikert kell, hogy lásson ebben
minden polgártársunk s épen azért nem kételkedünk benne, hogy a város képviselőtestülete
lelkes egyhangusaggal fogja a kötendő szerződős jóváhagyását elhatározni, hogy ám lássa
ország-világ, hogy vagyunk, élünk, dolgozunk,
előre törtetünk es ha évtizedeken at csak mellőzést, csak nenézségeket, csak gyunvolódást
tapasztaltunk, a keserű csalodások csak
egy
ideig béníthattak meg, — újra telebredt a mi
SZÍVÓS
akaraterőnk, hős Jurisics
gárdájának
örök példaja, és amit hajdan a polgárság megteremtett, hogy
városunk a D u n á n t u l egyik
nevezetessége volt, azt újra megteremti a jelenkor polgársaga, az a polgárság, mely sok okuláson ment keresztül s vegre rájött
a
helyes
ú t r a : saját erődből alkoss es az Isten is megsegít !
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Többen fogják adni magukat — ipari pályára. Erős
kisiparos és munkás osztály fog kifejlődni. Mi következik ebből? Nem más mint az, hogy iparunk
erősbödésével nem lesz szükségünk mezőgazdasági
termeivényeinknek külföldre való kivitelére és ott
leendő értékesítésére. Hisz a statisztika bizonyítja,
hogy mezőgazdasági termékekben ina is alig termelünk többet, mint a mennyit éppen elfogyasztunk.
Az a többlet pedig melyet külföldre, különösen
Ausztriába szállítunk — az önálló vámterület felállításával itt belföldön, a nemzet testében és testén
fog elhelyezést találni. Miért? Mert az ipar megerősödésére <*sak erős és uj fogyasztókat fog teremteni
annak a többletnek, melyről most szó van. A mai
iparos, munkás, vagy napszámos m i nem áll oly
viszonyok között, hogy megfelelő mennyiségű lisztre,
húsra, zsírra, borra s többféle mezőgazdasági termékre elegendő pénze legyen Ma alig keres annyit,
amennyiért egyszerű jólakásra elegendő burgonyát
vásárolhatna.

Ha az ipar megerősödik, az iparos több munkájával több p'*nzt fog keresni, a inikor keresetének
java részét bizonyosan lisztre, húsra stb. re fogja
költeni, s többet
fogyasztani, mint ma, mikor az
ország számos részén liszt helyett kukorica máléból
él. Nem tulzunk mikor azt mondjuk, hogy ma mintegy
ötmillió magyar nem ismeri a buza kenyeret. Pedig
az önálló vámterület ezt az öt millió magyar embert
Gazdasági önállóság.
hasznos munkához juttatná, a kivándoroltakat haza
Erezzük nap nap után a rettentő drágaságot, vezérelné, s kenyérkereső dolgos milliók segítenének
mely minden vonalon és egyre fokozottabb mérték- nyersterményeinket feldolgozni és fogyasztani is.
ben felüti fejét És hasztalan jajveszékelünk, nem
Világos tehát, hogy ekként a nyerstermény
tudunk segíteni magunkon, nem tudunk védekezni
többlet
itthon fog elhelyezést nyerni, és mi szükséez ellen a csapás ellen. Iparunk pang, gazdasági
günk
sincs
arra, hogy mintegy Ausztria jóindulaviszonyaink elszomorítóak, ki vagyunk szolgáltatva
tára
(!)
szoruljunk.
az idegen, főleg Ausztria kénye-kedvének, szeszélyeinek.
Ausztria nem bir annyi mezőgazdasági terméket
A mesterségesen nagyra nevelt, erős alapokra előállítani; amennyire szüksége van, mint a mennyit
és széles üzemekre fektetett os/.trak ipar immár fogyasztása megkíván, miért is feltétlenül idegen orMagyarország legrejtebb kis falujába is befészkelte szágbeli nyerstermények bevitelére szorul, bárhonnét
magát, szárnyát szegve zsenge iparunknak.
jöjjön is az. Másrészt pedig szüksége van MagyarorIgaz ugyan, hogy a legeslegutóbbi napokban szágra azért, hogy itt tul fölös ipartermékeit elhelyezegy nagyarányú és szélesalapu mozgalom indult meg hesse.
társadalmi uton, mely hivatva van a magyar iparAz önálló vámterület eszméje s gyakorlata
nak minden irányban érvényt szerezni, a honi iparkivitele ma már megérett. Érzi és tudja az ország,
térhóditását előmozdítani, a hazai iparpártolásának
hogy ebben rejlik a jövendő Magyarország nagysánemes ügyét felszínen tartani, szóval erős hadjáratot
ganak, boldogulásának, dicsőségének forrása.
indítani az immár elviselhetetlen idegen inváziónak.
Azt mondják egyesek, hogy az ónálló vámterület
Talán most az egyszer nagyobb sikere lesz ezen
hatalmas akciónak, mint annakelőtte, mert a moz- „sötéf-be való ugrása leszen a nemzetnek ! Hát ez
galom élén a legelőkelőbb urinők állanak, tehát együgyű badar beszéd ! Engedelmet kérek, nem fogja
éppen azok, kik a múltban oly esokónyösen és nem- senki tagadásba venni, azt, hogy az önálló gazdasági
tevékenység csak fejleszti az ember öntudatát feltéve,
törődömséggel haladtak el a nemzeti ipar mellett.
Valóban elrémítő állapot, ha meggondoljuk, hogy a/, egyén az önállóságra kellő érettséggel bir.
A magyar iparosság régóta érett erre az önállóhogy csaknem 000 millió értéket tesz ki az az összeg. |
a mit Ausztriának behozott ipartermékeiért évenkint ságra. Ha pedig megadjuk részére a/, önálló gazdafizetünk. Horribilis szám ez! Mily vagyoni erőforrás- sági tevékenységet, ugy ezzel csak fejleszteni, tökétól fosztja meg a nemzetet. 600 millió vonatik el letesíteni fogja önmagát, és érezni fogja a tanulás
mesterségesen kisiparosainktól! Csoda-e ha ily körül- szükségeségét, melynek legmagasabb fokán ma még
mények között kisiparosaink egymás után vesztik kétségen kivül — nem áll.
el lábuk alól a talajt ?
Azt mondják továbbá egyesek, hogy az önálló
Ily viszonyoknak kell fájdalom lenni hazánk-11 vámterület nem fogja megszüntetni, illetve megakaban az „áldott" közös vámterület mellett. Es sajnos,! dályozni a külföldi iparosoknak hozzánk való beözönily áldatlan állapotok is lesznek, inig ki nem vívjuk , lését. Le fog majd ekkor személyesen telepedni számos
a gazdasági függetlenségünket.
i külföldi különösen pedig osztrák és német iparos,
Ugyanarra mi lesz Ausztriából, ha mi vissza]i kik szakértelmüknél s leleményességüknél fogva le
nyerjük gazdasági munkálkodásunk önrendelkezési fogják szorítani a kevésbé tanult, és kevésbé lelej o g á t : az önálló vámterületet!?
.nényes magyar iparost.
A nemzetállamban szakadatlan gazdasági életHogy ez a rohamos átalakulás be ne következzék,
folyamat megyen végbe. Ennek az életfolyamatnak
nem
tudunk
tán segély eszközhöz folyamodni, és
természetszerűleg magában a nemzettestben kell
olyan
intézkedéseket
életbe léptetni, melyek az arányvégbemenni. A nemzetállam élete idegen testben
talan
beözönlést
meggátolják
? Ilyen megszorító intéznem mehet végbe. Az ilyen állam nyersterményeit
kedés
volna
többek
közt
például
az is hogy „ipart
önönmagának kell feldolgozni s felhasználnia, és
csakis
magyar
és
az
országban
lakó
honos űzhet,
csakis a felesleges anyagot juttatja idegen államnak.
illetve
folytathat".
Ezzel szemben sokan azzal érvelnek, hogy Magyar
Ilyképen saját jogunknál fogva kényszoritenők
országnak szüksége van Ausztriára, mert nyersterményeit kénytelen önmaga elfogyasztani, és másut a külföldi iparosokat arra, hógy ha nálunk ipart
azokat nem tudja jobban értékesíteni, mint éppen óhajtanak űzni, előbb magyar honosokká váljanak.
Ezzel az intézkedéssel nyerhet nőnk, mert i,ry szapoAusztriában.
Bárgyú okoskodás az, hogy Magyarország most rodni fogunk első sorban számra nézve is.
is mint azelőtt, oly kizárólag őstermelésből élő mezőDe tegyük fel, hogy a fentebbi megszorító ingazdasági ország, mely a külföld, legelső sorban tézkedést sem alkalmazná a magyar törvényhozás —
pedig Ausztria piaca nélkül meg nem élhet. Így csak akkor sem kell félteni a magyar ipart.
az beszél, ki szemét bekötve, szemléli a nemzet
A magyar iparos mégsem olyan gyámoltalan,
közgazdasági életében végbemenő jelenségeket, avagy
I
mint
azt
hiszik. Egyes iparágak, névszerint az asztalos,
így beszél az, ki fülét homokba dugva, figyeli a
lakatos,
szabó és cipész szakmák eléggé kifejlettok
nemzet küzdelmes hullámveréseinek lángját.
és
versenyképesek.
Gondolkozzunk csak egyszerű, de tiszta paA nemzet már tisztán Iát, s nyugodt önérzettel,
raszti ésszel.
Mi az első eredmény ha az önálló vámterület felfrissült erővel akar és fog is rálépni az önálló vámbeáll ? Tagadhat latiul az, hogy a nemzet minél szé- terület termő talajára.
lesebb rétegének ipari kereslete gyarapodni fog

