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Békés munkára

S ha elismerte a város képviselőtestületének t ú l n y o m ó többsége, hogy az utolso es/.tenvan s z ü k s é g ü n k , — ez biztosítja a haladast, a dők békés m u n k á j a megnyerte tetszését, megj ó eredményt, •— a város fejlődésére és igaz- elégedései olyannyira, hogy impozáns megnyilatkozással és erős akarattal e melle állt most
gatásara irányuló eredményes tevékenységet.
Hosszú időn át szünet nélkül tartó sze-i is, akkor a további békés munka és a békés
mélyes- és párt tusák megakasztották e varos j m u n k á t ó l varható eredmény azt követeli, hogy
fejlődését
Majd ez, majd egy m á s polgármes- ezt ne csak a béke veszélyeztetésnek pillanatater próbálkozott, majd ez, majd egy más párt- ban jutassa kifejezésre, hanem támogatásának
vezér vagy tekintelyes tagja a képviselőtestü- erős erkölcsi vértjével fedezze ennek zavartalan
letnek igyekezett irányt szabni, — hiába volt; folytatását minden alkalommal, midőn városi
az egymással való versengés, a m u n k a meg- ügyeket tárgyalnak.
akasztasa, megnehezítése, személyes támadások,
a választásoknál nagy harcok árán eleit majd
ilyen m a j d amolyan i r á n y z a t ú csoportok alakulasa. lehetetlenne tette a céltudatos, biztos
irányban
haladó
munkakifejtést és ez
volt
oka annak, hogy hosszú időn at sárba rekedt
szekér gyanant vesztegelt a varos minden fontos ügye.

E z legbiztosabb záloga annak az elerésére,
amit m i n t láttuk, a higgadt és vezetesre hivatottak m i n d a k a r n a k : a békés munkásságra,
mert egyedül csak ez biztosithat továbbra is
üdvös eredményeket.

Városi közgyűlés.
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fillér
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drban

meg.

még mi magunk som. Csak annyi bizonyos, hogy
nem olyan volt, aminőnek képzeltük, vártuk s amilyennek látni szert.-ttük volna
Fődolog különben az, hogy a esekélyszámu
közönség mégis jól mulatott, — különösen azok,
akik éjféi után is ott maradtak s beleilleszkedvén
az adott helyzetbe, hajnali négy óráig tartottak ki a
lustán zen é h banda mellett. (Máskor ilyenkor végződött a szupécs irdás!)
Az első négyest 34 pár, a másodikat éjfél után
pár táncolta kapui János rendezése mellett.
Az éjféli szünet alatt Horváth Sándor kissé
szorgalmasabban liu/.t i a megszokott régi nótákat;
a kétszeri szedést valahogy ki kellett érdemelni.
Fogjuk rá. hogy kiérdemelte A pincérek sürogtekforogtak az aszt ilok körül ,s aki a vendégek k'>zul
jól feltalálta magát és in iga ment a konyhára magáink tálaltatni, az elég hamar jutott a kétségtelen
jó és Ízletes ételekhez, meg egy korty borhoz.
Egy kis hajnali víg mulatozásra nem maradt
senki. Egyszerre, akár csak parancsszóra, megindult
a kis bálozó társaság és oly sietve hagyta el az
„összes termeket" mint dráma után a színházat.

