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KŐSZEG ÉS VIDÉKE 
ELŐFIZETÉSI A R: 

Egész ívre horonu, fél évra 2 horona, negyed 

evre 1 horona, egyes szdin dra 10 fillér. 
Előfizetési pénzek a kiadóhivjtdlhoz cimzendok. 

Iv̂ egrjelexiils: minden vasárnap. 
Felelős szerkesztő : JAMBRITS LAJOS. 

Kiadóhivatal Rónai Frigye- könyvnyomdája K o . V a r k r :{'.» S/.áin. 

Hyilttér sora W) fillér 

Hirdetések nagyság szerint jütányas Jrban 

számitatnak meg. 

Nemzeti létünk veszélyei. 
Mi nem is tudjuk, mi nem is sejtjük, hogy 

mi minden történik az ország, a monarchia 

hatarain tul, ami pedig ugyancsak szomorúan 

szoros vonatkozásban van a magyar nemzeti 

üggyel. 

Ha a román pór, avagy a szerb és egyéb 

nemzetiségű egyszerű lelek nem is tudja, de a 

többé-kevésbbc intelligens és lalan a legszűkebb 

keretek .között mozgó — vezető — kis emberek 

mindenesetre tudják, hogy a görögkeleti fele-

kezet egyúttal politikai fedezet is — mely 

mindjobban nő cs hatalmasodik el. 

Bennünket — átkos, partos magyarokat 

nagyon közelről érint ez a „felekezeti" kérdés, 

amely mas eletképes népek fajait mar régen 

szólította volna a tett mezejére, — de mi tud-

juk, hogy bennünket — cvtizedes á lmainkból 

talan meg egy fizikai bombavetés sem ebreszt 

fel . 

Én nem tudom, hogy miért van, de mintha 

valami félelmetes összefüggést látnék a rutén 

pör, a horvátok ügye es a román „nemzeti 

komité" jeleneteiben. Lehet, hogy a túlhevített 

fantaziam szülemenye a szomorú kapcsolat, 

lehet azonban, hogy oly programmszerü, elő-

leges munkalatokkal, ravasz operációkkal állunk 

szemben, amelyeknek szövevényes szalai a 

> ~>étervári feher atyuska fekete kezeihez {elnyúl-

nak . . . 

Szeretnem hinni, hogy eme vakmerő lel-

teveseim piramidalis tevedeseken, avagy sajná-

latos rövidlátáson alapulnak, de nem tehetem; 

mert meg vagyok győződve, hogy a fenti fel-

tevesem — amilyen szomorú, olyan igaz is . . . 

A szláv invázió gyilkos szalai sokkal 

messzebbre szövődtek már eddig is. mint ahogy 

mi azt józan ésszel vagy nem józan pillanat-

ban sejtenök is De persze, mi magyarok, akik 

politizálunk — csak korcsmai politikát ismerünk 

— s ahelyett, hogy kevesebbet kotyognánk az 

úgynevezett „csak egy pohár bor mellett", in-

kább igyekeznénk tiszta kepet alkotni magunk-

nak az európai helyzetről . . . Mert higyjek el 

uraim — Magyarország oly szövevényesen 

illeszkedik bele a nemzetközi keretbe, — hogy 

azt ugy kutyafuttában nem lehet meghatározni. 

Alapos gondolkodás után odalyukadunk ki, 

hogy belpolitikai viszályaink teljesen eltörpül-

nek — a nemzetközi keret titokzatossága mel-

lett. A belpolitikai helyzet lehet bármilyen is, 

az ország sorsa a nemzetközi boszorkánykonyha 

méregkeveresetöl — recepjeitől függ. 

A boszorkánykonyhába betekintésünk nin-

csen! Nálunk nincs egyetlen egy sajtóorgánum 

amely legalabb egy rövid, de aliandó es átte-

kinthető rovatot nyitna — Magyarország nem-

zetközi helyzetének megvilágítására. Azért 

vagyunk kénytelenek a külföldi sajtót figye-

lemmel kiserni s belőle tanulni , kutatni, hogy 

tulajdonkeppen miért is hozta ez vagy amaz 

külföldi sajtó ezt vagy azt a röpke hirt? . . . 

Minden országban minden ál lampolgár 

olyan jartas a nemzetközi útvesztő bonyodal-

maiban, hogy dicscretere valnek nálunk nem 

egy — diplomatának. 

Nekünk kettős kötelességünk tanulni — a 

nemzetközi politikai tárgyilagos, higgadt kérdé-

sekkel es feleletekkel megrakott kátéját . . . — 

ha ilyen allana rendelkezesünkre! Nekünk tehát 

annyival is nagyobb es szentebb kótelessegűnk, 

mert „közel s távol semmi fény sincs", mely 

egy testvérnemzet területéről gyújtana felénk 

— halvány reményszikrat . . . 

Mi ugy függünk, mint Mohamsd sokat-

hangoztatott koporsoja; — mert nem tudjuk, 

ho gy mi lesz velünk — egy esetleges szláv 

győzelem után. Ha most küzdünk alkotmanyos 

jogainkért s törvényes eszközökkel hazafiúi 

hévvel az összbirodalombaolvaszús eile.i e> 

gazdasági önál lóságunk érdekeben nem egyszer 

obstruálunk, — mi lesz arra a/, esetre, ha a 

kevésbbé kulturált szlávok rank teszik hatalmas 

kezüket? . . . Még harcolni sem tog szabadni: 

Tanul junk s igyekezzünk látni a nemzet-

közi politika kevésbbe kies berkeiben! . . . 

Gondolkodjunk: I. a horvátok ügyén, 2. 

a román „nemzeti" komite operációján, 3 a 

rutén-pór „felekezeti" mivoltján s kell egy olyan 

aknamunkára ismernünk, amelynek ;;vu|t<>-

zsinórjai, vagy villamos szikrái — a peteiván 

fehér atyuska fekete kezeihez vezetnek! . . 

Magyarok! Tartsunk össze! N'e veszeked-

jünk egymás között. Békés összetartasunkban 

keressük az ellentallni tudó erőt, — a művelt 

testvérnemzetek rokonszenvét, támogatását. 

Néhány szó a napilapokról. 
Igazán magasztosan emelkedett es nemes 

a magyar újságírás A legnagyobb tisztelettel kala-

kell leemelnünk előtte és hódolással hajtani 

meg fejűnket fenkólt szelleme elolt. Most bizo-

nyította be igazan a legutóbb is. 

