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t'gvanazon számhin a hírek kozott a siövetse^nek az aivalK'-ház létesítésének kérdéséből minden ellentétes moügyében
megtartott üliscröl a következőket közli
mentumot ki kell küszöbölni
Az arvahazi b zottsay ülese Az országos na ,r\
A
vasutas
árvaház
lesz
a
vasutasságnak
—
Március tizenötödikén városunk közönsége
gyiilés által kiküldött árvaházi bizottság f. évi február
felsőbbségnek és alkalmazottaknak — első együttes
ismét a régi hagyományoknak
megfelelően, monumentális alkotása. Az alkalmazottak itt mulat- hó 21 én Tolnay Lajos elnöklésével plenáris ülést
hazafias érzelemben s a nagy nap iránti mély- ják meg, hogy van bennük érzék és képesség szociális tartott, amelyen az árvaház helyének kijelölésével és
ség.s kegyelettel ünnepli meg a szabadság leg- önkormányzatuk megteremtésére, a felsőbbség pedig az építész megbízatásának kérdésével foglalkozott
Az ülés elején Tolnay Lajos elnök közölte a bizottfelségesebb ünnepét: március idusát, az isteni itt mutatja meg, hogy alkalmazottaival együtt érez, ság tagjaival, hogy a központi vezetőség teljes páramikor a legmesszebbmenő támogatásban részesiti a
szabadság hajnalhasadasát.
tatlansággal kíván eljárni mindkét kérdésben és
vasutas árvák gondozásának és istápolásának nemes
Dicső, szép nap, eljöttél ismét k ö z i b ü n k , ügyét, mely minden vasutasnak a szivéhez van nőve. ép"n ezért már a mai ülést megelőzőleg minden érvényesülni kivánó knlső befolyást leghatározottabban
elh »ztad magaddal azt a csudás lényt, azt a
Az árvaház a vasutasságnak kizárólag belügye. visszautasított. Kelhivja a bizottság tagjait, hogy csak
vakitó ragyogást, melylvel bevilágitsz egy orszá- Vasutak és vasutasok filléreiből épül, vasutasok ter
legjobb meggyőződésükre és lelkiismeretükre hallga got es időtlen-időkig kell, hogy tündökölj ra- vei nyomán és közreműködésével alkották meg és sanak szavazatuk leadásánál. Paludi József ügyvezető
végül vasutasok filléreiből fog fentartatni. Igen vilá- igazgató ezután a beérkezett pótajánlatokat ismer
gyogj egünkön.
gos tehát, hogy akkor, amikor az árvaház helyének tette. Bejelentette, hogy Kőszeg városa a felajánlott
A legfenségesebb, a legértékesebb, a leg- kijelöléséről volt szó, távol keli tartani minden érvédrága telek és a Szövetség által kiválasztott olcsóbb
népszerűbb volt amit nekünk adtál március 15- nyesülni kivánó külső befolyást, hogy a döntés kitelek közti árkülönbözetet készpénzben hajlandó az
ike, az isteni szabadságot, az emberek, a gon- zárólag az arra hivatottak legjobb meggyőződése és árvaház céljaira adományozni. Bejelenti továbbá, hogy
tiszta lelkiismerete szerint történhessék meg. És erre Czegléd városa abban az esetben, ha az árvaház ott
d-latok, az irás szabadságát.
a
szövetség központi vezetősége a legnagyobb gond épül fel, ujabb húszezer koronás készpénzadományt
Es független, szabad nemzet lett a magyar,
dal vigyázott is és a külső befolyásokat a döntéstől ad fel. Paludi végül még arra kérte a bizottságot, hogy
lánglelkü fiai, — elükön Petőfi Sándorral — teljesen távol tartotta.
a hely kiválasztása dolgában titkos szavazással
kivívták a menny ajándékát.
Hogy a döntés az árvaház helyének kijelölésé- határozzon A bizottság ehez egyhangúlag hozzájárult.
A béklyók, rabláncok letördeltettek, a lel- ben még sem volt egyhangú, azt tehát nem a külső Ezután Kugler Mihály tette meg a műszaki albizottság
kek felszabadultak a nehéz bilincsek alól, a befolyások érvényesülésében kell keresni, hanem jelentését a különböző a városok által felajánlott telszivek tennen doboghattak, a szemek ragyog- abban a körülményben, hogy négy város ajánlata kekről. A bizottság ezt tudomásulvette. Több hozzápénzügyileg csaknem teljesen egyenlő volt és igy a szólás után, amelyek az egyes városok kulturális,
hattak és a gondolat szabadon röpülhetett és
döntésnél mindenki inás és más szempontot vett egészségügyi és nemzetiségi viszonyait világították
csaponghatott.
figyelembe. Az egyik az éghajlati viszonyokat előbbre meg, elnök elrendelte a hely kérdésében a szavazást.
Megvolt a sajtószabadság! Eszmék, gon- valónak tartotta a nemzetiségi viszonyoknál és meg- A bizotság többsége Kőszeg város ajánlata inelelt
dolatok nem maradtak elrejtve, elfojtva, meghalva fordítva, a másik város kulturális viszonyait vizsgálta foglalt állást és megbízta a 11-es bizottságot, hogy
a szivek legmélyén es a toli szárnyán, a sajtóazokkal szemben, akik a vidék olcsóbb bevásárlási most már Kőszeg ajánlatának realizálásánál sürgőforrásait tartották mindenek előtt valónak.
sen járjon el A bizottság ezután egyhangúlag megutján száguldhatott a sok becses hazafias, gyöDe — és ezt nem lehet elég nyomatékkal hang- bízta Thier Manó műépítészt, délivasuti főmérnököt
nyörű gondolat.
súlyozni — a döntés nem keserítette el azokat a bi- az épitkezés keresztülvitelével és utasította öt, hogy
Es az utódok megbecsültek elődeik ezen zottsági tagokat sem, akik véleményükkel kisebb- a szükséges előmunkálatokat mielőbb kezdje meg
nagybecsű h a g y o m á n y á t , ápolták, dédelgették ezt ségben mamáink, mert tisztában voltak azzal, hogy Ezzel az ülés véget ért.
*
a napot. Sokszor veszélyben forgott március azok. akik Kőszeg városát jelölték ki az árvaház
*
+
helyéül, épp oly tiszta lelkiismerettel és legjobb meg
Az alföldi és különösen ceglédi lapokban erős
idusának v í v m á n y a , meg kellett küzdeni érte. gyözödésük szerint adták le szavazatukat, mint ők,
támadások jelentek meg a Vasutas Szövetség ellen,
hogy továbbra is csorbithatatlanul fenálljon a akik egy másik város mellett foglaltak állást.
mert Kőszeg mellett döntött.
nemzet és sajtójának szabadsaga
Es fenn is
Elkedvetlenedés legfeljebb csak azokban a vá
Nyíltan és őszintén bevalljuk, mi is igen sajrosokban észlelhető, amelyek — bár minden tőlük
maradt!
náltuk volna, ha nem mi, hanem más város került
A g y ö n y ö r ű évfordulókor az egész nemzet telhetőt elkövettek — mégsem kapták meg a vasutas ki volna győztesnek. Azonban azl semmi esetre sem
árvaházat. És ez a körülmény az árvaházi bizottság
ünnepel. Ünnepli a fényes nap csudás vívmá- mindi n tagjának őszinte fájdalmat okozott. Mert tettük volna, hogy azért akár a Szövetséget, akár a
nyait, ünnepli a hallhatatlan szellemeket, kik egy annyi jóindulat, szeretet és áldozat kézség láttára, győztes lett várost megtámadjuk, vagy lekicsinyeltük. Mély sajnálattal megnyugodtunk volna azon
nap alatt kivívtak azt, amit évtizedeken át nem amelyet ebben a kérdésben egyes városok a vasutastudatban, hogy minden lehetőt elkövettünk s bennün
sikerült kivívni. Megszereztek a sajtószabadságol, sággal szemben tanúsítottak, mindenkinek fájt, hogy ket mulasztás nem terhel, de azzal a tudattal is,
csak egy vasutas árvaházat állithat fel a szövetség
nemzetünk legféltettebb kincsét.
hogy a Szövetség vezető körei teljesen pártatlanul
és nem négyet, hogy nem teljesítheti minden város
Az egész nemzet ünnepel, mert ez a nap kívánságát ugy, amint az ajánlata szerint megérde- s csupán az árvák és Szövetség érdekeinek szems/.ent nap. E z a nap ünnepek ünnepe nekünk. melné. Es ez az érzés csillant föl elnökünknek, Tolnay pontjából jártak el.
Hogy a ceglédi v a s u t a s kerület v a s u t a s
Igaz áhítattal, a lelkesedes őszinte érzésével Lajosnak ama kijelentésében, hogy a következő
elnöksége
városunkat „vicinális végállomásnak" mondünnepeljük! Ápoljuk szivünkben, lelkünkben a árvaház okvetlenül a most akaratlanul is mellőzött ja, ez megbocsáthatóvá teszi azt a másik ép oly tartvárosok egyikében fog felállitatni.
s^abadsag gondolatat, oltsuk utódaink lelkülehatatlan ráfogást, mintha itt az árvák elnémetosedéMert azzal a központi vezetőség már ma teljetebe is ennek hatalmas szeretetét, mert nem
sétől kellene tartani
Vegyék ott tudomásul, hogy
san tisztában van, hogy egy árvaház,— amely mindKőszeg
nem
végállomás
s hogy városunk: lakóiban,
lenet tudni, jöhet idő, midőn egyetlen, legerő- össze 120-200 árva befogadására elegendő, — avasiskoláiban,
kultúrájában
olyannyira magyar, hogy
sebb fegyverünket kicsavarni akarjak kezünkből utasságnak kevés. Százhúsz árvát — és ez a fájdalazon kőszegi polgárok, kik gyermekeiket német szóra
mint a hogy kísérletet tettek erre a múltban mas valóság, — a vasút egy év leforgása alatt termel, kívánják taníttatni, vagy német nevelőt tartanak,
is és megkísérlik minduntalan, legújabban is — akiknek elhelyezéséről úgyszintén gondoskodni kell. vagy Pinkafő német vidékére adják cserébe.
A kőszegi vasutas árvaház tehát csak a kezdet,
é nekünk vértezve kell lennünk ilyen kísérleA Kolozsvárott megjelenő
„Újság"
pedig
ahol megállanunk nem szabad
A Szövetségnek a
valóban nevetségessé teszi magát, mikor a szazadokte
tamadasok ellen.
jövőben az egész vasutas árvaügyet kézbe kell majd
kal előbbre való nyugati kulturát „vadon'-nak neHa kell, megtudjuk oltalmazni március 15- vennie és fokozottabb mértékű tevékenységet kell
vezi. Tisztelettel meghívjuk e „vadonnak" megtekinének vívmányait, ha kell hittel, önbizalommal, majd kifejteni, hogy ezt az ügyet teljes egészében tésére. Majd meglátják, hogy Kőszeg is „kincses"
e szántsággal és lelkesedéssel meg tudjuk óvni rendezhesse.
város — de kultúrában ! E furcsa támadások oly
A városoknak tehát nincs okuk az elkedvetletájékozatlanságot — hogy no mondjunk tudatlansászabadságunkat, legerősebb bástyánkat.
nedésre, amely, ha helylyel közzel jelentkezik is. koPetőfi halhatatlan szelleme vezessen, vezé- rántsem lesújtó, hanem felemelő Szövetségünkre. got — árulnak el, hogy most már igazán értjük,
miért találta a bizottság többsége városunkat alkalreljen bennünket és egész lényünkben
éljen, Mert ezzel beigazolást nyer az, hogy Szövetségünk
masabbnak.
lobogjon, tüzeljen március idusának
g y ö n y ö r ű már az első vasutas-ái vaház felállításával oly nagystílű dolgot müveit, amit minden város joggal megvívmánya: a z isteni szabadság.
irigyelhet, illetve amire minden város joggal sajnál
Városi közgyűlés.
kozhátik, hogy nem az ő falai közt fog felépülni.
— 1912 március 7. —
A kőszegi döntés teljesen reális és lelkiismereA vasutas árvaház.
tes volt. Kőszeg törekvő, a magyarságért és a magyar
Nem sokkal több városi képviselő jelent meg
kultúráért
sokat
áldozó
város,
amelynek
fekvése,
e
közgyűlésen,
mint amennyi a hitelesítéshez kell.
A Vasutas Szövetség hasonnevű hivatalos lapjának legújabb
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nemcsak a szövetségnek, hanem a vasúttársaságoknak
az
A következő ügyek nyertek elintézést.
Hl itározását is tartalmazza ós teljes egyértelmü- városát, amely Szövetségünkkel az árvaház kapcsán
közelebbi
nexusba
lépett
és
kérjük
a
város
lakossá1. A kőszegfalvi uj iskola építését a pénzügyi
^'Ket jelent a vasutas társadalomban az árvaház
gát
arra,
hogy
a
vasutas
árvák
ügyét
majdan
épp
bizotság
javaslata alapján 20 300 kor ért Lias Józsefhelyének kijelölése dolgában.
oly szeretettel karolja fel, mint ahogy az árvaház nek adták ki s jóváhagyták a vele kötendő szerzőÉs ennek így is kell lennie. Mert a vasutas
építésének ügyét felkarolja.
a|,
dést, a műszaki felügyeletei pedig 2 ' , " „ díjazás
v.ihiiz.it egyesegyedül a vasutasság emeli saját és
u v
mellett Pöldes Samu helybeli mérnököt bízták meg.
*sutiguzgatóságok hozzájárulásából és így az árva-