Pedig nem volt dráma. Ellenkezőleg. Oromjáiék
11)14 január 20.
F ü g h Karoly munkabírását megbénította a
| volt. Ezer koronán felüli bevételt eredményezett a
A városatyák ez évi első ülése öl percig tartott.
| nem mulatók és otthon maradottak kegyességéből;
Markovits-csoport.
Egyetlen tárgya a polgármesteri állasnak helyetteltulnyomólag ezeknek jegymegváltása biztosította
Tipka Ferenc városvezetése kellő támoga- sítéssel való betöltése volt. leljes egyhangúsággal legdább az anyagi kedvező eredményt. Az óvodának
tás h i á n y á n a vállalkozásokban való tartózko tortént a döntés Ott hol az emberek egyetértenek -erre volt szüksége. Elismerés illeti a város közönsénincs is tobb időre szükség, — bármilyen fontosságú
gét, hogy ha már nem volt kedve eljönni mulatni,
dásra volt karhoztatva s mikor a gazdasági és
is legyen a tárgy. Ez a csekély öt perc is azonban ug.v legalább jókedvűen adakozott a jó célra.
pénzügyi
kezelés
organizálására
Waisbecker nagyjelentőségű. Először is abban, hogy milv lelkes
Minthogy pedig egy farsangi tudósításnak az
János
segítségével
próbálkozott,
éppen ebbe hangulatban nyilvánult
meg a képviselőtestület
is
egyik
kelléke, hogy a jelenvolt hölgyek névsora
egyhangú döntése, — másrészt meg abban, hogy
bukott el.
fejezze
be,
e felesleges szokásnak mi is eleget teSissovics Miklós sokatakaró programmja nagy erkölcsi elégtételnek tekinthetik azok, akik a sziink. Legalább meglátják, hogv ki nem volt j»den.
város eme kétségtelen közakaratát komoly elhatároabba merült ki, hogy mindenkire
hallgatott, zással érvényesítették, — iz is, akinek e bizalom
Leányok: liieber Ella. Enders Margit, Frevler
mindenkit kielégíteni próbálkozott, csak közvet- megnyilvánulás szólt. Valatnennyüukuek meg nagy- Mili. Jahu Zsófi. JamborfTv Tea, Horváth Ida. Hor
len munkatársait, mint a viszonyok alapos isme- értéku azért, mivel ez a közmegelégedést kellett váth Anna, Hüherth Janka é» Etel, kovács Mici,
kőszegi Ilonka, Márkus Lili, Popper Berta és Böske,
rőit, nem vette figyelembe, ami végre teljes közszolgálatnak változatlan folyatását jelenti mind
Simon
Anna és Miéi, t^uell Mici, Kóth Irma, Skriba
addig, míg fontos körülmények nem teszik szüksémeghasonlást idézett elő.
Jolán,
Töpfer
Elza.
gessé a másirányu intézkedést s ha ez bealland,
Egyedül A u g u s z t J á n o s helyettesítő veze- akkor is bizonyára a higgadtan gondolkodó, vezérAsszonyok: Eitner (iusztávné, Ilorcz Ödönné,
tése emelte ki a várost a hosszú tespedesből, letre hivatott férfiak komoly tárgyalása alapján létre dr. Hegedns Jánosné, tíaál Józsefné, Huberth károlyaz órokós pártviszalyból, a semmittevésből, az jott elhatározások lesznek döntők e város irányítá- ué, Jámborffy Antalné, dr. k <váes Istváuné, kőszegi
'Józsefné, Kuttel Dezsőné, Eendvay Lajosné, dr. Lauingadozó tervezések tekervényes hínárjából, a sában.
I Manóirt,
A rövid közgyűlés lefolyása a következő volt. ringer Jánosné, Lóránt Ojuláné, <
pénzügyi s gazdasági kontárkodás sokszor szoKóth
Sándorné,
ifj.
Kónui
Frigyesné.
Seháffer
l.ipótMintegy 10 városi képviselő (távolmaradásukat
né, Seháffer (iusztávné. l'nger Elekné, l'nger kámorú allapotaból.
többen kimentették azzal, hogy Auguszt János he
rolynó, Wentzl Edéné, Wichnal Antalné.
S miért éppen ő ?
lyettesitéséhez feltétlen hozzájárulnak) lelkes éljenSokkal érdekesebb len ti" talán a n e m táncoló
zéssel üdvözölte a délután pont fél ötkor a terembe
Nagyon egyszerű a felelet.
és
csak
v á l o g a t v a táncoló urak névsorát közölni,
lépő alispánt, ki szívélyes szavakkal üdvözölvén a
Mert a képviselőtestület feltétlen bizalom- képviselőtestület megjelent tagjait, előadta i k »z — de Isten mentsen az ilyentől. Még ezt a kevés
mal volt irányába. Mert j ó a k a r a t ú támogatas gyűlés tárgyát: az üresedésben levő p dgarm'steri táncost is elriasztani? Szépen ránk t á m a d n á n a k
a hölgyek. Eire bizony nem provokáljuk Őrizzék
békés m u n k á s s á g o ! biztosított neki.
E békés állásra helyettest kell választani. A jegyzőkönyvmeg ezt maguknak arra az időre, mikor majdan —
m u n k a eredménye m i n d a z , ami az utolsó évek- vezetésére Jambrits Lajos li főjegyzőt, a hitelesítés- házi szükségletre alkalmazhatják.
ben történt. Ez eredményezte, hogy regi vá- re dr. Süir L íjos, dr. I >reiszker József, Terplán
körnél Pfeffel János ós Szova Ferenc képviselőket
gyak, régi tervek egymásután szerencsés meg- kérte, mihez a közgyűlés hozzájárult.
oldassál jutottak a megvalósuláshoz. E békés
Egyhangú lelkes éljenzessel Auguszt János
m u n k a hozta meg a városnak igazi városias eddigi helyettes polgármester nevét hangoztatták,
hm4
Hirdetmeny
jellegét. E békés m u n k a i d ő alatt sikerült lerak- mire az alispán határozatilag kimondta, hogy a
közhírré teszem, hogy a m kir. kereskedelemni a további haladásnak alapvető pilléreit. E képviselőtestület Aiuruszt Jánost választotta meg ügyi minisztérium 9476 1913 </.. rendeletével a motora helyettesite re, kit örömmel üdvözöl újra e tisztbékés m u n k a b a n konszolidálódott a pénzügyi ségében, minthogy eddigi működése is oly eredmé- benzin árát f. évi március 31 iki határidővel, méterhelyzet. E békés munkaeraban annyi sok nagy- nyeket ért el minden irányban, ami ezen ina egv- iiiázsáiikint 24 koronában állapította meg.
kőszeg, 1914. január hó 21.
szabású m ű nyert befejezést és az adó m é g s e m hangulag megnyilvánult i izalumra méltóvá teszi,
Attguszt
.lánotlf polgármester h.
lett t ö b b mint a megelőző időben, mikor semmi ürömét fi-jezi ki a képviselőtestületnek mai egyhangú
elhatározása felett és a számos megjelenést is meg
sem történt.
köszönve, uz ülést bezárj i. (Az alispánt lelkesen 231 !M4
Hirdetmeny
Ne csodáljuk tehát, ha a város közakarata éljenzik.)
az állitákötelesek sorshúzásáról.
még továbbra is az ő vezetéséhez ragaszkodik.
Az ülés bezárása után a képviselőtestület szá
Az
1*93
ban született kőszegi illetőségű hadAz ő személye a békés munkásságot jelenti. A mos tagja még ott maradt a teremben, kikkel az
kötelesek
felhívatnak,
hogy f évi február S an d. e.
alispán még hosszan elbeszélgetett. Az esti vonattal
bekes m u n k a pedig az eredményt.
9 órakor a városkapitányi hivatalban megtartandó
utazott vissza székhelyeié
,
A képviselőtestület t ú l n y o m ó többsége a
sorshúzásra vagy személyesen, vagy megbízottjuk
békés m u n k á t akarja. A varos érdeke is ezt
által képviselve megjelenjenek,
kívánja. Ezt kötelesek respektálni azok is, akik
kőszeg, 1914 január 24-én.
— 1914. január 17. —
a jelenlegi városvezetéssel elégedetlenek.
Kűfipgi Júlfitf rendőrkapitány
E tekintetben is okulhatunk a mult tapaszNagyon kedélyes szép mulatság volt. Elég jó
Hirdetmeny.
talatain. Üe okulhatunk az ország sivár par- anyagi eredményt is hozott Még sem volt olyan si- 2r»4 HM4
került,
oly
nagyszabású,
oly
meleg,
vig
és
oly
barátlamenti
helyzetén is. Ö r ö k ö s veszekedéssel,
Kőszeg
kir. város polgármesteri hivatala
ságos, mint máskor tapasztaltuk.
közzé
teszi,
hogy
.iz
adó befizetések ezentúl minden
kakán is csomót kereséssel, okvetetlenkedéssel,
Talán azért, mert nagyon sokan hiányoztak,
hói
szerda
s
szombat
napján történhetnek.
akadékoskodással nem lehet se egy nemzetnek, kiknek távolmaradása feltűnt. Talán azért, mert a
Kivétel minden adónegyed, vagyis minden év
sem egy varosnak boldogulásat előmozdítani.
rendezőség nem igyekezett a táncoló fiatalságot kezfebruár hó, május, augusztus és november hónak
A
békés
munka
nem jelenti azt, hogy^ dettől fogva azélenkebb részvételre serkenteni. Talán I -ló ik napj i, e napokon min iig történhetik adóazért, mert a terem körül ülő közönség szinte fogazért
ne
legyen ellenzék, vagy ne lehessen!
befizetés
vacogva didergett a falakból kisug rzó hidegtől. Talán
Azért történt oly igtézkedés, hogy a személyvalakinek valamit opponálni. De az nem ter- azért, mert nem volt sem m 'gszokoitan fényes, sem a
zet
egvebb
hivatali teendőit elvégezhesse,
jedhet tovább, mint az ellenkező vélemények kiadott jelszónak megfelelően egyszerű, hanem inkább
kőszeg,
1914- január hó 17-én.
tisztességes megnyilatkozásáig.
Ezentúl pedig mindkettőnek vegyuléke Talán . . . azaz ne adjunk
AlUJiUtit Jánost polgannesterh
fel annyi talányt, hiszen ugy sem találja el senki;
meg kell nyugodni a többség akarataban.

Varoái agyek.

Az ovoda-estély.