Megfojtanak egy cifrahimes éjjeli pillangót, 

egy kitartott senkit s egy héten keresztül min-

den nap és minden lap nyolc-tíz oldalon a leg-

terjengosebben tárgyalja Furchán Emília fejlődő 

életpályáját, jövedelmező Mezonjait, szokásait, 

a legnagyobb körültekintéssel tarja elenk pisz-

kos múlt ja minden szennyesét, összekapargatotl 

vagyona értéket, bundái és ruhái formáját, 

lakasa berendezését es rejtett privát jdolguit. S 

nekünk be kell vennünk, el kell olvasnunk, 

mert minden mást elnyomva, csak ez domi 

nalja a lapot, mert szemérmetlenül mindenüti 

elibünk tolakodik. A Népszava vezércikket n 

róla, Szász Zoltán esztetikai értekezést, Lux 

Terka hétköznapi tanulmányt, Porzsolt Esti 

levelet, Kenedi, Vulpesz pszichológiai studiumot 

— hogy a kis boulevard lapokról ne is beszel-

j ünk . S el kell olvasnunk valamennyit, inert 

akárhova nézünk, csak azt találjuk s oly mez 

telenül tarul elenk egy senki, mosogatóleány 

courtisane egesz pikáns elete, mintha csakugyan 

ismertük volna egész pályáját. 

Aztán egyébb is eszünkbe jut. Egyébb 

közelmúltban megjelent újságcikkek, a melyeket 

szintén elolvastunk. Meghalt egy Solvmossi 

Elek nevü színész, aki evtizedeken keresztül 

kacagtatta meg a szomoikodókat, aki egy millió 

gondterhelt homiokról osztotta el nótáival a 

ráncokat, aki ilyenforma í igen hasznos tagja 

volt a társadalomnak, mert számlálatlan emberrel 

tett jót évtizedeken at. Levágják a lábat, 

meghal, megjelenik róla egy huszsoros cikk, 

egy huszsoros nekrológ es vége — elparentáltak 

örökre. Meghal egy Vámbéri Ármin nevü tudós, 

aki egyedül annyi dicsőséget szerzett nevünknek, 

hazánknak a külföld előtt, mint a közelmúltban 

senki. Nagy nemzetek e.s idegen nációk csak 

az o reven kezdtek észrevenni, hogy vagyunk 

s irányították felénk a figyelmet, a figyelműket. 

Aki személyes barátja es politikai dolgokban 

tanácsadója volt az angol királynak, aki müveit 

világ minden testülete előtt becsületet szerzett 

nevenek, népének, aki ismeretlen földek rejtett 

zugait kutatta keresztül sánta labbal, ember-

fölötti szenvedésekkel es energiával — eletet 

ál landóan kockara vetve, hogy u tudománynak 

szolgáljon es a magyar névnek. — Meghal, 

egy Vámbéri s megjelenik róla egy sablonos 

sajnálkozás közömbös hangján megirt egyj 

hasábos kurta cikk — és schlusz, — mintha 

ez egész közönséges dolog volna. Hanem 

Turchán Emília halála után még nyolc nappal 

is olvishatunk statisztikai kimutatásokat, amely 

arról szól, hogy 10 -15 év előtt hol szolgált 

a Csengery és Wesselényi utcákban és eszte-

tikai fejtegetéseket, amelyek azt tárgyalják, 

hogy Szász Zoltán szerint tulajdonképpen disznó 

volt-e, vagy kéj gép? 

Igazán magasztosan emelkedett a tővárosi 

napisajtó. A legnagyobb tisztelettel kell leemel-

nünk előtte a kalapot és hódolással hajtani meg 

fejünket fen költ szelle n j előtt, mert — mégis az 

övé az igazság. A közönség akarja, kívánja, 
h o £Y 'gy legyen, azért adnak el neki naponkint 

százezer es i n ig több példányt. 6 jobban ismeri, 

hogy a mai kor tön-'g-újságolvasóinak ez 

tetszik. Szidja, undorítja, — de megveszi, 

elolvassa s a fővárosi napi sajtónak ez a fő. 

Csak le a kalappal az újságírás e magasz-

tossága előtt. Hiszen a közönség észre sem 

veszi, hogy ez az ő saját bűne. 

Előadás a zárdában. 
A kőszegi kath. sajtó-hölgybizottság estélye. 

— 1ÍU4 február 8. és 9. — 

A helybeli kath. sajtó-hölgvbizottságuek első 
nyilvános szereplése gyönyört nyújtó nemt»s szóra-
kozással látta el közönségét. Az estély, amely min-
denképen művészi eseménynek számítódik, délután 
ö órakor kezdődött a Domonkos rendi apácazárda 
dísztermében, aliol n igvszámu előkelő közönség 
jelent ineg, élén Mikes János gróf megyéspüsp >k, 
l'auber Sándor dr. kanonok, szemináriumi kormányzó 
és a szombathelyi s;tjt > li ilgybizottság küldöttsége 

i is, akiket báró Bibire.y Ilona, a kőszegi sajtóhölgy-
bizottsag vezetője és Kincs István apátplébános 
fogadott. 

A esi .o> színpad előtt helyezkedett el a főgim-
názium hatalmas zenekara, amely nagyszerű zene-
számaival kellemessé, hangulatossá tette a szüne-
teket. Bevezetőül Oir-nbach gyönyörű operettjének, 
a .11 ir.n inn mesei"-nek tinó n molódiáju Barcarollá 
jat adták elő s mar ezzel a számmal a legteljesebb 
elismerést érdemelték ki a derék fiuk. valamint buzgó 
karmesterük es lloller Konrád bencéstanár, aki a 
zenekarban, mint a eello hivatott keze öje keltett 
kedves föltűnést. 

A k ivetkező szám K i n * Istvánnak a .Betörők" 
•imű ötletes kedves pártj 'lenét • volt, amelynek ugy 
siilusszépségeil, mint fordulatosságát helyes érzékkel 
emelték ki ügyes játékukkal a szerepi »k. Ilettlinger 
Mariska elegáns volt a nagysága szerepében, inig 
az elevenszaju cseledet Kurzwoil l'erus játszotta. 
A közönség soraiban nagy tetszést váltott ki 
a formás kis szipadi alkotás, melynek illusztris szer-
zőjét a szereplőkkel együtt hosszan megtapsolták és 
megéljenezték. 

Chombini „Ave Mariá"-ját Fekete Mariska 
polg isk. tanárnő diszkrét finom- igu zongorakisérete 
mellett lloller Konrád játszotta el nagy hatással, 
majd pedig a művészi szépségű élöképuk kiivetkez-
tek, amelyek nagyszerű elrendezése, a színpad 
pompás kulisszáinak megiervezésével. füstösével 
Früehtl Mária p >lg isk. tanárin remeke. 

