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Pünkösd. 
Az emberiség, a hétköznapi, gyarló embe-

riség hozsannával ünnepli a legpoétikusabb 
ünnepet, piros pünkösd napját. A legfásultabb 
lélek, a legcsökönyösebb sziv is ujjong a pün-
kösd eljövetelének. Mikor az élet telve van 
megannyi szomorúsággal, keserűséggel és bánat-
tal ! Csupa teher, mély gondok, nehéz bilincsek 
sorvasztó munka az élet, mely gyorsan, nem 
pihenve száguld el felettünk; alig-alig jut e 
gyors és fékevesztett vagtatasban egy-egy pil-
lanatnyi megállóhely, egy csepnyi pihenő, egy 
parányi oázis, s az élet fenntartásáért folytatott 
nehéz és elkeseredett küzdelemben, a betevő 
'alatért folyó görnyesztő és üdébb lélekzetvétel-
Ire. A kemény dolog, a mindennapi kenyér 
megszerzésének robotos munkája lenyűgözi 
(földhöz húzza a modern embert. A lélek, a 

ondolat az érzés bilincsekbe van verve, a 
enyvesztő munka akadályozza, gátolja maga-

sabb röptében. 
Légy üdvöz poétikus, szép ünnep. Virágos 

punkösd napja köszöntünk. Eljöttél közibünk 
szürke emberekhez, eljöttél és magaddal hoztad 
varázslatos bajad, csodás szepsegedet, üde zo-
máncodat és jóságos derűdet. 

Légy üdvöz virágos pünkösd napja, ki elosz-
latod szivünk felett a borút, lelkűnkről leve-
szed a szomorúságot, vállainkról a nyűgöt, 
jterhet s pillanatra tisztább, üdébb atmoszfé-
rában érezzük magunkat. Elteledjük künn a 
természet ölén, a nagv mindenségben minden 
fajdalmunkat, keservünket, elfeledjük a súlyos 
gondokat, az élet nehézségeit, a sok virág kö-
zött a kéklő, mosolygó ég alatt mindent elfe-
ledünk a mi fáj, a mi bant, a mi sajog. 

Tisztának, frissnek, mocsoktalannak ércz-
ük magunkat és lelkünket, menten minden 

emberi gyarlóságtól, irigységtől, kajánságtól és 
álszenteskedéstől. Elvesznek egyszeriben a rossz-
indulatok. a sáros szenvedélyek és Isten szabad 
ege alatt örülünk a csendes, nyugalmas, egy-
szerű életnek. 

Téritsen magunkhoz ez az egyszerűen 
bájos, fenségesen gyönyörű piros pünkösd nap-
ja. Tanuljuk meg, hogy az elet nem all a bol-
dogság a jólét, a kényelem és gondnelkül való 
lelés végtelen sorozataból; sok csalódás, sok 
keserűség felváltva pillanatnyi örömmel jut ki 

[osztályrészünkül. Az elégedettlenséggel, a csüg-
gedéssel, a kétségbeeséssel nem erünk célt, 
istenkaromlással nem visszük előbbre ügyünket, 
sót jobban elmérgesitjük, lassan-lassan elidege-
nedünk embertársainktól, elvesztjük lábunk 
alól a talajt és esünk, zuhanunk bele a fene-
ketlen örvénybe. 

Legyünk élni akarók, nézzünk szembe az 
élet száz meg szaz változataival, a sors csapá-
sait tűrjük erős akarattal, S Z Í V Ó S kitartással 
legyünk vértezve, pancélozva minden ütés, suj-
tás ellen, mely ellenünk irányul, mert ha ha-
mar vagy könnyedén elvesztjük energiánkat, 
akkor mi is elvesztünk. Ha tűrni és bizni, szen-
vedni és remélni nem tudunk, akkor valójában 
belekerülünk a legzavarosabb helyzetbe, s mi-
nél inkább akarunk szabadulni a káoszos lég-
körből, annál kevésbé tudunk. 

Fogadjuk szeretettel, igaz hittel a virágos 
piros pünkösd napjanak eljövetelét, csüngjünk 

| rajta és feledjük el benne mindazt, ami rosszat 
érzünk, tudunk és gondolunk. Alakuljon át 

I egész lényegünk olyanná, amely megérdemli az 

igaz boldogságot. Legyünk önzetlenekké és ne-
mesekké, legyünk mindig jobbak, mint a közöt-
tünk élő embertársaink, ne azt mutassuk szün-
telen, hogy milyen rossz tud az ember lenni, 
hanem minő jó lehet, ha ura önmagának, ha 
megzabolázza féktelen szenvedelmeit. 

Légy üdvöz poétikus szép ünnep, ki hivat-
va vagv átformálni az emberi lelkeket, köszön 
tünk piros pünkösd nap;a, amiért alkalmat adsz 
nekünk lényünk megneinesitésére, üdvözlünk, 
hogy erőt, bátorságot öntsz belénk a sok ke-
serűség elviselésére és biztatsz, kitartasra ser-
kentsz minket, bevilágítod elménket, kormányo-
zod bölcsessegeddel eszünket és megmutatod 
az egyedüli, helyes, celravezető utat nekünk. 

A „Kőszegi Sportegylet" megalapitasa. 
Megemlékeztünk arról, hogy Szentmiklósi Ottó 

tornatanár és egynéhány lelkes barátja városunk 
szunnyadó sportéletét fölkeltendő, illetőleg fölélesz-
tendő régi álmukat a Kőszegi Sportegyletet váltották 
valóra a mult vasárnap, azaz május 19-én. 

Kőszegi Sportegylet. De sok gúnyos mosolyt, 
de sok rossz viccet fog ezen két szó kicsalni u kő-
szegi urakból. Azokból az igen tisztelt és különben 
rendkívül szeretetreméltó urakból, akik mindent, de 
mindent lekicsinyelnek, arai kőszegi. Kezdik a cipő-
gorabnál s végzik a gyümölcsnél. Szándékosan mon-
dom. hogy gyümölcsnél, mert ez a termék kőszegi 
és tényleg országosan elismert. Mert kérem szere-
tettel nálunk két párt van. Az ogvik, amelyik min-
denért rajong a mi ide való, a másik ennek éppen 
az ellenkezője, mindent gáncsol, ami helybeli Mind-
két tulajdonság rossz. Köss-/ azért, mert mindkettő 
elfogult s nem akar tovább látni az orránál illetőleg 
sokkal messzebb lát igények tekintetében, mint aminő 
igényeket egy ilyen város, mint a mienk kielégíthet-
ne. Szóval igényei vannak, de azokat ha alkalom 
kínálkozik a megvalósításukra, nem istápolja. Kivo-
nni, elszélel — pestiesen szólva — azonnal, miként 
őt valami igény kielégítés szempontjából erkölcsileg 
szellemileg vagy anyagilag raegpumpolják vagy meg 
akarják pumpolni. Pedig ő élni s élvezni szeretne 
Kőszegen. Hah, de unalmas egy fészek ! Ez a leg-
gyakoribb kifakadása egy ilyen urnák — úrhölgynek. 

Szórakozni, mulatni akarna, akkor, ha nem 
lehet, mert mihelyt lehet — nem teszi. Ugyebár 
furcsa helyzet. Ha van alkalom, hát nem megyek — 
ellenben szidni az alkalom hiánya miatt tudok 
valamit. S no mit szól ilyenkor az e bizonyos urhölgv 
vagy ur, ha megkérded nyájas olvasó, hogy hiszen 
most van színház, mulatság, match stb. hát miért 
nincs ott. Most lehetne szórakozni. A válasz ez lesz. 
— Oh ilyen színházba mint ez, nem érdemes el-
menni. Ez mulatság. Jaj csak nem képzeli, hogy 
én oda elmehetek ? — S így tovább folytathatnám 
a végtelenségig. Élvezetek nyújtására vágyakozunk, 
de azokat nem szeretjuk istápolni legfeljebb, pénzzel. 
Erre azt mondaná valaki, hiszen ez a fő. Oh nem ! 
A pénz mindenesetre igen fontos eszköze mindenféle 
egyletnek, mulatságnak stb.-nek, de nem mindene 
Erkölcsi súlyt is fektetnünk kell ezekbe, amit azon-
ban csak ugy lehet, ha azokat nem csak anyagilag 
hanem erkölcsileg is párfogóljuk. Hogyan ? Ugy, hogy 
azoknak ülésein megjelenünk, alapítási munkálataiban 
rés/.t veszünk, azoknak propagandát csinálunk. Mert 
ezáltal megmutatjuk, hogy mi igenis együtt érzünk 
ennek a megalakult vagy még csak megalakulóban 
levő intézménynek sorsával, hogy ennek jó vagy rossz 
jövendője szivünkön fekszik. 