Ez az első eset, hogy az ifjúsági énekkar ily töké hogy szemünkre veti: „ k é t k ö t e l e s " kiírásával nem
voltunk elég diszkrétek, lévén ilyen csak kettő e városletes előadásban ad elő nagyszabású énektnüvet.
ban. tehát nyilvánvaló, hogy kicsodák. — Csakhogy
A túzoltok alarcos balja február 7 én lesz.
Az evang
felsőbb le ínyiskola látogatására «'
mi „ k é t i p a r o s t " irtunk s most, liojy a hívatlan
Minthogy
más nagyobbszabásu mulatság aligha lesz,
héten városunkban időztek Berzsenyi .'enő dunántúli
prokátorság réven a „G. A." irta azt ki, hogy „két
egyházkerületi felügyelő, líyurátz Ferenc puspok és ezt az alkalmat kell megragadni a közönségnek, ha k ö t e l e s " , n e m mi, hanem ö volt a leleplező, a
Vargha (iyula vömóczki esperes), a leányiskolák fel- mulatni való kedve van. Ha pedig nincsen, akkor is diszkrecziót megsértő. A védelmébe vettek bizonyára
ügyelője.
A tantestülettel együtt iskolaügyekben menjen el az álarcosra, hol néhány víg órát mindig nem is köszönik meg ezt az agyonprokátoroskodást,
tanácskozás volt és a leánynevelő intézet tobb osz- szereznek az ilyenkor tréfás meglepetéseket rendezők. a „G. A." azonban azt a tanulságot merítheti belőle,
tályát is látogatták. A tapasztaltak felett teljes elis- Hogy mi lesz az idén, arról még nem hallottunk hogy sehogysem illik hozzá a más lap elleni kirohaA
inorésuket fejezték ki Bud.iker Károly intézeti igiz- semmit. No de akkor nem is lenne meglepetés
nás, — annál kevesbé, mert saját lapjával bizonyíttűzoltók
mindig
szereznek
ilyet
Bízzunk
ebbe
most
is.
gatónak és a tanári testületnek.
hatnánk, hogy sokkal jelentéktelenebb s mégis kényeEljegyzesek Már erősen benne vagyunk a far- sebb (!) termeszetii dolgokat az egész név közlésével is
Királyi elismeres Terplan Kornélnak. Már közöltük azon sajnalatos elhatározását Terplan Kornél sangban, de a hymenhirek mégiscsak nagyon lassan közzétett, — de megtanulhatja azt is, hogy ha már
jarasbiróuak, hogy nyugalomba vonul. Magas kitün- kerülnek a házasságok hirdető tablájára. Eddig védelembe vesz valakit, legyen óvatosabb, ne okozzon
tetés érte ezen alkalomból a közszeretet be ij álló ki- Maitz Ferenc és Sehek Anna, Kampits (iyula és abból azoknak még kellemetlenebb helyzetet. Most
tünő férfiút, városunk kiváló polgárát. Őfelsége a Keiner Franciska, Vagdal József és Uuisz Anna, pedig vegye tudomásul még azt is, hogy nemcsak
király, Kinek nevében évtizedeken át teljesített bírói Fajt l'ál és Fuisz Lujza, Klein János és Paszner nem irtuk, hogy „két köteles", hanem akikről szó van
funkciója alatt Ítélkezett, saját kórelmére történt Teréz közeli lakodalma vati kihirdetve, ebből is kettő nem „két köteles". -- Lám, a felesleges prokátorkonyugalombavonulása alkalmával
elrendelte, hogy nem itt tartja. J ó lesz sietni a lobbi készülődökuek. dással így sül fel az ember. Nem kell mindjárt min>k évi hu es buzgó szolgalata elismeréseül, leg- Már csak 4 hétig tart a farsang Fe lig áz á házas dent elhinni! Ilyen szigorú kollega csak akkor legyen,
felsőbb elismerése tudtul adassék". Mint értesülünk ságkotésre való idény és nem április elseje!
ha maga nem követ el hibát. Ismerhetné azt az általa
végleges felmentésének leérkezése után a bírói és
A katonii korház pavillonra 1 eérkezett ajánlatok elég sokszor dúdolgatott nótát: „Menschen, Menschen
ügyvédi kar bu 'siilakoin.it rendez tiszteletére. Fhhez felbontása e hó 28-án délben fog végbementi:, a sei" m'r alle, Fehler hat a jeder gnua".
bizonyára a hivatalos varos is örömmel fog csat- városi tanács es a gazdálkodó es pénzügyi bizottság
Vigyázatlan hajtas folytán összeütközött a s irlakozni, hogy a kartársakkal együtt ünnepelhesse meghívásával a városház tanácstermében.
kert mögötti keskenyülő uton l'iros István bozsoki
a/t, ki'.ek .1 város közügyeiben való részvételében
Könyvtár vizsgalat. A kőszegi kath olvasókör lakos szánkója Márk lános alsopul.vai fuvaros pg\
inág továbbra is számit.
és a kőszegi gazdakörnek adományozott könyvtárnak fogatú kocsijával, mely a szemközt jövő gyorsan
Csaladi gyász erte dr. Fodor Antal volt szolga- megvizsgálását rendelte el a vármegye. A megvizs- haladó szánkót nem tudta elég gyorsan elkerülni,
bírót, most varmegyei jegyzőt. Kdes atyja Sátoralja- gálást a napokban ejti meg egyik városi kiküldött. illetve már elkésetten próbálkozott erre. A szán
újhelyen, hol leányánál időzött, elhunyt Kőszegről
Uj kantinos a katonai alrealban. A kőszegi emiatt felborult, rúdja eltörött, utasai kiestek és a
is számosan fejezték ki részvétüket.
katonai alreáliskolában a kantint Kneifel Jánosné lovak is ugy elvágódtak, hogy lábaikon súlyos börlehorzsolasokat szenvedtek. Az arra járt rendőrVolt birosagi jegyzőnk, Szeleczky Gyulát, ki tobb vette át.
éven át ott működött, azután a törvényszéknél SzomNoi divatüzlet nyílik Kőszegen a Várkor J-'l kapitány vette fel e tényálladékot s mivel Schedl
bathelyen, őfelsége most albiróvá nevezte ki a német- szám alatti
Kopfsteín-fele házban. Az üzlet tulaj vendéglős az alsópulyai lógattulaidonost igazolta, ez
uj vári járasbir isághoz.
donosa Andortí Hermina, ki a hatóságtól iparenge- ellen a további eljárás niegindittatott.
A lovoldozo szolusmun^asra m -g emlékezni fog
Tóth Sándor őrnagy eloadasat a balkan háború- délyt kapott.
nak.
aki
a mult évi sziireteléskor olj vigyázatlanul
A
rendőrkapitány
a
hetekkel
ezelőtt
ellene
tett
ról, mely Szombathelyen is oly kiváló tetszésben
lövöldözött
egy flóbert fegyverrel, hogy az uton jár.
meggyanusitások
tárgyában
nyomban
fegyelmi
vizsrészesült, itt Kőszegen is megtartotta hétfőn a helyTorda
Franciskát
ért • egy golyó, melytől súlyos
gálatot
kert
maga
ellen,
ezt
tehát
el
kellett
rendelni.
őrség tisztjei és a főgimnáziumi t:mári testület elölt
Itt is nagy figyelemmel hallgatták a mindvégig ér- Ö az ellene megjelent támadó cikkek ellen is tett testi sérülést szenvedett. Gondatlansága miatt feledekes előadást, itt is zajosan megéljenezték a kitűnő feljelentést. Magától értetődik, hogy ezeket is tárgyalni lŐM'gre vonták ezért Krug Gusztávot a szombathelyi
kir. törvényszék el itt, hol túlnyomó enyhítő körülelőadót. A közönség körében igen sokan sajnálják, fogják, ha nem is közöljük minden héten újra.
A hadhotelesek snrshuzasa február hó 8-án mények figyelem be vétele vei csak két n ipi fogházr i
hogy az előadás ilyen szigorúan zárt körben történt.
C
Ítélték, de enii 'k a végreh íjtását is felfüggesztették
A polgári kaszinó mult vasárnapi közgyűlésén délelőtt J órakor lesz a rendorkapitányi hivatalban.
egy
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dr. Stúr Lajos elnök előterjesztette az egyesület évi
többet
lövöldözni. Ezer szerencse, hogy nagyobb
Országos
allatvasar
lesz
jövő
szerdán,
kirakodó
jelentését és számadását, valamint a folyó évre szóló
baj
nem
esett. Okulhatnak ebből a szokszor könnyel
vasár
nélkül.
A
helybeli
iparosoknak
joguk
van
kiköltségvetést, melyeket a jelenlevők mind helyeslőrnüen
fegyvert
fogok s szüreteléskor puffantok.
rakodni
is.
leg tudomásul vettek. Ezt követte a tisztikar, választA
fiatalkorúak
bírósaga
lépett
ez
évben
életbe.
Vegzetes szerencsetlenseg okozója lett ismét a
mány és vigalmi bizottság választása. Frevler Lajos