A szinpid hátterében nagy aranyos képkeret 
állt s ebben jelent 'k meg az élőkepek csoportjai a 
legszebb festmények hatását keltve Mar az első kép 
őszinte csodálkozást váltott ki. Az angyali üdvözletet 
személyesítette meg. Szűz Mária es angyal szép 
alakját Pl'elfid M iriska es ll izsi jelenítették meg 

! pompás hűséggel. A következő kép a ke.íves örző-
Iangyalt mutálj i b \ aki lefeküdni készülő kisgyer-
mekekre vigyáz. Az őrangyal: Szánó Irina alakította 
| szépen, mig a gyermekek sorában nagyon bájosak 
voltak: Linzer Mici, <'sapody Margit és M'tiekes 
Kozsi. Bajos volt a „Hófehérke" ci,n i kéj* i*. amely 
a régi szép mesét elevenítette helyes valósággá. 
Hófehérke kedves alakját 15 »lla Margit, a törpéket 
pedig a követkéz i kisgyermekek személyesítették: 
Koihnau K., Schiefer K., Kekor M., Liuringer 1 , 
Sehinidt M., Ilolzer P. Németh I Festőién szép 
volt a .Száműzött angyal" c. képben Berthóty Kata 
alakja. 

Meglepően tökéletes volt a szt. Erzsébetet áb-
rázok) jelenet h , amely l'aezka Ferenc liir.js képét 
tökéletesen másolta. Ssent Krzsébet fenséges alakját 
Kovács Miéi, a szegény uszonyét p;dig Szabó Ilonka 
ibrázolta hűségesen. Poétikus haugulatu volt a 
.Szombat este" c. kép, amint az édesanya (Früehtl 



jól megérdemelt nyugalmat. Terplán Kornél meg-
hatottan köszönte meg a feléje áradó szeretetet, 
amely munkájának legszebb jutalma. A legszebb 
emlékeket viszi magával a nyugalom napjaiba, 
amiket örömmel fog mindig meg őrizni. Terplán 
Kornélt ünneplése alkalmából számosan keresték 
fel üdvözleteikkel és jó kívánságaikkal. 

Szemelyi potlekot, évi '">00 koronát .utalt ki a 
közoktatásügyi miniszter 1'J13. januártól kezdődő 
hatállyal Hammer Gyula é< Marton Károly evang 
tanítóknak, a járásban pedig Bauer János gobor-
talvai s Krunuer János rnencséri tanítóknak. 

Esküvő, l'andur Béla szombathelyi nyomdai 
gépmester tegnap délben házasságot kötött az 
itteni anyakönyvi hivatalban Koller Margittal, 
K(» ller Mátyás polgártársunk szép leányával. Mint 
tanuk szerepeltek dr. Hegedűs János ügyvéd és ifjú 
Hónai Frigyes nyomdai üzletvezető. Az egyházi 
k uést a Jézus Szent Szive templomában Kincs 
István apátplébános teljesítette, melyek után kedé-
lyes lakoma volt, az orömszulók házában. A fiatal 
pár állandó lakhelye Szombathelyen lesz. 

A tűzoltók alarcos balja a/, idén nagyon jól 
sikerült. Valami nagyon sok és szép álarcos ugyan 
az idén sem volt, de mégis többen voltak mint a 
megelőző években. Közönség igen szép számban jött 
el és éjfélig sokat mulatott néhány sikerült alak 
bohoságan Ezek között első volt ifjú Skriba majom-
alakítása. Még orfeumban is mutatványszámba 
mehetett volna kitunö szereplése. Igen eredeti volt 
Lampert invalidus katona. Pompás alakítása és 
joizü humora minden tekintetben sikerült. Feltűnő 
érdekes és eredeti copfos kinézer volt Gombás 
Kde. Mesés ertéku jelmezét igen megcsodálták. Volt 
még néhány bohóc, ördög, dominó, galíciai és más, 
— a hölgyek közül pedig első helyen említendő 
sikkes KurzweilTeréz mint perecesíiu, akinek ugyan-
csak nagy udvara volt, — de igen szép, még kosztüm-
bálra is méltó volt, Gaál Mici mint aranyhalacska, 
Peitzker Lala mint cowbey, Auguszt Mici mint 
dominó, Kovács Gizi mint libapásztor, Németh Erzsi 
mint elzászi leány, Deutsch Unka spanyol leány, 
Hun Szidi uefelejts, .lahn Zsoti és még néhány 
népjelmezes, női dominó, gésa és a már inult évről 
ismert orias házaspár. Éjfél előtt felvonult az obligát 

: trombitás banda s ezzel korulbelnl elmondtunk 
minden látványosságot. A hangulat igen élénk s 
kedélyes volt, a zenekar ezúttal szorgalmasan játszott 
és mintegy 00 pár vígan járta a bostont és csárdást. 
Négyesre csak késő ejfel után került a sor. Szü-
net alatt az éttermek mind-'n helyét lefoglalta a 
közönség és teljesen megelégedett volt a jó ételeknek 
és boroknak ezúttal örömmel tapasztalt gyorsabb 
kiszolgálasaval. Hajnalig tartott a jól sikerült viga-
lom s a tűzoltó egyesület is, a közönség is az ered-
mennyel nagyon meg volt elégedve. — Másnap a 
legénységi bal szintén igen jól sikerült s szebb volt, 
mint valaha. A tűzoltók asszonyai, leányai, fiai, 
vendégei nagyrészt meglepő jóizlésii estélyruhákban 
jelentek meg. szép rendet tartó sorokban járták a 
táncol a tűzoltózenekar hangjai mellett, udvarias, 
városias viselkedéssel s nem olyan „cwakkosan" mint 
évekkel ezelőtt. Szinte jol esett megfigyelni ezt a 
feltőnő haladást ízlésűén és modorban. Mindkét est 
tiszta jövedelme igen tekintélyes. 

Visszavont felebbezes. Dr. Marton Jenő hely-
beli ügyvéd, aki a legutóbbi megyebizottsági 
pótválasztásnál l'ohoncou Bertók Károly körjegy-
zővel szemben elbukott s e miatt a választást meg-
támadta, a petieiót még a bizottsági tárgyalás előtt 
visszavonta s igv a választás jogerős lett. 

Fegyelmi vizsgalat Kőszegi József rendőrkapitány 
elleni támadások ügyében végre e héten megkezdő-
dött a fegyelmi vizsgálat tárgyálása, de másnap be-
szüntették, mivel a bűnvádi feljelentés folytán elren-
delt nyomozás teljesítésére kedden a törvényszék 
vizsgálóbirája. dr G u y Frigyes jelent meg s inig 
ez azt be nem fejezi, nem is folytatják. 