így gondoltuk mi azt mindig s igy most va-
sárnap is, amidőn városunkban egy uj sportegylet 
megvalósulásával Kőszeg társadalmi nívóját emelni 
véltük. Mert nein tisztán sportcél az ami szemünk 
előtt libegett, hanem más is. Minden valamire való 
városnak van már manapság sportegylete, dalárdája, 
ahová az ifjak és kevósbbé ifjak el-eljárogatnak, 
hogy a nehéz napi inimka után tornával testüket és 
dallal szellemüket, kedélyüket frissítsék fel. Mondom, 
mindenütt még, amint tréfásan valaki a múltkor 
a versenyen megemlítette, még Svábfaluban is van 
tornaklub, vagy egylet, csak nálunk nem volt. IVdig 
hej! ha visszagondolunk városunknak a múltban 

való vezető szerepére, elszórni a szivünk nagyon, de 
nagyon. Hová lett a hajdan dicső és ismert Kőszeg, 
melynek nem csak a várfalakon vitézül harcoló 
.lurisies, hanem a szellemi intelligenciája és művelt-
sége is messze-messze vitték a jó hírét! S most mik 
vagyunk. A szombathelyiek guny tárgya, az elmaradt 
Kína! De nemcsak Szombathely gúnyol, hanem mi 
önmagunkat is ! Mert nem merő gúny e az, hogy 
akarunk létesíteni, valamint amire szükség volt, ami 
hiányzik, erre meghívjuk a város vezetőit, akiknek 
szerintük Kőszeg s annak érdekei olyannyira a 
szivükhöz nőttek (amikor megválasztatásukról szó van) 
s vajon hányan jelentek meg? Egy sem! 

De nem vagyunk rosszmájúak és rosszhiszemüek, 
kimentjük őket. 

Másutt is tartattak gyűlések, ide régibb von-
zalom fűzte őket, hát ott voltak. Jól tették. Senkinek" 
meggyőződését nem akarjuk bántani. Csak erre az 
egyre kérjük a jelen nem voltakat, hogy kisérjék 
figyelemmel, segítsék csecsemő korát élő sportegyle-
tünket erkölcsi súlyúkkal és anyagi eszközökkel. 
Növeljék nagyra, hiszen az ő tekintélyüktől, propa-
gálásától sok függ s mi arra nagy súlyt fektetünk. 

* * 
* 

Egynegyed tizenkettőkor nyitotta meg Szent-
miklósi Ottó a gyűlést, melyben vázolta az összejö-
vetel célját s megkérdezte akarnak-e az egybegyűl-
tek sportegyletté tömörülni. Miután a jelen voltak 
egyhangnlag amaz óhajuknak adtak kifejezést, hogy 
igenis az a céljuk, hogy megalapítsák, Szentmiklósi 
kérte válasszanak elnököt és jegyzőt, hogy fel lehes-
sen olvastatni az alapszabályokat amiket ő készített 
mégpedig az F. T. C. alapszabályainak nyomán a 
helyi viszonyokra alkalmazva. Természetesen az volt 
a közóhaj, hogy mint szervező ő legyen az elnök, 
de Szentmiklósi ismert szerénységénél fogva ezen 
megtisztelő bizalmat visszautasította s kijelentette, 
hogy Ő semmiféle tisztséget nem vállal, mert a mai 
nappal az ő missiója megszűnt. Erre közfelkiáltással 
Kőszegi József városunk agilis és szimpatikus ren-
dőrkapitányát választotta meg a gyűlés. Jegyzővé 
egyhangúlag Czike Mátyás lett ki Szentmiklósi 
után a legnagyobb buzgósággal működött a legna-
gyobb tevékenységet fejtette ki a sportegylet létre 
jöttén. Az alapszabályok alig egy kis módosítással 
fogadtattak el. Vitára különösen a tagok oszt tlvozá-
sa adott alkalmat, inig végűi megállapodott abban 
az egylet, hogy csak alapító és rendes tagok lesznek. 
Alapító azon tag, aki egyszersinindenkorra 50 K. 
fizet. Rendes tag évi 4 í\. tagsági dijat köteles 
1 , évi részletek ben fizetni. Megkülönböztetnek az 
alapszabályok még ifjúsági tagságot is. E* a 17 éven 
alóli tagokra vonatkozik, akik azonban szülői vagy 
gyámi engedéllyel lehetnek csak tagjai a klubnak. 
Ha az illetők még deákok lennének, ugy az illető 
iskola igazgatójától kell, hogy szintén beleegyezési 
nyilatkozatot hozzan ik, tnírt elleneset ben nem ve-
hetők fel a tagok sorába. Pénztáros Schöubauer 
Ottó lett. Ezzel a gyűlés 1

 4 l körül véget ért. Az 
elnök további kitartásra buzdította a tagokat s meg-
ígérte, hogy az alapszabályokat soron kívül elintéz 
teti a minisztériumban. 

Városi ügyek. 
1644 1)12 Hirdetmeny. 

Munkács városában létositendő Árpád szobor 
javára adományokot elfogad és továbbit a polgár-
mesteri hivatal 

Kőszeg 1912. évi május hó 16-án. 

AllffU8Zt János polgármester h. 

1707 912 Hirdetmeny. 

Kőszeg szab. kir. r. tan. város számvevő-
sége a szombathelyi m. kir. Pénzügy igazgatóság 
20401/111912 sz. rendelete alapján közhírré téteti, 
hogy az 1912. évre megállapított I és II oszt. ker. 
adó kivetési lajstrom felebbezési jogra való figyel-
meztetéssel 1912. évi május hó 23 tói május 31-ig 
a városi adóhivatalban H napi közszemlére kivan 
téve, hol azt az érdekeltek a hivatalos órák alatt 
megtekinthetik. 

Kőszeg 1912. évi május hó 22-ón. 
.1 prámiwHtóg. 

JR szénsavas ásványvizek királya. Borszék i gyógy- és üditőviz. 
Raktáron a ^íegíjforrás-szikvizgiiárnál Oíöszegen. 

K ő s z e g , 1912. m á j u s h ó 2 6 - á n . 
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Szemle. Ivánszky a 83. gyalogezred ezredese 

városunkban jáit, ahol megtekintette az itteni zász-
lóaljat. Legnagyobb elismeréssel adózott, a példás 
rfiid és fegyelemnek. Tiszteletére díszebéd volt a 
tiszti étkezőben. 

Kikuldetes. A vallás és közoktatásügyi minister 
ur ő méltósága a helybeli róm. katk. elemi iskola-
tanítónő képesítő vizsgálat biztosává dr. Szüts Ist-
ván kultusz miniszteri titkárt küldte ki. Szüts István 
dr. két napon át városunkban tartózkodott s a vidé-
ket is megnézte, többek között járt a Hétforrásnál 
is u zárdai kirándulókkal. 

A helybeli szt Domonkos rendű zárda el. iskola 
tanítónő képesítő vizsgálatain, mint tudjuk Halász 
Ferenc kir. tan. tanfelügyelő is jelen volt. 

Latogatas. A helybeli ág. hitv. ev. felsőbb leá-
nyiskolát e hét folyamán megnézte kormánybiztosi 
minőségben Marusák Pál a soproni áll. felsőbb le-
ányiskola igazgatója, akit útjában Vargha Gyula 
esperes és Berzsenyi Jenő urak is mindenüvé elkí-
sértek. A látogató a látottak felett teljes elismerését 
fejezte ki, mert mindent a legnagyobb rendben ta-
lált. 