indítványára dr. Stúr Lajos egyhangúlag újra elnök- Ilyeneknek bűncselekményét kizárólag az e célra ifegyveirel való vigyázatlan elbánás. Csütörtök éjjel
ké választatott. Alelnökök lettek : Tóth Sándor őr- kijelölt törvényszéki bíró végzi, a törvényben meg- vonaton súlyos fejsebbel hozták be az itteni kórházba
nagy. I'felfel dános kir. közjegyző, háznagy Klasánszky állapított messzemenő humanizmussal, melynek az Halogh József felsőlászlói állomásgyakornokot, egy
János, pénztáros Szakonyi István, titkár ilj. dr. Stúr a célja, hogy a bűn lejtőjére kerüli fiatalkorúak erőteljes 20 éves csinos fiatal kezdő vasutast, egy
Lajos, könyvtárosok Brunecz Géza
és
Takács lehetőleg a javulás útjára vezettessenek. A rendőr- szombathelyi gyorsvonati kalauz fiát. Hiábavaló volt
József. Választmányi tagokul: Auguszt János, Frevler hatóságok eljárását is szabályozza az uj törvény. A minden segítség. A fejébe hatolt golyó agyroncsolást
Lajos. Freyberger Sándor, Fruchtl Kde, Hass Kezső, hatáskörébe tartozó kitiagásokbau i házi és iskolai okozott s reggeire meghall. Eleinte öngyilkossági
dr. Hegedűs János, dr. Szemző Sándor régi tagok, fegyelemre való vezetes és elleuőrzes, az étkezés szándékra gondoltak, de a vizsgálat kiderítette,
uj t.igokul Szerdahely Karoly, Budaker Károly, megvonása idejére való őrizetbevétel, a dorgilás, hogy éjjeli szolgálatban a nála látogatáson levő
lírabovszky Lajos es Thold Dezső főhadnagy. Meg a gyermekmenhelybe és javítóintézetbe való elhelye- Bögöti Sándor tanítónak magyarázta a szolgálati
alakították még a vigalmi bízott ágot az egyesület zes alkalmazható, de mtézkedhotik a családi korból forgópisztoly z ivárszerkezetet s hogy annak feltétlen
ifjúságából, mely a kaszinóban rendezendő estélyek való elvonás és az atyai és gyámi hatalom meg- megbízhatóságát mutassa, halántékának
irányítva
szüntetésére is. Nagy városokban sok dolgot ad ez
ről é> előadásokról f:»g gondoskodni.
nyomkodta a ravaszt s az mégis elsütötte a fegyaz uj igen komplikált eljárás a hatóságnak és fiatalA polgári kaszinó, mint értesülük, farsang utol- korúak bíróságának, de kétségtelen, hogy a bűnö- vert. Temetése tegnap délután volt a helybeli
8o hetében kaszinó éstélvt szándékozik rendezni s zésre csábított és hajlammal bíró ifjúság megmenté- temetőben.
A ludadi állomás várószobájában feküdt az alloezt követőleg gyakrabban is rendez egyszerű társas sére sok jó eredményt fog felmutatni.
másvezetö leányának szép kis téli kendője. Nagyon
összejöveteleket, ugy mint néhány évvel ezelőtt,
Berkocsitulajdono-ok es alkalmazottjai február megtetszett a vidéken jarl Kőszegen lakó egyik ci
mikor ilyenek rendezése a kaszinóéletet régi óhajelsején
a sorkei ti helyiségben „zártkörű" bált ren- gányasszonynak, no meg a nagy hideg miatt is
tasának meglelelően fellendítette, a tagok számat
deznek.
Egy nagyon örvendetes estmény, inert azt azzal együtt szállt fel a vonatra. Feljelentésére a
szaporította, jövedelmeit gyarapította. A kaszinó
mutatja,
hogy a tulajdonosok és „alkalmazottjai" rendőrség kinyomozta a tettest, ki azzal védekezik,
tagok körében bizonyara szívesen fogadjak e hírt,
között
dicséretes
egyetértés létezik, hogy azonban a hogy csak otthon vette észre a „tévedést", ugyis
mert ez egyúttal a társ is élet élénkítését is jelenti
közönségnek
is
„házhoz
szállítják" a jegyet, vagyis, visszaadta volna Talán elhiszi neki a járásbíróság
s erre valóban szükség van.
hogy báljuk költségeit a közönség fizesse, ezt ahova megbüntetés végett feljelentetett.
A vasutas arv.haz helyi bizottsaga tegnap dél- kevésbbé értjük. No de a mi közönségünk jó és
után Fruchtl Kde elnöklete alait meglátogatta a türelmes. Ilyen célra is inegpumpoltatja magát, .ló
vasúti árvaházat, megtekintette az összes helyisé- a bérkocsitulajdonosok kai és alkalmazottjaikkal jó
geket t» ázok állapotát, meghallgatta a vezetőséget ábou élni. I ) e mi I h s z a közönséggel, ha ezt a többi
u* a növendékek ügyeiről tudakozódott, végül pedig iparosok is így folytatják. Mészárosok, vendéglősök,
értekezletet tartott a nagykiterjedésű kertben léte pékek, kéményseprők, újság- és tejkíhordók, favágók,
sitendö öntözési műveletekre vonatkozó költségvetés fuvarosok, mezőesözök stb. stb zártkörű balja v —
tárgyában. Ezen eljárásáról értesítést küld a buda Istenem, kibírja-e ezt a publikum?—
pesti k*>/ponti vezetőségnek.
Me/eladasok korul hamis árunak a becsempéH.daloias. F hó 16-án hunyt el hosszas bete- szését tapasztalta a rendőrség. A kinyomozott egyik
geskedés után városunk egyik általános és nagy vidéki elárusító árujából vett mintát a vegyvizsgalat
kozbecsuléithen álló polgára, Sváb József, volt városi hamisítottnak véleményezte. Ez alapon megbüntetteadóügyi tisztviselő s háztulajdonos, életének f>4 ik tett, az ismétehirusitó kisboltos pedig menten becsak átért wigtdM nevét a Kathévében. Az elhunyt éveken át kitűnő szolgalatot szüutette a mézzel való kereskedést. 10 héten egy
ralnar-féla Knaipp malétakévéval
kapcsolatba hoxnl, mlval a Kathralteljesített a tárosnak, így a gyászeset általá- niasik kisholtostól újra mintát vett a hatóság. A
nar téUfl. >|éiué|M és Igáién
nos és mély részvétet keltett. — Az elhunytat a fogyasztó k' zonseg jól teszi, ha bármily élelmiszernépstarű Nak
fajdalomtól mélyen megtört özvegye, egyetlen lia, nél észlelt gyanús körülményt feljelent. A feljelenSváb Józsdf veperdi r k. isk. tanító s neje, valamint tőre ebből semmiféle hátrány, kellemetlenség nem
két ki* unokája siratják. Temetése vasárnap ment származik, de jó szolgálatot tesz a helyi piac megbízhatóságának s az embertársak egészségének
végbe nagy részvét mellett. Nyugodjék békében !
Vigyázat
megóvására.
Navmtgyarositas <irunberg Margit az. evang.
a mai drága IdőkAz ejjel trkezó utasokra vonatkozólag a várfelsőbb leányiskola tanítónőjének a belügyminiszter
ben: a Kathreiner
megengedte, hogy vezetéknevét „Uosztonyi" ra ma- megye alispánja egy felebbezésből kifolyólag ugv
23 év óta mindig
határozott, hogy a szálloda jellegű vendéglők ilyen
gyarosítsa.
u t a s t éjjel bármikor is elfogadni
s még élelemmel
egyforma olcsó,
U| végrehajtó. Farkas Miklós éretségit telt
is ellátni köteles
ára sohasem
szombathelyi lakóit a polgármester a végrehajtási
Felsült prokátorkodás. Két héttel ezelőtt közölemelkedett
teendőkkel ideiglenes alkalmazással megbízta.
tük, hogy a rendőrség „két iparost" azért büntetett
A mai hangversenyre, mely a főgimnázium dísz- meg, mert önhatalmúlag eltávolította helyéből a város
termében oly kiváló zenei műélvezetben részesiti a piaci kirakó asztalait s mikor a rendbiztos jóakaratuközönséget, már elfogytak az. összes jegyek s be- lag figyelmeztetett, egyikük még gorombáskodott. Az
következett az, amit már első híradásunkkor hangoz- ilyen hir azért közérdekű, mert ebből azt tudhatják
10 fllléras csomag Kathratnor
tattunk. hogy oly nagy érdeklődésre tarthat számot, meg, hogy a piaci rend önkényes megzavarása és a
ao csésxére elegendő.
hogy kevés lesz a hely a jelentkezők befogadásara hatósági közeg megsértése büntetendő cselekmény.
Fényes sikere lesz m i Holler Konrád tanár lelkes Hogy diszkrétén kezeltük, igazolja az, hogy nevük
fáradozásának.
helyett „két i p a r o s t " irtunk. Ilyen 300 is van.