áll. Egész kis vasúti légió telepedett le ittésíu 1
séggel kellett ez ügyben eljárni, az most nem tartoti Kőszeg társadalmát. Városi elöljáróink most
1
zik a nyilvánosság elé, annyit azonban, a kifejtett munrabban fordulván meg a fővárosban vasutasok
kásságot jól ismerve, batmn kimondhatunk, hogy közben, mind Kőszeget szemlélik ki maguknak \i\vr I
iig v ben még sohasem érvényesült annyi tapintat, leié
landó
lakhelyül A vasutas árvaház f e l á l l í t á s .
' I
Feroncz
József-keseriivizzel
A mostani ménvr.sség és önfeláldozó lelkiismeretes eljárás mint
városunk
még
jobban
is
divatba
kerül
maid
idő erre a legalkalmasabb. 1 2 — egy egész boros- ezen" ügvben. Ez még akkor is állana ha nem járt vasutasok körében Hiszen már is arr .|
1
V;tI
pohárnyi természetes Ferencz Jőzsef-keserüviz; volna sikerrel Az utolsó napokban főleg ( cgléd és hogy egy „Vasutas Othon" létesitessék. Ki hitte m '1
rövid idő alatt teljesen helvreálitja a hiányos Kőszeg kozott folyta harc. Kőszeg varosa s.etetet valalm, hogy vasutas várossá leszünk ?
ajanlatát olvképen módosítani, hogy az ellene felhozott
Vasutunk jövedelmezösege tekintetében sok
emésztést. A Ferencz József-keserüvizet a világ nehézségeket még kellő id-ben eloszlassa es alighaigen
aggályos birokét kolportáltak s ezze|
'
legelső orvosi szaktekintélyéi ajánlják.
nem ez bírta reá Ceglédet. hogy az utolsó napon meg
függésben azt is. hogy a jelenlegi 1>, kuzlekS20 000 koronás készpénz^ ótajánlatot tegyen. A dontes
vonatból négyet beszüntetni fognak. Mi te icsen i
napja szerdán volt. Polgármesterrel egyetértő eg renbizható forrásból ugy tudjuk, hogy a jőve
dőrkapitány o napon Budapesten volt, hogy barmelv
nem csökkent. Mult évi május elsején w: ^ ^
^
Az alispán jubileuma alkalmával városunk is ott még előforduló nehézség esetén őt távbeszélőn erte- lamvasutak az üzemet sigy mult évi ok .bérben i'
volt a tisztelgők sorában Auguszt dános h. polgár- sitse. Téuvleg sziikségne v is mutatkozott egyik pont- le az első félév. Ennek statisztikája ugyan még r "
mester vezetésével résztvettek : Kovács István dr., ban h polgármester és > vétség közötti táviratváltas, csen hivatalosan feldolgozva, de illetéke tényei
Kőszegi József, Jagits Imre tanácstagok, Bárdos ami Budapesten teljes megelégedést keltett. 32 nagy- már meggyőződtek arról, hogy a bevétel ezen félé *
Kémig dr . Czeke Gusztáv, Krevler Lajos, Kreyberger bizottsági tag közül 29 j i . i: m-g a \ asutas Szövet-ben 20C00 koronával több mint az előző évben \
Sándor, Dreiszker József dr. Havas Gyula dr , Kim s ség döntő ülésén. Tolnav I.iios ő exelenciája elnö- csen tehát semmi okunk vasutunk jöve i ti >zösé
István városi képviselők. A polgármester üdvözlő költ. Két óra hosszat tart : aves vita folyt főleg Cegléd félteni. Ha az első félév ilyen eredmény, mutat'"
beszédében azt emelte ki, hogy Kőszeg város t<ir. k és Kőszeg érdekében, d- igló érdekében is. \ egrekövetkezők csak ínég ennél is jobbak l' hetnek
véseit leginkább az ő alispánsága alatt értette meg szavazásra került a sor. Nagy izgalommal várták, vasút vezetősége részéről azonban h ' íjárult,
a vármegye, mig az alispán válaszában szeretettel eléri e egvik város az ah.-/'dut többséget. Egyetlen ahhoz, hogy a meglevő vonatok közül k i
emlékezett meg azon sok baráti kötelékről, mely őt szavazattal bíró, még az elnökség sem volt tisztában tettessék. A Kőszegről éjfélkor és Szombathely
az eshetőséggel. Legval >zinübbnek látszott Cegléd
Keszeg városához fűzi.
hajnalban induló vonatok. Szerintünk in i> kellV
Fodor Antal dr szolgabirot hétfőn megválasztot- város győzelme, mert ig a sokan előnyt adtak köz- hagyni ezeket. Nem a jövedelem különbjét mérvták a vármegye egyik jegyzőjéül, mely állását néhány ponti fekvésének. A szavazás eredménye ez volt: a fő, hanem a minden időben alkalmas >s-;zekötu
heti szid ;ul>;íg után fogja elfoglalni Lakását azonban Cegléd 13, Kőszeg 10, Igló ">, Lőcse 1 szavazat tés fentartása, mely idővel megteremti ,i ,iutfa f0..
nlég egy ideig továbbra is Kőszegen fogja fentartani Minthogy egyik város s.mi nyerte el az abszolút töb- galmát.
s ig\ végleg majd csak hónapok múlva következik séget, Cegléd és Kő- g mint legtöbb szavazatot
A felsőbb leanyiskola ügyében mult h ten szo/.
I" az, amit intir most is sajnálunk, hogy társadal- kapott városok között ujabbi szavazást rendelt el az bathelyi forrásból eredő hírünket most a .Vasvar
munkban oly közkedveltté lett ezen rokonszenves elnök. Természetes, h o g y ez még izgatottabbá tette a megye" is közli vezércikkben s arra a k vetkezt-helyzetet A második szavazásnál a Cegléd mellett
tagja körünkből távozik.
állók egész biztosan vártak győzelmüket. Mégis más- tésre jut, hogy: „Most váratlanul és nekii k orvén
Ringhoffer István elóleptetese KinghoMer Istvánt, kép lett. Az Igló és Lo se mellett állók, mint hegy- detesen szerencsés fordulat állt he eb! en a/, ut^vba kőszegi állomás volt déli vasúti főnökét, aki eddig pártiak ia ceglédieket homokpártinak nevezték) a m i a konvent'pénzügyi bizottsága elutasította a kösz";
az üzletigazgatósághoz volt beosztva, kitüntetés- kiküldöttjeinknek barátilag adott Ígéretüket beváltva, ajánlatot, nem fogadta el a kaszárnyát azzal am4
szerü előléptetés érte. Az igazgatóság, beavatott he- Kőszeg mellett szavaztak és igy a második szava- okolással, hogy ami már nem volt jó kaszárnyának
lyen szerzett értesülésünk szerint, a székesfehérvári zásnál Czegléd megtartotta előző 13 szavazatát, de nem volna jó az természetesen leányiskolának seu