Egyházi hirek. A helybeli szt Benedekről neve-
zett zárda templomában május hó 27-én pünkösd 
hétfőjén a szokásos évi szentségimádást megtartják. 
A szentséget reggel 0 kor teszik ki s egész este O-ig 
marad künn, amikor is ismét eltétetik. — Mint ér-
tesülünk jövő csütörtökön (május 30.) Tömördön 
(Vas ra.) fogja a püspök a bérmálás szentségét feladni 
a hívőknek. Városunkból Kincs István apátplébános 
és Némeih Károly szentszéki tanácsos, árvaházi 
prefektus jelennek meg. hogy a püspöknek segéd-
kezzenek. 

A helybeli apáca zárda kiranduiása. A szt. dö-
més zárda növendékei e hó 22-én szerdán sikerült 
kirándulást rendeztek a hétforráshoz Küllős Kde 
helyi segédlelkész vezetése mellett. Indulás '/jlO-kor 
volt a •/. irda épületéből Ebéd a hétforrás fedett ét-
kezőjében tartatott, tarisznyából. Ebéd után kijöttek 
az aznap tett képesítőt IV. osztályú növendékek, 
szóval az újdonsült tanítónők is. Velük jött Halász 
Ferenc kir. tanácsos, tanfelügyelő, dr. Szüts István 
miniszteri titkár, vizsga biztos és dr. Tóth József 
apátkanoook, egyházmegyei tanfelügyelő. Három 
óráig tartózkodtak a Hétforrásnál s innen zeneszóval 
indultak a Kincs-villába ahol nagyszerű uzsonna 
várta a fáradt és éhes utasokat. Uzsonna alatt a 
városi zenekar Kováts karmester vezetése alatt, gyö-
nyörködtette a vendégeket. Estefelé járt az idő, ami-
kor a kirándulók egy kedves nap emlékével a leg-
jobb hangulatban távoztak haza felé. 

Pünkösd keddjen a helybeli rom. kath. elemi is 
kola kirándulást rendez a Hétforráshoz, melyre az 
igen tisztelt szülőket a tanügy barátokat szívesen látja 
a rendezőség. 

Kirándulás. Az ág. ev. hitv. népiskola tanulói f. 
évi junius hó 3-án tartják rendes kirándulásukat. 
Ez idén a kezeli Klausen erdőbe mennek. A kirán-
dulásra mindenkit szívesen lát az ág. hitv. ev. elemi 
ískol ik tanítótestülete. Indulás d. u. 1 órakor. 

Tanitogyules Az ág. hitv. ev. vasvármegyei 
felső egyházmegye tanítóegyesületének III. köre e hó 
22-én szerdán gyűlést tartott Kőséegen. A gyűlés a 
pedagógia kurébe eső ügyek megvitatásával foglal-
kozott. Az általános érdekű előadások közül kiemel-
hetjük liácz Kálmán helybeli ág. ev. tanító felolva-
sását, melynek tárgya a gazdaságtanból volt merítve. 
Igen szép es eszmedus előadást tartott Schmiedt 
János szentmihályi ev. lelkész a népiskolák vallástan 
tanításairól, erkölcsi nevéléséről. A gyűlés után a 
megjelentek a Sörház kertbe mentek s ott egy kel-
lemes ebédet költöttek el. 

Eijegyz9sek. Domnánovics Minci, a volt olmódi 
r. kath. tanitó leányát eljegyezte Windisch Ignác 
Töraördről. — Bauer Hedvig Kőszeg és Csizmadia' 
Ferenc Szabar tegnap tartották eljegyzési ünne-
pélyüket. 

H.izassag Kimtner Ferenc szőlőműves és Sag 
meister Julianna házasságot kötöttek szerdán délután. 

Halalozas E hó 21-én hunyta le örökre sze-
mét hrabovai Hiabovszky Sándor szolgálaton ki-
vüli honved százados életének 07. évében. Temetése 
szerdán d. u. 0 órakar ment végbe a helybeli teinető 
halottasházából. Nagy és előkelő rokonság gyászolja. 

A kőszegi uj járásbíróság Mint értesülünk, az 
igazságugyminiszteriumban sürgetik az uj járásbiró-
s igi épületet. A napokban Záborszky min. tanácsos, 
Nárai Szabó Jenő törvényszéki elnökkel együtt meg-
szemlélte a járásbíróság uj épülete számára kijelölt 
telkeket, így a felsőbb leányiskola épületét, a városi 
majort, a Flórian-teret és több privát telket Az uj 
járásbíróság elhelyezése ügyében a döntés legköze-
lebb megtörténik. 

Pünkösd ünnepi istent sztélét Első nap va-árnap 
a Jézus szt. Szivo templomában reggel 8 órakor 
szentséges szt.-mise. Vj'J kor német nyelvű ünnepi 
szentbeszéd, tartja Kincs Istváu apát-plébános. U-kor 
ünnepélyes nagymise. 11- kor csendes szent mise. 
Délután 1

23 kor ünnepélyes vecsernye. Este '/j7-kor 
májusi ájtatosság. Hétfőn, azaz pünkösd másodnap-
ján reggel H-kor szentséges mise, '/,'J-kor német 
nyelvű ünnepi szent beszéd, tartja Küllős Ede s -
lelkész. 'J-kor ünnepélyes nagymise, 10-kor magyar 
nyelvű ünnepi szent beszéd, tartja Szilágyi Imro 
s.-lelkész Il-kor csendes szentmise. Délután V jS -kor 
ünnepélyes litánia. Este '/,7-kor májusi ájtatosság. 

A Kathol Nepsiövetseg helybeli szervezete mult 
vasárnap igen látogatott ülést tartott a Kathol. ol-
vasókör helyiségeiben. Hárdos Rcmig dr. főgimnáziu-
mi igazgató Zichy János grófról tartott emlékbeszó 
det, melyet német nyelven Wohlmut József bencés 

tanár ismertetett, azután igen nagy érdeklődés mel 
let tartotta meg felolvasását Freybe pe ^ dor 
csoportelnök a népszövetség szervezetének ^ s z n ° s 
ságáról és az autonomia hitközség 
Különösen ez utóbbi témát fejtegette igon hathatós 
és meggyőző érvekkel s energikus hangon tiltako-
zott azon rosszakaratú ráfogasok ellen, mely.k et az 
autonomia hitközség megalakulásával . fonta ásáva 
önzetlenül fáradozó Kincs István apá plébá^s e len 
terjeszteni próbáltak, kimutatva azok tarthataUan-
ságát. A nagyszámú hallgatóság az előadót lelkesen 

| megéljenezte s voltak számosan, akik őszintén beis-
merték, hogy ellenzéki álláspontukat felrevezetés 

! ° k ° Bihari festőművész özvegye Kőszegen A kiváló 
festőművész Biharinak özvegye megrongált egészségi 
állapotának helyrehozása céljából a dr. Dre.szker 
szanatóriumban tartózkodik. Ugyancsak itt vau Ma-
ninger magyaróvári prépost-plébános is. 

Vasutasok árvahaza. Csak nem nyughatik bzom-
bathelv, állandóan kell, hogy kellemetlenkedjék ne-
künk. 'Ha már egvebet nem tud csinálni, ugy leg-
alább kiszedi azokat a képtelennél-képtelenebb híre-
ket, amik Kőszeg ellen vaunak. Kiássa akár a földből 
is, csakhogy legalább megbosszantson vele bennün-
ket. Most is a csütörtöki újságban azt hozza a \ as-
vármegye, hogy a fővárosi lapok hozzák miszerint 
a vasutas árvaház nem Kőszegen, hanem Zólyom 
városában állítják fel. Ugyanis Zólyom, hogy ezen 
intézetet megkaphassa, állítólag még méltányosabb 
ajánlatot tett a Vasutas Szövetségnek, mint a milyen 
a mienk. Utána jártunk a dolognak s kisült, hogy 
ebből egy szó sem igaz, mert első sorban Zólyom 
nagylelkű ajánlatával már lekésett, amennyiben a 
Vasutas Szövetség a területek birtokba vételén.' vo-
natkozó szerződóseket már alá is irta. Nálunk az 
építési munkálatok és kútfúrások kezdetét vették. A 
város pedig már meg is rendelte az egy millió tég-
lát. Mindezekből látható, hogy tőlünk, bármennyire 
szeretné is Szombatholy, ezen intézmény el nem 
vehető. 