Isteni szabadság.

Burchart Belavári István az országszerte és kul•J A főgimnáziumi pótmunkálatokról való el- '
foldön
is előnyösen ismert kiváló festőművész, a
számolás! a mult illésből kiküldött bizottság javaslata
pozsonyi
képzőművészeti egyesület i. azgatoja három
alapján fogadtak cl s ezzel ezen építési ügy véglenapon
át
városunkban időzött s a polgári k i }* / m ( >
ges befejezést ért.
3. [ j közvágóhíd létesítése iránt, melyet mi- termében festményeiből gyűjteményes képkiállitást
niszteri rendelet alapján a közegészségi követelmé- rendezett. Igen sokan látogatták s meleg érdeklődéssel gyönyörködtek a szebbnél szebb genre és tájnyeknek megfelelően kell megépíteni, megbihatott a
képekben, liielvek közül néhány vevőre is ta alt.
\ irosi tanács az erre vonatkozó előmunkálatok eszIgen sokan sajnálják, ho-v a rövid időre szabott
közlésével.
kiállításról már nem sokkal h a m a r á b b nyertek ertesi
4 A közvágóhíd melletti uj hídnak telekvétele
tést. inert igv bizony számo-an lekéstek róla. Hemeljuk,
jóváhagyása érdekében a megelőzőleg hozott hatáhogy a kiváló művész máskor már megelőzőleg érrozat módosítása vált szükségessé, a közgyűlés a
tesít benünket jöveteléről
leirat értelmében határozott.
Halalozás. Egy
köztiszteletben álló matróna
f>. Hanga György, Kléh Ignác, I>ominek István,
hunvta le örökre szemét, l'-gnap halt meg i4 éves
D o n e r E e m w , Gállá János, Kooor András, Nofl
korában Köberl Franciska. k:t rokonai: Aueger Jenő
t i ás pár, l'iiski Gyula, Tremmel Károly és W'ichnal
dr. akadémiai lelkésztanar és özvegy Hechinger
Antal az illettmények lefizetésének kötelezettsége
Imréné gyászolnak. Temetése ma délután lesz.
mellett a városi kötelékbe felvétetnek, ha előbbi
Ismeretterjesztő elóadas
Ma. vasárnap d. u.
illetőségüket fentartani nem kívánják.
ismeretterjesztő előadás le«z i helybeli főgimnázium
ti. Knleher Antal. Jsgodies Mihály, Kőszein
dísztermében, amelyen dr. Vid Jeromos főgimná(S|>indlbnuer) Ágoston, Altdórfer (íusztáv illetősége
ziumi tanár tart felolvasást a franciák nemzeti hősmegtagadtatott, ellenben Huber András, l'onitoer
nőjéről. az orleánsi Szíizn
Kezdete pont ' a6-órakor.
Péter illetősége elismertetett.
Uj epito iparos. Föld - Samu városunkban nem7. Sznklies András városi számtiszt előleg iránti régiben letelepedett méri: . oklevele alapján építőkérvénye teljesíttetett.
ipar gyakorlására az iparin tágtól iparengedély nyert.
Ezzel a közgyűlés befejeztetett.
Uj cégtárs Deutseh I vid helybeli bőrkereskedő
bejegyeztette cégtársul l.
Deutseh Lajost s ipar
engedélyét ily értelemben változtatta meg.
Böjti mulatságunk is lesz. A polgári kaszinó
si2 #12
Hirdetmeny.
rendezi a Mulató termeiben l'gylátszik a kereske
K../hírré teszem, hogy a birtok határjelek f. évi delini kör jól sikerült esteive annyira tetszett a kömáreiu8 15 ig feláUitandók és kijsvitandák. Kik ezen zönségnek. hogy a kaszin a közóhajnak tesz eleget,
felhívásnak men nem felelnek, a fel nem állított, vagy midőn hasonlónak a rendi sére vállalkozik A műki nem javított határjeleket a mulasztók költségére sor igen érdekes s bizonyán a legnagyobb érdeklő
állíttatom fel, illutve javíttatom ki s a felmerült költ- dést fogja felkelteni a társ idalom minden rétegében.
ségeket közigazgatási uton hajtom be.
Lesz egy humoros diálog: A „zálogházban", melyet
Kőszeg, 1Í<12. március hó 5
Szabó <íyörgy és ifj. Stur Lajos dr. fognak előadni,
AUfJUStt JŰHOS, polgármester-h ezt pedig egy ismert kitűnő vígjáték követi: „Már
alszik", melyben dr Szemző Sándorné, Fodor Antal
«.3 9is
Palyazati hirdetmeny.
dr. és Payer Ernő hadnagy vállaltak szerepet. EzenKözzéteszem, hogy egy hegymesteri állás meg kívül tervbe vettek még egy budapesti neves iró
üresedett
közreműködését, továbbá még a székesfehérvári kaA pályázati kérvények f. hó -ő-ig a polgár- tonazenekar meghívását. E felette gazdag műsor
mesteri hivatalhoz benyújtandók.
után természetes, hogy táncra is kerül a sor s igy
Kőszeg 1912. március hó 6.
a polgári kaszinónak f. hó 24-én rendezendő estéÁHijlUZt Juhos, polgármester h. Ivének csak kitűnő sikert jósolhatunk.

Városi ügyek.

Ösztöndíj adományozások A városi tanács a megüresedett két Fercsák-féle főgimnáziumi ösztöndijat
Jagits Miklós II. és Peczöly Gyula VI. osztályú tanulóknak adományozta. Es. utóbbi adományozás által
megürült tgy Meskó-féle ösztöndíj, melyre a tanács
AlUJHHZt János polgármester h uj pályázatot hirdet.
Házassagi ösztöndíjak A dr. Dallos-féle házassági ösztöndíjat Artner Annának, a Kayszrál félét
pedig Ecker Franciskának adományozta a városi
Magas latogatas. Tegnapelőtt városunkba érke- tanács.
zett Hohr Ferenc lovassági tábornok a helybeli es.
A Kayszrál fele szegenyalapra vonatkozólag a
és kir. katonai alreáliskola megvizsgálása céljából.
közönség körében azt terjesztették, hogy a város azt
Pulgarmesterün< holnap Sopronba utazik, h igy nem a hagyományozó rendelkezése szerint használja
a felsőbb leányiskola ügyében az illetékes köröknél fel szegények segélyezésére s hogy erről a nyilváinformációt szerezzen, tekintve, hogy a sajtó utján nosság előtt soha be nem számolnak. Meggyőződköztudomásra jutott egyházkerületi pénzügyi bizott- tünk arról, hogy az alapítvány kamatjait a város
sági határozat a városnak hivatalosan tudomására kizárólag a szegények ellátására fordítja s hogy
még nem jutott.
minden évben ugy a városi budgetben, mint a zárA megyespüspöknel e héten tett látogatást Kincs számadásban nyilvánosan is elszámol.
István apátplébános, hogy a bérmálás szentségének
A vasutas arvaház ügyében itt eljárt bizottsági
kiosztása alkalmával április U én először ideérkező kiküldöttei a Vasutas Szövetségnek (névsorukat már
egyházfejedelem fogadtatásának részleteit megbeszélje. mult számunkban közöltük) azon telekben állapodA városhoz hivatalos értesítés méz nem érkezett.
tak meg, mely
a Széchenyi ligettől szemközt,
Freyberger Sándor szappangyáros és kamarai a katonai reáliskola nyugati oldalán van. Tíz holdat
tag résztvett tegnap Budapesten a szappangyárosok szerzett meg részükre a város előre megállapított
országos szövetségének választmányi ülésén.
kb. 24.00) koronáért és igy a tervbe vett SO.OOO
Ebeling Nagy Miklós e héten egyhangú kitünte- koronás telek helyett ezt választván, a különbözeti
téssel tette le a második jogi szigorlatot a kolozsvári ószszeget az árvaház céljaira készpénzben kapja. A
egyetemen.
felajánlott 26 hold szántó helyett kívánságára 16.000
készpénz fog kiutaltatni, ezenkívül még
A főgimnázium ifju^aga a szabadságharc emlék- korona
1
pótadómentességet
és a kut megásását
igényli
ünnepét március 15-én csütörtökön este
k o r üli
Mivel
pedig
a
termesztinényi
árért
felajánlott
téglákmcií a díszteremben tartandó iskolai ünnepéllyel. Az
ból
jelenleg
készlet
nincsen,
de
az
építést
május
érdeklf.lő közönséget ez uton hívjak meg. Külön
15-én
kívánja
megkezdeni,
arra
kéri
a
várost,
hogy
meghívó nem lesz.
néhány
százezernyi
téglát
szerezzen
be
máshol,
a
Március 15-et mint minden évben ezúttal is a
Szövetség
a
különbözeti
ár
fedezésére
5000
koronát
helybeli egyesületek együttesen rendezik. Értekezleti
megbízásból az egyesületek kiküldöttei fogják az ajánl tel a készpénzsegélyből s bármely vasúti álloünnepi programmot megállapítani és közhírré tenni. máshelyről díjmentesen szállíttatja Kőszegre. Viszont
Az első szalonkát vármegyénkben ez évben a Vasutas Szövetség atra kötelezi magát, hogy a
l\' -zeg határában lőtték. <íürtl Ödön vadászterületén helybeli ipart egyenlő árak mellett minden előny1
tte nnilt l iái II L ü k ö Sándor államvasuti tiszt- ben részesiti, a városnak az árvaházi felügyelő bizottvise!'. \ :ni nimródjaink is már megkezdték az esti ságban helyet ad s hogy ha az árvaház bármikor
bármily okból megszűnnék, ugy visszafizeti a kapott
lesbeállást.
A huszárszazad, a szombathelyi cs. és kir 11. készpénzsegélyt. Ezen megállapodásokhoz hozzájárult
e/i d ti század i. vasárnap hagyta el városunkat, hogy a kiküldött bizottság s most a városi képviselőtestü
•'t-'v i pi s/.omíjathelyi pihenő után kövesse a többi let elé kerülnek jóváhagyás illetve megszavazás célii »i. ..ilomásukra már elindult századokat. A jából. Örömmel tapasztalta a városi tanács, hogy
i n d I ggel a templom elé vonult. Ott a bizottságban résztvett nem Kőszeg mellett szavab- 'ke
• i helyőrség tisztikara és nagyszámú kó- zott tagok is, kik most először voltak Kőszegen, az
g 1 n i és a szokásos tisztelgés után útra kelt itt tapasztaltakkal telesen meg voltak elégedve s
s ázad. melyet a helyőrség parancsnokai és tisztjei elragadtatással beszéltek városunk szép fekvéséről,
i-i -okán a határig kísértek. A közönséget a bu- tisztaságáról, meglepően fejlett kulturviszonyairól s
'•Mi/.ás ezen ünnepélyes jelenete mélyen meghatotta. a kiválasztott építési telek pompás kilátást nyújtó,
Az utolsó lovas katonák búcsúja volt ez. Sokat be sok világosságot, szabad levegőt és jó közlekedést
s/t uettek erről a közönség körében s igen erősen biztosító elhelyezéséről, amenynyiben éppen a kivákii. gásoltak a hatóság elmaradását a búcsúzástól. lasztott telek közelében épül most a városba közelebb
Persze nem tudjak a kritizálok, hogy a huszársziUad vetető uj vasbetonhid. A bizottság péntek estétől
sem amikor városunkba jött, sem most mikor távo- vasárnap délelőttig időzött itt s meleg szeretettel
zott a hatósagnál nem járt, jólehet azért, mert itteni bu •suzott a város képviselőitől s a tiszteielükre megelhelyezésük mindig csak ideiglenes jellegű volt. jelent itt lakó vasutasoktól.
Palyázati hirdetmeny.
Közzéteszem, hogy két fertálymesteri állás megüresedett. A pályázati kérvények f. hó 25-ig a polgármesteri hivatalhoz b 'nyújtandók.
Kőszeg, 11)12. március hó ti.

