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Külföldre egy évre 2 dol lár (42 szokol) . 
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Felelős szerkesztő ét k i a dó : Rónai Frigyes. 
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Teletou-Msám 23. 

Ilyilttér sora 400 korooi/ 

Hlrdaftscfc milimétersorotiMnf 100 K. 

uóirltatnak. 

A tisztviselői gyorssegély ügye, í 
A minden vonatkozásban megindult drága- j 

sági folyamat, mely hullámaival a fix jövedelmű 
középosztály és a szellemi keresetből tengődő 
közalkalmazottak fölött összecsap s őket sodrá-
val a nyomor és kétségbeesés zajlásába dönti, 
gondolkodóba ejt mindenkit, mert kihatásaiban 
súlyosan befolyásolja magát az állami életet is. 
Nincs a társadalomban senki, aki részvéttel ne > 
nézné azt az emberfeletti küzdelmet, melyet le- j 
fokozott életstandardjának fentartásáért folytat 
szellemi és testi munkát egyaránt, hogy meg- J 
birkózzék a legtöbbször indokolatlan és várat-! 
lanul érkező drágasági folyamattal. Amennyire 
érthető a nélkülözés feltörő szava, ép annyira 
méltánylandó az országos államháztartás teher-
bíró képességének legvégső határáig elmenő 
kormánytörekvés, mely igyekszik megnyugtatás-
sal csillapitólag hatni a kedélyekre és segitő tá-! 
mogatásával enyhíteni a középtársadalom nehéz 
sorsán. Nem mondjuk azt, hogy lehetetlenek a 
tisztviselők ismételt segélykérései és igényük a 
létminimum kivivására, de viszont minden tekin-j 
tetben honoráljuk és elismerjük a kormány ál-1 

dozatkészségét, amelyei a lehetőség szerint s a 
pillanat követelésének megfelelően megtalálja a 
támogatás igazságos módját. A miniszterelnök-
helyettes a nemzetgyűlés előtt beszámolt arról a 
minisztertanácsi határozatról, mely gyorssegély i 
folyositását határozta el az állami alkalmazottak 
részére s amely szerint utolsó havi fizetésüknek 
körülbelül egynegyedét engedélyezi téli segély; 

cimén. Ha a segély mértéke nem is fedi, mert; 
hiszen súlyos pénzügyi állapotaink miatt nem is 
fedheti az állami alkalmazottaink jogos kívánsá-
gát, mindenesetre olyan, mely atyai gondosko-
dással enyhít a pillanatnyi szükségen és átsegít 
azon a rövid átmeneti időn, ami a tisztviselői-
kérdés és ujabb fizetésrendezés elkövetkezéséig 
beállott. Meglehet bízni a társadalom e józan és 
kitartó, önzetlen hazafiasságáról annyiszor tanul-
ságot telt részének önmérsékletében, mely be 

fogja látni, hogy az adott viszonyok között nem 
tehetett értük többet a kormányzat. Nem kis 
összegről, hanem sok milliárdról van szó, amellyel 
hozzájárul a kormány a fájó elégedetlenség csil-
lapításához. E tehertételnél azonban, melyet még 
képes vállalni az államháztartás, fontosabb az 
állam részéről az etikai kötelességnek betartása. 

I I I K E K . 

A kőszegi vérszegény gyermekek 

kérelme a város jólelkű közönségéhez 

Jó emberek, a kis árvák 
ím hozzátok jönnek, 
Szereteiért és ebédért 
Kérve könyörögnek 

Vérszegények, lerongyoltak, 
Nem tehetnek róla, 
Háborúban pusztult el a 
Legtöbb fentartója. 

Ti, akiket a jó Isten 
Bajtol, vésztől vedett 
Az árvakat, szegtnyeket 
El ne feledjétek ! 

Vert Hazánknak szüksége van 
E kis csemetékre. 
Hisz ugy pusztu napról-napra 
Árpád hősi vére. 

- 1 |ó bízni; scak . . , . 
A gyermeket védi, 
Árvaságát, szegénységét 
Tétlenül nem nézi. 

Vállaljatok minél többen 
Heti egy ebédet 
Istenaldás kiséri majd 
E nemes, szép tettet. 

Az ebédeltetésre vállalkozókat a Jóléti Bizottság 

kéri, hogy az ebéd napjának megnevezésével vagy özv 

Jenny Bélánénál (Ált. Takp. épülete), vagy az Emerica-

numban és Róth Jenő könyvkereskedésében jelentkezze-

nek. A gyermekek beosztásáról, ellenőrzéséről a bizott-

ság gondoskodik. 