Sport. A „Kőszegi Sportegylet- mult vasárnap 
tartotta második mérkőzését. Most a körmendiekkel 
mérkőztek. A körmendiek összjátéka igen szép volt. 
Látszott rajtuk az igyeke/.et s á játék iránti heves 
szeretet. Annál kedvetlenebbül — s különösen az 
első télidőben — játszottak a mieink. Dacára ennek 
a hangulatnak az első goolt a körmendiek csak 25Vj 
perc után adhatták le. Igaz, hogy ebben nagy része 
volt Simonnak, aki halálmegvető bátorsággal s 
ügyesen védte a haput- Figyelmeztetjük azonban, 
hogy hevességét mérsékelje s a kaput ne hagyja el 
oly gyakran, s különösen ne menjen oly messzire 
a kaputól, mert akkor is megeshetik a pech s be-
rúgnak goolt. Mégegyszer kell, hogy visszatérjek a 
mi játékosainkra. Nem sok idő mult, hogy utoljára 
mérkőztek, de határozottan látszott rajtuk a gyakori 
training eredménye. Különösen tetszett a játékuk a 
második félidőben, Hmikor szép összjátékot produ-
káltak s ugyancsak megijesztették egynéhányszor a 
körmendi ifjakat. Dacára ennek, hogy mégis 0 :7 
volt az arány a körmendiek javára, ezt annak tulaj-
donithatjuk, hogy goolt berúgni még nem tudnak. — 
Kérjük a közönséget, hogy szives megjelenésével ne 
csak a mérkőzéseket tisztelje meg, hanem a trainin-
g'-ket is. 

Mérkőzés. Amint értesülünk hétfőn e hó 27-én 
délután football inatch lesz a marhavásártéren. A 
K. S. E. és a Sz. S. E. I. és II. csapata mérkőzik 
délután 5 órakor. — Végre, hogy a vezetőség tuda-
tára ébredt annak, hogy a forró délutánokon 3 óra-
knr mérkőzést nem jó kezdeni, mert az ugy a ját-
szókra valamint a közönségre is lehangolólag hat. 
Üdvözöljük a humánus nyitást s kérjük a/, elnöksé-
get, hogy továbbra is ezen az uton haladjon. 

Vasár. Mult hét hétfőjén zajlott le a rendes 
évi pünkösdi vásár. A vásár ugy most is, mint min-
dig igen látogatott volt. Különösen az állatvásár volt 
élénk. De más téren is javulás állott. Láttunk sok 
oly elárusítót, akik máskor nem szokták megtisztelni 
városunkat. Újdonság volt a cseresznye, mely más 
esztendőkben, amikor pünkösd ünnepe később van 
nem igen bir újság ingerével, de most ugyancsak 
csábitólag nézdegélt a járó-kelőkre, kik, hogy a köl-
tő szavaival éljek ; „Csábjait ki már sehogysein áll-
hatám" s vevéuek a finom, de még most igen 
drága cseresznyéből. Négy óra fölé mint mindig, most 
is vége volt a vásárnak annál is inkább, mert az 
egész nap tartó tikkasztó meleg után nyári zivatar 
keletkezett s zavarta el a vásárosokat. — 

Terzene . A folyó hó 25-én tartandő térzenét az 
ünnepre való tekintettel, ina vasárnap délelőtt 11-kor 
tartják meg. 

Ünnepelyes kertmegnyitas. Baldauf Károly a 
Sörkert tulajdonosa közhírré teszi, hogy a vezetése 
alatt levő kerthelyiséget hétfőn május 27-én meg-
nyitja. Ez alkalommal a városi zenekar játszik a 
kertben Kdvács Karmester vezetése mellett. Jó ita-
lok és ételekről a tulajdonos gondoskodott. 

Szélhámos gyogyszerészseged. Már rég óta se 
géd nélkül volt Lendvay Lajos gyógyszertár tulaj-
donos, polgártársunk, amidőn egy szép' áprilisi napon 
a postás levelet hoz, amelyben egy magát Pláveczky 
Sándornak nevező 4(J esztendős gyógyszerész mély 
alázattal kéri, hogy a gyógyszertárba vegyék fel. 
Lendvay Lajos gyógyszerész örült, hogy végre a 
hosszú, kitartó hirdetésnok, keresésnek erodményo 
lett, s ő alkalmazotthoz juthatott. Annál inkább 
örülhetett, mert éppen ebben az időben családi ügy-
ben sürgősen el kellett távoznia s igy nyugodtan 
hagyhatta el patikáját. Pláveczky megjött. Két napig 
együttdolgozott Lendvayval,aki midőn meggyőződött, 
hogy szakértő, ügyes ember a segédje, a legnagyobb 
lelki nyugulommal távozott dolgát elintézendő. Egy 

hétig volt távol a tulajdonos. Amikor iuiíkíöu 
dent a legnagyobb rendben talált. KI is dicsei.0!1^ 
örömmel mindenkinek, hogy végre egy tne»l, k*1 1 

idősebb emberre tett szert, aki hozzáértéssel u 
sággal, ügyszeretettel végzi a dolgát. E ppo D 

dolgok vezették lépre Lendvayt, aki, amidőn sw, / 
2 napi szabadságot kért, mert nagynénjét mei??. je 

a guta, a legnagyobb készséggel adta , n e J \ ^ 
szabadságot s melléje 100 K-t, mert lJláve*zkv 
ellopták a pénzét s okmányait a vasúim ím, 
azt mesélte. Telt mult az idő, eltelt a két 
hét nup s Pláveczkynek sem hire — sem ha 
Nyolcadik — vagy talán tizedik n a p o n a gyógys^'1 

sürgönyt kap, mely szerint segédje n e m jöbit r S 
kificamított lábbal a kórházban feksz ik e g y í L T 
K-t kér a legnagyobb tisztelettel és a l á z itm. l,QQ! 
vay gyógyszerésznek gyanús v«lt a d o l o g , 
pénzt sürgönyileg elküldte egyb.m ir ta , hogy 8Z()!l 
batig föltétlenül jöjjön haza. De m i t kezd jem m", 
Elmúlt azóta 1—2—3 szombat s a segéd ur tiv 

maradt. Talán életjelt sem adott m a g á r ó l ? O h nem' 
küldött ismét levelet, amelyben ő az Istenre or 
üdvösségére, szülei emlékére esküszik, hogy 
letes ember s újólag kér, de már csak 30 korona-
Nem kapott! Ismét levél jött, m e l y b e n appellál 
Lendvay jó szivére. S jól számított, mert ismét ka 
pott 30 koronát, tehát összesen 170 K-1. ígérte, ho?v 
a mult hét szombatján föltétlenül itt lesz s' me-' 
szolgálja hűséggel, odaadással, v o n z a l o m m a l mina 
mind azon jószívűséget, amit nyert, a m í g csak é! 
De mivel megszolgálni nem akar h á t semmit , hi-
úéin jött el. Természetesen a 170 K-t s em küldte 
amiért is ügye, mint minden ilyen dolog, a helybe 
rendőrség kezébe került s most ott is van mind-
addig, amíg vagy meg nem kerül, vagy meg nem 
szökik — ami valószínűbb, mind a megkerülése. 

Megtámadott gyakornok. Szerdán este a nemez-
gyár fiatal gyakornokát a Kálvária alatti uton isme 
retlen tettesek megtámadták. A gyakornok futásban 
keresett menedékot, eközben többször elesett és ki 
sebb zuzódásokat szenvedett, de komolyabb ba.j 
nem történt. A rendőrség keresi az ismeretlen te; 
teseket. 