A perre felfujt pletyka. Pletykálnak százan, 
pletykálnak ezren, tücsköt-bogarat, s minden egyéb 
nyavalát ami a bor mellett oly bőven terein, még 
sem les/, semmi bajuk. Aki pedig minden rossz 
szándók nélkül, csak egy negyedrészt kockáztat, 
olyat melyet előtte már egy tucat más eiuber is 
megtett, mert így akarták, de most véletlenül rossz 
időben sült el a puska, ezért éppen az kapja a sebet, 
aki gavalléros elszántsággal egy másikat ment meg 
ettől. így jart e héten lapunk kiadója, Hónai Frigyes 
akit a birósag hasonló gavalléros indokolással c<ak 
ugv büntetett, hogy az Ítélet végrehaj tasra nem 
kerül. Az ebből levonható tanulság azonban elég 
értékes. 

Kiha/asitasi alapitvanyokra. melyekre a pályázat 
' február 15-vel jári le, Paszuer Katalin és K írner 
Alojzia pályáztak. A tanács az adományozás felett 
legközelebb határoz. 

Sok az ember, keves a foka A kőszegi takarék-
pénztárnál megüresedett könyvelői állásra eddig 101, 
a gyakornoki állásra 52 pályázó adta be ajánlatát. 

A kőszegi gyepmesteri telep jelenlegi vezetője, 
, Proks József folyó evi május elsejével megválik ezen 
j ál ásától s a telep vezetését maga a bérlő Grünszeisz 
i Antal veszi at 

A mezőkövesdi matyokipar kiállítását a város-
ház termében nagyon sokan nézték meg s elragad 
tatással szemlélték a gyönyörű színharmóniában 
készült paraszt hímzéseket, melyeket különösen kül-
földön kedvelnek A kiállítás utolsó napján, kedden 
este 100—120 főnyi nagyobbrészt hölgyközönség 
jelenlétében tombol, játék utján 11 darab különböző 
tárgy jutott ugyanannyi szerenesés és megirigyelt 
nyerőhöz, de a kiállítás ideje alatt vásárlások is 

Senki sem képes 
utánozni 

a Kathreiner-féle 
Kneipp 

malátakávét! 
Á m d e s o k e s e t b e n 
a c s a l ó d á s i g h i v e n 
utánozzák a Kne ipp 
plébános arcképével 
ellátott ismert csoma-

gokat. 

tpan ciért n« hagylwk magún-
n/m hat a btvl i lrUintl mcgtévtu-
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utánzatot I 

Minden, ami nem 
Kathreiner, különösen 
pedig a súly szerint ki-
mért árú, még ha potom 
áron v e s z t e g e t i k is, 

túlontúl drága. 

Helyi hirek. 
Szemelyi hirek Gróf Mikes János megyéspüs-

pök fi méltósága Taul>er Sándor kanonok kíséreté-
ben vasirnap délután városunkban időzótt a szent 
homouk 's n ií rend székházában tartott kalh sajtó-
bizotts ig fényes ünnepélyén, este pedig Ktm-s István 
apátplébános látta vendégül a tiszteletére rendezett 
vacsorán. 

Terplán Kornél unneplsse A kőszegi bírói és 
ügyvédi k ír meleg ünneplésben részesítette kedden 
Terplán Kornél járasbirót nyugalotnb i voulása alkal-
maitól. Bankettet rendeztek a távozó népszerű járás-
bíró tiszteletére, a nelyen jelenvoltak Kőszeg összes 
ügyvéd-i. birai, Szombathelyről pedig Giay Frigyes 
dr. törvényszéki lűró. Az ünnepség során meleg 
szava > méltatták Terplán Kornél negvv -u éves bírói 
szolgalatát ,i leghivatottabbak adták meg a r-'gi 
érdemes tnr nak a legszebb elismerést, az őszinte 
barátsigut. A hivatalos felkoszöntőt Szerdahely 
Károly vezető járáshiró mondta, aki a bírói kar 
nevében méltatta Terplán Kornél kollégialis érzületét, 
nemes egyéniséget, amellyel kollégáinak őszinte 
szeretetét érdemelte ki. Az ügyvédi kar nevében az 
ugy védszövetseg kfisze^i osztályának elnöke dr. 
Szemző Sándor beszélt »-s nyilvánította elismerését 
Terplán Kornél hosszú erdemes munkájával szemben. 
Felszólalt még tiiay Frigyes törvényszéki bíró, »»ki 
biró társai nevelten köszöntölte a negyven évi szol-
galattal, de fiatalos Irisseséggel és udeséggel nyu-
galomba vonuló kartársat, akinek az a kivételes sors 
jutott, hogy trömek teljes birtokában élvezheti a 

történtek. íme, a magyar iparpártolás védő szárnyai 
alatt minden költség nélkül milyen pompás üzletet 
csinálnak matyókék ő nagyságaik s a melléjük ren-
delt intézők. Á kiállítás ügyvezetője a helybeli leány-
nevelőiskolákban bemutatta és tanitolta a matyók-
hiinzés mintarajzolását, vagy mint ők mondják: 
virágirást és a vele volt „eredeti matyók asszony" 
a mezőkövesdiek régi himzésmódszerét. 

A helybeli penzintezetek jövő vasárnap délelőtt 
saját helyiségeikben tartják közgyűlésüket. A kőszegi 
takarékpénztár ('zeke Gusztáv elnöklete alatt — 
a kőszegi általános takarékpénztár Kines István 
elnökletével. Az elért eredményekről a közgyűlés 
elé terjesztendő jelentések alapján fogunk jövő héten 
beszámolni Az általános takarékban a közgyűlésnek 
ünnepi része is lesz. Maitinkovics Mátyás főkönyv-
előnek, e kiváló derék vusszorgalmu munkaerőnek 
25 éves szolgála'i jubileumát fogják megünnepelni 
és őt méltóképen kitüntetni. 

Városi mozi létesítésének tanulmányozásával 
foglalkozik a polgármester, Szóba hozták ezt már 
a tanaesban évekkel ezelőtt, mikor Kőszeg az első 
lehetett volna e téren, de akkor nem bíztak az 
ilyen vállalkozás előnyös voltában. Most már az 
ország számos városában maguk a városok veszik 
kezébe ezen jelentékeny jövedelmi forrást, sőt maga 
a miniszter is buzdítja ilyenre a városokat, mert az 
anyagi előnyök mellett a kulturális cél is megbíz-
hatóbb ellenőrzésre kerül, ha a város elöljárósága 
irányítja. Kisebb városokban, hol rendszerint se 
s/inház, se érdemes terem nincsen, különösen olyan, 
mely a mai kor igényeinek megfelelne, ott még azt 