H e l y i hirek.

Mégis szívből köszöntjük az eltávozottakat, az idegenbe került daliás magyar íiukat s kívánjuk, hogy
jó egészséggel térjenek vissza északi uj helyőrségükről, mely erős próbára teszi jól edzett testi erejüket
Már is rossz hírek érkeztek uj állomáshelyük egészségi viszonyairól.

Felebbezes Megyebizottsági tagok megfelebbezték a törvényhatóságnak a gőzmalmi laktanyának
megvételére, polgármesterhelyettes szerint csupán
megszerzésére vonatkozó jóváhagyó határozatot, mert
a telek átvételére nézve az evangelikus egyházkerülettel differenciák merültek fel, ezen kivul azonban

törvénves ok is fentoro,', amennyiben it v 4
képviselőtestülete, illetve tanácsi elmulasztott
községi törvényben telekszerzésnél élőin feltétel^
ket betartani, a törvényhatóság pedig ily f, ' e '
ügyet előzetes napirendrekitüzés nélkül ' *úr-»v b
Minthogy a felebbezés főleg a város érdekeinek
megóvása érdekében történt, azt azon esetben i
ez ügyben a városra nézve kedvező fordulat állt' 1
be, felebbezők visszavonni szándékoznak.
Még egy felebbezes. A helybeli cementárugví
megfelebbezte azon városi tanácsi határozást,
Ível a vashid előtti gyümölcsös kert disz.
t'keriúé"
sére vasbeton oszlopokon nyugvó vasruda- kiviteli"
kerítést rendelt meg, holott ballustrád kiképzésre irt
ki pályázatot s igy a pályázók más tervek
js |Je
adván, a munka kiadása nem a szállítási szabályok
szerint történt s a pályázók nem egyforma mintáin
megrendelés alapján versenyezhettek. Ebbi
i fei,;b
bezőnek igaza is van és azért legjobbal; tenne t
tanács, ha a kiválasztott mintára uj pálya
,t hirdetne.
Az Arpád-térí parkírozás ügyében irt
kkeink
általános helyeslyésre találtak, ugy a kép' iselőtes
tiileti tagok, mint a város közönsége köré1
[(„
teljesen elismerte állásfoglalásunk helyesség.
ííéter;
itt járt Hvozdovics Antal műszaki tanácsos is, ^
határozottan kijelentette, hogy az Árpádtér :i>;m js
képzelhető máskép mint pontos lejtüiérezé«.sc| s/;l .
bályozottnak s maga is azt ajánlja, hogy i város
semmiféle díszítő és parkírozó munkálatok it ne tel
jesitseu, inig a város utcáinak és tereinek
irkulati
müve teljesen befejezve nincsen.
Egy becsi szélhámos járt itt hétfőn és Kincs
István apátplébánosnál pénzsegélyt kért, mi . ihazuutaztában pénzhiány miatt itt megrekedt. Az apát
iir már nem egyszer jutott ilyen helyzetbe ésmost
is azt tette, amit máskor: átvezette az előkelő idegent a rendőrkapitányhoz s azt kérte meg a személy
azonosság megállapítására, mely esetben a kiváiit
összeget igen szívesen kölcsönzi. A rendőrkapitányt
az idegennél volt írások nem elégítették ki, amiért
is rögtön egy távirati blankettát töltött ki a bécsi rendőrigazgatósághoz címezve, melyben a rokonok intézkedését kéri, esetleg más értesítést, ha erre ok van
Az előkelő idegen igen hálásan fogadta ezt az
előzékenységet, de a kitűzött időre nem jelent meg,
ellenben megjelent a bécsi válasz, hogy a rokonok
Ritter Alajos volt erdésztisztről hallani sem akarnak,
a rendőrségnél pedig mint már 14 szer megbiinteteit
szélhámos van nyilvántartva. A helybeli rendőrség
megfigyeltette, de neki mégis sikerült észrevétlen a sörgyári vasútállomásnál elillanni. Másnap kitudódott,
hegy Szombathelyen több ilyen megpumpo'ás teljes
sikerrel járt, hogyne, mikor maga a „Vasvármegve"
szerkesztősége kölcsön adta automobilját és a rendőrség még sem nyomozta erre felé! Minek is van
telefon a világon !?
Magyar nemzeti zarándoklat Lourdesba. A zarándoklat iránt oly mértékben mutatkozik érdeklődés,
hogy nem egy, hanoin két különvonatra is vau kilátás. Lourdésből vett értesítés szerint a X státió
szobrászrésze elkészült és felállítása jövő hó elején
történik meg. A fejlesztés ünnepségén több fr.mczi*
zarándoklat vesz részt, úgy hogy nemcsak a magyahímem idegen nemzetbeliek tömege is hozzájárul ez ünnep fényéhez. Az énckart naponta gyakorolja
IV Felicán föperczegi udvari pap karnagy veztésealatt
a szebbnél-szebb magyar és latin énekeket, amellyel
a franciákat és olaszokat akarja meglepni a rende
zöség Főtiszt (iaibl Sándor apáikanonok úr (Pozsony
káptalan u. 3l alig győzi feleletel a számos érdekl ődőt
és kéri a hozzá fordulókat, hogy elégedjenek meg e
programmal — miben minden benne vau — es ne
kívánjanak külön írásbeli értesítéseket is, hogy munkáját győzhesse.