Elgazolás. A budapesti villamoskocsik példája 
ugylátszik nálunk követőkre talált a biciklistáink 
korében. Utóbbi időben az ember testi épsége állandóar. 
veszélyben forog az utcán, mert a kerékpáros urai 
őrült sebességgel száguldoznak utcáinkon, különösei 
pedig a Várkör, Deák Ferenc és Király-utcákon, szó-
val ahol aszfalttal van az úttest burkolva. A rendőr 
természetesen mit sem szól ehhez a vad rohanáshoz, 
sőt még talán gyönyörködik is egyik-másik biciklista 
gyors menetelében. Ha rá is szól, nem talál meg-
hallgatásra. Mindaddig, inig baleset elő nem fordul 
nem igen teszi valaki szóvá az ilyen túlzásokat, d' 
most, hogy majdnem végzetessé vált s egy öreg 
asszonynak kicsi híján az életét vette egy ily Őrülten 
hajtó ur, tovább nem türjük s szóvá tesszük mi is 
ezt a gyalázatosságot. E hét elején történt, hogy 
özv. Polli Hichárdné délelőtt V2

(d körül elindult, hogj 
a Sziget-utcában lakó gyermekeit felkeresse. Amint 
át akar menni az egyik oldalról a másikra, hit egy 
őrülten haladó biciklista neki megy s elüti. Az üreg 
asszony összeesett s az emberek szedték fel az ut-
cáról. Rendőr is került a helyszínére, de amíg az a 
sebesülttel foglalkozott, addig a biciklista elszökött 
s mostanáig sem tudják még, hogy ki volt. Az asszony 
pedig nem életveszélyesen, de erősen megsérült i 
még ma is nyomja az ágyat. Eddig van a dolog 
Most még nem végzetes balesetről beszélünk, tle ha 
ez tovább is ugy tart, akkor nem tudom hová jutunk. 
Éppen azért, mielőtt komolyabb baj történnék, kér-
jük a hatóságot, hagyja meg közeg-inek, hogy az 
ily gyorsan hajtó kerékpárost állítsák meg s vezes-
sék elő, mert mégsem eljárás az, ami itt történik 
Persze a kerékpárt megállítani nem bírják, fék, csengő 
nincs s megtörténik a katasztrófa. Minden olyan, 
biciklistát, akinek kerékpárján csengő és fék este 
pedig lámpája nincsen, szigorúan meg kell büntetni. 
Igy talán leszoknak majd a szenvedélyükről s res-
pektálják a szegény gyalogjáró embert is. 

Mozgószinhaz. Fortuna elektro bioskop raoz^"-
fénykép vállalata városunkba érkezett s szombattól, 
azaz e hó 25-től kezdve naponta előadást tart * 
marhavásártéren. A bioskop 500 ember befog íJásan 
van berendezve s 12 lóorejü motor hajtja a gépét, 
mely a villanyt fejleszti. 

Szüksegleti vonat Kőszeg-Sopron közö t t pünkösd 
hét fő ién . A szombathelyi máv. üzletvezetőseg értesíti 
az utazó közönséget, hogy m á j u s hó 2 7 én (pün-
kösd hétfőjén) szükségleti személyvonatot közleked-
tet Kőszeg és Sopron között, mely vonat a rendes 
díjszabás szerinti menetigazolvány* ellenében l«irkl 

által igénybe vehető. A vonat csak III osztály" 
kocsikból áll. Indul Kőszegről délután 4 ó. 20 peri-
kor s Sopronba ér 7 ó. 07 perckor. 

A múltkor h i r t adtunk ar ró l , hogy a s z o m b a t -

helyi sertéspiacot lezárták. Most értesülünk arról, 
hogy amennyiben a vész elmúlt a piacot is"11'1 

megnyitották. 
könyvpiac i újdonságok. Radó Antal kitiüi • vál-

lalatában, a Magyar Könyvtárban inost jelentek meg 
e következő müvek: Két .Jakobsen — novella. 
Wlassics Gyula: Deák Ferencről; s Reviczky 
Az apai örökség cimii legjelentékenyebb prózai mun-
kája. A füzetek Lainpel K. (Wodianer üal 

kiadásában jelentek meg s Kóth Jenő könyvkeres-
kedőnél megszerezhetők. Miután mind a három 
könyvecske arra van hivatva, hogy a nagyköton' 
séget a legszélesebb rétegeiben megismertesse eze 
Írókkal, azért mi is felhívjuk a három pompás niu* 
az olvasni szeretők figyelmét. 

Jutaio n inas közveti tesenel közreműkod) tanító*' 
nak. A kereskedelemügyi m. kir. miniszter ur a «lju* 



i .pesti ipari és keroskodelmi munka közvetítő inté-
st* (Budapest VIII Józsof ktfrut 36 ) előterjesztése 
folytán több olyan vidéki tanító és lelkész részére 
kiknek közreműködésével az intézet legtöbb inast 
helyezett el egyenkint 50 - 50 korona jutalmat enge-
délyezett. Jutalomban részesültek: Kovács János 
zeiítai, Orosz Gábor csohaji, Uriga Pál gyalári, 
Jurenke Márton jánostelki, Papp János szóvárosi, 
.\taniaerkovits Vlajkó hoinokbálványosi, Ha tg Ke-
zsö oinlodi, Medved Mátyás tárcsói, Uray Gyula 
szucsányi, Hanfi Lőrinc zrinyifalvai, Gruber Kinil 
bródi tanítók, Lörinez István kisbérapáti, Asztalos 
Kálmán fábiánházai lelkészek, Skriba József huszti 
irodavezető és Ausorge Antal zápresíci vasúti pálya-
mester. Az intézet újból kéri ez alkalommal a vi-
déki népiskolák tanítóit, hogy világosítsák fel a sze-
gényebb sorsú földműves és napszámos fiuk szüleit, 
hogy az ipari pályán sokkal jobb sorsot biztosíthat-
nak gyermekeiknek, mint aminőt elérhetnek a cse-
lódkedéssel, vagy napszámoskodással és hogy jelent-
sék bo azokat akik vállalkoznak valamely mesterség 
megtanulására; de figyelembe kell venniök, hogy 
csakis olyan 12 éven felüli fiu számithat a felvételre 
uki ép és egészséges, eléggé erős s testi szellemi 
vagy erkölcsi fogyatkozásban nem szenved, amellett 
szófogadó és fegyelmezett és teljesen megnyugszik 
abban, hogy meg kell válnia a szülői háztól. Egy-
úttal kéri még azon mestereket és kereskedőket is 
akiknek inasra van szükségük s hajlandók azt az 
ellntás ruházat és tanoncviszonyból eredő költségek 
vállalása mellett 4 esztendőre szerződtetni, hogy 
ebbeli szándékukat jelentsék be az intézetnek egy 
levelező lapon. Az intézet azonban megkívánja, hogy 
az illető mester vagy kereskedő jó bánásmódban 
részesítse a hozzá közvetítendő inast, a tanoncszer-
ződésben vállalt kötelezettségeket rendesen teljesítse 
és a tanonctartásra vonatkozó töry. rendelkezéseket 
pedig pontosan betartsa mert ezekre nézve felelőssé-
get vállal a szülőkkel szemben. 

Vidéki hirek. 
A szombathelyi kereskedelmi iskolahoz az érett-

ségi vizsgálatok tartamára Papp Dezső dr. miniszteri 
osztálytanácsost küldte ki a miniszter. 

Eucharisztikus gyűlés Czelldomolkön. E héten 
tartották Mi!tes János gróf megyés püspök elnöklete 
alatt az eucharisztikus kongresszust Celldömölkön. 
A kongresszusra az egész egyházmegye papsága és 
sok ezer hivő ment el. Többek között ott volt dr. 
ILijdu Tibor pannonhalmi főapát, Kránitz veszprémi 
felszentelt püspök és a győri egyházmegye küldöttsége. 

A szombathelyi foreal iskola ügye már annyira 
előrehaladt stádiumban van, hogy igazgatóját 2 hé-
ten belül kinevezi a király. 

A szombathelyi felsőbb leányiskola es a minisz 
ter. Az internátussal egybekötött protestáns felsőbb 
leányiskola létesítése dolgában Zichy János gróf 
kultuszminiszter ugy nyilatkozott, hogy ennek kibő 
vitése érdekében mindent elkövet. 

Palyazat tanítói al lasra. Szombathelyi városi 
iskolaszék az üresedésben lévő tanítói állásra l'J12. 
junius 15-iki határidővel pályázatot hirdet. Bővebbet 
a Néptanítók Lapjában találnak az érdeklődők. 

Öngyilkosság Krenn Béla sárvári máv. gyakor-
nok e hó 23 án délután 5 órakor revolverrel mellbe 
lőtte magát s este 7 órára kiszenvedett. Tettének 
okát még a legközelebbi hozzátartozói sem tudják. 
Levelet nem hagyott hátra. 