A Kőszegi Kereskedelmi Bank R. T . a lakul* 
közgyűlésé január hó 12 én folyt le délután 5 
órakor a városháza tanácstermében szokatUuul 
nagy érdeklődés mellett. A terem zsúfolásig 
meglelt részvényjegyzőkkel, kiknek soraiba a a 
város vezető egyéniségein kivül minden társa-
dalmi osztály képviselve volt. Az alapítók ne-
vében D r . Szovják Hugó ügyvéd üdvözölte a 
megjelenteket és rövid visszapillantást vetett a 
bank keletkezésének történetére. Az alapítók-
nak eleinte kisebb csoportja, mely csoportnak 
vezetője D r . Heehinger Ede polgármesterhelvet-
tes, v. tanácsnok volt, be kívánt kapcso'ódní 
a fuzionáló pénzintézetekbe, de miután törek-
vése kellő méltányíásar nem talált, kénytelen 
volt külön útra lépni; hogy ez helyes volt, 
mutatja az, hogy sokkal nagyobb alaptőkével 
nlal ul meg a bank, mint a hogy eredetileg ter-
vezték. Az a nagy érdeklődés, mely az alapí-
tás iránt megnyilvánult, záloga annak, hogy az 
alspitők által kitűzött célokat sikerül majd meg-
valósítani. Isten áldását kéri az eljfiv »ndő mun-
kán. Ezután felkérte Károlyi Lajos nagparge-
tőgyárost, hogy az elnöki' ézókot foglalja el. 
Károlyi Lajos megnyitotta at alakuló közgyű-
lést és miután megállapítást nyer t , hogy 115 0 0 0 
drb. részvény képviselet* jelent meg s a köz-
gyűlés határozatképes, Dr. Szórják Hugó is-
mertette az alapszabályokat. Ezután meghozat-
tak arra való tekintettel, h >gy a 110 000 000 & 
-aleptéke loljesp-i lejegyez letett és annak áO'/s-a 
tényleg befizettetett, egyhangúin a megalaku-
lásra vonatkozó határozatok. Az igazgatóság 
tagjai lettek: gróf B thlen Sándor nyug. főis-
pán budapesti. Arató István leánygimnáziumi 
igazgató, Deu'sch Artúr gabonakereskedő, D r . 
Dreiszker Ferenc orvos. Eitner Gusztáv malom-
tulajdonos, Freyberger Ferenc szappangyáros, 
Károlyi Lajos magpergetőgyáros, Kírchknopf 
Mihály vaskereskedő kőszegi, Nagy György 
bérlő alsólászlói, Stipkovits István malomtulaj-
donos és Zerthofer Mihály épitési vállalkozó 
kőszegi lakosok ; a felügyelő bizottság tagjaiul 

Mit tud agy országgyűlési kepviselö. 
Jönnek a honvédek ! hangzott el 1809. év 

egyik napján Kőszeg szab. kir. varosban. E hír 
tán sehol sem keltelt oly lelkes riadalmat, mint 
a diákok körében. Hogy dobbant fel szivünk, 
hogv lüktetett vérünk — akkor! Látni fogjuk 
a félisteneket, kikről apáink oly sokat meséltek 
és kikről még többet olvastunk. Képzeletünk 
szinte legendás alakokká növesztette őket, kikre 
csak bámulattal, csodálattal tekinthetni. Újra 
meg újra ismételtük tehát, jennek a honvédek! 
Ugye ott leszünk a fogadtatásuknál? Olt ott és 
ott is voltunk. 

Igen jól emlékezem vissza, hogy a „Fehér 
lóhoz" cimzett szálloda körül (mostan az Alt. 
Tak pénztár) csoportosultunk, hol a bevonuló 
honvédeket elszállásolták. Itt várakoztunk reá-
juk. De mivel a meghatározott időben meg nem 
érkeztek, számosan — köztük én is — a hon-
v^dt'k elé siettek, olyannyira türelmetlenkedtünk. 
A hosszú várakozás rendesen t'eioigázza a kí-
váncsiságot. A Kindl (mostani Gulner) malomig 
jutottunk, midőn hirtelen dobszó ütötte meg a 
fiiunkét. Jönnek a honvédek! mondottuk még 
egyszer. S jöttek gyalog Szombathely felöl. A 
Kind: malomnál, — föltűnt — nem fogadta a 
honvédeket senki más, csak a deákok, de nem 
coremoniás ni, hanem ugy deáko< módjára, lel 
kendeeve, szinte üvöltözve. B iszkéikedve De-
masiroztunk azután velük a v r isb • a „F-h'-r 

ló* szállóig, hol már nagy tömeg csődült össze. 
Ürömünket azonban kis üröm keserítette. Egy 
teljes honvédezredet gondoltunk bevonulni és 
megérkezett — c*ak egy s^kasz, — ugy mon-
dották — Budáról, hol az első honvédeket ki-
képezték. A szakaszt 2 kőszegi tiu Kager Ignác 
és Drexler János vezette. 

Bezzeg a reákövetkező tanév elején októ-
ber 1 én elég vorösnadrágos honvédet láttunk, 
többet, mint amennyit szerettünk volna, mert 
kiszorítottak a játékterünkből a „Reítschulból" 
ahogyan a régi marhavásárteret, ahol kiképez-
ték őket, elnevezték. Sebítj! Labdázás helyett 
azután a honvédeknek kik^piését bámultuk, 
szinte égtünk a vágytól, beállani a glédiba és 
velük együtt gyakorlatozni. Különösen a hábo 
rusdiság tetszett. 

A tisztek nem az első honvédekkel vonul 
lak be, csak utóbb érkeztek meg varosunkba. 
Volt köztük több, kik a 4tí-as szabadságharcot 
végigküzdöttük. Ezeket különösen megbámultuk, 
de még jobban valatri Francsits nevű honvéd-
húsz irhadnagyot, ki a f udális cseh arisztokrá-
ciától származott és a honvédtiszteiiet lenéző 
nyegle dragonyostiszleket párbajban egymás 
után legyőzte. Mily nagy férfiú volt előttünk 
Francsits hu-.zárhadaagy ! 