i az előnyt is nyújtja, hogy e hiányon is segít és ez 
I a mi városunkban már igazán nagyon szükséges 
j Ha komolyan vették volna e szándékot a városházán 
| már előbb is, a moziszinház már régen meg lehetne. 
Voltak olyan ajánlkozók is, akik 20— 30.(.XX) koronás 
teljes színházat akartak a városnak építeni s a 
magyar színészet idején annak ingyen rendelkezi 
sére bocsátani, ha mozielőadásokra 10 — 12 évi ki 
zárólagos engedélyt nyernek, mely időnek letelte 
után a színházépület a város tulajdonába ment volna 
át. Volt olyan is, aki ugyanilyet megteremteni vállal-
kozni akart olyképen, hogy csak telket kért, melyre 
a színházat azonnal felépíti az nyomban a varos 
tulajdonává válik, csakis 15 evi mozieloauasokra 
kert engedélyt, melynek jövedelméből a varost is 
r-szesiti és azt legalább évi 2000 koronával garan-
tálja. Mi azt hiss/ük, hogy az ilyen vállalkozás 
lenne a megfelelő, mert az uzemvezetes gondjai 
meg sem a várost terhelik, mégis a megtelelő műsor 
betartására befolyást gyakorolhatna. Hát csak tanul-
inanyozza a polgármester ezt az életrevaló eszmét. 
Sopron, Temesvár, Arad, Szekszárd es még tobb 
város nagyon szép eredményeket ért el s most már 
ezek tapasztalataiból meríthet Attól ne féljen, hogy 
„egy polgártárs", ki neki köszönheti megélhetését, 
bujk ilvu „gsefteléssel" gyanúsítja csuk azért, mert 
ő a „gselt.'jést* reménybeni gazdajántk akarn i fen-
t.írtam, aki kiváló mozi-rendező. 

Az ipari jrveny elavultsagat kihasználó nagyipar 
tömeges áruelhelyezését mostanában úgynevezett 
váudorüzletek közvetítik. Kibérelnek egy helyiséget, 
kiadnak egy bámulatos olcsó árakat magábafoglaló 
árjegyzékei s a közönség tömegekben tódul hozzá-
juk, vasáról s azután beáll maga is reklámcsinálónak. 
Hónapi* multán veszik csak észre, hogy olcsó 
húsnak h-g a leve. Rövidárukból a varköri Kopfstein 
házban is megnyílott mult héten ilyen üzlet s mikor 
az érdekelt kereskedők a nagy tömegvasárlást ész-
leltek, panaszt emellek az engedély kiadasa miatt, 
mert szerintük «•/. nem állandó jellegű üzlet es a helyi 
kereskedelmet károsítja. Ez arra indította a városi 
tanácsot, hogy az engedélyezés ügyét ujr.i tárgyalja 
s a felek meghallgatása után ugy döntött, hogy az 
engedélyt visszavonja, mert az üzletnyitás eljárásá-
ban az ipartörvény kijátszását lá!j i Az üzlettulaj-
donos feiebbezést |elentett be. A háztulajdonos azon-
ban a fele ibezósnél gyorsabbm intézkedett. Kijelen-
telte, üogy az egyhavi bérletidő lejárta utau a 
bérletei megszüntettnek lekinti 

Lopjak az erdőt. A faorzas ellen mindig volt 
panasz, a faorzás folyton foglalkoztatja ugy a ható-
ságot, mint a képviselt t"stültitet. Most is nagyfokú 
visszaélés történik a fairtási joggil . Az emberek 
nem elégszenek ineg a szárazfa, vagy gally fa szedés-
sel (ilyen különösen a felső erdőben elég vau), hanem 
járnak fejszével, furesszel s károsítj ik az erdőt. A 
nagyfokú visszaélésnek uvggát lási céljából a hitó-
ság a rendőrséget is igénybe fogja venni. A hatóság 
a közönségnek a t.unogatását is kéri, mert nem 
elegendő folyton panaszkodni, hanem kívánatos az 
engedéllyel visszaélő emberekol feljelenteni, hogy 
méltó bunletés'iket elérjék. Az erdővédelem mind-
nyájunknak érdeke. Ha a rendelkezésre álló eszkö-
zök az erd > inegvédesére ki nem elegitők, ugy a 
polgármesternek az a szándéka, hogy rendkívüli 
intézkedésekre szerezzen felhatalmazást. Egyelőre 
akként intézkedett, hogy a legsűrűbben veszélyezte 
telt közeli erdőterületeket a reudórk >zegek is por-
tyázák. 

Msgikddalyozott kivándorlás Keglevits Franciska 
és Bauer János bor'iély hétfőn híjnalban útra keltek 
Pinkafő irányában S>jtelin,ik sem volt, hogy nagy 
titokban tortónt készülöd .'*ű<et a rendinóg is figyeli, 
hova Keglevits Franciskának hétfőre oly idézése 
volt, mely kevésbbé kellemes k ivetkezményekkel 
jár. mint útitársa azon igerote, h >gv vőlegényéhez, 
az eltűnt Jánosa Istvánhoz vezeti, kiiuk tartózkodási 
helyéről neki állitóleg tudimasa lenne. INnkifőn 
érte őket azon inegiepatés, hogy Somogyi István 
kitűnő rendőrbutoaunk üdvözölte őket s beigazolva 

Máriai a szobaleány (Ujváry Ida) segítségével kis-
gyermekeit fürdeti. A falusi fonöbeli hangulatot is 
hatásosan mutatták be Fekete Mariska, Bieber Ella, 
Bartos Lueie, Sehermann Annus é* Márkus Lilly. 
Leghatásosabb és legművészibb volt a/ utolsó kép, 
a Sixtussi Madonna, amely szintén festői hűséggel 
hatott. A Madonnát Laczkovits Margit, a kis lé/ust 
l'aar Józsi, Sixtus pápái Berthóty Kata, szent Bor-
balat Auguszt Karolni, a kis angyalokat SznmzŐ 
Magda es Klári személyesítették meg A képhez 
finom zenekiséretet adott a zenekar s igazán áhítatos 
hsngulatot teremtett a nagyszerű látvány. 

A közönség valamennyi képet hosszasan meg-
tapsolta. Hasonló sikerű volt Szavay Gyulának az 
„Eleven l'jsag" eimü ötleté* játéka is, amelyben az 
előfizetési felhívást l'jvary Ida mondta el kedvesen, 
a dalt Sebestyén Rózsi jellemezte közvetlen bájjal, 
a napihíreket Ves/ely Edit mondta el pompásan, 
vidainau, a sport szépségeit l'felfel Mariska ismer-
tette temperamentumosán. 

A műsort nyolc je mezes kis leány: Hámory 
Mariska, lloléezy \nna, Nlaties Ilonka, Kovács 
Margit, Szélessy Mariska, Varga Ilona, Hegedűt 
Honi i. és Varga Juliska rikkancsnótája fejezte be 
pompa-, csattanóul annyi vigsaggal, hogy ujrázniok 
kellett a feltörő tapsokra 

A műsor végén Kincs István hálás köszönetet 
mondott a megyéspüspoknek, amiért megjelenéssvel 
megtisztelte híveit. A főpásztor hosszasabban vála-
s olt az üdvözlésre s örömmel említette, hogy a 
tisztességo> sajtó pártolása mind nagyobb mérveket 
ölt a közönség körében es lelküket nem bízzák már 
könnyelműen az erkölcsi alapot nélkülöző lapok 
tanitasaira. Követeljük is mindenkor az igazságot, 
aat keressük mindenütt s aki hazugsággal jon felénk, 
ne válasszuk azt lelki orvosunknak. Reméli, hogy 
a sajtoholgybizottság eléri magasztos célját, amihez 
Isten áldását kívánja. A püspök lelkes, szép szavai 
mély hatást keltettek a hallgatóságban, amely azután 
a főpásztor éltetésével os/.lott szét. 