Küldjenek nagy markos fogházért . Az évekkel 
ezelőtt nagy port felverő szombathelyi baukmanipu-
látor, a volt néppárti honmentő atya, a nagy nép-
szerűségnek örvendő Udvary Ferenc ismét hallat 
magáról, meginí figyelem központja lett. Csakhogy 
most nem ugy mint ennek előtte. Most nem fogad-
jak fehérruhás lányok, most nem adnak át neki 
csokrot nem ünneplik. De még sem fog teljesen 
egyedül érkezni, mert most is elébe megy egy kül-
döttség, még pedig a magyar állam illetőleg az igaz-
ságügyi miniszter megbízásából, az ország határára. 

Ugyanis Udvary Ferencet egy néhány héttol eze-
lőt elfogták Szmirnában (Kis-Ázsia). Mivel dolgai 
nem évültek el teljesen, azért a in. kir. igazságügy 
miniszter kiadatási elljárást foganatosított ellene mely 
most befejezést nyert avval, hogy a török kormány 
értesítette a minisztert küldjön az ország határára négy 
markos fogházőrt a képviselő ur elé, mivelhogy ő-
nagysága Szmirnában is ellentált s csak nagynehe-
zen sikerült Trom Dávid Ignác urat láncra verni (t. i. 
Udvary Ferenc jelzett nevet használta) a szmirnai 
hatóság embereinek. Ezt jegyzi meg a hivatalos át-
irat. — Udvaryt Szombathelyre hozzák s itt ítél-
keznek felette. Eleintén ugyan Budapesten akarták 
felelőségre vonni, de az ottani ugy már elévült. 

béketárgyalásokat megszüntetni s a parlamontet 
osszehivátta. Még mindig lott volna idő a békére 
hétfőig, de annak ínég csak a remény fonala is meg 
szakadt. Vasárnap nyilván valóvá lett. hogy Návay 
képviselőházi elnök megválik, épen Justhék miatt a 
méltóságától. Még ez sem józanította ki a kis pártot 
s így történt, hogy szerdán megválasztották Tisza 
Istvánt a képviselőház uj elnökévé. Most a parla-
ment numkaképessségónk helyreállítását Tiszától 
várják a munkapárt hivei. Természetesen, hogy sem 
Návay lemondó levelének felolvasása, sem Tisza 
megválasztása nem ment oly simán mint ahogyan 
azt mi itt. leírtuk, de helyszűke miatt csak annyit 
mondhatunk, hogy mindkét esetben majdnem botrá-
nyok és tettlegességek színhelyévé vált a magyar 
parlament. A csütörtöki ülés izgalmait fokoztav a 
szociálisták nagymérvű tüntetése, melyről lapunk 
más helyén számolunk be. Eddig van a politika 
hete, mert újságot nem lehet a szoeiálista párt 
sztrájka miatt kapni, a telefon jelentések meg szűk-
szavúak. 

Veres csütörtök. A Justli párt mellett tüntotett 
most csütörtökön a budapesti szociálisták óriási tö-
mege. Kivonult a munkás nép az utcára, hogy leg-
újabb barátját Justhot és társait éltesso. — Már 
akkor, amidőn Lukács és Justh között a békés 
megegyezés megszakadt, adta ki a szoeiálista párt-
vezetőség a jelszót: általános sztrájk. Ki is tűzték 
a sztrájk napját csütörtökre azaz e hó 23-ára. Fel-
szólították az összes munkásokat, hogy hagyják 
abba a munkát, tegyék le a szerszámot s jöjjenek 
ki az utcára s tüntessenek az általános titkos vá-
lasztói jog mellett. S a munkásság ki is jött. Azt 
mondják 80 — 100 ezerre rúgott a tüntetők száma. A 
Tisza Kálmán térről indultak el reggel 8 óra felé. 
Útjukat a parlament felé vették csoportosan. Minden 
csoportban 8—10 ezer ember haladt. A parlament 
elé azonban nem juthattak, mert a főbb utvonalak 
keresztezéseit a rendőrség emberei zárták el, kikkel 
már útközben is véres összeütközésük volt a tünte-
tőknek. De a képviselő házat sem hagyták védetle-
nül, mert óriási rendőrség, gyalogos katonaság és 
huszárság szállotta meg a kornyéket, de volt is rá 
szükség inert a tüntetők be akartak törni a parla-
mentbe s ezért többszörösen összeütköztek s a hata-
lom kénytelen volt fegyverét használni. Többször 
adtak sortüzet, szuronyos rohamot is többször intéz-
tek a nép ellen, de ez még sem volt^ hajlandó széj-
jel széledni. A tüntetők és rendőrök halottainak 
száma 4 s a súlyosan sebesült 100. Könnyen sérül-
tek {számát egynéhány százra teszik. Csütörtökön 
délután 2 órakor Boda Dezső rendőrfőkapitány jelen-
tést tett a belügyminiszternek, hogy a rendet nem 
képes fenn tartani s azért katonaságot kér. Az e-
gyütt levő miniszterek összeültek s kimondták az 
o s t r o m á l l a p o t o t d. u. 5 órára. A hatás azon-
nal észrevehető, volt, mert a sokaság széled-
ni kezdett. — Érdekes opiródok játszódtak le a nap 
folyamán. Justh, amikor látta, hogy vér folyik ő 
miatta sürgönyt menesztett ő felsége kabinetirodájá-
ba s kérte a mészárlás beszüntetését. - A képvi-
selőházban javában folyt u vita. Apponyi gróf ép-
pen arról beszélt, hogy ő nem ismeri el az olnök 
választást törvényesnek, amidőn hírre kelt, hogy 
künn a tüntetőknek halottjuk is van már, Apponyi 
befejezte beszédét azzal, hogy amig odakinn vér 
folyik, benn nem lehet tanácskozni. Ugyan ily érte-
lemben szólt a többi szólásra engedéllyel biró füg-
getlenségi képviselő is. — Végül a csőcselókről is 
megkell emlékeznünk. Ezek a csatatér hiénái, mikor 
a helyzetet uraltak, rablásra vetemedtek. Behatoltak 
villamos kocsikba s az ott talált fértiak, nők éksze-
reit mind magukkal vitték. Betörtek több üzletbe 
sőt egy postát is ki akartak rabolni, de a rdndőrség 
széjjel verte idejekorán őket. — Amint értesülünk,a 
szervező bizottság megelégelve a dicsőséget, a sztráj-
kot beszüntette. 

Szívesen látott küldöttség. A küldöttségek, kü-
lönösen, ha azok magas személyiségek előtt jelennek 
meg, legtöbbnyiro valamely kívánság teljesítését1 

kérelmezik s csak ritkán hoznak, adnak valamit. 
Éppen ebből kifolyólag gondolhatjuk, hogy mily 
szíves fogadtatásban részesült azon küldöttség, mely 
a minap járult Stockholmban a svéd király elé, aki-
nek az építendő hajóóriás költségeire 12 000,000 
svéd koronát ami pénzünk szerint 15003,(XX) K-át 
ajánlott fel. A dolog ugy történt. A liberálisok be-
látták, hogy a haditengerészet fejlesztésére szükség 
van s azért elhatározták, hogy páncélos hajót épí-
tenek s ennek költségeit meg is szavazták volna, ha 
a konzervativek a kormányt meg nem buktatják s 
így a hajó építését el nem vetik. A liberálisok 
azonban nem hagyták annyiba a dolgot. Országos 
gyűjtést indítottak s egy hónap leforgása alatt 
összeszedték a fenn jelzett összeget, amit szép ládi-
kóban adott át a küldöttség szónoka a királynak. 
A hiányzó 5.000,000 koronát állítólag egynéhány 
nap múlva szintén át tudják adni s igy megépül a 
hajó. 

F o r t ii ii a 
8lektro-3ioskop 

Kőszegen a Marhavislrtéren. 
5 0 0 szemely reszére kenyelmesen berendezett pavillon 

S a j á t v i l lm i .v t«*U ' i » . 

Minden nap teljesen nj műsor. 
Előadás kezdete hétköznapokon este 7 és fe l 9 
ó rako r . Vasár - és ünnepnapokon délután 5. este 

7 és fé l 9 ó rako r . 
Helyárak : I. hely 70, II. hely 50, III. hely 30 
fillér. Gyetmekeknek I. hely 40, II. 30, I I I . hely 
20 fillér. Katónak őrmesterig II. helyen 40, I I I . 

helyen 20 fillért fizetnek. 
M O L E C Z JL. 

mozi-tulajdonos. 