D j h >gy kerülte» a hunvédek Kőszegre ós 
nem Szombathelyre? — Ezt már nem diákkori 
impressíóim. hanem a városi könyvek alapján 
tu »nd un °l 

A honvédségről szóló törvénynek megal-
kotása után Szende (Frommer) honvédelmi mi-
niszter a vasi 75. honvédzanzlóaljat Szombat-
helyen, mint a vármegye székhelyén kivánta 
elhelyezni. Szombathely azonban, mely utóbb 
minden közintézmény iránti versengésben bi-
zonyos nagyzolással a magyar kultura végbás-
tyájának és a magyatsag őrszemének mondja 
magát itt Nyugattnagyarors/.ágon. a honvédelmi 
miniszternek ajánlatit — ki hinné el — nora 
fogad^a ei. Nem kellettek neki a honvédek, n^m 
támogatta e^en parexcellenoo magyar in'ézményt. 
Miért? Ennek indító okait Szombathelv«n a 
város könyveiben kell kutatni. Annak idején 
Kőszegen azt mondották, a szombathelyiek fél-
tették asszonyaikat a nyalka honvédektől. No ! 
ez állitáss il a kőszegi ?k valószínűleg csak ki-
gúnyolni akarták a szomb ithűlvieket, vissza-
vágni, kik ráfogtak a kőszegiekre, hogy schwarz-
gelb érzelműek. 

Szombathely városi tehát a magyar kato-
naságot falai közé bB n ím fogadván, a honvé-
delmi miniszter m isodsorb in Kőszeg v \rost hivta 
fel nyilatkozatra, befogadja-o a honvédokét? 
Kőszeg váró* persz: azt mond itt i : scivesgn. Ha 
Szombathely «kkor a honvéd Imi minisz' >r aján-
latát elfogadja, Kőszeg város njru lát )tt volna 
falui közt magyar honvédet — tán s -ha. 

A honvédeknek méltó elhelyezése utóbb e 
városnak cagv gondot okozott, mert nem álot-

rend •' lésére rn ' j r ' \ | f '<r )ti v »k. A Yá-
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megválasztattak : Franki Ferenc fakerrskedő, 
Jankó Ujör^v k ö r S z o v j á k Béla keres-
kedő és id. Wiiehtrr Gvnlit im'gp^rKetégyároa. 
A közgyűlés egyhanfeu közfelkiáltással cégveze-
tői megbiz*st adott Dr. Hechinger Ede polgár-
mesterbely«ttePDPk. Dr Szovjak Hugó jejjyző-
könyvv»*etö leh Ivasta esután gróf Bethlen Sán-
dornak a bankból intézett taviraiát, melyben 
betegségére való tekintettel kimenti elmaradását 
és szerencsét kíván a megalakuláshoz. A köz 
gyűlés elhatározta, hoey az igazgatóság utján 
tavirátilag üdvözli gróf Bethlen Sándort. Miután 
a kö/gyülés az alupitóknak a felmentést meg-
adta, Károlyi Lajos megköszönte a megjelentek 
érdek Ifdeset és bezárta a közgyűlést. A köz-
gyűlés után az igazgatósig nyomban ülést tar-
tott, elnökévé gróf Bethlen Sándort, ah Inokévé 
Károlyi Lajost választotta meg egyhangúlag, 
majd egyelőre betöltött három állást. Ügyvezető 
igazgató lett: Dr. Hecbintter Kde polgármester-
helyettes, ügyész: Dr. Szovják Hugó ügyvéd 
és pénztáros Szmolyán László nyuíf ellencr. A 
bank rövidesen megkezdi raükudesét. 

Esküvő. Koltui Vidos Elek a ír. kir. állam-
rendőrség ff paiai-ísncksegához beosztott állam 
recdőrségi főfelügyelő, a Lapokban vezette oltár-
hoz Budapesten báró Ukkermano Waldát. 

Etküvo. Csütörioköu vezette oltárhoz Klei-
ninger József cukrász menyasszonyát Török 
Adélt, Törck János vendéglős leányát. 

Reszleges tisztujitas a kozsegekben A le-
mondás tolytan megurtsedett bírói tisztségek 
betöltése vegeit a választói gyűlisek f. hó 14 én 
tartattuk meg a főszolgabíró elnöklete alatt. 
L'jra megválasztanak Nagypösén Kunovits Mi-
hály és Kispösén Kálmán József volt birák, 
Ludadon pedig Horváth József (Bódiss) esküdt. 

Halálozás Csütörtökön reguel hunyt el 
bosaiu szenvedés után életének 81. évéten özv. 
báió hornlurgi Hornig Vilmosné szül. Riszner 
Anna. A megloldogultban Szomor Lajos igaz 
gató tanító neje nővérét gyaszoljH. Temetése 
tegnap délelőtt volt a helybeli temető kapol-
nájáboi. 

Halaloías. E hó 7 én hunyt el Locsmándon 
Hubert Ferenc dr. körorvoa 92 éves korabon. 
A Kőszegen is nagy ismeretségnek orverdő öreg 
ur köinyekszerte kedvelt jorvosa volt a népnek 
es még halála előtt egy hétlel is elvégezte or 
vosi teendőit. A sakkjátékosok egy erős ellen-
felüket veszítették el a* elhunytban, ki szám-
talan problémát állított fel a sakktáblán és a 
70-es—bO-as években tönb dij nyertese volt. 
Temetése a locsmandi evang. temetőben ment 
vegbe óriási részvet mellett. 