Helyi hirek.

Knelpp plébános
a nemes
emberbarát

A bences temp'omban a inai deák-misén a fő
gimnázium énekkara lloller Konrád tanár vezetésé
vei Haydn miséjét fogja előadni négyszólamú átiratba

A „Günser Atizeiger" e miatt mult heti számában
nekünk ront és kifogásolja az ilyen hirnek közlését s
azzal veszi vedelembe az ismeretlen megbüntetteket,

Tolvaj pekieged l'nger Frigyes idevaló péksegéd, kit csak párnapi kisegitőmunkára fogadott
házába Brader Samu pékmester, a vole együtt lakó
inasoktól ellopott 27 koronát ós ogy nikkelórát s
bucsu nélkül eltűnt. A mester is károsult, mert a
pénz nagyobb részét az inas másnap beszolgáltatni
lett volna köteles. A rendőrség azonnal sürgönyt
menesztett minden irányban a tolvaj elfogatására,
de eddig eredményre nem vezetett.
A vertetü irtasa. A földművelésügyi miniszter
rendoletet intézett a városhoz, amelyben követeli,
hogy a vértetüt a vármegye területén szigorúan
irtsák, mert azt hallotta, hogy mifelénk nem sokat
törődnek az almafák ezen halálos ellenségeivel. A
törvénynek és a miuisztornek százféle rendelkezései
szólnak a vértetu pusztításairól, a gyümölcsösök
gazdáit is s/.ázféle intézkedéssel és parancscsal
kényszerítik annak irtására, de mint minden más
kényszeritett munkára, ugy erre sem kapható a
magyar gazda s inkább megfizeti
a bírságokat és
a büntetés pénzeket, semhogy egy kis fáradsággal
eleget tenne a törvény kiváualm liu ik. A miniszter
utasítására inost aj bői fel fogják szólítani a gazdakut a vértetü pusztítására. Vetiv mellett fogják kézbesíteni a vértetü irtásáról szóló
.Útmutatás" s
ha a gazdák most sem tesznek eleget a követelményeknek, akkor a büntetésen kivul a mulasztó költségeire fogják az irtást elvégezni.
A kőszegi kisded-ovo-egyesiilet által f. hó 17-éu
rendezett táncestély számára jegyek beváltába és
felülfizetések címén a következő összegek folytak be:

Radicke Ottóné, Schródl Mihály, Varga Imre, Jerzabek Nándo
Szerencsetlenseg. Borosgodör községben a napok
ezredes Kirnbauer Lajos Gyanafalva, Molnár Jó/sef, Tamás
ban
egy rozoga házat bontottak le a kőmivesek.
Vazul, M u t z N.. Brunner Nelli, Jesztl József, Pázmándy Elek
Korner Viktor. M.ga Vazul, lanzsó Mihály, I jvary Ida, Kováts Amint az egyik falat ledöntötték, Yudits
József
Viktor, Waisbecke,r Hennkné, Wierer Karolin, Zsohár Karoly kömivessegédre dölt, a kezét és a eembját eltörte.
Nussbaum Ferenc, Pissenberger Imre, Dr Bever János, Keller
Súlyos sérüléseivel a kórházba szállították. A csend
Ignatzne, tiiritz Gyula, Gerecs Szalez, Hoffmann Ferenc' Ripper
N'., Mafner János, Lauringer István, Schedl János, Simon János őrség megindította a nyomozást azért, hogy kiderítLiptay Kálmán, Rónai Frigyes, Rozsnyai Artúr, Jankó Györg\ sék, kit terhel a szerencsét lenségért a felelősség.
Stiasznv Gyula, Németh Károly, Szeybold Kálmán. Szarka'
Vasvarról kitiltottak a felsőőri duszkasokat A
Valér, Mick Bertái an, I öpfer linréné, Wilfinger János Ualikó
vasvári
főszolgabíró az ipartörvény alapján a vasvári
Jó/sef, Nagy Balázs, Németh Reginaid, Fre Alfonz, Martinkovits Mátyás, Haverlandt Károly, Brader Samu, Dr. Kopfstein i kereskfdfik panaszos kérelmére szigorú
rendeletet
Lipót. Sráltfl József, L'dvardy zaszl'.s, Lechnert Gusztáv, Faze- adott ki. melyben a fels .firi deszkásokat a vasvári
kas Sándor. Mrazek Antalné, Somló lenö, Íremmel Karoly
özv. Becker Lajosné, Schneider Gyula, Szidok Géza Hannibái hetipiacokról egvszersmindenkorra eltiltja
Mor, Rielich Pál, Dr Szemző Sándor, Szetnics István Mohr
Hugó, Surjánszkv N., Pető Zoltán, lakó József, U eidl Vilmos,
Lex István, Latzkovits József, Lauringer Elek, Hettlineer
József, Mikáts Mátyás, Karner Frigyes.
Jó/se', Szevbold '
Gusztáv, Kálmán Lajos, Steindl Gyula, Róth Gyula, áimon
József, Schmierer László, Szmoljan László, Jánosa
Dénes, 1
Werdonits Sándor, Eitner József, Ledő József, Kapui János'
Mannibal Ede, id Tangl Adolf, ifj 1 ttigl Adolf, W'eigl Mátyásné'
Kern N., Kenedy N , Tipka Ferenc. Wentzl Mihály, Edler
Gusztáv, Horváth János, dr. Ratzenlmck Károly, Grész hadnagy,
Gergely főhadnagy, Haller Konrád Sinkovich zászlós, Pissenberger József. Premier Ferenc 1-1 K; Blazovits Ferenc,
Tópfer Samuné, Axer I., Frühlich Gusztáv, Mederl Amália
Kohn Zsigmond, G ntner Mihálvne, Oriovits Gizella, Waitz
lózsef, Halper N , Molnár Kata, Nagy Lajos, Liebich Sándor,
Bácz Kálmán, Wierer Leopoldina, Dómótor Gyula, Kulcsár
Istvánné, Schátzl Lajos, Pázmány Ferenc, Kovats József, Koller
Mátyás, Lock Jakab, Prenner Pál I 1 K , Perl Lipót (iC> fillér.