Magyar 4°/0-os koronajáradék 
tulajdonosok figyelmébe! 
A magyar 4Vos korona-

járadék f. évi junius hó 1-én 

esedékes szelvényeit pénztá-

runknál már e hó 20-tól 

kezdve minden levonás nélkül 

költségmentesen beváltjuk. 

Szombathelyi Takarékpénztár r, t. 
K Ő S Z E G I F I Ó K J A 

Király-ut 6. sz 

180/1911 sz. 

Árverési hirdetmény. 
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX . 

t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy 
a kőszegi kir. járásbíróságnak 1912. évi sz. 
végzése következtében Kopfstein Lipót dr. ügyvéd 
által képviselt Budapesti kereskedelmi r. t. javára 
130 K s jár. erejéig 1912. évi április hó 23-án foga-
natosított kielégítési vérehajtás utján le- és felülfog-
lalt és 1527 kor. becsült következő ingóságok, u. in. 
kávéházi berendezés ós italok nyilvános árverésen 
eladatnak. 

Mely árverésnek a kőszegi kir. járásbíróság 
1912. évi V. 102/2 szánni végzése folytán 130 kor. 
tőkekövetelés, ennek 1911 évi julius hó 12. napjától 
járó 5ü/0 kamatai, '/,"/• váltódij és eddig összesen 
53 kor. 30 fillérben bíróilag már megállapított költ-
ségek erejéig, Borostyánkőn leendő megtartására 

1912. évi j un ius hó 8- ik napjának d. u. 4 ó r á j a 
határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók 
ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az 
érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107- ós 108. 
ij-ai értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet 
ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is el fognak 
adatni. Amennyibenazelárverezendő ingóságokat mások 
is le és felülfoglaltatták és azokra kielégítési jogot 
nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi LX.. t.-c. 
120 §. értelmében ezek javára is elrendeltetik. 

Kelt Kőszeg 1912. évi május hó 8. napján. 
Kis Kálmán, kir. bír. végrehajtó. 

Heti krónika. 
E het izgalmakkal, újdonságokkal teljes volt. 

Alighogy felocsúdtunk az egyik meglepetésből, máris 
benn voltunk nyakig a másikban. Kgyik esemény 
érdekesebb volt mint a másik. De vegyük sorra, ugy 
ahogyan egymásután következtek. Nem fogunk poli-
tizálni csak beszámolunk arról, hogy mi is történte 
héten. Sok érdekes dolog, olyan arnoly nem szokott 
előfordulni mindig. Sok tanulságot meríthetünk, ós 
meríthet az ország minden polgára ebből uz ese-
mény dús hétből. — Mint inár jeleztük, Lukács 
László miniszterelnök alkudozást kezdett a Justh 
párt elnök-vezérével Justh Gyulával, az uj válsztói 
törvény irányában, s dacára annak, hogy a minisz-
terelnök két javaslatot is terjesztett Justh elé, Justh 
álláspontjáról az általános, egyenlő titkos választói 
jegtól nem tágított, l'erszo Lukács kénytelen volt a 

Legfinomabb Hcller-féle cukorkák 
és csokoládék, úgyszintén nagy választék 
díszdobozokban a legolcsóbb áruk mel-
lett Nc l i a a i r J ó z s e f , csemege kereskedőnél. 

Keresek 3 szobás bútorozott 
ft^" l a k á s t 

konyhával és mellékhelyiségekkel junius, julius, 
augusztus hónapra, lehetőleg kerttel, ármeg-
jelöléssel. Ajánlatok Kossuth Lajos-utca 21. I. 
emeletre kéretnek Szabó György címére. 

Árverési hirdetmény. 
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX 

t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hog.v 
a kőszegi kir. járásbíróságnak 1912. évi számú 
végzése következtében Kopfstein Lipót ügyvéd által 
képviselt Tör ley József és tsa javára 170 K s jár. 
erejéig 1911. évi szeptember hó 30-án foganatosí-
tott kielégítési végrehajtás utján lo- és felüllóglalt és 
1256 K-ra becsült következő ingóságok u. m.: kávé-
házi berendezés nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árveresnek a kőszegi kir. járásbíróság 1912-
ik évi V. 101/1 számú végzése folytán 170 korona 
tőkekövetelés, ennek 1911 évi szeptember hó 30. 
napjától járó 5% kamatai xU°/o váltódij és eddig 
összesen 58 kor. 10 fillérben bíróilag már megálla-
pított költségek erejéig, Kőszegen leendő meg-
tartására 

1912. évi május hó 2 8 ik napjának d. u. 4 ó r a j a 
határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók 
ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az 
érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107. és 108. 
§-ai értőimében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet 
ígérőnek, szükség esetén bocsáron alul is el fognak 
adatni. Amennyiben az elárverezendő ingóságokat má 
sok is le és felülfoglaltatták és azokra kielégítési jogot 
nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi LX t -c. 
120 }?. értelmében ezek javára is elrendeltetik. 

Kelt Kőszeg, 1912. évi május hó 7. napján. 
Kitt Kálmán, kir. bir. végrehajtó. 



185'912. sz. 

Árverési hirdetmény. 
Alu l í r o t t b í róság i végrehajtó az 1SS1. év i LX 

t.-c 102. §-n értelmében ezennel közhírré leszi, hogy 
a kfiszegi kir. járásbíróságnak 1910. évi 152/3 számú 
végzése következtében dr. Frank Miksa ügyvéd által 
képviselt gróf Erdödy Gyula javára 527 K. 80 f. s 
lár. erejéig! 1910. évi április hó 19-én foganatosított 
kielégítési végrehajtás utján le- és felülfoglalt és 1731 
koronára becsült kővetkező ingóságok, u. m : lovak stb. 
nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a kőszegi kir. járásbíróság 
1912. évi* V. 152 3 számú végzése folytán 527 kor. 
80 fii 1. tőkekövetelés, ennek 1909 évi december hó 
20. napjától járó 5" „ kamatai, és eddig összesen 128 
K 05 fillérben bíróilag már megállapított költségek 
erejéig, Borostyánkőn leendő megtartására 

1912. évi j un ius hó l - ik nap jának d. e 10 ó ra ja 
határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók 
ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az 
érintett ingóságok az 18^1. évi LX. t.-c. 107. és 108 
£ ai értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet 
ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is el fognak 
adatni. Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le- és' felulfoglaltatták és azokra kielégítői | 
jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi LX. 
t.-c. 120. $ a értelmében ezek javára is elrendeltetik. 

Kelt Kőszeg, 1912. évi május hó 9. napján. 
Kis Kálmán, kir. bir. végrehajtó. 

Árverési hirdetmény. 
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. 

t.-c. 102. § a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy 
a kőszegi kir. járásbíróságnak 1910. évi V. 361/1. 
sz. végzése következtében Schneller Aurél dr. ügyvéd 
által képviselt Musser Matyas javára 359 K 88 f. s 
jár erejéig 1912. évi december hó 22 én foganatosí-
tott kielégítési vérehajtás utján le- és felülfoglalt és 
2081 kor. bec-sult következő ingóságok, u. m. : lovak 
stb. nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a kőszegi kir. járásbíróság 
1910. évi V . 361 2. számú végzése folytán 359 kor. 88 
fill. tőkekövetelés, ennek 1910. évi január hó 1. 
napjától járó 5°/o kamatai, V3°/o váltódij és eddig 
összesen 94 kor. 75 fillérben bíróilag már megálla-
pított költségek erejéig, Borostyánkőn leendő meg-
tartására 

1912. évi jun ius ho 4 - i k nap jának d e. 10 ó r á j a 
határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók 
ezennel olv megjegyzéssel hivatnak meg. hogy az 
érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107- és 108. 
sj-ai értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet 
ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is el fognak 
adatni. Amennyibenazelárverezendő ingóságokat mások 
is le és felül foglaltatták és azokra kielegitési jogot 
nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi LX. t.-c. 
120 értelmében ezek javára is elrendeltetik. 