Nem mindennapi temetest láttunk a héten. 
Horva.h Sándor prímás Jenő fia hunyt el 25 
éves korában tuduvészben. A fiatal zenészt szak-
társai kedden délután kisérték ki a temetőbe 
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ros tehát az október 1 én kiképzésre a Kitter-
íele (most Puseh) épületbe bevonuló honvédeket 
egy énenként szallasolta el a polgároknál. Még 
ma is visszaemlékezem a szülői háznál elszállá-
solt két honvédre, Konye Nándor és Czeglédy 
Endrére. Buldog voltam, ha holmi apró szolgá-
lattal kedveskedhettem nekik, teszem, ha elkul 
dőltek a boltba gyufáért, suvixért. De az egyé-
nenkénti elszállásolás sem a miniszter, sem a 
polgárságnak nem volt ínyére, kedvére. A pol 
garsag azért is ellenezte, mivel a hozzá bekvár-
télyozott honvédeket kosztolni kellett, melyért 
csak csekely térítést kapott. Eleget zúgolódtak 
az asszonyok, kik azt mondották, hogy e cse 
kely lerr.ifefrt nem ludnak ebédet főzni a hon-
vedeknek. De azért mégis csak főztek, kikém-
lelve egymást, hogy a szomszéd a>szony mit 
lőz. 11) aliaput persze soka nem volt fentart-
haio. Mt gmdultak tehát a honvédeknek kaFzár 
njasziru elhelyezésére a tárgyalások, melyek 
abban culmmáltak, hogy ki építse a kaszárnyát, 
a varos \ng) a katonai kincstár e? A város 
huzidczuita kaszárnyának építésétől, mivel nem 
volt ptnze es a kaszarnjába befektetendő töke 
nem kamatozia magát. A honvédelmi miniszter 
vegru nuguuva az eddigi nuddo táigyalásokat, 
varosunknak uitimaiumféle leíratott küldött, 
melyben caUgorice kijelentette, hogyha a város 
kaszarnyát nem épit, a honvédeket más város 
ban helyezi el. 

A honvédelmi minisztériumnak eten kate 
gorikus k ijeienteae azutan megtette hatását. A 

zeneszó mellett egy nogy umeg kivárcsi em-
berrel együtt. Hogy az asszonyok a halottas-
koesi után nndetíeiül eey tömegben mennek, 
ahhoz már hozzá vagyunk szokva, azonban 
ahhoz a rendetlenséghez amit ennél a temetés 
nél láttunk a halottaskccsi előtt a férfiak között, 
még eddig példa nem volt. Ez a szanaszét és 
össze-vissza a temetés fényét nagyon csökken-
tette, mert ez nem gyászmenet, hanem egy csupa 
kiváncsi egyénekből álló káosz volt. 

Ufolso napja az elővételi jog gyakorisának 
lesz holnap déli* a Kőszegi Takarékpénztár által 
kibocsátott tőkeemelési uj részvényekre, melye-
ket az Altalános Takarékpénztárral való egye 
sülés alkalmával teljes mennyisegében a régi 
részvényeseknek ajánl lel. Figyelmeztetjük erre 
az érdekelt részvénytulajdonosokat, mert a 2000 
koronáért felajánlott részvények olyan jelenté 
kény törzsvagyonnak a része, melyről köztudott, 
hogy tizszer annyi a belértéke. A hétfői torlódás 
elkerülése végett a Kőszegi Takarékpénztár mind 
két helyiségében kivételesen ma délelőtt 9—11 
óráig is elintézik a részvénygyakorlás ügyeit. 
Régi takarékpénztári részvény után 8, két Ált. 
Takarékpénztári részvény uián szintén 8, vagy 
egy darab ulán 4 uj részvényt lehet jegyezni 
kedvezn ényes árért. Egj úttal előjegyzest fogad 
nak el 30C0 koronás szabad részvényekre és 
ezek elosztása a helybeliek előnybevételével 
történiK. 

Kovats-bal volt mult szombaton a Mulató 
ban. A zenekar tatrjai rendezték az ő javukra. 
Meghivót nem terjesztettek, tieiéptidijat nem 
tűztek ki. Mégis nauyszámu közönség gyűlt 
egybe és 'gen tekintélyes jövedelem lett az 
endménye. Meglátszott, hogy mégis csak mél 
tányoljak Kováts Ferenc karmesteri működését. 
Ezt a megtiszteltetést igazán jól esett tapasz 
talni. 0 ezt teljes mértékben kiérdemelte. De a 
közönség számos megjelenése nemcsak ezt 
eredményezte, hanem egy kedélyes jó estét 
szerzett vele macának is. Két zenekar játéka 
mellett fesztelen jó kedvvel lolyt a tánc. Saj 
nos, csak 2 ómig. Pediij mennyire szívesen 
maradtak volna még mindnyájan. A tisztajöve 
delem egy részét hangszer- és hanujegyek be 
szí rzésére fordítják. 

Teadelufsn. Az evangélikus nőegylet igen 
életrevaló eszmét valósított meg a mult vasár-
nap csöndben megtartott teadélutánjával. A nő 
tgyleti tagok személyes meghívása folytán ke-
délyes teauzsonnára jöttek össze a meghívottak. 
Szépen di>zitett asztal várta az érkezőket és a 
választmányi hölgyek kész örömmel azon vol-
tak, hogy mindenkit kielégítsenek. A párolgó 
tea és jó sütemény élvezete után a nőegylet 
elnöknője szívélyes szavakban üdvözölte a meg-
jelenteket, mire özv. Eitnerné válasíolt. Freyler 
Emmi néhány dalt adott elő harmónium kisé-

város 759/876. sz. határozatában kimondotta, 
hogy a honvédeknek elhelyezésérc a Tallián féle 
házat (mostani kir járásbíróság) veszi meg 12 
ezer forintért és azt célszerűen átalakíttatja, a 
határozatnak végiehajtasára pedig Ullman Sán-
dor főjegyzőnek elnöklete alatt Kulcsár Alujos 
főügyész, Czeke József, Bicrbauor Mihály taná-
csos, Kuzma Samu, Z.inelli Károly, Glátzhofer 
Samu, Pallér József, Hoffman Lajos, Kiedl Jó-
zsef, Scbey Sándor. L uringer János, Freyler 
Ede és Netter Márton képviselőkből álló bízott 
ságot kuidott ki, megkérvén egyúttal a honvé 
delmi minisztériumot, „hogy a honvédeknek is 
mét máshova helyezese miatt netán már folya-
matban levő tárgyalásokat egyelőre beszüntetni 
kegyeskedjék". 

