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Az alkalmas időpont.
.Ért az üzleter.ek vezetésehez". mondják
arrc a kereskdőről, ki nagy sikereket ért el. S
sokszor, ha pontosabban megvizsgáljuk a dolgoi. azt tapasztalhatjuk, hogy mások nem kévés':-be értik üzletüket, épp oly ügyesek es
sz ^almasak és megse érnek el akkora sikere
kei A rendkívül kedvező eredmény oka sokszor
az a mód, melylyel az üzlet vezetesehez fognak,
a szakma szerencsés megválasztása, az árumegrendelésben való jártasság, a piac alapos ismeret. sokszor azonban az üzlet megalapitásara
alkalmas időpontnak felismerése.
De eppen ez a legutóbb emiitett feltétel
te :>sithetö legnehezebben, sőt majdnem lehetetlennek latszik. Aki például 2(» év előtt anilinfestékek árusitásaval kezdett volna foglalkozni,
annak időközben meg kellett volna gazdagodnia De nem lehet az időt 20 esztendővel visszatolni; m a kell kezdeni vagy folytatni, ahol eppen
tartunk, s ekkent nagyon nehéz meggazdagodni,
mert sokan cselekszenek ep ugy, mint mi, ők
is meg akarjak szedni m a g u k a t ; nagy a verseny
es kemény a létért való küzdelem. A kereskedőt csak az vigasztalhatja, hogy igy van ez
más kereseti ágakban is.
Mindenkor rengeteg sok könyvet irnak és
>/Áz meg ezer k ö z ü l csak egyiknek van sikere.
Ha tiz vagy husz év előtt jelent volna meg az
a könyv vagy adtak volna elő azt a színdarabot, amelyet most magasztalnak, ügyet sem vetetfek volna rea. De éppen mert
a
másfajta
jelenségeknek hosszú sora utan
következett,
elut a többiektől es tetszik.
Az is sikereket fog elérni, aki eredeti, nem
utanozza elődeit és kortársait, hanem számol a
mai kor követelményeivel és ezaltal vállalkozásának annyiban valasztju meg helyes időpontját,
amennyiben azt az időkhoz alkalmazza.
Hogy ezt meg lehessen tenni, tanulmányozni
kell a kort, melyben elünk, minden eseményt
meg kell figyelni. Ki mindig ujat keres, óvatosan
k sérletezik, m é g kedvezőtlen időben is mindig
fog valamit találni, ami neki és vevőinek alkalmas
Egy kis vállalkozó szelleme mindenkinek
volt, aki sikereket ért el és csak az, aki pontosan
n egmarad a régi szokása mellett, aki m u n k á j a
k zben nem gondolkozik, aki az eredményt, a
s :ert kivülrol varja: annak semmiféle idopont
s m kedvező.
Az alkalmazott, aki fizetésemelést akar, a
k reskedő, aki forgalmát kívánja fokozni, a tern ilő vagy közvetítő, ki egyik-másik árucikkén
szeretne t ú l a d n i : ők inind keresni és bevárni
k nytelenek az alkalmas időpontot, ha sikert
; <arnak elérni. Kudarcok gyakran abból szárn íznak, hogy az üzletalapitásnál nem voltak
figyelemmel a helyes időpontra. Némely seged,
aki csak azért önállósította magát, mert nem
talált alkalmazást, elveszíti megtakarított pén
: cskéjét, mert nem várta be a kellő időpontot
is az üzletének megalapítása után bekövetkezett „rossz idők"-et nem bírta elviselni.
T a n u l m á n y o z n i kell a kort és eseményeit.
Ki kell tekinteni a négy fal körül, ami ma már
nem oly nehez, mint volt valaha. Kiállítások,
újságok, szaklapok Összehordanak
úgyszólván
mindent, ami az ügyes kereskedőnek útbaigazításokat adhat és a kort hiven visszatükrözi,
amennyiben erre a kereskedőnek szüksége van.
Az igy elébe tárt jelenségeket szorgosan meg
Kell figyelnie és a szerzett megfigyeléseket idejekorán értékesíteni.
Aki minden időben megragadja a kínálkozó
filkalmat, annak majdnem minden vállalkozása
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JR kontár munka hatasa iparunkra.