vasúti állomás forgalmi főnökévé nevezte ki. K ő s z e g - Kőszeg a 10-hez még hatot kapván, 10 szavazattal így tehát ina ismét az a nyílt helyzet van, hogy a
ről nagyonsokan gratuláltak a mi népszerű stácinknak. megkapta a magyar szent korona országainak Va dunantuli ág. hitv. ev. egyházkerület jó é-* alkalmai
A kőszegi kereskedelmi kor mulatsaga csakugyan >utas Szövetségének első árvaházát. Kőszeg város elhelyezést keres felsőbb leányiskolája részére. Ir.
az lett, aminek mi is, a társadalom is, előre jeleztük : hívei nagy örömmel hozták hiriil a kedvező ered- tehát az idő és az alkalom hozzá, hogy Szotnlmthelt
a farsang legfényesebb s legsikerültebb mulatsága. ményt, de el kell ismerni, hogy a társaságban jelen város vezetősége, remélhetőleg, sőt bizonyosam
Láttunk Szombathelyen három kabaré estélyt, de volt számos Czegléd mellett szavazó is teljes loya- szombathelyi gyülekezet vezetőinek hathatós tám
mindegyiken két-három óra hosszat tartó, olyan litással nyugodott meg az eredményben és valóban gatásával, komoly elhatározó lépéseket tegyen, hogy
unalmas s felületes játékkal folyó előadást, hogy a nemes és fenkölt alkotmányos érzületre mutat az, ez a felsőbb leányiskolát a városnak megszerette"
közönség egy része csak a szökésben talált meg- amit a szövetség kebeleben állóknál tapasztalni al- E szándékukban majd újra nagy csalódás éri Szo Jváltást. Az a kabaré, melyet itt láttunk, jó volt kalmunk volt. Első g o n d o l a t u k is az volt, a kisebb- ha1 hely városát. Az a soproni bizottság nem Kőszeg
összeállítva, gondosan betanulva, változatos és élve- ségben maradt városokat arról biztosítani, hogy a ellen, hanem csupán az építési telek ellen tett ki
zetes is volt és mindössze egy órát vett igénybe. jövőben a szövetség által létesítendő valamely intéz- fogást, sőt még az ellen sem, hanem az azon lev
Bátran mondhatjuk, hogy ez a rendezés mintául mény elhelyezése esetén elsősorban e városokat fog volt gőzmalmi laktanya ellen, melyre nézve arró.
szolgálhat
Az estély sorrendjét követve először ják előnyben részesíteni. A szövetség kiküldöttei győződött meg, hogy azt átalakítással a tervbe vet:
Windisch Margit magyar dalairól kell megemlékez- már jövő vasárnap érkeznek ide, az építési telek nőnevelő intézet céljaira célszerűen megépíteni neu
nünk. Annyi bájjal, melegséggel s kedvességgel v é g l e g e s megállapítása és szerződési feltételek együttes lehet. Hogy az egyházkerület képviselői ebben téénekelte dalait, hogy viharos tapsokra ragadta a megfogalmazása végett, a mi rendkívüli közgyűlésen vedtek, az valóban nagyon sajnálatos dolog, de azér
nagy közönséget. Különösen az „Üres fészek" és sürgősen tárgyalandó. Ennek megtörténte után nyom- ezt nem lesz nehéz jóvátenni. A polgármester nézett
.Csüggedt erdő" dalok arattak nagy tetszést. Utóbbi ban kibocsátják a pályázatot azzal a kikötéssel, hogy a vétel csak feltételes s az is csuk közvetítésképp
székelyudvarhelyi Molnár Kálmán budapesti állani az építkezés legké»őbi> április második feléhen inegki z ha az épület a célnak megfelel és épen ezen okin
vasúti tisztviselőnek, egy csodás tehetségű natura- dendő és október elsején befejezendő. Az építési mellőztetett e határozatnál a községitör ény 1 1 0 § ;UIHÍ
lista zene- és dalknltőnek szerzeménye, kit legköze- költségek a berendezéssel együtt kb. 000.000 kor. betartása. Ha a vétel azonban mégis jogerőssé lennlebb mint gordonkást is lesz alkalmunk hallani. — Polgármesterünk e napokban Budapestre utazik, — a mi e pillanatban még nagyon k-tes - akkor
Thury Klemér színigazgató hatásos drámai költetné h o g y a szövetség elnökségénél megköszönje a Szö- is csupán a gőzmalmi laktanya lebontásáról lehc
nyével és kacagtató víg monológjával, ( . A világ vetség részéről a város iránt megnyilvánult bizalmat, szó, az pedig csak nem okozhat nehézségedet ? Ern
teremtése") azt a meggyőződést érlelte meg a kö- továbbá tisztelegni fog Széli Kálmán és Szájbely majd megtalálják a helyes megoldást azok, akik a:
zönségben, hogy mily kiváló műélvezetekben lesz Gyula volt országgyűlési képviselőinknél, akik nagyon eddigi eljárásnál nem elég óvatosággal jártak el.
része, ha majd társulatával együtt kiválóbb drámai becses szolgálatot tettek érdekünkben, nemkülönben
A kőszegi a talanos takarekpenztar tervbe vet!
szerepekben lesz alkalma látni. O már ez estén meglátogatni fogja Kinghoffer István volt népszerű
hódította meg a kőszegi közönséget, melymeg-meg- állouiásfőii' künket is, aki városunkat a vasutasok építkezésére nézve a következő felhívást bocsátotta
ujp'ó tetszésnyilvánítással tüntette ki. — Nagy mű- körében, itteni emlékeitől felbuzdulva, annyi szere- ki: „A kőszegi általános takarékpénztára főtéri 2.sz
élvezetet nyújtott a hálás közönségnek Kuézy Jóv.sefné tetreméltósággal és jó igyekezettel megismertetni és alatti sarokházához az előtte fekvő földszinti ház tf
saját udvarának felesleges épületeinek lebontásával a
is pompás dalaival, melyeket Haabe Hóbertné kitűnő népszerűsíteni igyekezett.
jelenlegi emeletes házhoz toldaléképületet óhajt építzongorukiséretével énekelt, .lói iskolázott, terjedelmes hangja teljes érvényre juUitta különösen az
A fel-obb leanyiskola ügy ében hozott közgyűlési tetni. mely a régi épülettel öszhangzatba hozva egy„< > sch ne Jugendtage" az Kvangelimanból s a közön-határozat, mely a ÍIXMHHJ kor. hozzájárulást és ezen szerii, de hatásos kiképzésben egy egységes házzá
ség frenetikus tapssal köszönte meg a kiváló művé- árért a gőz inal mi laktanya megszerzését mondotta átalakittassék. Kívántatik: a meglevő keskeny kap.