A nagysikerű estély műsorát másnap hétfőn 
nagyszámú közönség előtt megismételték. 



Heti krónika. lévén utlevélnélküli kivándorlási szándékuk, még a 
határ átlépése előtt a határszéli rendőrség kezére 
juttatta őket. Azt állították, ho^y csak Svájcba 
szándékoztak utazni. Megmotozásnknál Keglevits 
Franciskánál közel lüüt) korona készpénzt találtak 
harisnyájában elhelyezve. Sopronba kisérték őket, 
hol a határszéli rendőrkapitány Ítéletének végrehaj-
tása után ide visszakísérik. Persze a legnagyobb 
kíváncsiság odairányul, vájjon csakugyan tudja-e 
Bauer az eltűnt Jánosa István tartózkodási helyét. 
Sopronban történ' vallomasuk s.ierint Jánosa István 
Bregenzben van s ott várja itt hagyott mennyasz-
szonvát, hogy vele Amerikába kivándoroljon. 

A kószeyi altalanos temetkezesi egyesület folyó 
hó 22-én <1 u. 3Vj órakor tartja közgyűlését a 
városház nagy termében, melynek végeztével a Jézus 
szent Szive temetkezési egyesület tartja tisztújító 
közgyűlését. 

Tancmulatsag. A Magyar Nemezipar Társaság 
iparos osztálya 1914. évi február hó 22 én, azaz 
farsang vasárnapon a sörcsarnok termeiben zártkörű 
táncmulatságot rendez. Kezdete este S órakor. 
Beléptidij személyenkint 1 k »r, családjegy 2 korona 
40 fillér. 

Reumas fajdalmak gyorsan és biztosan meg 
szűnnek, ha az évtizedek óta bevált Kriegner féle 
Keparator kitőnő háziszerrel a fájós testrészt jól 
gedórzsöljuk. 1 üveg ára 1 korona minden gyógy-
szertárban. Postán ő üveget ö koronáéit kuld l'ranco 
az egyedüli készitő Kriegner-gyógyyszertár Budapest, 
<'álvin-tér. 

Kőszegi udvari es barna malátasör 
eredeti töltésű palaokokban kapható Ma i t z 

J ó zse f belvárosi fűszer , palackbor- és palack-

sórkereskedésében. (Ládákban is; egy láda 

tartalma 25 palack ; gyári ar.) 

Sirolin "Roclie" 
orvosilag ajánlva a légzőszervek 

mindennemű megbetegedése ellen, 

tüdőbetegségek, 
g é g e h u r u t , 

s z a m á r h u r u t , 
gyermekek gür/élykórja ellen, i 

m>nden gyógyitertérban 
£gy üveg óta ** *orona 

Vidéki hirek. 
Az alispan szabadsagod. Herbst (íéza alispán 

az utóbbi időben influenza miatt ismételten beteges 
kedett, miért is orvosi tanácsra hosszabb pihenőt 
és délvidéki kúrát kell igénybe vennie. Az alispán 
a vármegyétől kéthavi szab idstgot kér. amelyet 
valamelyik délvidéki tengeri fürdőn fog eltölteni 

Pranger emléke Rohoncon. Az osztrák magyar 
bank tisztviselői kara jótékony alapítvánnyal oróki 
tette meg nyugalomba vonult vezérigazgatójának. 
Pranger Jozsejnek emlékét. Gyűjtés utján 20.200 
koronát hoztak össze. am"|y összeget alapítványként 
deponáltak Kohóm: nagyközségnél azzal a rendel 
tetőssel, hogy Pranger József emlékére Pr inger 
születésnapján minden év november 10-ikén 10 sze 
gény robonci gyerm -koek adjan ik az alapítvány 
kamataiból 00 koronát. Az alapítólevél most érke-
zett le Kíhone nagyk 'zséghez, amely legközelebbi 
gyűlésén határoz az alapítvány átvétel; tárgyában. 

Uj vonatpár a pinkafői vonalon. A pinkafőiek 
már gyakorta panaszkodtak amiatt a rossz összeköt 
tetés miatt, amely köztük és Szombathely között 
van. I l i ugyanis Szombathelyen dolguk akad, 
akkor az egész napjukat fel kell áldozniok, mert 
es ik estére tudnak hazakerülni. A panasz végre a 
felsőVi főszolgabíró utján a vármegye elé került s 
a tegnapi közigazgatási bizottsági ülésen foglalkoztak 
is az üggyel. Több hozzászól is után a bizottság 
ugy határoz»tt, hogy átiratban injgkoresi az állam-
vasút ik it. h >gv a pinkifőiek puus'.át a inijusi 
muetreud migáll ipitásakor vegye tekintetbe és 
lehetőleg egy uj vou ilpart állítson be a pinkafői 
vonalra. 

Tüzoltomulatság A rendeki öuk. tüzoltóegye 
sülét farsanghétfőn Kendeken a H ollenthonner féle 
• endéglőbeu tán -mulatságot tart. Kezd ste délután 3 
órakor. Belépődíj személyenkint 40 fillér. 

A cigányok megrendszabalyozasa. A kóboreigá 
nyok megfékezésének ártalmatlanná tételének ugye 
ismét nagyon aktuálisa vált. Amíg a garázdálkodó 
kóborcigányokat valahogyan letelepíteni, helyhez 
szorítani nem lehet, addig állandóan a legnehezebb 
munkát adják a rendőrségeknek és csendőrségeknek. 
Jásznagykunszolnok megye a cigányügynek mielőbb 
való országos rendezésére vonatkozólag most átírt 
Vasvármegye törvényhatóságához, kérve, hogy át-
irata ertelmében intézzen előterjesztést a törvény-
hozáshoz. Szoluokvármegye a következőkép tartja 
megoldhatónak a cigányügy országos rendezését: 
1- Az ország területén illetőséget szerzett minden 
cigány három évi záros határidő alatt, miután vala-
mennyinek fölvétetett daktiloszkópiai lelete torzs-
könyvehessék. 2. E záros határidő eltelte után min 
den cigány, aki illetőségét nem tudja igazolni, távo-
htassek el az ország területéről s egyben örökre ki-
tiltassék. Kóborcigányokat ne engedhessen belül 
a rendőrseg uz ország határain. 