Sopronban a nyilvános helyiségeket, a magánlakásokat, a lépcsőházat, a kapubejáratot, a cimtáblákat
Közgazdasági állapotainknak egy nagy nehéz- s milyen szörnyű ízléstelen maradi munkát produsége, hogy fejlődni és javulni c<ik igen hosszú és kálnák nálunk, ha csak maga a megrendelő nem ért
kinos akadályokon tudnak. Ha ezen akadályokat bottá s ő irányítja a munkát. — Nézzük meg egyikegyszene legyőzni nem lehet, le kell győzni folyto másik itt készült férfi- vagy női ruhának szabiüát
n »s kitartassál, a felpanaszolt allapotokna* újra való Csoda-e ha jórészt masnit dolgoztatnak?
és mindig erőteljesebb hangoztatás-ával.
S miért van ez igy v Mert iparosaink nem járEgy ilyen akadály egy ilyen sokszor felpana- nak nagyvárosba ízlést elsajátítani, kiállításokra taszolt kérdés a kontarmunkának a mi iparunkra és nulni, szak egyesületek be az ujabb segédeszközöket
közvetlen a nemzet sokféle é> fontos érdekérc való megszerezni. Pedig az iparosra is az áll, hogy holtig
k;m»s hatása.
tanuljon.
A kontár munkás vagy azáltal áll elő, hogy a
Nemrégiben itt járt egy c i p é s z szakelőadó Láttuk,
tanonc t"bb mesternél próbál, sehol se tanul rendet hogy uennyi uj dolgot, mennyi ügyességet és mily
és figyelmet; vagy pedig azáltal lesz. hogy megta- kiváló izlést mutatott nagyon egysfccni eszközök
nul csinosan dolgozni bár. de önálló üzlethez anyagi segítségével s a mi cipészeink legtöbbje előtt egyetlen
ereje nem lévén, jó munkáját kontár munkálkodásra dolog sem volt ismeretes Egy sem bánta meg, aki
áldozza, s igy bele szokik a rendetlenségbe, dolgozik j a szakelőadótól valami hasznosat elsajátított. A meg
pillanatnyi szükségleteinek a kielégítéséért, hova- rendelőknek azonnal feltűnt, hogy az ujabb készíttovább mind olcsóbban és mind rosszabbul. Igy mény szebb és jobb az előbbieknél.
csinál akár az előbbi, akár az utóbbi kategóriába
Az egész vidék közönséget elhódíthatják ipatartozó kontár munkás az önálló jó iparosnak bete- rosaink, ha iparukban kiválót produkálnak. A jó
ges állapotra vezető konkurrenciat. Csinál nemcsak iparost mindenki ajanlja. Szájról szájra megy a jó
azáltal, hogy elszedi előle az olcsó jánoskodássál a híre.
munkát, hanem azáltal is hogy olcsó kinálkodásával
Az iparosok ilyen törekvés mellett nemcsak a
a gyári termelők malmára hajtja a vizet és elősegíti maguk, hanem az egész város jólétét mozdítják elő.
igy a nagyobb, kisebb és legkisebb mesterek közt
A mesteri cimtáhla kifüggesztése, a nehéz ten
való tátongó különbséget Még ezen felül kontárrá gődés miatti panaszkodás, a korcsmákban való elévaló fejlődésével mind megbízhatatlanabbá teszi a gedetlenkedés, nem az az igazi iparos, — hanem az,
magyar ipart.
aki szorgalmas munka mellett szakmájában mindig
A kontár tehát az okosan és helyes üzleti tanul, szakmájában mindig előre halad és miveltségét
számítással dolgozó iparost kiszorítja két könyökkel a lehetőségig fokozza.
és a szűkség esetén dolgozik barom módjára, Nagy
munkát vállal nagy halommal. Igy természetesen a
gyors és minden szakértelem nélkül vállalt munka
Hirdetmeny.
az igényeket ki nem elégítheti. Es íme ilyen kon- síi
tár munkát kap a fogyasztó közönség a gyári termeKözhírré teszem, hogy a benzinmotorral dolgo
löiől. mert kontár munkásokkal dolgoztat.
zó kisiparosok részére szükséges adómentes motorA magyar ipar termékei közül igy lesz évről- benzin piaci és mérsékelt eladási ára f. évi február
évre nagyobb a kontár rendszer termelése. Mi egyébb hó l.Vtől kezdődőlcg hét hónapra, illetőleg további
következik ebből, mint az, hogy a fogyasztó közön- intézkedésig métermázsánként 18 (tizennyolc) koroségnek mind nagyobb lesz a csalódasa az ipar iránt. nában állapíttatott m^g
Kőszeg. P.UJ március 13.
Es a fogyasztóközönségnek ez a csalódása u becsületesen folytatott iparra is rányomja a megbízhatatAtifpis/i ,f<ÍH<#. polgármester h
lanság látszatát. Ez a látszat persze esak látszat,
Hirdemeny.
de mégis ebből itél a fogyasztó és a kontárkodás « i 5 » i 2
intézménye igy válik a magvar ipar jóságának, ere
A m. kir. Pénzügyminisztériumtól. ±21.% számú
jének, szakképzettsége teljességének hangos tagadu rendelet a korona értéknek a kereskedelmi és
sává
ipari fogalomban való kötelező használatáról Az
egyes
pénzforgalmi eszközök szaporításáról szóló
Igen, a műhely fegyelméből, rendszeretetéről a
1'JIJ.
évi
N\. t czikk 7 $ a a következőképen
szabatosság útjára tért munkás átka a műhely berendelke
ik:
. A magvar szent korona országainak
csületének.
A kontár munkás a maga cigányos
egész
területén
a kereskedők és iparosok a közönség
szükségletére berendezett szállásán a züllésnek folygel
szemben
esak
a korona értékben való számítást
tonos lejtőén halad, akár a kényszerűség, akar a
használhatják.
Tilo<
ennélfogva mást mint a koroszakképzettség hiánya juttatta legyen oda. Hat na
na
értékben
való
számítást
használata ajánlatokban,
gyon is fájdalmas bizonyság, hogy a kontár munka
számlakban,
jegyzékekben,
számadásokban, árjegytovábbi fenntartása az iparosoknak egy egész nagy
zékekben,
hirdetésekben
nyilvánosságnak
szánt egyéb
társadalmát rontja meg Mar pépig a magyar iparos
közleményekben,
továbbá
kirakatokban,
üzletekben,
osztály megbízhatóságúnak, erősségének, egészséges
kiállításokban,
vásárokon
és
hasonló
alkalmakkor.
A
állapotának fenntart,isa sokkal nagyobb érdek, mint
ki
a
tilalom
ellen
vét,
kihágást
követ
el
és
az
illeama megbízhatóság, erősség, egészségi állapot megtékes kir. járásbíróság által 200 koronáig terjedherontó átkának a szabadon hagyása.
tő
pénzbüntetéssel büntetendő."
A kontár munka az államhoz való tartozandó
Kőszeg, l'.MJ márczius \2.
ság viszonyát lazítja A kontár munkás eltéveszti
szemei elői a hazához való ragaszkodás szükségét,
Autfiisrt János poljtármciter h
az ő magasabb emberi hivatását. Akár barom módjára, akár hozzáértés nélkül dolgozik, mindkét esetben
ő csak lelketlen gép módjára cselekszik. Vagy oda
adja erejét kiszipolyozásra, vagy pedig szédeleg munTakacs József dr. ügyvédjelölt, ki az államtu
kálkodásával, hogy egyik pillanatról a másikra
fentarthassa magát. Kend, fegyelem, okosabb üzleti dományi tudori oklevelet már megszerezte, e héten
érdek, szaktudásból eredő műveltség hiányzanak nála, kitűnő sikerrel tette le a jogtudományi harmadik
miért is helyes érzékkel nem tudja megítélni a kö- szigorlatot és szombaton promoveáltatott jogtudományi
rülötte élő társadalmat, hanem inkább gyűlöli azt. doktorrá.
Kisegítő lárásbironak három havi időtartamra
Magasabb eszmekörbe nem tud felemelkedni, mert
disponálták
Halász Krnő helybeli kir.
gyülöltségének ólomlábai is visszatártják az emelke- Sárvárra
járásbirót. A mi bíróságunknál Huszthy Mihály dr.
déstől.
A kontár iparos tunikájával a társadalom összes jegyző fogja helvettositeni.
Elmaradt jubiláris ünnepely Most lett 20 esztenrétegeire beteges, káros hatást gyakorol, miért is
deje,
hogv Kirchknopf Mihály polgártársunk betölti
együttes erővel, karöltve kell oda hatni, hogy a
a
tíizoltofőparancsiioki
tisztet. Az egyes ilet működő
kontárkodás az iparban a helyett, hogy mindjobban
tagjai
ez
alkalomból
méltó
jubiláris ünnepélyre ké
elhurapódznék, egyre csappanjon és e rákfene kiirszültek,dea
főparancsnok
jelenlegi
gyengélkedése miatt
tassék és a magyar ipar — ami felette kívánatos —
az
ünnepélyt
későbbi
időre
halasztották.
Örömmel
tiszta, erős és egészséges lesz.
győződtünk
meg
arról,
hogy
a
beteg
főparancsnok
Itt nálunk is elég sokszor találunk oly kontármunkára, mely nem méltó azon régi jó iparoshir- állapota már annyira javult, hogy 2—3 hét leforgása
névliez, melyről Kőszeg a múlt században messze után teljes felgyógyulása várható.
Március 15 ét ez évben is méltó módon ünne
vidéken előnyösen ismert volt. Különösen az ujabb
pelte
városunk közönzége. A középületek és részben
ipartörvények szaporították a kontárokat
mugánépületek
is lobogódiszt öltöttek, az összes
Mondjunk el néhány példát, fsak legfeljebb négy
tanintézetekben
délelőtt
hazafias ünnepélyek voltak,
ripészmestert emlegetnek mint olyat, kik iparukban
délután
szünetelt
az
előadás
s kevés kivétellel az
folyton haladnak, pedig van városunkban Ötven i«.
üzlethelyiségek
is
zárva
tartattak.
— Nézzük meg inikép festik Szombathelyen vagy

Városi ügyek.

H e l y i hirek.