Noi soro/at a magyar kon/vtárban l í u l > Vntal
kitűnő, népszerű vállalatának, a Magyar K ö n y v t á r n a k
most megjelent sorozata a szó szoros értelmében i női
élet egy egy érdekes mozzanatára vonatkozik s a
mellett mindegyik a maga nemében valósággal az
irodalmi ssenzáczió erejével hat. A z első köztük Marcal Prévost, a nő kérdéssel legtöbbet és legszélémésebben foglalkozó francia iró m ü v e : M i t tuuuiimak
a lányok? A második füzet szerzője Kenedi 1 • eza,
kiváló szocziológus irónk, a ki Feminista tanulmányok cziinen öt essayszerüen kimélyedő tárczac .ket
foglal össze. A harmadik füzetben mai magyar iroi nik
egyik legkitünlbbike Kaffka Margit szólal meg liat
pompás novelláját adja, valamennyi az ő gazag
illemének és érdekes, egyéni életfelfogásának le. iv-»
termékeiből való. A sorozat negyedik füzete v ,'iü
a nőiség bájos líráját foglalja magában: M i i s s e t . . . :k
elragadó szépségű kis vígjátékát adja „Miről á l m o
ik
a lányok" czimmel. A Magyar Könyvtár, a Lam|
(Wodianer F. és fiúi> czég adja ki; egy egv sza
i
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Anyakönyvi bejegyzések február horoi.
Születések:
Oergács Lajos — Szekér I l o n a : M á r i a :
Milos János — Kovács A n n a : János.
Magyar Antal — Recetár Teréz: Ferenc.
Ecker M á r i a : István, Mihály.
Végh János — Hal la Franciska : Mária.
Lampert János — Pap Vera : Margit.
Jagodits Mihály — Hüki Mária: Koza
Tangl Alajos — Schatzl A n n a : Alajos.
Maitz Gusztáv — Maitz J ú l i a : Gusztáv.
Scheer Antal — Lakner Karolin: J ú l i a
Krotzl Mihály — Wurst Zsuzsanna : Teréz.
Qainauf Lajos — Varga Katalin : Erzse.