A honvédelmi minisztérium gyorsan don 
tött. Értesítette a város közönségét, hogy a hon-
védeknek végleges elhelyezésére kijelölt Tallián 
féle házat el nem fogadja és elrendelte a 75. 
honvédzászlóalinak és az időközben Körmendről 
városunkba áthelyezett 27. honvédlovasszázad-
nak Sárvárra helyezését, mert ez kötelezte ma 
Kát, ho*y a honvtdek részére kaszárnyát építtet. 
A varos e miniszteri leiratot 1870. évi december 
hó 4 én megtartott közgyűlésében tárgyalta. E 
közgyűlés — szó szerint közlöm — „fontolóra 
vévén azon körülményt, hogy Kőszeg városa, 
mely maris az itt székelt dunántull ker tábla 
feloszlása, mégis a vasúti hálózatbeli teljes ki-
záratása által kipótolhatatlan kárt és anyagi 
érdekéoen mélyen vágó sérelmet szenvedett" s a 

rete mellett. Dr. Tirtsch Gergely pedig jóizu 
humorral adia elő utazását Londonba. Énekel-
tek még Unger Elekné, Nagy Iza és a fiatalok 
közül még néhányan. Pompás emelkedett han-
aulatban telt el a délután s erkölcsi sikerén 
kívül még szép anyagi hasznot is hozott. Mint 
halljuk ma délután is lesz ilyen teás-uzsonna, 
d'. megint más meghívottak számára, mert a 
helyszűke nem engedi, hogy az érdekelteket 
egyszerre meghívhassák. 

Tisztviselők otthona. A Gyöngyös-ucca 22. 
számú ház kapujára tegnap uj felirás került: 
„Az Első Magyar Nemez-, Posztó és Fezgyár 
R. T. tisztviselőinek otthona". A gyári tisztvi-
selők mintegy háromnegyed év óta fennálló ét-
kezdéjüket az igazgatóság nagyobb támogatá-
sával elsősorban az idegenből ideszármazott hi-
vatalnokok számára otthonná alakították át, 
melynek létesítése körül nauy érdeme van 
Zucker Vilmos mérnök és Nehammer Gyula 
gazgatóknak, valamint Eisner Camillo ker. 
tanácsos igazgatósági tagnak, utóbbinak úgyis 
mint háziúrnak; az ő jelenlétükben ma vasár-
nap este fog ünnepi vacsora keretében a meg-
nyitás történni. — Alkalmunk volt a megnyi-
tásra váró uj intézményt már most megtekin-
teni a volt Tuczerialler-házban —ahol a gyár 
lerakata is vau — az első emeleten van elhe-
lyezve és a kaszinószeruen berendezett tulaj-
donképeni helyiségen kivul konyhából, előszo-
bából és folyosóból áll, a berendezés kiváló íz-
léssel, praktikusan van felszerelve, barátságos 
és kényelmes. A tisztviselőket és vendégeiket 
szoüd társasjátékok: sakk, domino ping-pong 
(szobatenisz), stb. szórakoztatják, újságok: 5 
magyar és 2 német napilap, a 2 helyi hetilap, 
szépirodalmi és szaklapok állanak rendelkezésre, 
a falauat a gyárról felvett fényképek, valamint 
kiváló kiállító művészek képei: Bér Dezső és 
Bernáth sikerült karikatúrái, Lukács üyula han-
gulatos godoki képei utóbbi, Istókovits Kálmán 
és Patkó Károly pompás rézkarcai stb. díszítik. 
Szép színes, meleg a tisztviselők otthona, — 
egy darab kultúra. — A gyár derék tisztvise-
lőit uj otthonukban szivelyesen üdvözöljük. 

Meghívó. A kőszegi Ovod legylet elnöksége 
tisztelettel meghívja a választmányi tagokat a 
ma, január 20-án délelőtt Vjl2 órakor tartandó 
ülésre. Tekintettel a tár^y fontosságára, kérjük 
a tagokat foltétlen megjelenésre. Tárgy: az 
egylet feloszlatásának megbeszélése. 

A Kőszegi Alt . Temetkezesi Segelyegyesület 
felkéri a tagokat, hogy 2 tagnak elhalálozása 
után járó segélydijakat f. hó 20-án délután 2 
órakor az ipartestületben befizessék. 

A kőszegi „Hangya" kéri tagjait, lio«y a 
sárija es tavalyi kek könyvecskéiket adják be 
az irodába (Várkor 30) mert késedelmességük-
kel kárt okoznak a többi tagoknak. 

honvédségnek máshova való helyezése által 
ujabban egy tetemes jövedelmi forrástól meg-
fosztatnék stb." — elhatározta végre a kaszár-
nyáuak felépítését és megkérte Falk Miksa ak-
kori országgyűlési képviselőt közbenjárásra, hogy 
a honvédelmi miniszter az itteni honvédeknek 
Sárvár községbe elhelyezésére vonatkozó ren-
deletét vonja vissza. Falk Miksa, ki az akkori 
uralkodó pártnak egyik legtekintélyesebb és leg-
befolyásosabb tauja volt, csakugyan reá tudta 
birni Szende honvédelmi minisztert rendeletének 
visszavonására, minek következtében a honvé-
dek Kőszegen maradtak. Ha akkor nem Falk 
Miksa a varosnak országgyűlési képviselője, a 
honvédek Sárvárra jutottak volna és városunk 
amily örömest látta bevonulásukat, époly szo-
morúan nézhette volna kivonulásukat. 