Az egyesület választmánya ezúton mond hálás
köszönetet a szíves támogatásért

Seherr-Thoss Bela gróf, N3 gyal. ezred tisztikar, Dr.
Lauringer János 20 —20 K; Schónfeld György gróf, Freyler
Lajos, Hammer Gyula, Auguszt János, Eisn'er Kamill, Terplán
Kornél, Kuttel Dezső, Dr. Schneller Aurél, Perkovits Ede
1 0 - 1 0 K , Dr. Kovats István 8 K ; Wentzl Edené, Hüberth
Károlyné, Dr. Stúr Lajos 7—7 K ; Jakab Imre, Fiamis Gusztáv,
orvosilag
ajánlva
a
légzőszervek
Gaal József 6 -6 K ; Kosner Pál, Gerentsér Uzorne, W úsbecker
mindennemű
megbetegedése
ellen,
Jánosné, Spanyik Emil ezredes, Seháffer Gusztáv, Holecius
Tófor, Maróthy Géza százados, Róth Sándor, id Eitner Gusztáv,
Skriba Sándor, Babarcy bárónő, Chernel Viktor, Arató István,
Roth Jenő, Scriarpf Jenő, Zerthofer Mihály, Dr. Bárdos Rémig,
gégehurut,
Tipka Ferenc, Quell Mária, ifj. Eitner Gusztáv, Dr. Dreiszker
József, Michaelis Izidor, Szerdahely Károly, Pfeffel János,
szamárhurut,
Freybe-ger Sándor, Vincze Mihály, Szova Ferenc, Schneller
gyermekek
görvélykórja ellen.
Ernő, lakács József, Berényi Miklós, Hacker Samu, Pontyos
Aaphafo minden gyógyszertárban
Gyula, Jánibortfv Kálmán. Miske Kálmán báró, Unger Károly,
Cgy üveg ó'd ** *zrona
Törökország haborura készül Szrnvránál nagy
Endrédi Gábor, Kirchknopf Mihály, Márkus Kálmán, Jagits
csapatösszevonások
történnek állítólag azért, hogy
Imre, Czeke Gusztáv, Szmolján István Bándol, Huszár Frigyes
Törökország varatlanul tnegszálljs Kios é& Mitilene
Locsmánd, Grátzl János, Budaker Károly, Lóránt Gyula;
Früchtl Ede, Popper Ignácz, Heuffel Rezső, Horváth Mátyás,
szigetekot. A görögök hadihajókat küldtek a veszéRodig
István, Mohr Vilmos, Dreisziger Ferenc, Riedinger
lyeztetett szigetek védelmére.
Frigyes, Bokor es Gombás Szombathely, Chernel István, Nikolié
Dániel főhadnagy, Unger Elek, Simon Antal, Gergelyffy Ferenc,
Leszállították a kamatlabat Az Osztrák-Magyar
Lendvay Lajos, Beke Kálmán, Kőszegi lózsef, Herz Ödön
Hymen. l'erlesz Hóhért siptekozári nagybérlő Bank főtanácsa ma délelőtt 11 órakor ülést tartott,
5—5 K; Bobus Katalin, Schaar fózsef, Freyler Emma, Holczer szerdán tartotta esküvőjét Csehországban
l ' l l m a n n amelyen a kamatlábat 5 °o-ra szállította le. PénzMihály, Glaser Frigyes, Jahn Antónia, Freyler Gottliebné,
Mimivel,
Ullmann
Lipót
gyáros
leány
ival.
ügyi korok értesülése szerint a február 3 án tartandó
Wichnál István, Szilagyi Arthur, Dr. Waisbecker Antal, Simon |
1
o-kal fogja leszállítani a
József. Kiscell, Özv. Horváth Józsefné, Jaross István 4—4 K ;
Eljegyzes Winkler Od'in rohouei tekintélyes főtanácsi ülés ujabb
id Lauringer János, Galgóczy N., Stessel Károly, Eitner Imre, malointulajdonos eljegyezte Uohoncon Oswald .Tános kamatlábat.
Wurst Kamill, Hollendorner Antal Rőt, Maurer Gaidó BorsmoKossuth allapota
Kossuth Ferenc állapota
nostor, N. N., Kotzor Gusztáv, Keller Bela. Kotsondy Hugó, jómodu rohonci földbirtokos leányát, Mariskát.
Raab Vilmos, Fafflik Lajos, Szieger Kezső, Dr. Havas Gyula,
A csajtai uj hidak. A szombathely-pinkafői ismét rosszabbra fordult. Szívműködése nagyon renTraun Viktor, N. N. Arkauer Mihály. Szovják Locsmánd 3 3 K; állami közúton Csajta és Incéd határában a 1(J. és detlen. Táplálékot alig vesz mag?hoz.
Karner Ferenc 28o K ; Leopold László 2 30 K , Popper Géza,
kereskedelmi
Százezer ehezö japan Tokióból jelentik: Japán
Nödl Melánie, Uzelac Simonné, Kopfstein Mór és Bernát, 24. számú uj hidak elkészültek. A
Leitner Sándor, Piers őrnagy, Matzner Alajosné, Lauringer miniszter az uj hidak felülvizsgálati szemléjét feb- északi tartományaiban százezrével éhezik a nép,
Ferenc, Szuklicz Géza, Lehotzky százados, Dohnál Péter, ruár 24-ikére tiiz'e ki és annak vezetésével Huszár munka nincs és kivándorlásra sem nyílik alkalom.
Leirer József, Bőitek Mihály, GratzI Gyula, Nötig Károly, József műszaki tanácsos a közúti kerületi felügyelőt Országszerte jótékony bizottságok alakultak, amelyek
Kneiffel Károly, Banits Józsefné, özv Kulcsár Alajosné, Hodágyűjtenek az ínségek számára
szy Bélané, Hrabovszky Lajos, Gallér József, Wittmann főhad- bízta meg.
nagy, özv. Papp Istvánné, Mahorcsich Józsefné Ruzek őrnagy,
Kik tarthatnak gyogyszereszgyakornokot Az uj
300 mllio Szorbianak. Egy pirisi pénzcsoport
ozv Bayer Jánosné, Szovják Gizella, Drechsler Ottó szazados,
gyógyszerésztorvény
alapján
gyógyszerés/gyakormegbízottja
Belgrádba érkezett, hogy a kormánnyal
Karner Frigyes, Barkó Sandorne, özv. Szeybold Frigyesné,
az
ujabb
300
milliós kölcsön ügyében tárgyaljon.
nokot
csak
azok
tarthatnak,
akiknek
erre
a
miniszKádár Titusz Stengl János, Lóránt plébános, Ualikó Lajos,
Babos János, Lnnp plébános, Kubinek Antalné, zzv. Schwarené, ter előzetes engedélyt ad. A vasmegyei gyógysze Szerbia a kölssönt kizárólag a hadsereg és vasútTakács Sándor, özv Leitner Nándorné, Grosinger N . Linden- részek közül gyakornoktartásra Kger József hegy- építés céljaira fordítja.
mayer Frigyes, Weinberger Gusztáv, Karner Mátyásné, ózv.
falui, Háry Antal Lékai, lueze Béla rohonci, Kuttel
Mederl Jánosné, Weörős szazados, özv Hatnmel Tódorné,
Dezső
kőszegi, Mihellyes Zsigmond gvanafalvai,
Wólfel Kálmán, Oiztovich Gellért, Kovács N. gyógyszerész,
1913. V. 324/sz.
Szeybold Lajos, Rusznyák M., Steininger Sándorné, Krampol Simon Gyula szombathelyi, Sonnewend (iyula kör
József, Hammer János, Frieber János, Schermann István, Rusz- mendi és Szalut Tivadar magyargencsi
gyógyszenyák Ferenc, llanny István, Hard István, Brundl Gyula, Rusa
részele
kaptak
engedélyt
Béla, Pálinkás József, Linzer Mihály, Bilisits Ferenc, Kotzor
Károlyné, Szakonyi József, Szobotka főhadnagy, ifj. Rónai
A vepi marharakodo állomás, amely a in kir
Alulírott bírósági végrehajtó az 18S1. évi L\.
Frigyes Zahoranszky Ervin, Beyer Teofil, Jagits Antal, Auguszt földinivelési miniszteri 1 195528, 913 sz. rendelettel t.-c 102.
értelmében ezennel közhírré teszi, hogy
Terez, Nemcsányiné, Szirch Ignátz, W'ocher Szidónia, Wagner
engedélyeztetett,
már
tényl-g
a
közforgalomnak
a
szombathelyi
kir. törvényszéknek 1913. évi 14ti5ti.
Karola, Borhi János, Freyler Kornélia, Dr. Thomas Lajosné,
átadatott
s
igy
a
jan.
2ti-iki
vépi
orsz
marhavásár
es
I350ti
v.
száinu
végzése következtében dr Mayer
Machalovich István alezredes, Fehér János, Kuzmits N., Gombos Kálmán, Sc!iol:er százados, Ircing Zófia, Somogyi István, alka mával már állatok f<
' >|- és lerakására hasznahatók. Ferenc tigvvéd által képviselt Vasmegyei T..karek