Kovács .Tózsef — Bozzai Mária : Gyula.
niszter helybenhagyta. Mint értesülünk a szálloda ötkezését könnyen, gyorsan és olcsón bonyolítják le.
építésének előmunkálatai a jövő hó közepe táján A kísérletek igen kedvező eredménnyel jártak, mintPoromby .lózsef — Droppa Anna: István
megkezdődnek; az épitési tervek részleteinek elké- hogy több állomáson megpróbálták az újonnan beMária: .lápos.
i szülte után pedig nyomban hozzáfognak az építéshez. rendezett automata buflet-t, amely oly módon fog
Hl. s Teréz : Róza.
| A szálloda másfél éven beliil teljesen készen fog működni, mint a hogy a német nagy városok forpénzes Mária: Károly.
állani és berendezéssel együtt kb. egy millióba fog galmasabb utvonalain vannak üzemben ezen nép'Házasságok:
kerülni.
szerű intézmények.
Ik'ist Ferenc — I'rikopa Mária.
Csorna aszfaltozása. A k zségi képvisetőtestület
Braziliaba ot nap alatt. \ délamerikai köitársa
\émjpth János — >Schatzl Júlia
legutóbb tartott közgyűlésen nagy szótöbbséggel el- ságok rendkívüli fellendülésé kiszámíthatatlan jelenSchmal János — Ecker Franciska.
határozta, hogy a aiár meglevő aszfalt utműveket tőséget biztosit annak a/ afrikai vasútvonalnak, a
Schlapfer Ferenc — Wagenhoffer Anna
kibővítik és a Kis-utcát Erzsébet-utcát össekötő úgy- melynek tervezetével az IÍM0 évi nemzetközi vasúti
kleininger János — Horváth Alojzia.
nevezett Budaközt és Batthyány utcát belevonjii az kongresszus foglalkozott Nemzetközi vasút építéséI.amp József — Bauer Anna.
aszfalttestbe,
a kövezetvámból pedig megcsinálja a ről van szó, Tangerből — Marokkon. Nyugat-Afrika
Klein József — Karner Alojzia.
vasúthoz
vezető
gyalogjárót
tengerpartján, Bió de Oron át, hakarba, (Senegall
Ilandweg József — Beiterbauer Júlia.
Vasvar
kövezetvamot
akar
Vasvár
utjai,
külöés
onnan Braziliába már csak három napi tengeri
i'azekas Antal — Kautholl Karolin.
sen
a
vasúthoz
vezető
ut,
ro-szak
és
az
időjárás
ut
van hátra. A költségelőirányzat 200 millió fráncWeigert József — (íabos Mária.
változásai szerint járhatók vagy járhatatlanok. Vas- ra rug, a melyet az összes érdekelt államok, igy
Halálozások:
várott segíteni akarnak ezen a helyzeten, meg akar- Spanyolország, Franciaország. N igybritánia, NémetH ,rv. ib Bóza 2 éves, agyhártyalob.
ják javítani az utakat, erre azonban fedezet kellene. ország, Ausztria-Magyarország, Olaszország, OroszI'eit xer Ottó őrnagy, t>7 éves, tüdőlob.
Ilyenül kínálkozik a kövezetvám, ennek kivetése iránt ország stb. államok és az összes délamerikai közMámlii János, 50 éves, a?yvéröinlóny.
most akció indult meg Yasvárott, ahol a vasúthoz társasághoz tartozó államok adnak össze. A nagy
Kod r Tozsefné Wagner Teréz, 74 éves, aggkor.
vezető uton 1GÜ0 vágón áruforgalom van.
fontosságú világforgalmi vonalat a közlekedés kellő
Schraiiz János tkp. szolga, (10 éves, tüdőlob.
Villamvilagitas Felsóörött. E héten tartott köz- gyorsasága érdekében mindjárt kettős vágányura
Schranz Jánosné Bauer Teréz, 66 éves, agyvérzés.
gyűlésén egyhansu határozattal kimondta, hogv a építenék. A vasút nyomtávolságát rendes méretűre
Kniülhofer Pálné Schneider Mária, 72 éves, aggkór. tianz-gyárral szerződést köt városi villamostelep épí- tervezik, hogy a Spanyolországból Tangerbe hajon
Kus 'T Jánosné Auer Karolin, 86 éves, aggkór
tésére. A város saját üzemében fogja h villamosvilági- átszállitot vonatok közvetlenül folytathassák útjukat.
Kár íyi Horváth József házaló, 28 éves, tüdővész. íást kezelni és 130.000 koron át fordit a vilamostelep
A japani gyöngyhalász tt A japán orosz háború
Schwarz Anna, 2 hó. vérbaj.
létesítésére. A képviselőtestület határozata értelmében nak legértékesebb hadizsákmánya Szakhalin szigete
Spit/ ir Ignácné Hoehsinger V., 67 éves, gyomorrák. már decemberre elkészülne a villamos telep. Minthogy volt a japánokra nézve. Nagyszabású gyöngyhaláSzi : uiits Ferenc napszámos, 51 éves, agyvérzés
azonban a szerződéshez felső jóváhagyás szükséges, szatot szerveztek itt, a mely nagy hasznot hajt A
ja vármegye jóváhagyását Felsőőr képviselőtestülete legtöbb gyöngy szemnek szürkés és fekete a fénye,
akkép akarja sürgősen kieszközölni,hogy felterjesztést de teljesen fekete és sárga is akad közötük. Legintéz az alispánhoz és a főispánhoz, azzal a kérelem- drágább a hárgaszinű, mert ez a legritkább. Egy hó'
Egyházi hír. A győri megyéspüspök Eoker Károly inel, hogy az ugy tárgyalása céljából rendkívüli vár- nap alatt fél milió ára gyöngyöt halásztak Szakba
liu szigetén; óriási a kiviteli kereskedelm, a mely
pándorfaluí és Van der Haude Tamás szabadbárándi megyei közgyűlés hivassék egybe.
kizárólag
gyöngy kereskedéssel foglalkozik.
káplánokat kölcsönösen áthelyezte.
Csak Mauthner-fele magvakat vásárolnak helye
A püspök bermautja Mikes János gróf megyéssen gondolkodó, számító gazdák és kertészek még
piispök április pónapban kezdi meg bérmautját az
egyiiázinegye több városában, ahol fényes ünnepséggel
A képviselőházat pénteken bizonytalan időre akkor is, ha mások olcsóbbak volnának, mert tafogadják az uj egyházfőt. Mikes János grof április elnapolták A miniszterelnök ezen ülésben jelentette pasztalatból tudják, hogy ez csakis a magvak rová14 én és 15-én Kőszegen, április 21-22-én pedig be a kormány lemondását s hogy őfelsége további sára és a vevők kárára lehetséges.
Zalaegerszegen fogja a bérmálás szentségét kiosztani. intézkedésig az ügyek vezetésével megbízta. A lapok
Szász Zoltán kiváló ironk ma este Szombathelyen közlése szerint ez a válság azért állott be, mert
a Kereskedők Társulata fényes helyiségében a szépség- osztrák politikai körök kifogást tettek azon kijelenről és a szerelemről érdekes előadást tart.
téseik ellen, melyeket a miniszterelnök a parlamenti
Koncz Jani híres hegedümüvesz jövő vasárnap béke érdekében a Kossuth-pártnak a póttartalékosok a n. c. vevőközönséget, hogy üzletem hétfőtől
Szombathelyen a kultúrház termében hangversenyt behivhatása érdekében tett s ugy tüntetik fel ezt a kezdve naponta déli ' j 1 óratói 1 óráig zárva
tart, mely alkalommal Mosshammer Román operai magyar alkotmányt különben is megillető jogot, mint- van.
hárfaművész is közreműködik. Beléptidij 1 korona, ha ezzel felségjogokat sértett volna s ezzel a hada i a r Jó'/.M«'t*
ülőhely 2 korona.
sereg harcképességét, l'gyancsak a lapok közlése
fűszer- es csemege-kereskedő.
K ss Emil dr. vármegyei jegyző, ki mint katona- szerint osztrák politikai körök egy olyan ideiglenes
ügyi előadó egyúttal a Szombathelyen havonta megoldást akarnak, melylyel a létszámemelést ugyan
megtartandó utóállitások polgári elnöke, bizonyára biztosítják, de a kétéves szolgálati idő elejtésével.