szi előadást. — A ..Nagyanyó" című kis vígjátékot ki. bár a megyegyülés napirendjén nem volt, mint s lépcső helyett egy kocsibejáratnak is használtat
Túri Jolán és Wertheiiner Ernő oly ügyeséggel, sürgős tárgy pótlólag vétetett fel s habar a törvény- kapu, egy világos lépcsőház, melyből kenyelnn - közletermészetességgel, otthoniassággal s diszkrét humor hatoságnak már tudomása volt arról, hogy a hatá- kedés biztosíttatik a meglevő és a toldaléképületé
ral játszották el, hogy a közönség nem tudott hová rozatot az evang. egyházkerület elutasította, mégis vezető 3—4 szobás lakásokhoz, a földszinten ped;;
lenni meglepetésében. Nyílt színen és az előadás a jóváhagyást mondotta ki, mert máskép nem is te- üzlethelyiségek tervezendők. Az épület s a r u k a l a k u l a végén is hatalmas tapsviharral tüntette ki a tehet- hetett, a változott helyzetről nem lévén hivatalos tához alkalmazva esetleg erkély s toronyszerű kiképzi
séges műkedvelőket. Kz lóvén az első műkedvelő tudomása. Tudtunkkal a városi hatóság és ev. egy- Ezen építkezéshez szükséges tervrajzra ezennel pályakabaré, konferálás is hozzátartozott. Erre a kabaré házkerület részéről senki sem járt utána a sürgős zatot hirdet. A pályázatok felett az igazgatóság f°í
rendezi •• Kőszegi József vállalkozott. d<í inert fontos napirendre-kitüzésnek, igaz, annak sem, hogy — ne dönteni, esetleg az általa felkérendő szakértő-: közretervevárosi gyben a polgármesterrel a fővárosba utazni vétessék fel. Látszik tehát, hogy a vármegye ad- működésével, de mindenesetre előnyt ad az
volt kénytelen, helyét az utolsó napon Kreyberger misztrációja milyen gyorsan működik, mikor — kő- zetnek, mely egyszerűségével, ügyes beoszt ó al és hely kellő kihasználásával az építkezésnek l<.„rolcsóK
Jenő joghallgató vállalta, aki, tekintve a rendelke- szegi ügyekről van szó.
megoldását teszi lehetővé. Az első dijat nyernek 5U
zésére á l l tt rövid időt, nagyon derekasan felelt meg
Casals Pablo Szombathelyen. A f.zombathelyi korona, a másodiknak 300 korona, a harmadik iák- '
a nem k mnyu szerepnek. Az ezután következett
zenekedvelők egyesülete március 3-án Casals l'ah- korona jutalom fog a határozattól a számított 15 nat
táncestélv eg.\ nem kora, hanem késő reggelig
lot, a világ ez időszerint legnagyobb collistáját latja alatt kifizettetni, továbbá fentartja magának a/ iKazSa'
tartó szakadatlan vigasság volt. Ennyi jó kedvvel és
vendégül laről a nagy spanyolról alig vau mit írnunk. tóság, hogy ezen felül megfelelő tervrajzodat A*ennyi kit irtással talán még sohasem táncoltak s e
A fővárosi sajtó hasábos tudósitiisokban foglalkozik koronáért tulajdonul megtartsa. A pályázati határul
tekintetben j ó példával járt elől a főrendező, Küttel
állandóan Casals fenomenális művészetével, amelyet 1912. március hó 31. A helyszíni megtekinti atkái;
Dezső Voltak, akik még délután sem akarták eleddig senki nem tudott még meg sem közelíteni. mával minden pályázónak kívánatra egy helysziin ulattai
hinni, hogy már vége van a mulatságnak. Örvendünk
Kgyesül minden Casalsbun.arnit a technika, a zenei és megfelelő útbaigazítással szolgálunk.
a kereskedelmi kor e sikerén s. ha anyagilag nem is
tudás és a sziv egyesíteni iud. Megszoktuk már
eredményezett az egyesületnek s a szokásos felül-,
a szombathelyi zenekedvelők estélyeitől, hogy minPolgári iskolánk iskolaszéké beadványt ntéze'
fizetések is elmaradtak, az abban keresendő, hogy.
denkor elsőrendűt nyújtanak, de hogy Casals művé- a városi tanácshoz, melyben a jelenleg has/ ilatlw"
arra nem is törekedett. Csakis egy szép farsangi!
szetének is közvetlen élvezői lehessünk, az minden levő épületet iskolai célokra már olyannyira a
'
estély rendezésén fáradozott s ez teljes mértékben
várakozásunkat felülhaladó művészi esemény. Casalst lannak találja, hogy eziránt sürgős intézke st kf
sikerült is.
Szombathelyen Antalfy Zsíros Dezső zeneakadémiai A városi tanács tegnap délután foglalkozott
A va utaso< arvaháza tehát Kőszegé lett Szerda tanár kíséri. Akik Kőszegről e hangversenyen részt gyei Az eredményt még nem ismerjük, de v • ein*
késő este óta ez a hir járja be a várost, mindenütt venni óhajtanak, szíveskedjenek Kóth Jenő könyv- nyünk szerint e kérdés megoldását össze ke
M"
őszinte örömet keltve. Melegen gratulálják polgár- kereskedésében kitett íven f. hó 28 ig előjegyeztetni. csolni a hétosztályu polgári iskola kifejlés/-'
mesterünket és a rendőrkapitányt, akik ez ügyben A Kőszegről résztvevők kedvezményes áron kapják amit most a vasutas árvaház elnyerése után köiny 1
nagy buzgóságot fejtettek ki. Tizenöt város pályá a jegyeket.
fog sikerülni álamsegélylyel megszerezni.
zott ezen árvahá/ra, ezek közül bét város ajanlatát
Vasutas varos. Milyen iróniája a sorsnak! ValaKertészeti szakeloadasok. Akatolikus u-'i s,e
vette tárgyalás alapjául a Vasutasok Szövetsége. Leg mikor hiába törekedtünk vasút után, hiába volt minden ség részére. Mahacs N. állami kertész igen i r J'
értékesebb ajánlatot tettek Igló, Kőszeg, Lőcse. Végre beértük egy szerény kis vicinálissal. Ujabban 7 napos tanfolyamot tart városunkban febriM -'
Cegléd, de szóba jöttek még Kolozsvár, Debrecen mar két irányban indul városunkból a g zös és nem- 28 ig (íyakolatilag minden nap d. u. 2 órakor iti»'
és Székelyudvarhely is. Hogy mindenre kiterjedő sokára már három irányban, sőt alapos a kilátás, más hegy rész ben, elméletileg pedig minden n i|»
figyelemmel, ügyességgel, éleslátással, jól értesült- hogy a negyedik (határszéli) irány elérése is közel b órakor az elemi iskolában.
Nem kell fiidűre menni, akinek gyomorbaja
van, mert a draga fürdőzést
teljesen
pótolja egy 3 — 4 heti kúra az olcsó,
valódi