Frigyes főherceg főparancsnok marad. Bécsből 
jelentik: Azokkal a hírekkel szemben, mintha Frigyes 
főherceg lomondani szándékozna ;tz osztrák landwehr 
főparancsnokságáról, a N. W T. megállapítja, hogy 
a főherceg nem hagyja el állásit, mert erre semmi 
ok nincs és a hadsereg is melegen óhajtja maradását. 

Megegyenek Törökországgal. Rúnából jelentik; 
Angolország, Olaszország és Törökország között 
megegyezés jött létre a kisázsiai kérdésben és a 
szigetek kérdésében Ebből a megegyezésből kifo-
lyólag Olaszország kifogja üríteni a megszálva tar 
tott török szigeteket és visszabocsátja azokat 
T<irökország birtokába. 

Torókorszag a gorógok ellen. Törökország szán-
dékosan bele akar kötni Görögországba. A kierősza-
kolt összetűzésnek oka az, hogy Törökországnak 
ismét alkalma legyen Thráeia megszállására. 

Uj hadtest Gal ciaban Bécsből jelentik. A 
Keichspost jelentése szerint Kelet Galíciában uj 
hadtestet létesítenek. Az uj hadtestparancsn »kság 
székhelye Sztaniszló lesz. 

34 fokos hideg. Newyorkból jelentik Az Kgvo 
sult Államok középső részén újra nag\ hideghullam 
vonult végig A hőmérő sok helyen 34 fokot mulat 
a zérus alatt. 

Vasarozo iparosok figyelmebe A soproni keres-
kedelmi és iparkamara a kerulete vásár tartó köz-
ségeiben érvényes vásári helypénzdíjszabásokat 
megyénként csoportosítva: Sopron-, Mosón- V.is 
és Zalamegyét: illetőleg összegyűjtötte és sajtó alá 
rendezte. A kiadvány, amely, hogy minél használ-
hatóbb legyen, a vásári határnapok felsornlasat is 
tartalmazza, jó szolgálatot tesz mindenkinek, aki a 
gyűjteményben felsorolt községek vásárjait árui 
értékesítése céljából felkeresi. A hitele* díjszabály-
zatok másolatait tartalmazó gyűjteményt egy vasi 
rozó sem nélkülözheti, ki nem akar a vásári hely-1 
pénzt szedő közegek esetleges tévedései miatt a 
szükségesnél magasabb helypéuzt fizetni - aki az 
egyes községeknek egymástól eltérő díjszabasaiban! 
el akar igazodni. A gyűjtemény első reszn, amely 
Sopronvárinegye községeinek és Sopron sz. kir. 
városnak helypénzdijszabásait tartalmazza, most 
hagyta el a sájtót. E részt a soproni kereskedelmi 
és ipukamara, 30 fillér önköltségi ár levélbélyegocu 
való beküldése ellenében bármely érdeklődőnek, 
bérmentve megküldi. 

fli u| 

Meghívás. 
r 

A Rohonci Alt. Takarékpénztár és 
Önsegélyző-Egylet Részvénytársaság 

1914. március 1-én délután 1 ,5 órakor 

az intézet helyiségében tartja 

III. év i r e n d e s k ö z g y ű l é s é t , 
melyre a t. c. részvényesek tisztelettel meg-

hivatnak. 

„BERSOK" 
gummisarok előnyei 

Tárgysorozat : 

1. Az igazgatóság és felügyelőbizottság jelentése. 
2 Az 1913. évi árszámu<lás előterjesztése, a 

nyeremény felosztása, az igazgatóságnak, a felügyelő 
bizottságnak és tisztikarnak a felmentvény megadása. 

3 Az igazgatóság 3 évre leendő megválasztása. 
4 Netáni indítványok. 
Az üzleti kimutatás és a mérleg folyó évi feb-

ruár 16 tói fogva az intézet helyiségében a hivatalos 
órák alatt a részvényesek által betekinthetők. 

Kohonc, 1914 évi február hó 12-én. 

Az igazgatóság. 

?yzet h'-rjuk a t részvényeseket, hogy j '^.uknar. a. köz-
gyűlésén való gyakorolhatása céljából részvényeiket az alapszabályok 
értelmeheti legkésőbb február hó lí'í-ig délelőtt az üzleti órák alatt 
letenni, úgyszintén a netani írásbeli indítványokat ott benyújtani 
szíveskedjenek 

Meghivo. 
A nagycsömötei gyöngyösnielléki 

önsegélyző szövetkezet 

1914,-ik év i r e n d e s k ö z g y ű l é s é t 
március hó 8-án délután 3 órakor tartja a 
szövetkezet helyiségében, amelyre a t. tagokat 

tisztelettel meghívja. 

T á r g y K o r o / a t : 

1. Igazgatósági jelentéstétel 
i.'. Felügyelő-bizottság jelentése. 
3. Zárszámadás e'őterjesztése és a felmentvény 

megadása. 
4. Tisztanyeremény felosztás feletti határozat, 
ö. Indítványok. 
Indítványok a kóígyülés előtt 8 nappal írásban nyújtandók be 
A zárszámadás február hó tí2-tál a >zo vetkezeti helyiségben 

megtekinthető 

Az igazgatóság. 



Meghívás. 

A Kőszegi Általános Takarék-

pénztár Részvénytársaság 
részéről 1914. évi február hó 22-én délelőtt 

10', órakor 

Kőszegen saját helyiségében tartandó rendes 

38. évi közgyűlésre 
a tisztelt részvényesek meghívatnak. 

Tárgysorozat: 

1. Az igazgatóság és felügyelő-bizottság jelentése 
a lefolyt üzletévról. 

2. Az igazgatóság, a felügyelő-bizottság és a 
tisztikar részére való felmentvény megadása. 

3. Az 1913. évi zárszámadásnak és mérlegnek j 
előterjesztése, továbbá a nyereség mikénti felosztására I 
vonatkozó határozat. 

4. Netáni indítványok tárgyalása 
Az igazgatóság. 

Jegyzet : Az alapszabályok 55. i-a érielmében szavazatra 
csak azon részvényes jogosult, ki részvényét a közgyűlést megelőző 
három hónappal a részvénykönyvbe bevezettette e- azt legkésőbb 
egy nappal a k izs\ ilés előtt a pénztárnál elismervény mellett letc-
tc menyezi, mely elismerveny a szavazat leaJasanal igazolási jegy 
gyanánt szolgai 

Több millió ember 
használ ja saját javára 

Köhögés 

KaiseMélé 
mm 

karamellák 

rekedtség, hurut, 
elnválkásodás, 
görcsös köhögés 
cs hökhurut ellen. 