nagyot nézett, mikor a .V. H." „szüztiszta füg- Parlamenti körökben a kormány lemondása mély
getlenségi" és „példás alkotmányos" felfogását di- megdöbbenést keltett, mert még az ellenzék is a
csőítette és az egekig magasztalta, pedig ö nem magyar ügy bukását látja a fenforgó helyzetben. A
tett egyebet, mint amint Hazai honvédelmi miniszter kibontakozás lehetőségéről a legkülönbözőbb felfogá
már fcbruárbati elrendelt,- t. i. hogy 'örvényes újonc- sok vannak forgalomban.
megszavazás hiányán, sorozni n e m s z a b a d .
Az osztrák képviselőházban nagy megelégedéssel
MianyiÁXoJl/
A felsőbb leanyiskola kérdését Szombathelyen fogadták a magyar kormány bukását, mindazonáltal
ugy szándékoznak megoldani, hogy felekezeti jeleg- a véderőjavaslatnak itt is nehézségei vannak, mert a
gel, de állami segélylyel és városi hozzájárulással a többség a kétéves szolgálati időt követeli. Ott is a
Z & j A / t f a ,
kőszegi Szt Domés-rendet fogják megkeresni egy kormány bukását várják e miatt, de ez esetben a
ilyennek felállítására, mert a közoktatásügyi minisz- kormány az ismeretes 14 jí. alapján akarja ugyanazt
tériumban a felsőbb leányiskolát s nem tauitónőkép- a provizórikus rendeletet életbe léptetni, melyet
zöt tartják a jövő leánynevelés célszerű iskolájának, Magyarországon is törvényhozás utján lehetővé tenni
melyet utóbb érettségi joggal is felruházni fognak. kívánják.
Az idei fegyvergyakorlatok. A honvédelmi miMegjöttek a jubileumi emlakermek. Őfelsége országlásának hatvanadik évfordulója alkalmából ju niszter tegnap körrendeletben értesítette Yasvárrnebileuini emlékérmet alapított hivatalos szolgálatban gye közönségét, hogy a honvéd gyalogságnál és a
álló férfiak és nyugdijasok részére. Az emlékérem- budapesti 1., a debreceni 2 , a váci 6., a pápai 7.,
re bőven jelenkcsztek vármegyékdől is illetékesek és a pécsi 8. és a varasdi 10 honvédhuszár ézrednél a
k tsegesen jogosultak. Azok részére, a kik kétség- folyó évben az eddig is szokásos augusztus-szeptemtelenül igazoltákhivatalos szolgálatukat tegnap tegnap ber havi fegyvergyakorlatokon kivül még május
ii. gérkesztek a jubileumi emlékérmek szám szerint 28-tól, a honvéd gyalogságnál junius 23-ig, a hon
2ít), amelyeket a vármegye főispánja kézbesítést vé- véd huszár ezredeknél junius 24-éig fognak fegyvergt t kiadott a vármegye alispánjának. Közel 1ÍK) je- gyakorlatokat tartani.
Adományok a V H 0 Sz. nek
A hudapest
( t f j l M s S
lentkezőre vonatkozólag uj ad ltokat kért a miniszter Inökség annak igazolására, vájjon tényleg jogo- „Phönix irodalmi részvénytársaság" 1000 koronás
sultak-e az illetők a jubileumi omlékérein viseléséhez. alapítvánnyal lépett a Vidéki Hírlapírók Országos
- f a ó ^ - ^ i M J C í k / l 4
A Simunyak örökség A Kúria, mint ismeretes, Szövetsége alapító tagjai sorába, azonkívül „A Világ
Si: mnyák Antal előbb körmendi utóbb soproni ügy- U'ai* címen a legközelebbi napokban a Singer és
\ I végrendeletét alaki okból hatálytalanította és igy Wolfner cég kiadásában megjelenő nagyértőkü könyv^CxtfvUAAlVls
a igyomány, mely a dunántúli egyházkerület keze- sorozat jövedelmének egy tekintélyes rés/.ét ajánlotta
lt ben jótékony célt szolgált, a néhai Simunyák fel a Szövetségnek. Alapító tagokul léptek még be
A: tal rokonainak kezérekerül. A végrendelet első a Szövétségbe a debreceni és kassai kereskedelmi és
meg támadói Tamaska Gyula fővárosi ügyvéd és test- iparkamarák 200-200 koronával. Adomány címén
ve i már meg is kapták az őket megillető részükot legutóbb a következő összegek folytak be a Szövet2J'•) korom* 50 fillért; Tornai Antalné részére biró- ség szegedi központi pénztárába: Szolnoki keresk.
sól'! letóben van 13115 korona 20 fillér. Igényüket bank és tptár, Tiszavidéki hitel int. és tptár Szolnok,
| uj; bban bejelentették Tamaska Gyula után 17-en a Pécsi takarékpénztár, Torontál megyei tak. és hitel
I r< nok közül. Igényét bejelentette Kovács Ferenc bk. N becskerek 100-100 kor. Szegedi Hankeiryesiisoproni cipész is, továbbá Kocsis János, Sándor, Ilona, i let, Szeged-csongrádi tptár, Szegedi keresk. és ipar
KülsöszolnokmeL I J O S , Barcza Gyula, Rátz József, Lajos és Sámuel, bank, Népbank és tptár Szolnok,
gyci
tptár,
Szolnoki
mezőgazdasági
tptár, Szolnoki
•M terházy Ernő, Paula és Klementina* Kévay Jenő;
hitelbank,
Jászapáti
kölcsön
pénztar,
Aradi polg.
bu.iapesti kereskedő engedmény utján magához vál
tptár
50-50
kor.,
Szegedi
hitelbank.
Szegedi
tak. és
tattá 25ÜÜ koronáért Horváth Jenő és Aranka részét
A Szombathelyi Takarékpénztar Részvenyhitel
r.
t.,
Nyíregyházi
tptár,
30-30
kor.,
Szegedi
és beperelte a kerülete, hogy fizessen 664 korona 44
társaság
u j részvényről szóló ' j és
, ideigHl rt és az Udvari gyermekek után, akiknek a vég- Magyar Iparpártoló Szövetség 25 kor., Szávay Gyula,
rendelet 12000 koronát juttatott, 323 korona 33 fillért. Nagyváradi Agrár tptár, Győri első tptár, líyőri izr. lenes elismervények és részvényjegyek az intéKévay .lenő keresete ügyében e héten volt a perfelvé- nőegylet, Heves.negyei tptár Eger, Hevesmegyei zet pénztáránál a hivatalos órák alatt f. ho
Hitelbank Eger, Egri Agrár tptár, Gyöngyösi tak. 4.-től kezdve végleges részvényekre kicserélI tel a soproni kir. tövényszóknél.
és
hitel i n t , Iparosok, keresk. és gazdák bankja
'
A II es huszárok állomáshelye. Mint értesülünk,
Szolnok,
K ő s z e g i á l t . t p t á r 20-20 kor., O hetők.
a tőlünk Galíciába helyezett huszárezred egy darabig
Minden három-harmad ideiglenes elismerI nem foglalhatja el rendes állomáshelyét, mert a 13-ik Arad Sáfár László utján, Hatvani népbank 15 15 kor.,
Lenkei
Lajos,
(Jsákigorbói
főszolgabírói
hivátal,
Egri
vény
es részvényjegy ellenében egy uj részvény
I huszárezred legénysége között, kiknek Székcsfehértakarékpénztár
10-10
kor.
A
nemeslelkü
adományoI várra kellet volna jönniök, erősen grasszál a tífusz.
fog kiadatni.
I
a járvány el nem múlik a 11-es huszárok egy zóknak ezúton mond hálás köszönetet a V. II. O.
A z 1911. cvi február h ó 5 -i közgyűlés
j Sz. elnöksége.
I része falvakban fog elszálásoltatni.
határozata értelmében az egyesítés es kicserélés
Vasúti automata etkezó berendezés
NémetorA szombathelyi ntgy szalloda ügye. A Kovács
l éí » Sehönfeld eég áluil építtetni szándékolt nagy szágban hosszabb idő óta kísérleteznek azzal, hogy a legkésőbb folyó évi december hó 31 -éig eszl K zálloda ugye végre jogerős elintézést nyert. A var- nagyobb forgalmú pályaudvarok várótermeit oly közlendő.
Az igazgatóság.
Imegye által is jóváhagyott városi határozatot a mi- automatákkal szereljék fel, amelyek az utas közönség