.számos vezető állásban lévő szakférfiú, érdeklru
Március 15. a főgimnáziumban Főgimnáziumunk j csak ősszel lenne képes szállítani és ezekre külön- , szülő stb. látogatta meg és a logteljesebb olísmor.
ifjúsága ez évben is lelkes és hazafias ünnepélyt ben is szükség lészen, helyben és a közeli viűektn | hangján nyilatkoztak annak szakszerű I>"rendez£
rendezett március 15-éuek emlékére. Csütörtökön sajnos nem szerezhető, máshonnan pedig nagy ariu - rfil s vezetéséről. Az intézetbe fölvétetnek
este volt a nagy díszteremben, melyet a közönség, lönbözetet kell a városnak ráfizetni. Legjobb megoldás fél bentlakó közép- s egyéb iskolai tanulók folekeL*
sulólasig inegt ltott. Eddig és mindig kiváló műsort | az lett volna, amit a rendőrkapitány mar az itteni s nemzetiségű kölömbség nélkül. A növendékek t
nvujti.'tak, de az ez évi mégis felülmúlta mindazt, amit I tárgyalásoknál ajánlott, hogy miután az intezetre meg nulmanyaikban naponta ellen lesznek őrizve
eddig ott hallottunk. Az ifjúsági zenekar egy Kákóczi csak jövő szeptemberben van szükség, az epitkezest kikérdezve. A jövő tanévre megnyíló áll. I reáíjs'kof
raheli zcneképlet gyönyörű előadásával vezette be ne m ájusban, hanem juliusban kezdjék, mivel meg így az intézet szomszédságában lesz elhelyezve. Kifli,,*
../ ünnepélyt, azután igen szépen mondotta el Kovács is ősszel tető alá kerül és tavasszal folytatható, mely zések a jövő tanévre mármost eszközöltetnek, tessék
marad, az építkezés akár személyesen, akár írásban érdeklődni az'intéL,
István Vili. o tanuló az ünnepi beszédet. Ezt kö- esetben a téglagyárnak
is
nyugottabban
folyhatna
s
a
várost
megkimelnek gondnokánál Szily János-utca 24.
vette az. énekkar „Rákóczi-Bercsényi" műdal-előkb.
15.000
kor.
kiadástól.
A
vasutas
szövetség
azonadása. Hegedűs J m í I. o. tanuló szavalata: „MagyaUnghváry László es a földgömb
Jól ismerjük
ban
előttünk
ismeretlen
okokból
még
ez
évben
óhajtja
rok Istene", utána pedig óriási hatást keltett a
Czegéden Unghváry László óriási mérení szölfite'
„Jancsi és Juliska" ballet keringőjének előadása, az intézmény felépítését befejezni s tavasszal csupán lepeit, pincéit és faiskoláit, de azért mégis minden
melyet az ének-és zenekar együtt adott elő. Szaval a belső berendezéssel foglalkozni. Lz ügyben kedden embert ámulatba ejt az a statisztika, melyet mos'
. , t
tak 'még Froszlusny Ernő V. o. és Tivadar János rendkívüli közgyűlés.
állított össze a nagynevű cég tulajdonosa. 1'gyanU
Városi
muzeumet
akarnak
létesítem
es
eziránt
VI. o. tanulók, végül pedig a Damjanich indu ó kiha a több mint 30 év óta eladott sok millió
*diosiát
tűnő előadása aratott zajos tetszést, melyet megismé- a tanácsban is, a sajtó részéről is történtek kezde- epret, akácot, gyümölcs-vadoncot, szőlő--sszőt é.'
telni is kellett. A közönség lelkes ünnepi hangulat- ménvezések, már akkor is, mikor a régi gimnáziumi <mindenfélé nemes ojtványt 1 méter távolságra mind
ban oszlott szét és elragadtatással beszélt ez ünnepi épületet óhajtották volna erre a célra fentartani. egysorba ültette volna, úgy ez a fasor rn i már min
előadásról, kiii n >sen az ünnsprendező tanarok és a Erről azonban egy meggondolatlan pillanatban a <tegv ötszörösen övezné körül óriási földg< inbüiike:
kitűnő karmester sikeres fáradozásairól megemlékezve. varos részéről lemondtak s így a polgármesterhelyettes
Csak Mauthnar-fale magvakat vásároln ^ holvJ
Március 15 et az egyesületek által a Mulató azóta a minisztériumokat próbálja államsegély iránt sen gondolkodó, számító gazdák és k e r t e s ^ é g
nagy termében rendezett hazafias estélyen nagyszá- ostromolni, melyek azonban minden ilyen kiserletek iakkor is, ha mások olcsóbbak volnának, mert tamú k' ' ns<"'g ünn-polte. Kincs István apátplébános néhány lakonikus sorral t"ljes sikerrel maguktol el- ipasztalatból tudják, hogy ez csakis a magv.u rova
mondott rövid megnyitót, utána lirunecz tiéza szavalt, hárítanak. Most újra próbálkozik a polgármester es sára és a vevők kárára lehetséges.
ezt pedig Marton Jenő dr. ünnepi beszéde követte, e s u k őtNHJ korona építési segélyt kér és szakközeg i
inelv nemcsak március idusát, hanem az évszázados által készítendő tervet m. iv a Chernel-utcai egyetlen
szabads ighareok egész sorozatát és a nemzeti poli- megmaradt várfal-épületrészt a célnak megfelelően
tika küzdelmeit is vázolta, végül hatásosan elsza- átalakítaná. Nagyon szép negoldás lenne ez, csakKet uj járásbiró A király az igazságiL'yuiinisz
valta Bruneez Géza még a Talpra magyart is. Köz- hogy az ilyen kérdéseket nem lehet papiroson, meg
miniszter
papiroson
sem
sikeresen
elintézni.
111
ter
előterjesztésére
Schweitzer Jenő nagvigrnándi
ben i k >zönség állva énekelte el nemzeti imánkat,
mégis
sikerül,
jó,
de
ha
nem,
van
nekünk
erre
egy
járásbirósági
jegyzőt
a muraszombati járásbit -ághoz'
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ideHussy Sándor dr. győri Ítélőtáblánál :11k tlinuzott
hüvús volt. majd pedig oly sürü füstfelhők gomolyogtak i
benne, hogv a köz ínség a szokottnál hamarabb osz- .jén s ha újra aktuális les/, majd u ra megpendítjük. bírósági jegyzőt a celldömölki járásbírósághoz, .dbj
lott széjjel. Feltűnt, hogy nagyon számosan hiányoz
Mar megint pirkiroznak Az Arpád-téren abba- róvá nevezte ki.
Uj jegyzöség Mariska \'ilmos vepenli plébános
tak azok közül, akik eddig mindig részt vettek a maradt a munka, de megkezdték a belvárosban, a
társadalom ezen együttes ünnepén.
Jurisits-téren, a kut s a Mária-szobor körül. Egyen- és Szovják (iéza ev. lelkész Niezky I'ál gróf ország