íme agy példa, hogy egy városuak, piano 
oly retfi kulturvarosnak mint a mieiunek, min-
dig szüksége van oly képviselőre, kinek tekin-
télye és befolyása van a hatalomnál. Kellő párt-
fogas nélkül, mind hiába, nem tudjuk közügye-
inket előbbr<> vinni. S ma jobban rászorulnánk 
hatalmaH pártfogóra, mint valaha, mert az em-
bereknek m -g soha nem volt annyi ügye, baja, 
mint — mostanában. 

Kőszeg szab. kir. város azután Falk Mik-
sát sikeres közbenjárásáért — mert a városré-
szére a kir. táblának elvesztését mintegy kár-
pótlasakép kir. törvényszéket is járt ki — 69G/ 
871. sz. határozatával díszpolgárai közé iktatta 
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Ipartestületi közlemények. 

Minthogy az utóbbi időben több izben pa- j 
nasz tétetett, hogy önálló iparosok iparukat le-| 
jelentik, szabad óráikban az ipart mégis tovább 
folytatják, úgyszintén iparossegédek iparigazol 
vény nélkül öi állóan folytatnak ipart, ezért fel 
sőbb hatósági felbivás folytán felkérem a tes-
lületnek azon tagjait, akiknek ilyen visszaélé-
sekről tudomásuk van, h< gy a továbl i eljárás 
megindítása végett szt HZ ipartestületben be-
jelentsék. _____ 

Felkérem azon tagokat, akik az 1924. évi 
„Iparos Naptár"-ból utólag rendelni óhajtanak, 
hogy a rendelést í. hó 22 én (kedden) a hiva-
talos órák alatt adják le az ipartestületben. 

Dömötör tiyula ipartestületi elnök. 

Adományok a T ü z o i t o Egylet cé l j a i ra . A 
Tüzoltóegyletnek mult számunkban is közzétett 
felhívására ti következő adományok éikezlekaz 
egvlet pénztárosához: Kősz! rr >zab. kir. város 
25.000, Jambrits L J J O S COOO, Flamisch G 5000, 
Gaál J . 3000, Wölfel K. 3000, Unger K. 5000, 
Hausmaninger K. 300, Pischl Adolfné 1000, 
Luász Józsefné, 100(1, Maitz Károly 1000, dr. 
Laut inger János 5000, özv. Kohn Jakabné 5000, 
Bleyer K. 1500, Tompeek A. 2000, Kenner K. 
500. Ecker K. 2000. özv. Paiscber V.-ne 300, 
Vargha Gy. 3C0Ü, Csánits S. 3000, Takács 8. 
2000, Kóth Sándor 3000, Müller J . 2000. Kóth 
Jenő 3000, Takács L. 1000, AdlerSimon 10000, 
Fortély 1. 2000, Első Magyar Nemez-, Posztó-
ét Fezgyii 10.000, Loibersbeek Gus/tav 20U0. 
Horváth Mátyás 1000, Riegler K. 2000, Hor 
váth Sándor 1400, Duft Georgina 500. Pa vetíti 
J . 4000, Róth Testvérek 3000. özv. Papp Ist-
vánné 1000, ozv. Zulawsky Béláné 1000, özv. 
Mrazek Jánosné 400, Kelez Adelffy árv. 3000, 
Kuszke L. 1000 K. Az Egylet ezúton is kéri a 
váios közönségét, hogy adakozzanak az Egylet 
céljaira, mert még nagyon sosan hiányoznak 
a névsorból. 

F a r s a n g . £ héten az a bir terjedt el, hogy 
az Első Magyar Nemez, Posztó és Fezgyár r. t. 
tisztviselőinek tavaly oly fényesen sikerült rau 
latsás/a az idei farsangon elmarad. Mint most 
örömmel értesülünk, annak akadályai, melyek 
főleg az óriási kiadásokkal kapcsolatban merül 
tek fel, immár teljesen elhárultak. A részvény-
társaság igazgatósága ugyanis rgv igen tekin-
télyes összeget ajánlott fel részvételének meg-
váltására kifejezetten jótékony célra, a tisztvi-
selői kar pedig a maga rcszeröl gondoskodott 
az esetleges dt ficit fedezetéről, olvkép, hogy az 
igazgatóság nemes intenciói szerint jótékony-
célra szánt összeg teljes egészében reserválva 
maradjon. IIvkóp az igazgatóság dicséretreméltó 
áldozatkészsége és a tisztviselőikor nobilis el-
járasa egyrészt, másrészt pedig az a nagy érdek 
lődés, mellyel városunk társadalmának legelső 
körei a nagyarányúnak Ígérkező mulatság iránt 
már most tanúsítanak, annak feltétlen sikerét 
már eleve biztosítják. Az agilis rendezőség a 
nugy érdeklődést azzal akarja honorálni, hogy 
minden előkészületet megtesz arra, hogy a mu 
iatság a tavalyinál is fényesebb legyen és a 
meghívott közönség részére számos oly meg 
lepetést tartogat, aminőben a béke évei óta része 
nem lehetett. Legközelebbi számunkban a ren-
dezőség egyik másik tervéről már beszámolha-
tunk A mulatság napja február 16 ára, szom 
batru van tervezve. 

T a n c m u l a t s a g o t tart ma este 8 órai kezdet-
tel a kőszegi zenepártolók egyesülete fuvós-ze-
nekara a Mulató összes termeiben, melyre a t. 
közönség falragaszok és «»zen közlemény által 
van meghiva. Belépődíj 1500 K és vigalmiadó. 