V i d é k i hírek.

H e t i krónika.

Értesítem

CJÍa

Szombathelyi Takarékpénztár Részvénytársaság.

Hirdetnxérxy.

683 1911. sz

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági v é g r e h a j t ó

az 1SSl.

évi

LX

i -c 11fc».£ a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy
.i kir kőszegi járásbír iságu ik l ' J l l . évi V. l.'H 1 sz
. gzése következtében Dr Schneller Aurél ügyvéd
ilt il képviselt K I. Heller eég javára 391 K 70 I sjár.
erejéig 1911 évi április hó 20-án foganatosított kielégítési végrehtás utján le- és felülfoglalt és 720 koroi ára heesult kovetkeő ingóságok, u. m: asl»est nyíl
vano* árverésen eladatnak.
Melv árverésnek a kőszegi kir. járásbíróság
1911 évi' V. I3S 5 számú végzése folytán 391 kor.
7d fillér tőkekövetelés, ennek 1910. évi április hó 13j

napjától járó 6% kamatai, ' 3 " 0

1912. evi március ho 21-ik napjanak d. u 4 oraja
határidőül kitü/etik és ahhoz a venni szándékozók
ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg. hogy az
évi L X . t-e. 107 és 10"v

i/.

Egy 0 k 0 S fej
minden

mindenféle magvaknak. — Egyforma
kivetés. — Évek óta l e g j o b b a n bevált. — E r ő t e l j e s szolid szerkezet.

használ a dnitía \ .iniliaeso helyeii

Ez a legjobb fűszer

Kultivátorok,
Hengerek,

Mindenütt kapható millió recepttel!

ngv mint az összesgazdasági gépeket a legjobb és szolidabb kivitelben szállítja :

T é s z t á k sütéséhez csak a V A L Ó D I
D r . O e t k e r s ü t ő p o r 12 f. haszna* ndó.
Kapható Iv.szegen: GombásBílint, Maitz lozsef

Mayfarth, Fh. és Társa

Schaar József, ünger lózsef es Wentzl Edénél

háznál!

Ilölo

Svarcz József és Társa

B u d a p e s t , Vaczi k ö r ú t 5 3
Alapítási ev 1883

szabadalmazott Ventzki Gaztakar.nany füllesz tö

Rétliy-

pemetefű-

cukorkánál!

Vásárlásoknál azonban vigyázzunk és határozottan RÉTHV-félét kérjünk, mivel
sok haszontalan utánzata van

»;:>. 100, 1G0, 800 és 1120 liter űrtartalom.
Fülleszt 40 60 perc alatt

Hordozható pálinkafőző üstök
100 - 400 űrtartalom
az uj szeszadó törvény előírása szerint.

Angol marha- és lőnyiro gepek es o lók.