S i r o" Kl oicnh e "

tüdőbetegségek,

Heti krónika.

Vidéki hirek.

Árverési hirdetmény.

Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, kik felejthetetlen férjem, illetőleg atyánk,

Öszibaraczkfát,

vadonezot,
akáczcsemetét,
szőlővesszőt

mindenféle
gyümölcsfa

2 éves
gyökeres

igen olcsón aü

Ungh váry László^

f a i s k o l á j a Czegléd.T.»ekárje 9 viéket

"^"iedemann Jerenc
elhunyta alkalmával részvéliiket nyilvánították és temetésen résztvettek, fogadják ezúton hálás köszönetünket
Kőszeg, 1914. január hó
A g y á s z o l ó család.

Köszönetnyilvánítás
Mindazoknak akik szeretett
halottunk

Sváb

József

nr temetésén résztvettek s őt
útjára szive««k voltak elkísérni. fogadják őszinte köszönetünket.
Kőszeg, 1914 január 25.
A gyászoló család.

pénztár r t javára 390 és 2*0 kor. töke s jár. erejéig 1913. évi december hó 22-én foganatosított kielégítési végrehajtás utján le- és felulloglalt és 1500
kor. — fillérre becsült következő ingóságok, u. m.:
szarvasmarhák, ló és borjú nyilvános árverésen eladatnak.
Mely árverésnek a kőszegi kir. járásbíróság
1913. évi V. 324 2. számú végzése folytán 3'.HJ
ós 280 kor. tőkekövetelés, ennek 1913. évi szeptember hó 18-tól és 1913. november hó 1-től járó ti" n
kamatai '//'„ váltódij és eddig összesen 125 K 44
fillérben bíróilag már megallapitatott költségek erejéig Seregélyházán leendő megtartására

1914. évi januar ho 31-ik napjanak d. u. 3 oraja
határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók
ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az
érintett ingósigok az 1881. évi L X . t-c. 107. és 108
£ ni értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet
Ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is ol fognak
adatni. Amennyiben az elárverezendő ingóságokat
mások is le- és* felülfoglaltatták és azokra kielégítési
jogot nyertek volna, ezen árverés az 1XS1 évi L X .
t. c. 120. §-a értelmében ezek javára is elrendeltetik.
Kelt Kőszeg, 1913. évi január hó 19-én
Vatluj
László
mint kir. jbir. kiküldött.
3287/1913. tk. sz.

Arveresí hírdetmenyi kivonat.
A kőszegi kir. járásbíróság mint telekkönyvi
hatóság közhírré teszi, hogy dr. Dukesz Miksa ügyvéd kőszegi lakos végrehajtatónak ifj. Böhin Mátyás
és Schranz Teréz edeházi lakósok végrehajtást szen-