H e l y i hirek.

H e t i krónika.

A jalaber-bük kőszegi va«ut ügyében várme-'
flfénk alispánja f. hó 26 ári ülésre hívta egybe a
A parlamenti beket csak r« ^zben sikerült elérnie
í.' jrt'ii
bizottságot, hogy a vauit ügyéről lészloa
miniszterelnöknek
hétfőn tartott nagyszabású be,
„
beszámoljon.
Ez
ülésben
fog
elválni,
váljon
lt s n
i'-lict-v' - : l z építkezést t ivassz.il megkezdeni, amint szédével. A Kossuth pártot a véderő törvényre vonatkozó kijelentések megnyugtattak - párthatározattal
mult évben tervezték.
a
technikai
obstrukció mellőzésében
állapodtak
A csorda kihajtasi utvonala ügyében hozott közmeg
A
.lusth-pártot
azonban
a
választójogra
nézve
n ,lé-i határozatot a törvényhatósági k -zgyülés fel eb
tett
azon
kijelentés,
hogy
az
még
ez
évben
a
ház
f.', . folytán megváltoztatta, elismervén ugy fór&X,
JtA> WJOJICÁ/
ele
kerül,
nem
elégítette
ki
s
a
harc
folytatását
haéin
mint köztisztasági szempontból azon jogos
t:v.ins igot, hogy ha a csorda a város háromnegyed tározták el. A néppárt semleges marad. Politikai
UMi mellékuton hajtható, iury az az útvonal lapok közlése szerint a Justh-párt technikai obstrukriL
,,< v negyedében is ott történhetik A törvényha- cióját most már könnyű lesz megtörni.
A külügyminiszter Aehrenthal l.exa gróf megl ,.^'uak az volt az álláspontja, hogy Kőszeg városhalt.
l'tódja Berchtold Lipót grof volt péterváii
in egyáltalában legyen-e esordakihajtás, azt a város
követ
lett,
kinek Vasmegyében is van birtoka.
a toiioin jogának tekinti, de közforgalmi és közA
kozos
pénzügyminiszter Uurian báró lemon- ségügvi okokból nem járulhat hozzá, hogy a
dott.
Helyébe
őfelsége
Bilins/.ki. volt bankkormany\a..u'nak legforgalmasabb részén ilyen közlekedési
zót
nevezte
ki.
t , , ^.tisztasági akadályok legyenek.
A belga vedero Hónapok óta nagy mozgalom
A helybeli takarekpenztarak ma délelőtt ' .,11
szerveződik
a társadalom minden rétegében, amely, :•. ,or tartják ez évi közgyűlésüket, mindegyik saját
nek
az
a
célja,
hogy a hadügyi kormány emelje fel
1 italos helyiségében
a
békelétszámot
és létesítsen vezérkart.
A szent Antal kapolnabon újra tolvaj járt. L)aAz
uj
kinai
kóztarsasag Yuansikkai kinai köz'^^UÍvu/^WL
jt/uyMtv/O/
c i minden óvintézkedésnek, újra behatolni sikerült
társasági
elnök
hivatalosan
k
lte a külföldi követ\ lakinek, aki az ottani perselyt kiürítette. Erős
AÁXAAM^&JX/
jíb
Xktsí/^X
^v.inuba áll az évekkel ezelőtt megcsípni sikerült ségek utján az egyes államokkal, hogy Köztársasággá
alakult
át.
A
kormányok
abban
állapodtak
meg,
hogy
ejyén, mert újra ha/.akerült. A nyomozás folyamatktöXA/,
xoioo?
csak akkor fogjak elismerni .1 kinai köztársaságot, ha
ban van.
Tüz
Az Eisner féle nemezgyár melletti réten megalakul a végleges kormám »'sili tartományban a
/Liil
/mcu^xíxxn
z
VÍmum!.
t's itórtökön kora délután tüz támadt. Egy nagyobb táviróforgalom helyreállt A helyzet általában nyugodt.
- dinakazal gyuladt ki s a telefonon értesített rend- Csak Mandsuriában uralkodik még nyugtalanság,
re eg azonnal gondoskodott a tűzoltóság kivonulá- amelyekről különösen Karbiné- Kuldis városokból ér
siról, mire azonban kiértek a gyúlékony anyag ha kezili jeletés.
Egy millió sztrajkolo készül Angolországban
Ao* JX Aó/x&v
i.iuvá égett. A kár mintegy OUO korona, ami biztoa
szénbánya
munkát abbahagyni, ha követeléseiket
sítás utján megtérül. A tüz kitörésekor a kőfejtőn
volt néhány polgári iskolai tanuló azt állítja, hogy nem teljesitik. Ha márciusig nem sikerul a békés
elemi iskolai tanulókat láttak ott játszani s hirtelen megoldás, akkor sok iparág üzemét lesz kénytelen
beszüntetni. A szén ára néhány nap alatt kétszererlfutni. A nyomozás folyamatban vau.
sére emelkedett. Az angol kormány óriási mennyiEgy duplacsövű
ségű szenet vásárol Amerikában a sztrájk ellensúlyozására
vadászfegyver
Gyü nölcseszeti kurzusok tanítok reszere A földErdőd/ Tamas grof kitüntetess Az olasz király
és több darab
fentoi*
eladó. Tudakozódhatni e
diszérmét és oklevelét, mellyel — mint jelentettük művelésügyi kormány tanítók rés/.ére Lőcsén, Oros
— Err'ődy Tamás grófot kitüntette, szerdán adta át házán és Keszthelyen, a lelkeszek részére pedig Buda- lap kiadó hivatalában
ünnepiesen a grófnak Eauringer István főszolgabíró pesten és Kolozsvárott gyümolcsészeti kurzust rendez
Az altspan jubileuma egy nagyszabású ünne- Minden tanfolyamon 1 ti hallgató vesz részt, s eltérően 3531 1911. tkv. szám.
péllyé nőtte ki magit. A megyegyűlésen a főispán az eddigi szokástól a hallgatókat tavasszal és ősszel
es Ernuszt Kelemen üdvözölték, utób > a tisztikar, hívják be Tavasszal az eddiginél rövidebb időre. A
a városok, az egyesületek, községek s intézmények terv igazán praktikus és remélhetjük, hogy igy a nép
A kőszegi kir. járásbíróság, mint telekkönyvi
képviselői tisztelegtek. Megható volt Németujvár 2tK> között a gyümölcstermesztés, illetőleg nemesítés
jobban
fog
terjedni.
hatóságközh
irré teszi, hogy Deutsch Lajos dr ügyvéd
polgárból alló küldöttségének ünneplése, kik szülő
A
veszthozo
gyemint.
Egy
new-yorki
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képv.Szmolyán
Istvanné végrehajtatónak Wnkovits
helyének művészi festményét és diszp ilgári okleveszerint
Beale
Mac
Lean
washingtoni
milliomos
WalshAntal
es
neje
VVukits
|{ >zália végrehaj tást szenvedők
let adtak át. Az ezután következett banketten 360
nak,
a
bányakirálynak
a
veje
felesége
számára
más
elleni
100
kor
és
jár
iránti végrehajtási ügyében a
an vettek részt
félmillió koronáért megvette a híres Hoppe-gyémán- kőszegi kir. járásbíróság területén levő bándoli 12 sz.
Muraszombat küldöttségé a kultuszminiszternél
tot. E vételnek rendkívül nagy árán kívül az a neve- tjkvben I. 7 sor. ölti hrsz alatt felvett ingatlanból
Muraszombat város küldöttsége tisztelgett ina délelőtt
zetesége is van, hogy ez azon hires drágakő, a me- Wukovits Antal illető 1 2 részre 53 kor. a Wukovits
a képviselőházban Uartner (íéza országgyűlési képvilyet általában a „vészthozó gyámánt" néven ismer- Antal tulajdonául felvett bándoli 155 sz. tjkvi I. 1. 2. 4.
selő vezetésével Zichy János gróf kultuszminiszternél
nek, mert eddig tulajdonosaira mindig szerencsétlen- sor 90/b 114 a 350 a hrsz. ingatlanokra 2*. 14 k o r ,
és Balogh Jenő államtitkárnál. A küldöttség kérelmét
séget hozott. Annál meglepőbb volt, hogy a hires 1«»7 sz tjkvi. I. 1 sor 162 hrsz. ingatlanra t* kor.,
(íeiger Vilmos adta elő. Arra kérik a minisztert, hogy