Szinieloadast tart a ker. szoe. munkásegy-
let műkedvelő ifjúsága m» délután 4 órai kez-
dettel a főgimnázium dísztermében dr. Szunyogh 
X. Ferenc bencéstanár vezetése mellett. Színre 
kerül Ney Karoly bohózata „Ő jön", ugyancsak 
Ney vígjátéka „Nyárfás ur villája44 és Dezső 
József bohózata „A két igazgató". A zenét H 
városi orchester zenekara szolgáltatja. 

A l l s t v a s a r les/, e hó 30-án szerdán a kő-

szegi állatvásártéren. 

A bor fényűzés i h a t a r á t a pénzügyminisz-
ter január 21 ével 4000 koronával állapította 
meg. Ennek következtében küszöbön all a bor-
árak emelése is. Lassan híjts! 

Az álarcosbál iránt, melyet az ónk. tűzoltó 
egylet február hó 1 én tait, nagy az érdeklődés. 
A fiutal hölgyek szorgalmasan készítik jeime 
züket (s egymást küzt találgatják és tárgyalják 
a különféle kiszivárgott híreket mások jelmezei-
ről. A meghívókat a mai napon kézbesítik. Ha 
valaki téved^sb'íl nem kapott volna, de arra 
igényt lart, az jelentkezzék Fuchs Endre dr. 
segédtisztnél. 

Megkönnyí t ik Sopron részere a h a t a r f o r g a l -
mat . Sopronból jelentik : Thurner polgármester 
budapesti útjáról vissatérve jelentést tett a va 
rosnak tanácskozásai eredményéről. A t'oidmiv. 
minisztériumban biztosították arról, hogy min-
den remény megvan a borkivitel elé osztrák 
részről gördített akadályok elhárítására. Ugyan-
csak megkönnyíti a kormány a hires soproni 
barnakenyér txporluását is. A halárforgalom 
megkönnyítése érdekében s az egyébb kérdések 
elintézésére néhány napon belül Diószeghy 
miniszteri tanácsos személyesen le fog utazni 
Sopronba. A polgármester egyben bejelentene 
legközelebbi akcióját, amely arra irányul, hogy 
a magyar cseh vasúti forgalom ne Szombathe 
lyen, hanem Sopronon keresztül történjek. 

Bozsokon a hősök emlékszobra javára c hó 
20 án táncmulatság lesz. Úgyszintén Szerdahe 
lyen is lesz ezen a napon táncvigalom. 

2 5 l i ter bor t hordott el kicsinyenként egy 
Szukisz József nevü lengye! bányamunkás Ge-
roly Jánosné c ú k i lakos pincéjéből, míg végre 
rájöttek a tolvajlásra. Az illetőt feljelentették a 
járásbíróságnál. 

Bicskázás Doroszlon. A csendőrség feljelen-
tette Snápor István lukáesházai legényt, mert 
Doioszlón Haramia József vendéglőjében miu 
den ok és szóváltás nélkül zsebkésével hatba 
szúrta Torda Gyula oltani lakóit, akin a szuras 
18 napig gyógyuló sebetokozott és az elvágott 
kabáton pedig 15 ezer korona anyagi kárt. Sná-
por Istvánt a csendőrség még engedélynélküli 
fegyvertartásért is feljelenti s mivel védelmében 
előadta, hogy a forgópisztolyt találta, jogtalan 
elsajátítás vétségéért is felelőségre vonják a 
kőszeii kir. járásbíróságnál. 

T a i a l t t a r q y a k ; Női pénzerszény pénztar-
talommal, fejkendő. Jogos tulajdonosa átveheti 
a rendőrségen. 

S z a r i t o t t gombát minden mennyiségben a 
legmagasabb napi áron vásárol Táncsics György 
fűszer- és csemegekereskedő Kőszeg, Belváros. 

Templomto lva j leány. A helybeli Bencés-
templomban feltűnt már, hogy napok óta el-el-
tűnik az oltárokról a* oltartentő. Bejelentették 
az esetet a rendőrségnek, amely az eset kide-
rítésére detektiveket küldött ki. A detektívek 
figyelés alá vélték a templomot, ami mindjárt 
az első napon eredményre vezetett. Mikor mar 
a hívek kijöttek a templomból, egy fiatal leányt 
láttak a templomba lopódzni. Ugylátszik, igen 
ismerős volt a helyzettel. Nyugodtan az oltár-
hoz ment, leszedte az oltárteritöt és eltávozott. 
A detektívek ebben az esetben még nem csíp 
ték le. Másnap is elmentek a templomba. Ezen 
a napon >s megjelent a leány. Ismét elvitt egy 
terítőt és csipkét. Ez az eset négyszer ismétlő 
dött. A negyedik esetben azután a detektívek 
már előállították a fiatal leányt, akinek a laká-
sán azonnal házkutatást is tartottak. Meg is 
találták egy részét az ellopott teritőknek — 
csakhogy fehérneműnek feldolgozva. A tolvaj 
leány bevallása szerint egyrészét a lopott teri-
töknek el is adta, az orgazdákat azonban meg 
nem sikerült előállítani. A bencéseken kívül 
még a Szent Imre templom is jelentett be terítő 
lopásokat, amelyek tetiesét a rendőrség az el 
fogott leányban sejti. A fiatal tolvajt átadták a 
fiatalkorúak biróságanak, hol 7 rendbeli lopás 
ért 430 000 korona értékben fogják felelősségre 
vonni. 