Marcrus 15-et egy külön tarsaság.március 14-én getik a területet és elkészítik a parkírozás alapját, ízyülési képviselő vezetésével a belügyminisztériumünnepelte a Török-félé vendéglőben. Ünnepi szónok jtt js u — kertész és a — napszámosok kiokuinlálása ban jártak s lépéseket tettek aziránt, hogy Veperd
volt l'avetits Ede polgári iskolai tanár, de felszólal szerint. Igaz, hogy a belvárosban a területhelyzet község, mely most a kaboldi körjegyzőségb e tartó
tak mások is. Ez az ünnepség emelkedett hangulat- mikéntjét megközelítőleg ezek is eltalálják, mégis zik, külön jegyzőséget kapjon. A minisztériumban,
ban folyt le és eltartott hajnalig, — a vége felé már azt kérdjük : mirevaló ez az időelőtti parkírozás ? A mint értesülünk, megígérték a kérelem teljesítését
nem a naphoz, hanem csak hajnalhoz méltóan, de Máriaszobrot már legközelebb lebontják, újra elkéAthelyezes Esterházy Miklós herceg Merényi
nem azon hajnalhoz, a milyen az örök dicső március ,szítik az alapját és a régi emlékmüvet teljesen Ferenc jogtanácsost Eszterházáról Kismartonba he15-k»? volt. Hogy miért kellett az iparosság egy ré- restaurálva fogják reáhelyezni. Ez oly építési munká- lyezte át.
s z é n e k a nemzetnek első sorban az e g y e n l ő s é g val le-z összekötve,
A püspök bérmáló körútja
Mikes János gróf
mely a most folyó planirozást
és t e s t v é r i s é g ünnepnapján külön ünnepelni, jórészt tönkre teszi. Azután ugyancsak legközelebb] megyéspüspök a tavasszal megkezdi az egyházmegye
azt igazán nem értjük. Evek óta dicséretes össze- ]sorra kerül a belváros aszfaltozó munkája. Ismét oly í területén a bérmálás szentségének kiosztását. A
tartással együtt ünnepelte a város egész társadalma ,építő munka, mely a most folyó terepegyengetósnek tavaszi bérinaut tervezete most jelent meg püspöki
ezt az emlékezetes napot : ezt a szép és dicséretes kárára lesz, de lehet az is. hogy ezen építkezésből körlevélben. 10 megállapítások szerint április ló én
egyetértést kár volt erre illetékteleneknek megbontani. marad majd oly feltöltő, anyag, melyet most drága Kőszegen s l'J én a zalaegerszegi plébániákban fogja
Kindl Nándor meghalt Vizlendvárói írják : Pén- pénzen ideszállitanak. És ismételjük újból, nemcsak a bérmálást eszközölni. Mindkét, helyen előtte való
teken este 1<> órakor Kindl Nándor vizlendvai tra- mi, hanem minden józan gondolkodó polgár: minek napon az első áldozóknak fogja kiosztani az Oltárichoma orvos, rövid szenvedés után hirtelen elhunyt parkírozni, mikor a városi szabályozási munka nin- szentséget. Május hó folyamán a jánosházai, kerae
41 éves korában s vasárnap temették nagy részvét csen készen, sőt városszabályo/ási terv sincsen ? Ám nesaljai és sárvári esperesi kerületek következő plémellett. Kindl, jóllehet nem volt diplomás orvos, ( tegye de mi hétről-hétre szóvá tesszük, ezt az ötletszerű, I bániában — és pedig minden plébánia híveinek
mégis olyan szakavatottsággal s lelkiismerettséggel |minden terv- és meggondolasnélküli időelötti erői-1 külön-külön — szándékozik a bérmálás szentségét
gyógyította betegeit, hogy ugy a hatóságoknak, vala- : kodést, melyet utóbb majd sajnálni fogja az is, aki kiosztani: .Jánosháza, Karakó, Zalaerdőd, Hosszupemint betegeinok teljes elismerését vivta ki Szigorló , intézi, azok is, akik most egykedvűen csudás kö- reszteg, Egyházashetye, Káld, Városmiske, (léree,
orvos volt s diplomáját nem szerezte meg. így ke- Izönnyel nézik ! A Kezső-téren (magyarul pégleizen Nyőgér, Alsóság, Izsákfa, Nagysitke. Kemenesrairült Kőszegre is. hol a Dreiszker-féle vizgyógyinté- I promenád) és a Kossuth-utcában a terephelyzet már hályfa, Ostlfyasszonyfa, Kemeneshögyész, Keraenes
zetben volt rnásodorvos. Tekintélyes családból szár-' teljesen rendezett, miért nem itt történik a terület ' szentpéter, Pápóc, Kenyeri, Vámoscsalád, Ni-k, Felmázott s ugy Kőszegen, mint Vizlendva vidékén szabályozás és szépítés?
sőpaty, Sárvár, l'ecöl és Csénye. Május hó 24-én
nagyon népszerű és tisztelt férfiú volt. — A vizlend- j
1
Celldömölkön
bérmál a Főpásztor, aki előtte való
A Főgimnáziumból. Ma vasárnap d. u. 2G-kor dr. (
vaiak az ő halálával — mit szívszélhűdés okozott — ,
Hegedűs .János városi ügyész a főgimnázium diszter-1 napon ott részt veszt az eueharistikus gyűlésen.
elveszítették orvosukat. Emiatt a községben máris,
méhen felolvasást tart. Az előadásra külön is felhív- Ezenkívül a nyári hónapok egy-egy vasárnapján az
mozgolódnak. A vizlendvai kerület igen nagy s igy •
juk olvasóink figyelmét, mert — mint halljuk — oly ikervári, répceszentgyörgyi, ölbői, meszleui, ue.nessurgősen szüksége vau ott orvosra.
tárgyról szól, amely a mindennapi élet mozgalmaiban bődi, felsőszilvágyi, salfai, nagypösei, tömördi pléMűkedvelő «zinhaz-estely A kőszegi polgári forgolódó embert igen közelről érdekelik.
bániákban, ősszel pedig szentgotbárdi és nérnetujvári
körnek már mult héten ismertetett estelye nem vasár- i
Az ipartestület mult vasárnap tartotta évi köz- esperesi kerületekben szándékozik még a bérmálás
nap, hanem f. hó 23-án szombaton íesz, mert a ' gyűlését Ková -s József elnöklete alatt. Az évi jelen- szentségét kiszolgáltatni.
székesfehérvári katonazenekart csak e napra lehe- tés szerint a testület létszáma változatlanul 204
Esterházy hercegné sírhelye
R ö v i d idő múlva
tett megkapni. A meghívókat e héten fogják szétkiil- \
maradt. 0 tag törültetett és ugyanannyi uj tagot végleg elkészül az a remek sírhely, melyet Esterházy
deni.
vettek fel. Volt 80 tanonebeszegődés és 67-nek Miklós herceg elhalt nejének, Cziráky Margit grófnő