milliomos most ily drága pézen megvette a gyétnán 2 sor 303 hrsz. ingatlanra 52 kor., — 3 sor 394/b
a Muraszombaton felállítandó középiskolának ügyét
tot egy párisi ékszerésztől, a ki több százezer fran- hrsz. ingatlanra 5 kor.,
4 sor 456 b hrsz. ingattámogassa. Zichy János gróf miniszter válaszában
kot nvert ez egvetleu üzleten.
lanra IS kor., — 5 sor 461/h hrsz. ingatlanra 13 kor.,
kijelentette, hogy a középiskola felállítására szükséges
— a 213 sz tjkvi. 1 1 sor 34^ a hrsz ingatlanra 69
összeget, ha csak lehetséges, már a jövő évi költség
kor., — a 254 sz. tjkv. I. 1 sor 163/a hrsz. ingat£
a
z
a
c
és
kelettengeri
hering
aszpikban,
vetés'oe felveszi. Hasonlóan megnyugtató választ adott
lanra 88 kor, - a 246 sz tjkvében Wukovits Anú
g
y
m
i
n
t
valódi
C
o
n
u
c
h
i
o
angolna,
keletengeri
az államtitkár is.
talné
Wukits Hozália tulajdonául felvett I. 1—3 sor.
Filharmonikusok koncertje A magyar filharmónia B i s m a i k , fűszer, filét cs tekercs hering mindig 20/b, 30 a hrsz. ingatlanokra s az ide tartozó 3HI,
társaság júniusban országos körútra indul és az or frissen kapható
362. (368 -369) 370 372) (378-379) 520 hrsz. kos/.ág összes nagyol) varosaiban koncertet rendez. A
*k*liauir J o x t t e f
zos erdő és legelőből 2 8 telek után járó illetőségre
kőrútban Szombathelyt is útba akarja ejteni a neves
a rumpodi 70 sz. tjkvben
1 sor 265
fűszer- és csemege-kereskedésében. *J78 kor.
zenei társaság és a városi kérte fel. egy nagyszabású
hrsz alatt Wukovits Antal tulajdonául felvett ingatkoncert rendezésére. A hangversenyért 2ÖU0 koronái
anra 61 kor. — kikiáltási árban az árverést elrenigényel a társaság és március ló ikéig kéri a város
delte és hogy a fentebb megjelölt ingatlanok az
válaszát, vájjon reflektál-e a társaság a szombathelyi 3)K.3 vi i
Hirdetmeny
1912. evi március hó 16 ik (tizenhatodik
vendégszereplésére.
Közzéteszem, hogy a szabóhegyi vágásban ter
napjának d. e 10 orakor
A rendorseg allamositas.i iránt a szombathelyi melt g.ilyfat, pintérfát, épületfát 103 drb. kertláb
polgármester személyesen járt el a belügyminisz- f hó 26 án nyilvános árverés utján eladatik.
Bándoly község házánál megtartandó Árverésen H
tériumban, hogy Szombathely az első városok sorákikiáltási áron alul is el fog adatni, annak felén alul
Kőszeg, 1912 február hó 19-én.
ba felvétessék A közrendészeti ügyosztály két fő
An(juszt János, polgármester h. azonban nem.
tisztviselőjének nyilatkozatáról számol be a polgárÁrverezni szándékozók tartoznak az ingatlan
Hirdetmeny.
mester, mely szerint: „Szabó tanácsos, a rendőri 687/1*12.
becsárának 10"„át készpénzben vagy óvadékképes
Közzéteszem, hogy a kártékony hernyóknak, értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy s
ügyosztály vezetője, valamint Némethy Károly államtitkár kijelentették, hogy a vidéki városok rendőr- rovaroknak vértetunek pusztítása a gyümölestenyész bánatpénznek a bíróságnál előleges elhelyezésérő
ségének részleges államosításáról sem a múltban, téssel foglalkozó gazdáknak egyik főfeladata
kiállított szabályszerű elismervényt átszolgáltatni.
Miután a közönségnek a gyümölcstenyésztéssem inost szó sem volt és ez nincs is tervbe véve
Vevő köteles a bánatpénzt az általa ígért ár
Az államosítást igenis tervezi a ksrmány és ha meg böl nagy jövedelme van. felhívom mindazokat, kiknek 10 V í g kiegészíteni.
csinálják, az intézkedés az egész országra kiterjedő- gyümölcsfái vaunak, hogy azokat tisztisák, mert elKőszegen a kir. járásbíróság mint telekkönyv
iig egyszerre fog megtörténni és az államosítási lenkező esetben a mezőrendöri törvénynek 25 íja érh
itóság
évi december hó 29-én. — Szerdaheb
nem vidékenkint, vagy városonkmt, hanem orszá- telmében mulasztó felek megbüntetnek.
Károly
s.
k. kir járásbiró. A kiadmány hiteléül
Kőszeg, 1912. február 22.
gosan fogják eszközölni.
l'éczely
(íyula.
kir. telekkönyvvezető.
Augiiszt János polgármester li
A varmegyegyülesen árvaszéki ülnökül nagy
többséggel Knebel Ferenc, ennek helyébe II. aljegy
Yvih-tór
/.őüt egyhangúlag dr. Fodor Antal, uj szolgabírónak
Krenner István visszalépése után, Polczer Dezsl
Köszönetnyilvánítás.
Vedjegy: „ H o r g o n y '
választatott meg.
Hálás köszönetünket fejezzük ki mindazoknak,
A nagygencsi tanfolyam zaróvizsgaja. A gazda
akik
február
hó 17 iki estélyünkon közreműködni s
sági egyesület által rendezett nagygencsi gazdaság
azoknak
is,
akik
szíves megjelenésűkkel egyesületünszaktanfolyam záróvizsgája tegnap volt. A földmive
ket
megtisztelni
szívesek
voltak. Különösen kiemellésügyi miniszter képviseletében a záróvizsgán Kelle
ni
tartozunk
Kőszegi
.József
ur fáradozásat a kabarépóllfkn
(üyula miniszteri osztálytanácsos vett részt.
rendezésért, Küttel hozsőur buzgóságát a főrendezői
egy regjónak biionyult hézívjer, mely már n<k év ntn legOper.ieloadas Sjpronban Thury Elemér sziutár teendők ellátásáért, Windisch Margit urleány, Thury
jobb tn-döriHölésnck hiconvult kösívfnynfl, o s j i n a l es
IMIHHtH»nniH(ll*tH»IH*l (Hf Q b li le ^ f k H f I. lltlHIIIHHflIHIIIIIHIHNIIII
sulata hétfőn este a gyönyörű z néjü olasz operát, a Elemér soproni színigazgató, Knézy .Józsefné és Haabe
F i g y e l m e / I r t * * * . Silány h«misit\nnyok miatt hexásár
l'iárasztbecsulet-et hozta színre.
Kobertné úrasszonynak, Túri Jolán urleány, Werttuskor óvatosak legyünk es osak olyan ere>loti ttregot
ü j tiszteletbeli szolgabíró. A vármegye főispánji heirner Ernő ur s végül Freyberger Jenő ur szíves
fogailjiink el. mely a „Horgony" ve.ljegy yet o* a Riúhter
oogj<Yyiea.se! ellátott dobozba van csomagolva. Ara üvoHortelendy Kálmán körmendi közigazgatási gyakor közreműködését, kik élvezetes és művészi előadásagekbon K
.80. K 1.40 én K 2.
es ú rysíólwán minden
uokot tiszteletbeli szolgabiróvá nevezte ki
ikkal estélyünk sikerét s fényét nagyban emelték.
gV'igvRiertarban kapható
Betörök a rohonci kath. templomban A rohone Egyesületünk e mélyen átérzett hálás köszönetét
Föraktar: T ö r ö k J o m e f gyógyn/en-sznél. B u d a p e t i
kath. templomban kedden éjjel betörők jártak. / jegyzőkönyvébe iktatta
D l Richter gyéqyszertára az „Arany o r o s z l á n h o z " ,
mellékajtón jutottak be a templomba, ott a Szen
Kőszeg 1912. február 22-én.
1'rAirAhan, Klisal>ethstnwne
neu
Antal perselyt lefeszítették a falról, de nem birvái
/Vfi/í>»f/er Sándor, elnök.
feltörni, ott hagytak és elmenekültek. A csendörsét
Takács Jó;srt\ titkár.
nyomoz.
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V i d é k i hírek.