Kelt Kőszeg 1912. évi május hó 8. napján. 
Ki* Kálmán. kir. bir. végrehajtó. 

Árverési hirdetmény. 
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX . 

t.-c. 102. >í-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy 
u kőszegi kir. járásbíróságnak 1911. évi számú 
végzése következtében Schneller Aurél dr. ügyvéd 
általképviselt Rosenstingl Jakab javára 517 K 42 f. 
s jár. erejéig 1911. évi szeptember hó 26-án foga 
natositott kielégítési végrehajtás utján le- és felülfog 
lalt és 1686 K-ra becsült következő ingóságok u m.: 
zongora és bútorok nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a kőszegi kir járásbíróság 1911-
ik évi V. 300/2 számú végzése folytán fenti tőke-
követelés, ennek 1911 évi augusztus hó 7-ik napjától 
járó 6° 0 kamatai »/a

0/o váltódij és eddig összesen 
'.•9 kor. 02 fillérben bíróilag már megállapított költ-
ségek erejéig, Kőszegen leendő megtartására. 

1912 evi jun ius ha 5 ík nap janak d. u. 4 ó r á j a 
határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók 
ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az 
érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107. és 108. 
§-ai értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet 
ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is el fognak 
adatni Amennyiben az elárverezendő ingóságokat má 
sok is le és felülfoglaltatták és azokra kielégítési jogot 
nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi LX. t.-c. 
120 c; értelmében ezek javára is elrendeltetik. 

Kelt Kőszeg, 1912. évi május hó 8. napján. 
Kiss Kálmán, kir. bir. végrehajtó. 
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S Z É N S A V A S Á S V Á N Y V I Z E K 

H m Á L Y A 
Főraktár Janosa Gyulánál. 

NYERSOLAJ 
SZiVÓGÁZ 

DIESEL 
BENZIN ÉS LOKOMOBILOK 

Védjegy: „IIor|?onjr". 

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

pótltka 
egy régjónak bizonyult háiis/.i»r, mely már sok tr ót* leg-
jobb bedörzsolésnok bizonyult kösz vénynél, osuznál m 

mi meyhuleseknél. — 
Figyel mexteté*. Silány hamisítványok miatt bevásár-

láskor óvatosak logytink és csak olyan eredeti üveget 
fogadjunk el, mely á „Horgony" védjegygyei ée a Rlohter 
°*,fQ,,gyíP»Spl ellátott dobozba van osomagolva. Ara üre-
gekben K -.80, K 1.40 ée K 2.- ée úgyszólván minden 

K>'"gyufrurban kapható. 
Főraktár: Törik Jótsef gyógyszerésznél, Budapeit 

Dl Richter gyógyszertára u „Arany iroszlanboz", 
Prájrában, KlisaMhutrmsse ft neu. 
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SZÁLLÍTÁS 

KEDVEZŐ 

FIZETÉSI 

FELTÉTELEK 

MESSZEMENŐ 

JÓTÁLLÁS 
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Csak akkor 
v Jodi , ha 
ilyen é j ^ f 
zsákban 

Hamisitastol 
szigorúan 
ovakodjunk 

van es ere-
deti olom-

zár van 
r a j t a 

M nden zsak 
ta r ta lomje l -

zessel van 
el látva 

Ó R Á K ÉKSZEREK 
GRRMOFOMOK c Lf MEZFH 

RÉ5ZlETFÍZETÉ5REÍ5f 
10 evi jótállás mellel! S 

MapyarortiaRon legolcsóbban kaphatók 

TÓTH JÓZSEF 
CMRONOnt riR (S HllOfiAS GYÁRI NflGTRAKIRKÁBAN 

SZCGCD Dugonics tér H / R . 
] StamtaU*rkMWKfcvri 0raja«tások 5 latolta atVl 
AkÉPES RRJEGVZéK INGYEN ÉS BÉRMENTVE 
4 L e m -aa ni -w.-

B U T O R Ö H 
Hálók, ebédlők, uriszobák, szalónok. telje>. szil|0j. 
kávéház, vendéglő és kastélyberendezések, vus- ús r .

a' 
bútorok, siőnyegek, fÜRRÜnyök, csillárok és zomm^J 

. : : : : : : : : : szállíttatnak bárhova . * 

I t Ó H z p ó n z ó f i , v n g y r o n <n< i v m 

«»löii.vf>w I i z o t é s i 
Díszes nagy butoralburn 1 korona. Teljes beren.le/.esn i 
: utazó mintákkal diimsntesen Itiiidotik bdrhovj. 

M o d e r n l a k b e r e n d e z é s i v á l i a i a t 
BUDAPEST, 117., GERLÓCZY-UTCfl 7. SZ. 

(Központi városháza mellett). 

DREZDAI MOTORGYÁR RESZV. TÁRS. 
némelorszdg legrégibb, legnagyobb motorgyára 

VEZÉRKÉPVISELŐ: 

GELLÉRT IGNÁC és TÁRSA 
BUDAPEST, V.. KOHÁRY-UTCA 4. 

(AL KOTMÁNY-L'TCA SAROK.) 

Ó m k í I r á " vá# : í i s ! 

STOCK-
COGflTAC 

MEDICIN AL 
hivatalos ó'ómzarrd ellátott 

palackokban mindenütt k .phato 

C A M I S é s S T O C K 
gosüae iaü g y i r i b á l 

B A R C O L A . 

Óvakodjunk a 
hamisításoktól! 

Valódi Stern^^VUHoi védjegyű. 

Thomassalak fojzfcrsivas mutrápya 

Cipőm szép ós tökéletes, 
Benne já rn i élvezetes, 
Mer t ha cipőt szegzek, varrok, 
Raj t ' van 

IS o 1 m \/i 1 m n e ü Thomasphosphatfabriken 
r\ tt I 111 tl I V 1 I I I I U o BÉRLI n, vezérképviselöje 

B u d a p e s t , V I , A n d r á s s y - u t 4 9 . 
Különösen a jelenlegi rendkívüli olesó árakra figyelmeztetjük 

a vásárlókat! 
k a n o s u k « s i r o k . 

Swarcz József és Társa 
B u d a p e s t , V á c z i k ö r ú t 5 3 

Alapítási ev 1883 
s z a b a d a l m a z o t t Ventzk i G ö z t a k a r m á n y f ü l l e s z t ö 

05, 100. HiO, ;100 és 020 liter űrtartalom. 
Fülleszt 4 0 6 0 perc alat t . 

Hordozha tó pá l i nka - fozö üs tök 
100-400 űrtartalom 

az uj szeszadó törvény előírása szerint. 
Ango l ma rha - és lóny i ró gépek és o l lók . 

K O M B I D É T 
« J A T E K 

A s z a l o n b a n és a g y e r m e k s z o b á b a n m i n d e n ü t t ot t legyen 
m e r t k i c s i n y t és n a g y o t , f i a t a l t és ö r e g e t , s z e g é n y t v a p 
gazdagot egyaránt mesésen szórakoztat. Mindenütt kapható 

ÁRA 1 KORONA. 
G y á r t j a : a „ C s e r é p g y á r " R . - T . , K i s m á n y á n . 

Minden nagyobb városban á l landó bizományi raktárt óha iK*" 
tartani , c célra óvadékképcs és agilis képviselőket keresunk. 

A budapesti raktár telefonszáma I70-6N. 

F O R H I N " - n a l p e r m e t e z , 
- s z ö r 

K e v e s e b b 
a g o n d , 

-szor 
K e v e s e b b 

a í i i u n k a , 

- s z o r 
K e v e s e b b , 
amunkabér! 

mert a „ F O R H I N " a 
j C sokszorta megjavított 

B O R D Ó I K E V B S E 2 
kesz állapotban! 

Nagyon erősen tapad a noiWe3 levelre u-

Bármily harmatnál permetezhet vele. 

Semmi üledéke nincs. Számtalan e l i s m e r ő 
nyilatkozat! 

Kérjen ingyen és bérmentve leírást a 

FORHINuyar,űl' Buda"í:'i" 93 
GvArtjuk a/-«l<ligdr. Aschenfcrandt r/glmia1"' k''l'"" " 
R é z k é n p o r t ós Boi d ó i p o r t is-

Nyomatott Kónai Kiigycp könyvnyomdájában Kőszegen. 
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