Az elsO szalonkat a kőszegi vadászterületen ez felszabadítása, munkakönyvet pedig 70-tot állított nek készíttetett. Ez a hely az Eszterházáról l'ozsony
évben is Chernel István lőtte. A Kőszegfalva mögötti ki. Az iparosszállóban 152 segéd kapott szállást és féle vezető úttól jobbra, a Sarród község irányában
. igásban s ugyanekkor egy vadrécét is.
ezek közül 22-nek szereztek munkát. Az ipartestület fekvő magaslaton készül, honnan a Fertő vidéke reG.umolcseszetifelugyeloseg volt régebben Kősze- bevétele 3432 kor OH fillér, a kiadás 3001 kor. (iU fii. mek képe egészen a Kiskárpátokig áttekintb
Az
melynek működési tere egész Dunántúlra volt. A közgyűlés az évi jelentést tudomásul vette egész magaslat mesésen lesz díszítve s maga a sírIt ..i <íróf Sfhniiedeg dános elhunyta óta ezen s csak annyiban tortént felszólalás, hogy erős kriti- hely valóságos rózsaliget közepén fog helyet kapni.
:es"ii betöltve. A város aziránt folyamodott ka tárgyává tették azt a mult év folyamán nem egy Még ezen évben, ha a rendezés és építkezés befejei f
velésügyi minisztériumhoz, hogy tekintettel ipartestülethez
méltó jubiláris ünnepélyrendezést, ződik, a meghalt hercegasszony földi maradványait
k ' cég \ u - és vidékének kiváló gyümölcstermelő-amit annak idején mi is szóvá tettünk, de végre is átszállítják az uj és díszes sírboltba.
•!•
L.r" • ezt az állást ismét Kőszeg városi szék- megnyugodtak a már inegváltozhatatlanban és az
A szombathelyi nyári szín1 evad mindeddig kérhellyel újra betöltse.
elnökséget ós választmányt újra megválasztották, déses volt. mert egy uj nyári színkörnek felallitása
A helybeli izraelita temetkezesi egyesület, alap- csupán Schlapfer Károly helyett Flamisch (iusztáv és költségei nehézségekbe ütközött. A város küldött
ily .inuk s az ősi szokásnak megfelelően három és Weöres Aladár helyett Schlapfer Ferencet válasz- sége most eljárt ezen ügyben a közoktatásiigvi mii így lakomat rendez. Ezúttal inult vasár- tották pót illetve száinvizsgálótagiiiik. Az iparható- nisztériumban s kieszközölte azt, hogy a kős/anházsztendő elmulta után rendezte. Óriási lako- ság részéről .Jatnbrits Lajos helyettes főjegyző volt nak kilátásba helyezett évi segélyt hat évre a nyári
a legkiválóbb és legzamatosabb ételekkel jelen a közgyűlésen.
színkor is megkapja.
s
t. Ivkai, ol\ bőségben, hogy hét lakodalom is
Az itt jart szélhámos, kiről mult héten hírt
A szombathelyi főreáliskola ügye most már -.'W
k. it volna belőle. Majd az összes tagok vettek adtunk, mint most kiderült, nem a sörgyári állomás- biztosított. Személyes utánjárással sikerült keszköré-zt, kitűnően mulattak másnap hajnalig s nál szállt fel, hunéul a mezőkön át a kethelyi domb zölni, hogy ez év szeptemberében az első sztálj
olyannak félrebillent a kalapja, aki különben felé sietett s ott Földes Samu mérnököt, ki fogaton megnyílik.
.; v. esztendőn ;'it, mindig pontos vízszintes tartiis- Felsőpulyára uta/ott, arra kérte, vigye el a pulyai
Á szombathelyi varosházát 100.000 koron kültui hordja. Ilitka a temetés, ritka a mulatság is. állomásig, nehogy annyi időt legyen kénytelen várni seggel a színházépület egybekapcsolásával marták
A vasutas í»rv ihaz ügyében e héten a szövetségi a sörgyári állomáson A mérnök szívesen adott helyet átalakítani. A mérnöki hivatal eziránti tervét a aiban
eln k es ügyész kívánságára polgármesterhelyettes és a noki ismeretlen előkelő idegennek, kivel nagyon nem találták megfelelőnek, hanem csak olyan gyötiszti ügyész Budapesten voltak, a közgyűlés elé ter- kellemesen eltársalgott Pulyáig és kit nem putnpolt keres átalakítást, mely hosszabb időre oldja m-'g *
jesztendő s a szerződés jellegével biró véghatározat meg, pedig a mérnök váltig állítja, hogy teljes si- varosház kérdését, ami azonban 200.000 korona költket pontjának tüzetesebb tárgyalása végett. Az egyik kerrel járt volna ilyen kérése, annyira megtetszett, séggel jár. Abban állapodtak meg, hogy uj t vrujZ
a/., hogy a város vállaljon garanciát a felsőbb jőváha- neki ismeretlen útitársának jó modora. FeUöpulyán
elkészítésére pályázatot írnak ki.
gyasnak május 15-ig való kieszközlésére, hogy az azonban már volt oka öt gyanúba fogni, mert a
Orvosok heiyi pótleka.
A
vármegye
k " iga/épites ugyanekkor megkezdhető legyen, a másik a vendéglős arról értesítette, hogy útitársa a neki felgatási bizottsága a körorvosok fizetésrend'' téglabeszerzés biztosítása. Az egyik pont nem fog szolgált pompás ebéd után az állomáshoz ment a
szóló törvény alapján helyi pótlékot szavazó11 "lCnehézségekbe ütközni, mert rendkívüli közgyűlések menetrend iránt érneklődni s mert ugyanakkor vonat
azoknak a körorvosoknak, akik olyan helveken
helyben és Szombathelyen az első és második fokú is indult, hát a vicinális többi része iránt is sürgő- (
i
elintézést igen gyorsan fogják lehetővé tenni, a minisz- sen érdekelve — elutazott. A vendéglős nem telt működnek, amelyek hivatali dotáción kívül inauan,ItSil
f
tériumban pedig kellő utánjárás mellett nem lesz ne- feljelentést mert neki is igen tetszett az idegen, praxist alig juttatnak a körorvosnak. A biz
így
Wappenstein
Henrik
felsőlendvai,
Pollák
llen;i*
héz a soronkivüli elintézést elérni. Nehezebb kérdés t. i. nemcsak a mérnök, hanem a „mérnök" is.
I tótkereszturi
kororvosoknak ÍIXHJ, H a v a s ' *.vula
az építkezés megkezdésekor kívánt 800.000 tégla megSzombathely fluinturnátusa. A jelen iskolai évvel k ő s z e g i , Bruckner Ferenc r o h o n e i köroivosokszerzése, minthogy saját körkemencénk ennyit még; megnyílt tanuló internátust 0 hónapi fönnállása óta
nak 600, Sarlay Miklós b o r o s t y á n k ő i körorvosnak
i s