•»(J

vedök elleni végrehajtási ügyében 303 K 37 f tőke
Több millió ember
és jár. ugv -JH kor 5 f költség és a csatlakozott
használja saját javára
Kitidl Józsefnek 199 kor 31 f., Ueyrer Károlynénak
rekedtség, hurut,
100 K és jár. valamint 20 K 40 f. és 10 K »>0 f. és
elnyálkásodás,
a netán még felmerülendő költségek behajtása végett
görcsös köhögés
a területén fekv • kivetkező ingatlan u: m : ilj
es h ö k h u r u t eiletl.
Bohm Mátvás
nejt' Sehr.inz l'erézianak az rdelwzi
7ö9 sz. tjkvben A + 1 sur 1937 13M lin-z alatti
filflfl *
ingatlanara 49 K, az u. o. 759 sz tjkvben A -+- 2
UIUU
.ínyitv.my o'vo
sor 1939 14*/ hrsz. ingatlanára 14 K. az u. o 7.>9 |
soktól «-s magánosoktól
sz. tjkvben A +- 3 sor 1941 l5tit» hrsz. ingatlanára
u legjobban igazoljak biz14 K, az u. o. 759 sz. tjkvben A • 4 sor 1943 15<7
tos hutásukat es közkedhrsz. ingatlan ira 2 K, az u. o. 759 sz. tjkvben A •
veltségüket.
5 sor 1945 H>21 hrsz ingatlanára ti K, az u. o. 7591
Semmiféle
hasonló
k é s z í t m é n y nem tud
sz. tjkvben A
0 sor 1947 1713 hrsz. ingatlanár i
ily s i k e r t f e l m u t a t n i .
10 K. az u o. 759 »z. tjkvben A
7 sor 532 sz
tjkvben felvett - rdu ós legelőből 1 286 részre 40 K,
Csomagja
2<> fillérért,
ifj. Bohm Mátyás és neje S hranz Teréziának az
szelence t><» f -ért kapható
edeházi 148. sz. tjkvben A
3 sor 1382 hrsz. a.
A budapesti
SCHAAR
JÓZSEF
foglalt iugatlanbóli jutalékukra 24 K. az u. o. 14S.
fusMfkereskedésében, valamint L E N D V A Y L A J O S cs
sz tjkvben A
5 sor 1483 hrez. alatti jutalékaikra
K Ü T T E L D E Z S Ő gyógyszereszeknc: K ő s z e g e n és az
43 K, Sehranz Teréz J. ifj. Bohm Mártonnénak az
Budapest. VIII. Muzeum-körut 6—8. s z á m .
összes gj-<<R> szertárakban
•dehási 479 « íjkvben A
2 tor 1696 hrsz. a.
Tanárjelölteket vidékre neveléknek, interhátusi felügyelőknek,
foglalt jutalékara -'4 K, az u. o. 479. sz. tjkvben A
tanügyi kisegítőknek, magántitkároknak és bármely szakszerű
3 sor 1724 hrsz. a. foglalt iugatlanbóli jutalékára
munkák elv gsésére d í j t a l a n u l kttsvatit a nagykösönaégnek
28 k , az u. o. tjkvben A -r 4 sor 1*78 hrsz. a. foglalt ingitlan 'öli jutalékára 30 l\. az u. o. tjkvben
>1 H ' l o t t
MZÖlŐVeKM/öt
A ' 5 s >r 532 sz. tjkvben felvett közös erdőből
S Z Ö L Ö O L T V
Á N Y T ,
2 280 részbőli julalékara 40 K. ifj. Bohm Mátyás és
neje Sehranz Teréznek az edeházi 775. sz. tjkvben
A • 1357 hrsz. 95 hrs'. a foglalt ingatlanukra 857
k , ifj. Bölnn Mátyásnak az edeházi 758. sz. tjkvben
gyümöcs és díszfát
< l i k l * i l * í
^ v p v .
A • 1 sor 1930 1381 hrsz. a. foglalt iugatlanbóli
vásárolna, a saját érdekében kérje legújabb ké
jutalékán 4'J korona, az u. o. tjkvben A +- 2 sor
Ha érdekli: kérjen prospektust -- Kényelpes
árjegyzékünket, mely mindenkire nézve
1938 1487 hrsz. a. foglalt iugatlanbóli jutalékára 14
sok
hasznos
tudnivalót tartalmaz. Pontos cím:
k , az u. o. tjkvben A + 3 sor 1940/1506 hrsz. a.
mes fizetési feltételek.
foglalt iugatlanbóli jutalékára 14 K. az u. o tjkvben
S s ü c s o a n d o r
F i a
s z ő l ö o l t v á n y t e l e p és b o r t e r m e l ő
részvény-társaság
\
4 sor 1942 1577 hrsz. a. foglalt iugatlanbóli
jutalékára 14 k . az u. o. tjkvben A
5 sor 1944 1021
B I MA RDI0SZEG.
Telofon 7 - 3 4 .
hrsz. a. foglalt iugatlanbóli jutalékára 6 k . az u. o. |
tjkvben A
0 sor 1940 1713 hrsz. a. foglalt iugatlanbóli jutalékára 9 K, az u. o. tjkvben 7 sor f>32
sz tjkvben felvett ko/.ós erdőből 1 280 részből illető
jutalékara 10 k , ifj. Bohm Mátyásnak az edeházi
161 sz tjkvben A
1 sor. 14_'_' hrsz. a foglalt iuJR Szombathelyi takarékpénztár Részvénytársaság
gatlanbóli jutalékára 24 k . az u o. tjkvben A
3
1914. f e b r u á r h ó 1-én d é l u t á n 3 ó r a k o r s a j á t intézeti h e l y i s é g é b e n
sor 1460 hrsz. alatt foglalt iugatlanbóli jutalékara
41 k és vétfiil itj. Bohm Mátyásnak az edeházi 133
sz. tjkvben A - 3 sor 1442 hrsz. a. foglalt iugatlanbóli jutalékára 40 K kikiáltási árban a 133 sz.
tjkvben (' 1—2 sor 245 a SS4 sz. végzéssel öreg
Bohm Mátyás es neje Leyrer Hegina javára bekebtart, tnelyre a r é s z v é n y e s e k tisztelettel m e g h i v a t n a k .
lezett kikrttményi jog a/, árverés által érintve nem
Tanácskozási tárgyak:
lesz; özv Bohm Mátyásné szül. Fkck Hozina javára
1. Igazgatósági- és feliiyyelő bizottsági jelentés
3. Határozat a felmentvény iránt.
a 148. 101, 75h sz. tjkvben 1471 tv. 1913 sz. végzéssel bejegyzett életfogytiglani haszonélvezeti jog az a lefolyt üzletévröl.
.
Szombathely, 1914. január hó 20.
arveres altal nem érintetik, de esak az esetlen, ha
2 Az 1913 évi mérleg megil apitása es a nyeUr
- Borsits Béla, s. k. ig. elnök.
a 14<s. 101 és 751 sz tjkvi ingatlanokra nézve, ha reség felosztása iránti határozat ho'.atal.
az 1382 hrsz. alatti ingatlan 7J k , az 1482 hrsz. a.
K i v o n a t a z a l a p s z a b á l y o k b ó l : 35 $ \ szavazási cs választói j• >.•
,<emélyesen vagy meghatalmazott altal gyakorolható
ingatlan 12l> K", az 1422 hrsz. a ingatlan 72 K, az A meghatalmazott csak tarsulati részvényes lehet.
A szav.ua i jog gyakorolhatására megkívántatik, hogy a részvényes nagykorú, s részvénye 3 hú óta a közgyűlés előtt birtoká14»>0 hrsz. a. ingatlan 123 K, az 1442 hrsz. a ingatlan
ban cs sa at, illetúleg m.^hatalmazója nevén a részvénykönyvben bejegyezve legyen wskoru részvényesek szavazási jogát a törvényes
120 k . az 1936/1381 hrsz. alatti ingatlan 147 k , az gyám, erkölcsi testület pedig ugyanezen jogot képviselője^ által gyakorolja. Szavazati jogit cvik u a részvényes gyakorolhatja, kinek
193* 14*5 hrsz alatti ingatlan 42 K. az 1940 1566 i esz ve nye az intézetnél, vagy az igazgatóság altal kijelölendő helyen a közgyűlést megelőző nap deli 12 óráig lé nem |art szelvényeivel
hrsz. alatti ingatlan 42 K, az 1942 1577 hrsz. alatti együtt letétetett*)
"8. § Minden indítvány a rendes közgyűlés megtartása előtt december 11 -ig a tárgysorozatban leendő felvétel céljából az igazingatlan 1* K. az 1946 1713 hrsz. alatti ingatlan 27
gatóságnak irashan benyújtandó, az inditványoaó részvényes részvényének letetele mellett
k . és végül az 532 sz. tjkvben közös erdő es lege' Az igazgatóság t évi január tio '.'0-án tartott ütésében részvényleteti helyül (helyben, intézetünkön kívül) Budapesten a
lőből 1 2*0 rész 120 k becsárban eladatik, elleneset
('esti Hazai Kis.. I'akarckp nztár Kgyesületet jelölte ki
ben az árverés hatálytalanná válik — és a fenti!
JR Szombathelyi Ja^arépénztár Részvénytársaság 1913. évi zárszámadása.
ingatlanok a haszonélvezeti jog fentartása nélkül j
Tartozik.
Mérleg-számla 1913. december 31-én.
nyomban eladatnak ICdeháza községházánál
Követel.

„Bölcseszeitanhallgatok Segito Egyesülete",
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bírói árverés alá fog boesájtatni és a ház a kikiáltási ár felénél, egveb ingatlanok kétharmadánál alacsonyabb árban eladatni nem fognak.
Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan
becsárának 10'u-at készpénzben, vagy óvadékképes
értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy a
bánatpénznek a bíróságnál előleges elhelyezéséről
kiállított szabályszerű elismervényt átszolgáltatni.
kir. járásbíróság mint tkvi hatóság kőszeg.
1913. évi nov. hó 14. napjau Halász Krnő s k kir
jbiró A kiadmány hiteléül: Márkus kir tkvvezető.
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Szombathely, 1913. december hó 31-én.
Dr. Pap Imre sk , ügyvezető-igazgató
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Grábler Sándor sk„ igazgat
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Dr. Borsics Béla sk , elnök. Kaiser Lajos sk, h. elnök. Dr. Alexy Emil sk
Bíró Zsigmond sk
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Éhen Gyula sk
Dr. E..A Imre sk
Fabiny Ferenc sk
Ho.czhehn K á r o l y T
Íegáth Qábo^sk
Sághy István sk.
Tulok Kázmér sk

Kzen mérleg, - nyereség- és veszteség számlát átvizsgáltuk és minden telelőben helyesnek talóllu
Szombathely, 1914 január hó 20.
A
Dr. Németh Gyula sk., elnök

Nyomatott Itónai Frigyes

F E L Ü G Y E L Ő - B I Z O T T S Á G Erney Károly sk
Főcze Oyula sk,
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« y vnyotndájában Kőszegen

Vlzm.thy Géz. sk.