Árveresi hirdetmenyi kivonat.

V á r o s i ügyek.

A L niment. Capsici comp.,
a Horgony-Pain-Expeller
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Saját erdekét védi, h:» ezen bizalmi cikk hev.
nug\f árjegyzékünket (ingyen, bérmentvei mt^h
választék a legmegbízhatóbb minőségben, 1
libákról eredő, higien tiszt ágytoll s pehelyb<
felelőt kicserélünk, vagy a pénzt visszaadja
kizárva. Több nyilvános intézet száll,;

4 óra Kor

l^.el^iségré'ben

I. évi rendes közgyűlését
tartja, melyre a t

n

i • "iu
\|C(, ®

« nem
^otkazat

Magyar Kereskedelmi Vállalat, Miskoli 83

részvényesek tisztelettel meghivatnak.

Tárgysorozat:
1. Az igazgatóság és a felügyelő-bizottság jelentése.
2. A z 1911. évi zárszámadásnak és mérlegnek előterje.^ tesc, a nyeremeny
felosztása, az igazgatóságnak, a felügyelőbizottságnak és tisztika iák 1 1 felmentvény
megadása
3. A felügyelő-bizottság .'3 évre leendő megválasztása.
4. Xetáni indítványok tárgyalása.
Az üzleti kimutatás és a mérleg f. évi február hó 11 -tol fogva az intezet

Sj

Egy o k o s fej
minden

alkalom: al

elsaiátitja azon v i v m á n g o k a t , melyekkel a táps z e r k é m i a a h á z i a s s z o n y t megajándékozta.

Dr. Oetker sütőpora ú 12 f. élesztő pótlásául sz .;
ellyel
kuglófokat, linzi és más egyéb tortákat valamint mindennemű süteményeket és tésztákat lazábba'..
nt.
gyobbakká, jobb izűvé és könnyebben emésztik >u tesz
Dr. Oetker pudingpora á 12 f tejjel főzve, gye
knek.
és felnőtteknek csontot k*«pző, nagyszerű
olcsó
eledelt nyújt

helyiségeben a hivatalos órák alatt a részvényesek által betekint etők.
kohonc, 1912. évi február hó 11-én.

A.*

lsa

igazgatóság-

Dr. Oetker vunilincukra á 12 f. csokoládé, tea, pu
tej,
mártás és créme vanilizálasára szolgai és teljesen putolja a drága vanilia-csövet Kgy csomag tartalma 2 -3
j ó vanilia-csőnek felel meg.
Kimerítő huszndlati utasitds minden csomagon Kapható
minden élelmiszer üzletben és drogéridban. Uénvjek in^vjen.