t ö b b

i d e j e

V i d é k i hírek.

son k"rónát, továbbá Weisz Miksa felsőőri, Krenner születésű kőmüvessegéd leselkedett rá mikor a Pan- városban nemzetünk dicsőséges múltjára emlékezGv.-rgv rumi, Krenner György és Kovács Emili theumba hajtatott, hol Ijmbertó király gyászemlék tetnek. Nagyold) egyházi ünnepségek keretében makörmendi. Szita Elemér vasvári, (íéfin Lajos cell- ünnepén vett részt. Három lövést irányzott feléje, gyar istentisztelet lesz a Laieránban, ahol nemzetünk
Kálmán szenteleki, Kálmán egy sem talált. Egy kocsi mellett lovagló testőrőrnagy múltjával annyira összeforrt 11-ik Szylveszter pápa
)i(1I[,.,|ki, Szentpétery
a oiagyargencsi körorvosoknak (J00, Piek Ernő sebesült meg. Elfogatása után azt vallotta, hogy emlékének áldozunk. A többi napon szakavatott ve1000 és l'nger dános anarkista összeesküvés tagja, utóbb meg azt, hogy zetők kalauzolása m-llett csoportokra osztva megteostl'\as>zonyfai körorvosnak
.,11,, i kórorvosnak 1200 korona helyi pótlékot szava a merénylet saját elhatározása és bűntársa nincsen. kintjük Róma nagyszámú és remek műemlékeit
A Tegetthoff dre«dnought Itajo ünnepélyes vizre- is. Budapest, 1912. március »». Az Országos Kathosott R W |
A Simunyak-orokseg ertel<e. Többször foglalkoz- bocsátása jövő héten lesz Triesztben, a trónörökös likus Szövetség.
tunk már a Simunyák féle örökség kérdéseivel mely jelenlétében.
jm<_' \ fordulatot vett a ^Kúriának azzal az itéletéAz oriasi banyászsztrájk nemcsak AngolországXyiliitkoxiil.
v.'f mely szerint a dunántúli evang. egyházkerület ban hanem Németországban is megszüntette a munA helybelyi „Hétfői Újság* legutóbbi számájogától s a végrendelet érvény- kát. Angolországban véres zavargások is voltak.
e | „, tt örökösödési
nak
szerkesztői üzenetek rovatában a Sopronban
A deli pólusig
eljutott Amundsen
norvég
telenítésével a rokonok jutottak a jótékony célra
megjelenő
„Westungarisehe Volksfreund"-ra illetve
hagyományozott hagyatékhoz. Az alatt, a 20 év alatt, sarkutazó január 9 én, melyet az eddigi vállalkozók
az
ott
megjelent
heti levelemre és személyemre tett
legfeljebb
csak
megközelíteni
tudtak
Egy
évi
pihei per elhúzódott, az evangélikus egyházkerület
sértő
megjegyzések
miatt a felelős szerkesztő ellen
nés
után
az
északi
sark
felkutatására
indul.
használta fel a vagyont azokra a célokra, melyekre
sajtópert
indítottam.
Bründl (innia.
Siniunyák Antal azt hagyta. Ez az összeg 180 ezer
Vambery Ármin ünnepleje Kedden, e hónap 19koronát tesz ki, s a Kúria ítélete után most a roko- én, ünnepli meg Váiubéry Ármin, az ismert ÁzsiaXyilalko/.at.
nok követelik ennek az összegnek lmsz évi kamatait kutató, nyolcvanadik születésnapját. Ez alkalommal
Alulírott ezennel kijelentem, hogy a „Kőszegi
is. Hogy joguk van-e ehhez, avagy csupán a hagyo- a Magyar Tudományos Akad mia küldöttsége is felHétfői
Hírlappal" már hosszabb idő óta semmiféle
keresi
Vambéryt,
ki
az
Akadémiának
igazgatósági
mány összege illeti-e meg őket, ez a kérdés foglalés
tiszteleti
t«gja.
összeköttetésben
nem állok.
koztatja most az evangélikus egyház kerület felügyeKiillös FAc
lő- gét, a mely — mint Sopronból írják — március
Uj vasút Szerbiaban
Belgrádból jelentik: A
s lelkész.
20- in ulést tart, hogy döntsön abban a kérdésben, krusova*—usicei
vasútvonal építési
munkálatait
mennyit ad ki a hagyatékból. Egyházi körökben befejezték. Az uj vasút még a tavasz folyamán megSzerkesztői p o s t a
beszélik, hogy a felügyelőség ragaszkodni fog a IS) nyílik. Az uj vonal nemcsak kereskedelmi, de hadA
n
o
n
y
m
u
s
.
Kó^zonjúk
Az életrevaló es«m>'t szívesen propaezer koronának busz evi kamataihoz s csupán a tő ügyi szempontból is igen nagy fontossággal bír. A
gáljuk Küldje be lehetőleg szerdái); erre vouatkozó részletes tervét,
két helyezi bírói letétbe. Tekintettel arra, hogy a lmsz vasút megnyitása nagy ünnepségek közt fog végbe- •le megírhatná a cikket is Levele után ítélve erre igen illetekes.
esztendős kamatos kamatok fölérnek a tőkével, va- menni, valószínűleg maga Péter király is megjelenik Amennyiben kell, niajJ korrigáljuk, liiztosan várjuk.
lószínű, hogy ujabb pör indul és pedig ezúttal a ro- azon.
k o n o k és az egyházkerület között.
Kortesut repülogepen. Parisból jelentik : VedriA Haller Esterházy itelet. A nagy feltűnést kel- nest, a híres aviatikust, aki a páris madridi repülő
tett Haller-féle pör ítéletének írásba foglalása még verseny alkalmával győztesen repülte át a Pireneu- üzletfelhagyás
végett:
egy
Piano-Orchester
n: -t is foglalkoztatja a törvényszék illetékes ügyosz- sokat, vasárnap az Aube-kerületben képviselőjelöltnek
tályát, mert az Ítélet valóságos tanulmány, egy száz- fogják felléptetni s bizonyos, hogy meg is választják (zenélő szekrény) egy jégszekrény, túbb asztal,
szék, és szekrényke. Bivebbett P i e c h l I s t v á n
hatvan oldalra terjedő mű, amelynek leírása maga Vedrines kortesutját repülőgépen fogja megtenni.
i- hosszú időt vesz igénybe. Mindamellett a feleknek
Akasztas volt M skolezon Halálos ítéletet h a j vendéglősnél, Főtér.
való kézbesítés már a napokban megtörténik. Mint tottak végre Regula Edén, aki háromszoros gyilkosértesülünk, á pervesztes fél, Haller József, az ítéle- ságot követett el.
tet megfelebbezi.
A pozsonyi trafikosno gyilkosat halálra ítélték
A tuzoltosag orsz igos szervezess
Az országos Cinkostársait 4 és 7 évi fegyházra.
tűzoltószövetség választmánya legutóbb tartott közA török — olasz háborúban a harcok mindkét
gyűlésén Ajkav Zoltánt, a vasmegyei tűzoltó szövet- részről újra megkezdőitek és » Maszország arra tesz
ség ügyvezető alelnökét, az országos szövetség szer- előkészületeket, hogy Tripoliszhau az eddiginél erévezési szakosztályának elnökévé választotta meg. lyesebb módon intézze támadásait.
ezzel méltatván azt az értékes és szakszerű tovékenyA kínai harcok. Kanzuból érkezett kínai jelen( S x ^ J U v i í a f y jIa / M O J U x Á /
- get, a melyet Ajkay Zoltán különösen a vasmegyei tések szerint Sengjuv tábornok a kanzui császáriak
tűzoltósági szövetség szervezése körül tanúsított.
10 000 főnyi csapata élén a kormánycsapatok egy
A kőszeg lekai ut megjavítása tárgyaltatott az hadosztályát szétszórta és most a Kalgan vasút felé
e heti vármegyei közigazgatási bizottságban. A köz útban van. A császári gárdák azt a jelentést kapták,
igazgatási bizottság ugyanis előző üléséből felter- hogy Sengjun vissza akarja helyezni a császárt,
jesztést intézett a kereskedelmi miniszterhez, amely- •luansikkai, az uj köztársaság elnöke, követeket külben a lékai ut helyreállítására 20 000 korona állam- dött Sengjunhoz és reméli, hogy vele megegyezésre
segélyt kért. A minisztériumban ötven percentre ki- fog jutni.
egyeztek a vármegyével és küldtek 10.000 koronát,
Autó iiobil kiállítás Drezdaban Drezdában julius
amely már ebben az évben felhasználható a lékai ut
Ü-án
automobil-kiállítás nyílik meg. A kiállításon a
megjavítására, Hvozdovits Antal műszaki tanácsos
motortechnika
fejlődésének a bemutatására fektetik
a szerdai ülésen már részletes előterjesztést is tett
a
súlyt
és
azért
az egyéb jármüveket is bemutatu javítási munkálatok keresztülvitele dolgában, amit
ják,
ahol
modern
motorokat alkalmaznak. Lesz te& közigazgatási bizottság elfogadott és a javítási
hát
a
kiállításon
motorcsónak és repülőgép is és
munkálatokra a sürgős megbízatást megadta.
ezekkel versenyeket rendeznek a kiállítás tartama
z n / k v A v A /
Rákóczi kepe Sarvarott. Sárvár képviselőtestülete
alatt. A motorcsónak-versenyt az Elba vizén tartják
elhatározta, hogy a vármegye Rákóczi-képét utánmeg.
JÍÖ
lesteti és közgyűlési termében elhelyezi.
Vulkán a
Panama csatornában.
New Yorkból
faJWtomXMA,
kurXA/,
oShJi
jelentik, hogy a Panama-csatorna építési munkái

Kiadó

'

közben a mérnökök egy szunnyadó vulkánra akadtak, amelynek krátereiből mérges gázok és sürü
gőzök tolulnak fel és félő, hogy az egész óriási
munka hiábavaló volt,' ha a V tűzhányó kitör. A

AYicJláXodwvé

xUit

/maaálwvi

Jtföenáffc.

Culebra hegy áttörésekor a munkások rémülten rohantak el, mert a töldhasadékokból kénszagu, fojtó
füst áradt ki. A szakértők mcgvizsgáltá k a környéket s azt találtak, hogy talán a pirit oxidációjának
következménye a nagy füst- és gőztömeg. A munkások nem merik folytatni a robbantásokat dinamittal, mert félnek, hogy a nagy rázkódtatásból működésbe jön a vulkán. Harminc kráterből gomolyogva 050/1911 sz.
tör elő a füst.

Heti krónika.

Zarandoklat

A magyar kormányválság megoldása érdekében
most őfelsége a parlament több vezérférfiát hívta
ír< g kihallgatásra A király előtt eddig megjelentek
i ,f Csáky Albin a főrendiház. Návay Lajos a képv lóbáz elnöke, Széli Kálmán, gróf Tisza István
és gróf Zichy Aladár képviselők, továbbá még
Lang Laj»»s báró és Andrássy Gyula várhatnak
meghívást. Az országban élénk mozgalom indult meg
a törvényhatóságokban, mely az eddigi minisztérium
újbóli kinevezését bizalmi határozatokkal provokálja.
Az osztrák parlamentben tnegkez lődőtt az uj
V' lerőjavaslat tárgyalása, mó b pedig ugyanazon az
»: ipon amint az a magyar parlamentben történt,
inert ott is feltétlenül ragaszkodnak a kétéves szolgálathoz és hallani sem akarnak a provizóriumról.
Minthogy pedig a kormány újólag az utóbbi mellett
f glalt állást, valószínű, hogy lemondani lesz kénytelen.
Auffenberg hadügyminiszter lemondásáról adnak
liirt a lapok, mert a provozórium melletti állásfoglalásává! a monarchia mindkét kormányával súlyos
ellentétbe jutott.
A vezerkari fönök Berlinben.