Rinn hit 
UIUU myitvány 
soktól és magánosoktól 
a legjobban igazoljak biz-
tos hatásukat és közked-
veltségüket 

Semmiféle hasonló 
[készítmény nem tud 
ily sikert felmutatni . 

Csomagja 20 tillerert, 

szelence Itt) I" -ert kapható 

S C H A A R J Ó Z S E F 

l .szerk reskc.lésében, valami : LENDVAV LAJOS és 

KÜTTEL DEZSŐ gyógy- -e ' Kőszegen és az 

összes gyógyszertálakb in 

20.000 
különb /ő gyümö'ct-. uti fasor- es díszfák. diar-
cserjuk es fiat.)f csemetek f.iiskolák felo> 1á*,» 
céljal)ó| a legolcsóbb árban kerülnek el dá-ra 

o z v . J I « \ y n o J á n o ^ i i é 

faiskoláiban S o p r o n b a n . 

Az arak levtlben. 

I t o iT l s i dÓ l 
keres jutalékkal egy balatonmelloki borteimelu 

borainak kismértékbeni eladása-'céljából. Aján-

latok e lap kiadóhivatalához „Bortermelő 

jelige alatt kéretnek. 

Folyó 

Meghivó. 

hó 22-én (vasárnap) vendéglőmben 

Kőszegen (Kossuth Lajos-u.) 

1914. évi március hó 1-én délelőtt 10' 2 órakor 

I v (>szeg« ' n , ii \ á i ' o s l i i i z t a i u i e s t e i ' i n e h e o 

tartandó 

farsangi mulatságot 
rendezek, melyre a 

tisztelettel meghívom 

t. ismerőseimet ezúton 

Üzlet-átvétel. 
Ezennel van szerencsém Kőszeg város 

é* vidéke mélyen tisztelt közönségének b. 
tudomására hozni, hogy f. évi február hó 
H tói kezdődőleg a Városház utca 2. szám 
alatt levő igen jó hírnevű 

cuKrászdát 
Schneider Konstantintól megvásároltam és 
magam folytatom tovább. 

Hosszú évi bel- és külföldi elsőrangú 
cukrászdákban szerzett gyakorlatom képesít 
arra, hogy az igen t közönség kívánalmainak 
minden tekintetben megfelelhessek, ami fő 
törekvésem leend, hogy ízletes áruk és pon-
tos kiszolgálás által a/, igen t. közönség bi-
zalmát megnyerjem. 

Midőn arra kérem az igen t. közönséget, 
hogy az elődöm iránt eddig tanúsított bizal-
mával engem is megtisztelni méltóztassék, 
n igyon kérem egyszersmind vállalkozásom jó 
akaratú támogatását. 

Kitűnő tisztelettel 

Szekér József 
cukrász. 

közgyűlésének 
lanacskozási targ-yai: 

1. Az igazgatósag s felügyelő-bizottság jelentése, az 1913. évi üzletkimuta-

tás s merleg előterjesztése, a nyeremény hovalorditása, az igazgatóság és felügvelő-

bizottságnak adandó felmentvény iránti határozathozatal. 

2. 2 igazgatósági, I felügyelő bizottsági és I felügyelő-bizottsági póttag választása. 

szavazati jogát. 
Kiss Károlynál) 

akinek részvénye a 
szelvenyeivel együtt 

Jegyzet. A kózg\ ülésen csak oly részvényes gyakorolhatja 
közgyűlés előtt 3 nappal a társaság pénztárosánál (Pallisch-utca 9. sz 
letétetett. 

10 szavazatnál többet sem saját részéről sem mint meghatalmazott egy részvényes sem bírhat. 
Az üzletkimutatas es mérleg a közgyűlést megelőzőleg S nappal a társaság pénztárosánál (ugyanott) 

betekinthető és róla euv nyomtatott példány kerhetö. 

Az igazgatóság. 

S A V O V X A 4 . i l N X A l J . O l M t 
BUDAPEST. Józsel-körut 16. sz 

Telefon : József 20-62 és 20 53. 

M. Jern »/alt<»vl.. újonnan berendezve, légfűtés, hfdeg és meleg víz minden szobában, lift é j je l-nappal . 

EGYÁGYAS szobák 3 koronától, K t T Á G Y A S szobák 5 koronától 
fűtés, v i lágí tással . A szobák f j l í í t l e n t iszták. 

Újonnan bevezetett Pensió-rendszerünk, napi 5 koronáért, mely áll : 
Ezen napi e l l á tás 
5 korona. Szobák Ebéd jjjjfc- Vacsora 

fekete kávé 

elóetel 
sült körítve 
tészta 
gyümölcs 
sajt 

hosszabb tartózkodás-
nál megegyezés szerint 

1914 /12 szám. 

Árverési hirdetmény. 
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX 

t.-e 102 Jj-a értelmében ezennel közhírré teszi, bogv 
a kőszegi kir. járásbíróságnak 1913. évi V. 303, 
373 és 380 számú végzése következtében dr. Zilsen j 
Jakab, dr. I Mikes/. Miksa és dr. Kopfstein Lipót 
ügvvéd által képviselt J . l'iblein iV: Sohn, Hartwiu 
& Vogel é- l'ollak Sándor javára 87 K 01 fii. 714 K ' 
30 fii. 98ö K öl fii. s iár. erejéig 1913. évi december. 
31 én foganatosított kielégítési végrehajtás utján, le j 
ós felülfoglalt és 3729 kor. .*>() fillérre beesült követ 
kező ingóságok, u. m.: fűszer, vasáru és üzleti J 
berendezés nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a kőszegi kir. járásbíróság1 

1913. évi V. 863 3 sz végzése folytán fenti kor. és | 
fii. tőkekövetelések, ós járulékaik erejéig, lioros | 
tyánkőn leendő megtartására 

1914. evi február hó 18 ik napjának d e 10 oraja , 
határidőül kituzetik és ahhoz a venni szándékozók 
ezennel oly megjegyzéssel hivatnak mog. hogy az 
érintett ingósigokaz 1881. évi LX. t.-c. 107. és 108. 
Jj-ai értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet 
Ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is el fognak 
adatni Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le és felülfoglaltatták és azokra kielégítési 
jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881 évi LX . 
t.-c. 12>l jj. értelmében ezek javára is elrendeltetik. 

Kelt Kőszeg, 1914 évi január 30-án. 
K>.«» K'ilm'iu mint a kir. bírósági végrehaj tó. 

Nyomatott Hónai Frigyes könyvnyomdájában Kőszegen 

A kőszegi hegyforrás szikvizgyár-részvénytársaságnak 

Kovács József 
vendéglős. 

Belépö-dij nincs. Kezdete este 8 órakor . 

v—V | • kávé v. tea 

K e c e l i *#* 
sü temény 

Szobák havi bérletre 80 koronától fűtés, világítással. 
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