Az rrcdrtinek minden egyes Jarabj.tn ra]ta v.m a R E T H Y név

1 doboz ára 60 fillér. Mindenütt kapható.
<§>

SS

mártások, tejszín, pudding
és torták részére. a D ű

Finom vayry porcukorral keverve rnindonncmü
tészta heh intésére páratlan és rendkiv |
adós, ifíy kuglupf, tank, császári no 17. s t st|>
1 csomag a 12 fillér, pótol 2—3 cs. t

Boronák,

\V I I
I I . 1. T a l > < > i s t r » s M « ' 7 l .
ai értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet
igérőri"k. »ziikség -setén becsáron alul is el fognak
F r a n k l u r t a. M B e r l i n . Paris.
adatni
\mennyd>en az elárverezendő ingóságokat
mások - i é« felülfoglalt itták es azokra kielégítési * K'merito kepes arjegyzek 56 a sz ingyen es ber::
::
Kepviselok kerestetnek.
jogot nyertek volna, eten árverés ax 1881. évi LX. | mentve
t. '*. 120. jj a értelmében ezek javára is elrendeltetik.
Kelt Kőszeg 1912. évi február hó 29. napján
Át- Kálmán. kir. bír. végrehajtó

rekedtseg es hurut ellen nincs jobb a

alkalommal

Dr. OETKER-féle

IMinta IÍI12

váltódij és eddig

oss esen 74 K 79 fillérben bíróilag már megállapított költségek erejéig, líohonezon leendő megtartására

érintett i n g ó s á g o k

Mayfarth-féle „Agricola44
vetőgépek a legjobbak!

ÓRÁK.ÉKSZEREK
GRAMOFONOK =lf MEZfK

yek

öröme!

..Reform" szabadalmazott szabásiveim .megjelelitek. Kgy készlet áll 4 ívből, 4 szinb. nyn:nvTi,
70ein.széles, IJOcm. hoss/u, minden nagys;íe 1 m.
Márki tanulas nélkül önállóan szabhatja a 1 ^
elegánsabb ruhákat Nélkülözhetetlen minden habban. utry szabók, mint szabónöknél valamint
iskolákban és internátusokban oktatásra.
Ara
magyar és német utasítással, 1 kopirozó mlli ,
2 acélkréta-. 1 centiméterrel összesen l) kur nia.
I) készletnél 10"
12 készletnél 15" 0 tmgedin.
Szjibástanitási módszerem Budapest, Drezda,
l'rága, Herliuben kitüntetve. Szabásminták N » I Í | |
bélyeg ellenében vidékre portóment, küldetnek.
Árjegyzék ingyen. — A legújabb divatlapok
60—120—250 fidlérig tetemesen ieszállitot árltan
t. i 25 " »-al olcsóbban mint bárhol kaphatók.
Mehr Sámuel, oki. uri és női műszabász s/.-ibá
szati intézete Budapesten VII., Nagydiófautca J'.t/v.
\ iszontelárusitók mindenhol keresletnek

RÉ5ZIETFIZETÉ5REÍ5!
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O
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Málék, ehcJl .k, uri'.zobák, szalonok, teljes szálloda,
kavdüz. vetvlcul "> c» kastélyberendezések, vas- és rczbutorok, saónyegek, fuKií<>nyok, csillárok
zongorák
:: :: :: :: :: szállíttatnak bárhova :: :: :: ::
h é M z p é n z é r i , v a g y r «> n <1 k i v ü I
elönyöiü I i z e t e s i
felletflekkel.
Díszes n j g y butcrjlbum 1 koronj. Teljes berendezésnél
utazó inmtakk.il díjmentesen küldetik bárhova.

Modern

lakberendezési

10 < v ( j ó t á l l á s m e l l e i t

s

Md^aror^faRon legolcsóbban Kaphatok

TÓTH 1ÓZSEF

CMROHOnt TCR fS nuóRAS GWWI NAGYRAKIAKABAM

SZCCCO Dugonics tér Ü / R .
Sf»»1»U»rkvnciol(vri Oupottoo* 5 evi |MflÉ nefcO

I^ÉPES ffPJEGVZéK INGVEN ÉS Bt«MEfíTVE j

vállalat

BUDAPEST. It'.. GERLóCZY-UTCfl 7. SZ.

'K zj onti v.irosli.iza melUt >

MAGYAR
AGYTOLLAK

STOCKC0G1TAC
MEDICINAL
hivatalos

ólomzarnl

rllatott

palackokban mindenütt kapható

L^CAMIS

4 3

STOCK

gö'zuzsaü gyáriból

BARCOLA.

( suk elő libákról c r c J ó uj fosztott pormentes dgvjtoll 1 > kt; K I W ,
j o h h K I 7.'», 'i 2">, 2"7;> Finom fehér K 3 25, a 75. Hófehcr 4 2 5 y
4 75. „ T i s i a - g y o n g y e " saját különlegességünk 1 j k'4. 5 25
Pehely
• j kg K 4 50 W 25 kor.-ig Kész d g y j k : 1 párna 8 0 x 5 8 cm nag
finom angintokhol j ó l megtöltve K 5 02, '>07, 7 57 1 d u n y h a I M I x 1 ir,
cm nagy K 10 2 ' . 11 «."», 14 t > Készlet tetszés szerinti mértékben és
minőségekben. < >rwsi választék paplanok, lószörderékaljak. dgybjfátek.
lepedők és szalmazsdkokban. S/»'tkulJés utánvéttel, meg nem felelőt
becseréljük, vagy a pénzt visszaadjuk Kockázat kizárva Tól>b nyilvanos intézet szállitoi. Árjegyzék ingben és bérmentve.
:::
:::

Magyar Kereskedelmi Vallalat, Miskolcz 83. szám.

Csak a

PALMA

révén lett •

minőség

világhírű

kaucsuk-cipősarok

a valódi

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

minősege

elsőrangú

Vedjejcy: „Horgony".

A L niment. Capsici comp.,
a Horgony-Pain-Expeller
pótleka
<vy n Rjnnak bizonyult hAziszer, mely mér sok óta Iprjobb dörzsölésnek bizonyult köszvenynel, osu/nal óm
ripjhuleseknel.
Ftfyplaifitrt^t. Silány haminitványok miatt bevásárltokor óvatosak lovunk ós csak olyan eredeti úvc^et
fogadjunk el. mely a „Horgony" védjegyírrel ea a Ri,:hter
oéíri«|jjr*é»is<4 ellátott dobo/ba van csomagolva. Ára üvegekben K -.80. K 1.40 ft. K 2.— és úgyszólván minden
gyógyszertárban kapható.
Főraktár: Török Joispf gj-ógyszerésinél, B u d a p e s t .
Dl Richler gyógyszertára az „Arany oroszh.itiaz",
l'ráirában, Klisabethstrasse J> neu

V

F O R H I N ^ - n a l
- s z ö r

Kevesebb

a gond,
-szor
Kevesebb
a

munka,

-szor
Kevesebb,
amunkabér!
Nyomatott Kónai K it >v k ny vnyomdájában Kőszegen.

p e r m e t e z
mert a „ F O R H I N " a
sokszorta megjavított

B O R D Ó I K E V E R E v
kesz állapotban!
Nagyon erősen tapad a nedves levelre
Bármily
karmainál
permeteahet
reh''
Semmi üledéke nincs Számtalan elisiií'
nyilatkozat!
Kérjen ingyen és bérmentve l o i r á s t .1

FOEHIHoyir*01' Buniciv;.93
(< • iijiiU M/i ilili^dr. Aschcntrardt «/iii»miuli» •«• 1
R é z k é n p o r t és B o i d ó i p o r t 1