Scheuma

Halázs

altábornagy szerdán este 1 , 9 órakor szárnysegéde
kíséretében Berlinbe érkezett A pályaudvaron a
porosz vezérkar főnökének, Moltkének adjutánsa fogúba. Az urak aztán az Adlon hotelbe hajtattak,
ahol a császár vendége. Scheinua csütörtökön mutatkozott be a császárnak, aki magas rendjellel tüntette ki.
Az olasz király ellen merényletet

követettek el

csütörtökön Kómában. Dalba Antónia 22 éves római

Rómaha

es

vissza
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koronáért.

Árverési hirdetmény.

Az Országos Katholikus Szövetség Komába nagyAlulírott bírósági végrehajtó az 1SS1. évi L X .
szabású országos zarándoklatot rendez, melynek tag t.-c. 10:2. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, bogy
jait Zichy Gyula gróf pécsi püspök, mint a zarán- a kőszegi kir. járásbíróságnak 1911. évi V. 889 1.
doklat védője, a püspöki kar több tagjának csata- sz. végzése következtében Kupfstein Lipót dr. ügyvéd
lakozásával vezeti <) Szentsége a pápa elé. Az 1911. által képviselt Stossel Samu javára 5094 K 75 f s
évben a pápa teljes visszavonultsága visszatartotta a jár. erejéig 1911. évi december hó 1 én foganatosía katholikus hívőket attól, hogy a szent várost fel- tott kielégítési vérehajtás utján le- és fel ül foglalt és
keressék és a legmagasabb apostoli szentszék elé já- 2513 K 60 fill.-re becsült következő ingóságok, u.
ruljanak. Az évi szünetelés és annak okai most két- m. bútorok, szarvasmarhák stb. nyilvános árverésen
szeresen teszik minden katholikusnak, de legelső eladatnak.
sorban a magyaroknak kötelességévé, hogy minél
Mely árverésnek a kőszegi kir. járásbíróság
tekintélyesebb tömegben vonuljanak a kereszténység
1911. évi V. 398 2. számú végzése folytán 5094 kor.
fővárosába és minél imponálóbban mutassak be hó75 fm 11- tőkekövetelés, ennek 1911 évi november hó
dolatukat a Pápa előtt Ezért határozta el a szövet29 napjától járó ti'Vo kamatai, 1 3 °o váltódíj és eddig
ség. hogy, a szokásos évi zarándoklat kereteit ebben
oszszesen 247 kor. 33 fillérben bíróilag már megálaz évben lehető szélesre tágítva, a magyar katholilapított költségek erejéig, Fehérpatakon leendő megkusság tagjait a zarándoklatban való részvételre feltartására
hívja. Az indulás május 1-én, a visszaérkezés május
9 én történik s a részvételi díj az I. osztályra 190 K,
1912. évi m á r c i u s ho 28-ik napjának
a II. osztályra 150 K, a III osztályra 05 K, melydélutáni 2 o r a j a
ben utazás, lakás, ellátás ( Budapestől — Budapestig),
belépő dijak és borravalók bennfoglaltatnak. A je- határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók
lentkezés utolsó határideje 1912 április 15 , amikorra ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az
a részvételi dij is beküldendő a szövetséghez. A fő- érintett ingóságok az 1881. évi L X . t.-c. 107. és 108.
tisztelendő papságot tisztelettel felkéri a szövetség, íf-ai értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet
hogy a zarándoklat ügyét a hívek figyelmébe aján- ígérőnek, szűksé esetén becsáron alul is el fognak
lani, őket a részvételre buzdítani, a jelentkezéseket adatni.
Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások
átvenni s azokat a szövetséghez a jelzett határidőig
beküldeni méltóztassék. A római tartozkodás idejét is le és felülfoglaltatták és azokra kielégítési jogot
teljes 5 napra tervezzük. E napok valamelyikén nyertek volna, ezen árverés az 1SS1. évi L X . t.-c.
megjelenünk (> Szentsége előtt, hogy bemutassuk 120 Jf. értelmében ezek javára is elrendeltetik.
Kelt Kőszeg 1912 évi március hó 10. napján.
neki a katholikus Magyarország hódolatát Fölkeressük mindama helyeket, a melyek bennünket az örök
Km Kálmán, kir. bír. végrehajtó.

240/1912. tkv szám.

Szabász

Árverési hirdetményi kivonat.
A kőszegi kir. járásbíróság, m i n t t e l e k k ö n y v i
1i Um-.il' k ./hírré teszi, hogy dr. Windholcz Zsigmond
s.-Dinbnthelvi lakós végrehajtatónak dr. Geszner Imre
es dr Windholcz Zsiymondne u o. lakós v é g r e h a j t á s t
- .-nvedök e'l Mii vé^r 'h ijta<i ügyében 2000 kor. tőke
és jár. uuv 39 kor. 75 f. jelenlegi és a netán még
f-'Imerülendő k iltségek behajtási végett a területén
fekvő köveikeső ingatlan n. m: dr. Gsasiter Imre és
dr Windholcz Zsigtnondné sz Geszner Olgának a
rohonci 91. sz. tjkvben A -t- 1 sor 119. hrsz. 496
házsz. ingatlanokra arra volt tekintettel, hogy a 10
sorsz. a. özv. Geszner Bertalenné munkácsi I. javára
haszonélvezeti jog van bekebelezve, a bekebelezett
szorgalmi jog fentartásáról a vé«r. torv. Í M Jí 2. bek.
értelmében 3500 kor. kikiáltási árban, amenyiben
azonban a fenti ingatlanért ezen összeg meg nem
adatnék a/ árverés hatálytalanná válik és a fenti
ingatlan a haszonélvezeti jog fentartása nélkül 832
kor. kikiáltási árban elrendelte és hogy a fentebb
megjelot ingatlan az
1912. evi április ho 10 ik ttizedik •
nap anak d. e 10 orakor

a háznál

—

Jfihcs

H ö l g v e k

a

B U T O R O K

háznál!

lluli'ik, ebédlők, uriszobák. szalonok, teljes > ,; l o < j i
kávéház, vendéglő és kastélyberendezések, vas
rozbútorok, szőnyegek, függönyök, csillárok és
• ••
: : : : szállíttatnak bárhova : :

öröme/

..Reform* szabadalma/ott szabásiveim megjelentek. Egy készlet áll 4 ivből, 4 szinb nyomva,
70 rm.széles, ÍJOcrn. hossm. minden nagyságban.
Bárki tanulás nHlkül öná an szabhat]i a leg
elegánsabb ruhákat. Nélkülözhetetlen minden hazban, utzy szabók, mint - ib niöknél valamint
iskolákban és rnternátusokban oktatásraAra
magyar és német utasítás- d, 1 kopirozó rádli ,
2 acélkréta-. 1 centiméterrel összesen 0 korona,
ti készletnél 10" „. 12 készletnél 15% engedni.
Szabástanitási módszerem Budapest, Drezda.
Prága, Berlinben kitíintetv Szabásminták HOfill.
bélyeg ellenében vidékre p irt -ment. küldetnek.
Árjegyzék ingyen. — A legújabb divatlapok
üO—120 —250 iiillérig tete u-s n leszállítót árban
t. i. 25 " 0-al olcsóbban nunt bárhol kaphatók.
Mehr Sámuel, oki. uri- és r
műszabász szabá
sz íti intézeteBudapesten VII . N igydiófautca 29/v.
\ iszontelárusitók mim:
.ol kerestetnek.

liénzpénzért, vngy
n<1 U > N
előnyöm t i z e t é s i
tVltőt«»|«>ülc ( »|.
D i s z e s n a g y b u t o r u l b u m 1 k o r o n a . Teljes bei

BALOGH GYULA szöigazdasága
Balatonhenye. :: Árjegyzék ingyen.