Jegyzet: Kórjuk a t. részvényeseket, hogy jogaiknak a közgyűlésen való gyakorolhatása céljából részvényeiket a/ alapszabályok értelmében legkésőbb március hó l-ig délelőtt
az üzleti órak alatt letenni szíveskedjenek.

Dr.

OETKER,

Baden - Wien.

Kapható Keszegen Gombás Bálint, Maitz József,
Schaar József, Unger József és Wentzl Edénél.
:
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MagyarorttaRon legolcsóbban kaphatok

TÓTH 1ÓZSEF

CMRONOHt T(R ts riuOAAS 6YARI NflGTRfln I ARA&Art

hivatalos

SZCGCO Dugonics tér 11/R.
í W t r » . J »

Szabász

ja n

a háznál
Hölg

vek

ellátott

Kiváló szép és gazdag gyökérzetíi szok
vanyminosegü fasoltvanyok a legjobb borés legszebb csemegefajokból, közöttük
„Kreaca" (Bánáti Bizling), a legjobb és
rendkívül bőtermő borfaj. és „Muscat Csabagyöngye", a legfinomabb és legkorabban ero
csemegefaj Kzenkivül amerikai és európai
sima és gyökeres szőlővesszők a legjuta:: :: nyosabb arak mellett eladok
::

palackokban mindenütt k phato

jlsiataUnr^nrioind Oujavitasoíi 5f*i (Úlltlás mc'W
^KÉPES RR3CGYZÉK INGVEN tS 8C«MENTVt
1

ó omzárnl

S10 LIIIL T V i i í II l

rr--KT-r* •»-.

—

«Kincs a

C A M I 3 ::ST0CK

háznál!

göíüsemü

öröme!

.Reform* szabadalmazott szabásiveim megjelentek. Kgy készlet áll -1 ivből, 4 szinb. nyomva,
70cm.széles, 1 )0cm. hosszú, minden nagyságban.
Bárki tanulas nélkül önállóan szabhatja a legelegánsabb rnhákat Nélkülözhetetlen minden hazban, ugy szabók, mint szabónőknél, valamint
iskolákban és internátusokban oktatásra. — Ara
magyar és német utasítással, 1 kopirozó rádli ,
2 acélkréta-. 1 centiméterrel összesen •» korona.
0 készletnél !()"„, 12 készletnél 15°/o engedni.
Szabástanitási módszerem Budapest, I trezda,
l'rága. Berlinben kitüntetve. Szabásminták Süíill.
bélyeg ellenében vidékre portóment, küldetnek.
Árjegyzék ingyen. — A legújabb divatlapok
»><)—120— L'*>Ü fidlérig tetemesen leszállítót árban
t. i. "25 ° 0-al olcsóbban mint bárhol kaphatók.
Mehr Sámuel, oki. uri- és női műszabász szabászati intézete Budapesten VII.. NigjdiófaahM 29 v.
Viszontelárusitók mindenhol kerestetnek.

Csak a

Erzsébet s z ő l ő o l t v á n y telep
Tulajdonos: S C H M I D T
MÁTYÁS
B o g á r o s i Toron tál megye).

BÚTOROK
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Halók, ebédlők, uriszobák, szalonok. teljes szálloda,
kávéház, vendéglő és kastélyberendezések, vas- és rézbutorok, szőnyegek, függönyök, csillárok és zongorák
. : : : : : : : : : szállíttatnak bárhova : :
: : : : ::

X
*

U Ó N z p é n z é i ' t , vag.v r c i u l l i i viil
«»lön.vöK I i z e t é s i I V I t é t e U i k k e l .

Modern l a k b e r e n d e z é s i

litc/ci. Kiraiy-iii

vállalat

Struez szálloda

BUDAPEST, IV.. GKRLÓCZY-UTCfl 7. SZ.
(Központi varosháza mellett).
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Elfogad

PALMA

X
X

kaucsuk-cipősarok

a valódi

T

E

T

minősege

KXXO
A
Szombathelyi
JakarékpciiAtar x
H
J(észvériYtársaság

kőszegi fiókja,

Diszes nag^ butoralbum 1 korona. Teljes berendezésnél
utazó mintákkal díjmentesen küldetik bdrhova.
:

világhírű

A hygienikus F a l m a k a u c s u k

Arjegyzek ingyen es bermentve

BARCOLA.

révén lett•

minőség

gyárából

elsőrangú.

O.

mellett
11

- ' •' • jelenleg nettó 4
b-os
—
tozassal
betéti
könyvecskére es
fzámlára A kamatozás a betétet követő napon kezd ük;
betét kiűzetéseket felmondás nélkül eszközöl.
alalrasos
LeSZátTlitOl!
üzleti és ma i- il—
tökat mindenkor a legelőnyös.
FolVÓSÍt ! rendes es törlesztéses jelzalogkolcs
£
* földbirtokokra és városi házakra; maga:

,1l ,l<; t, kt l

sabb kamatú kölcsönöket alacsonyabb
kölcsönökké változtat (convertál).

ka:: ^tu

X Értékpapírokat:
*rfoiyamon v«u
— tőzsdei megbizatasok.it el
X
X Szelvényeket: költségmentesen bevált; szelivek't a szel vényutalvány (t
X

X alapján dijmcnteseii
X Átutalásokat,
^

iad
.ad

beszerez

leflzelcsűkel

eszközöl a vita:
mely piacán teljesen dijinent -

^

H a

„ F O R H I N " - n a l
w - szö r
Kevesebb
a

gond,

-szor
Kevesebb

m

a

munka,

-szor

permetez,
mert a „ F O R H 1 N " a
j C sokszorta megjavított

B O R D Ó I

és
Értékpapírokra: állami• 1
előleget ad
M
úrtekpapirokat árfoly.e
X Sorsolás alá esö tesség
ell.'n biztosit
s értékeket őrzésre es
S Értékpapírokat flesre átvesz.
F\

K E V E R E K

kesz allapotban!
Nagyon erősen tapad a nedves levelre i s !
Bármily
harmatnál
permetezhet
vele!
Semmi üledéke nincs Számtalan elismerő
nyilatkozat!
Kérjen ingyen és bérmentve leirást a

F0RHI1T 8>ar,°' Buda»í:^, 93

h/.'ildigir. Aschenbrandt n/abn-lulni kép.-z. ir
Kevesebb, Ováitjnk
R é z k é n p o r t és B o i - d ó i p o r t is.
amunkabér!
Nyomatott Rónai K . i ^ c s k ny vnyomdájában Kőszegen.

Tekintettel, hogy hazánk legnagyobb pénzintézetévé
Pesti Hazai Első Takarékpénztar K^yesülette' szoros okottetcsben áll, mindenféle takarékpénztári es b a n k ű z
megbiziist a legelőnyösebben bir lebony .litani.
Mint az Klső Magyar Általános biztosító társaság ug\
sége mindenféle biztosítást elfogad és felvilágosítással k
séggel szolgál.

J

Központ: Szoiiiljattielyi (regi) Takarékpénztár

Szombathe y Alakult: 1837-ben.
Alaptőke 1,600.000 kor. Tartalékok: 400.000 k >
Takarékbetétek 15 millió koronán felül.
Saját tökéi 2,250.000 korona.
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