KÖHÖGÉS

palackakhan mindenütt k phato

Kxrdetxxxóxvy\

CAMIS :;ST0CK

Minden hárorn-harmad ideiglenes elismervény és részvényjegy ellenében egy uj részvény
fog kiadatni.
Az 1911. évi február hó 5-i közgyűlés
határozata értelmében az egyesítés és kicserélés
legkésőbb folyó évi december hó 31 -éig eszkózlendő.

Az igazgatóság.
B u d a p e s t e n . Nyári es teli
gyógyhely, n magyar Irgalmasrend

holeg-

szénsavas

1 doboz ára 60 fillér. Mindenütt kapható.

NYERSOLAJ
SZ.VÓGÁZ
DIESEL
BENZIN

I

jpncaoc
ÓRÁK.ÉKSZEREK

KEDVEZŐ
FIZETÉSI
FELTÉTELEK

DREZDAI MOTORGYÁR RÉSZV. TÁRS.

RÉSZLETFIZETÉSRE Í5f

németorszdg legrégibb, legnagyobb

10 fvi jolállas melleit s
Magyarortiagon legolcsóbban kaphatók

«yy rp£«nak
bizonyult házinzer, mely már nok év ót* lejjvbb b«,J.',r*s..lósnok bizonyult k3szv«nynél, osuznál <m
HtfQhillt Síknél. ••••t«IMMHMIIIIIIII»«imiH
FifffliiriM^. SíUny hamisítványok miatt bevá^árláxkor óvatosai In^yunk <"* i-üak olyan emieti üveget
fojra'ljunk el, moly a „Horgony' védjegy(fj»l im a Riuhter
cejü»(fy»ésí.pl elUtott doboil>a van csomagolva Ára üregekl««n K .80. K 1.40 «• K 2 ilváa minden
fty .(jv«zert>rban kapható
Főraktár: Törik l ó i t e f (Tyógjazeréunél, Budapest
Ol Rickter syagyszertiri az „Krany oroszlánhoz",
Prágában, F.lii»abothstra«Be V
! neu.

motorgydra

VEZKRKÉPVISELÓ :

TÓTH 1ÓZSEF

GELLÉRT IGNÁC és TÁRSA

SZCGCD Dugonics tér Ü/R.

BUDAPEST, V.. KOHÁRY-UTCA

CHRONOnt hr fi nuóRRS gyári nagyrak i arában
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** -re H - y r w - ^
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Csak a

PALMA

révén lett •

világhírű

minőség
v

4

(AlKOTMÁNY-UTCA SAROK.)

Stai»UUirk->mrraind Ordja«tások 5rá KtirtándMl
KÉPES ÁR3EGYZéK INGYEN ÉS BÉRMENTVE

kaucsuk-cipősarok

a valódi

minősege

Védjegy: „Horirony".

pdütka

ÉS L O K O M O B I L O K

MESSZEMENŐ
JÓTÁLLÁS

GRHWOFOfIOK • II HEIIK

H a

MOTOROK

GYORS
SZÁLLÍTÁS

A hygienikus P a l m a k a u c 3 u k

A L niment Capsici comp.,
a Horgony-Pain-Expeller

cukorkánál!

Az eredetinek minden egyes darabján rajta van a RÉTHY név

es

villamosvirfurdok. A hinlók kiLQuA n e d m é n n y d Ii«mi ' . >1; ' le* csúzos bantalmáknal és idegbajok ellen
k O - k u r a a Ie»{z<j6/ervek liumtos ••scieiben s» allesti |>angásoknal. 2iM) kényelmes lakószoba. Szolid ke/.elés
jutányos áiak. Gy ^ y .
zeaedij nincs Prospektust
nt:, i ;vij M
'
az
i&umt*»é$

féle
pemetefű-

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

gyárából

BARCOLA.

tulajdoni K M r a r i e u kenes hevvi/.ü gyógyfürdő; mo! ti, U i f i u l e z é s ü gőzfürdő, kényelmes iszapfürdők isiaqborogatások, uszodák, kulim liöliryek és urak részén*.
Török-, kó- es marvanyfurdok;

rekedtség és hurut ellen nincs jobb a

ellátott

Szombathelyi Takarékpénztár Részvénytársaság.

gözüzaaü

alat

kölcsön hordókban, szfillöoltv
,k;it
szöllövesszóket a balatonmelb
1p<j.
1
jobban bevált fajokból a legjob
iinöségben,anyagi felelősség mellett - illit

STOCKCOCrUAC
MEDICIN A L

A Szombathelyi Takarékpénztár Részvénytársaság uj részvényről szóló
és '/« ideiglenes elismervenyek és rész vényjegyek az intézet pénztáránál a hivatalos órák alatt f. ho
4 -tői kezdve végleges részvényekre kicserélhetők.

vá!

finom hegyi b o r i kat

Réthy

ólómzárril

bdrhovu

B a d a c s o n y vidéki

Értesítés..

hivatalos

küldetik

BUDAPEST, 117., GERLÓCZY-UTCfl 7. SZ.
(Központi városháza mcltit').

Svarcz József és Társa

A villamos telep vezetősége az átamfogvasztó közönség szives tudomására hozza,
hogy f. évi március hó 11-től kezdve a fémszálas ( W o l f r a m ) i z z ó l á m p á k árat leszállítja és
azokat a következő árakon szolgálja k i :
110 volt feszültségüeket darabonkint 1-80 kor.
220
„
_
3'—
„

díjmentesen

Modern lakberendezési

Kolioncz k .zség házánál megtartandó árverésen a kikiáltási áron alul is el fog adatni, annak felén alul
Budapest, Váczi k ö r ú t 53azonban nem.
Alapítási ev 1883
Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan
becsárának 10" „ át készpénzben vagy óvadékképes
értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy a szabadalmazott Ventzki Gaztakarmány f ü l l e s z t o
bánatpénznek a bíróságnál előleges elhelyezéséről
05, 100, 100, ;I00 és 020 iiter űrtartalom.
kiállított szabályszerű elismervényt átszolgáltatni.
Fülleszt 4 0 - 60 perc alatt.
Kőszeg. 1912. évi január hó 25. napján Halász,
Hordozható pálinka főző üstök
s. k. kir. jbiró. A kiadmány hiteléül: Péczely Gyula
kir. tkkvvezető.
100 - 400 űrtartalom
az uj szeszadó törvény előírása szerint.
r
Angol marha- és lónyiro gépek és o lók

Császárfürdő

utazó mintákkal

:

F O R H I N

u

- n a l

-szór

Kevesebb
a gond,

-szor
Kevesebb

a munka,

elsőrangú

permetez
mort ii „ F O R H I N "

a

jtT~ sokszorta megjavított

wu

BORDÓI K E V E R E
kesz allapotban!
Nagyon erősen tapad

a nedves

leveirt

Ováltjuk a/.«ldiKÍr. Aichentracdt «>alm<lnlni

Rézkénport
Nyomatott Rónai V i^ vc k ny vnyomdájában Kőszegen.

i*

Bármily
harmatnál
permetezhet ?'<'<'
Semmi üledéke nincs SzAmtalun clis1
nyilatkozat!
Kérjen ingyen és bérmentve loirást

-szor
K e v e s e b b , F 0 R H I 1 T »yart01'
amunhabér!
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