A csendőrparancsnok ss a betoro. Szabó 
József szerencsi csendőrparancsnok azt a pa-
rancsot kapta, hogy Mádon egy embernél, akit 
betöréssel gyanúsítanak, házkutatást tartson. 
Mikor ennek következtében megjelent a gyanú 
sitott Pásztor Mihály lakásán, az két revolver 
lövéssel fogadta. A két lövés mindegyike talált 
és a parancsnok halálos sérülést szenvedett. 
Annyi ereje azonban mégis volt, hogy a fegy-
verére tüzott szuronyt a gyilkos mellébe d >fte, 
és csak ezután esett össze. Pásztor Mihály a 
szuras következtében mihamar belehalt sérülé-
sébe de elhunyt a meglőtt parancsnok is. 

Anyakönyv i k ivonat az e lmúl t h e t r ó l Szü-
t é s e k : Markovits József—Kaltenecker Mária 
fiu János. H á z a s s á g o k : Trummer Henrik— 
Zwaller Zsuzstnna, Kleininger József—Török 
Adél. H a l á l o z á s o k : Horváth Jenő 25 éves 
tüdővész, Sarang Mária 4 éves agyhártyagyul-
ladás, Sebönfeld Károlyné 50 éves szívbaj, Puk-
ler János 11 éves tüdőgyulladás, özv. báró Hor-
nig Vilmosné 81 éves végelgyengülés, Kuglics 
Péterné 00 éves srégbélrák. 

Elveszet t egy szájkosár. Kérik H becsületes 
megtalálót, hogy jutalom ellenében adja le e 
lap kiadóhivatalában. 

T izenke t eves anya. Az újvidéki kozkórház 
szülészeti osztályán egy 12 éves leány jelent-
kezett felvételre, aki néhány óra múlva egész-
séges fiúgyermeknek adott életet. 

Hogyan kel i a fe leseget megosz i ten i? Sok-
tele módja van ennek az épületes tudománynak, 
de ezen módok között mindenesetre első helyen 
áll az, amelyet Mikulik János pozsonyi munkás 
talált fel. Mikulik ugyanis összeveszett a fele-
ségével es mivel szép szóval nem bírt vele, bele-
dobta az udvar közepén levü kútba. A szegény 
asszony hat óra hosszáig volt a kut jéghideg 
vizében s amikor végre kiáltozását a szomszé-
dok meghallották és kihúzták a kútból, hófe-
hérré Őszült a haja. Mikulikot a rendőrség le-
tartóztatta. 

Az uj japan földindulás Párizson át a kö-
vetkezőket jelentik az uiabbi japán földrengés-
ről : Az idegen kolónia tagjai közül senki sem 
pusztult el. A császári család is megmenekült. 
Tokióból érkezett másik távirat szerint ez a föld-
rengés a legerősebb volt, amit szeptember óta 
éreztek. Tokióban a villamosvilágitás megsza-
kadt és a közúti közlekedés megakadt. Több 
ház összedűlt, a tűz kitörését azonban megaka-
dályozták. A földrengés Kobet és más városokat 
is érintett, de a hivatalos jelentés szerint a ha-
lottak száma sokkal Kisebb, mint kezdetben 
hitték. 

Az alorvos Kolinski, aki a filológia hall-
gatója volt, 1919 ben az orosz polgárháború ide-
jén, mint a Koltsak-hadsereg tisztje, a bolsevi-
kiek fogságába került. Itt orvosnak mondta ma-
gát i*s őnbiztositása érdekében a kommunista-
pártba is belépett. Ennek természetes követkee • 
ménye volt, hogy ő, a filológus, a körülmények-
nek minden közelebbi mérlegelése és hivatott-
sága nélkül a frontmögötti kórházak egyikének 
orvosa lett. Ez a magát orvosnak hazudott em-
ber még sebészi beavatkozásoktól sem rettent 
vissza, sőt később Wladimir kormányzóságának 
egyik városi kórházába sebésznek osztották be 
és ezt az állást is elfogadta, minden lelkiisme-
retfurdalás nélkül. Betegeinek szomorú sorsa 
természetesen mindig ugyanaz volt: az operá-
ciós kés a halálukat okozta, mégis hosszú idő 
telt ol, amig a hatóságok figyelme a .sebész" 
működésére terelődött, aki minden alkalommal 
kitér: hivatásának okmár-yszeru bizonyítása elől. 
Természetes dolog, hogy a kezdő filológus nem 
tudott orvosi diplomát felmutatni és a történtek 
után érthető az is, hogy az évek óta működő 
„sebész" vegre is a sanghai i orvosi intézet állí-
tólagos francia nyelvű oklevelét hamisította a 
maga részére, hogy*azzal igazolja magát. A 
katonai biróság Kolinskit halálra ítélte, de most 
— mint Moszkvából jelentik — a büntetést a 
vádlottnak a „kommunista párt érdekében telje-
sített szolgálataiért44 tízévi bortönre szállították le. 

— Minden meghűles a labtol ered ! Hozassa 

hát rendbe nálam harisnyáit, hol a legelőnyö-
sebb kiszolgálásban részesül,kitűnő,tncleggyapjú 
téli harisnyák raktáron előnyöd áron F IL IPP 
OSZKAl í h trisnyakötődéjében, Szom íathelyen, 
Széli Káimán-ucci 0. 

PYRAM 
bőven carnaubis, terpentinisa • cek&be'.iésl is 
jobb minöiégben keittlö k.vál: tisztító és kon-

zerváló hatissil b.rí oipökrem. 

EENES TESTVÉREI: VS&YÉSZETI 3YAEA &.T GY:E 
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Kőszeg és Vidékn 11)24. január 20. 

Amikor a i olah urak vadasznak . . . A ka-
rácsonyi ünnepek alatt a nagyváradi román 
tisztviselők és rendőrtisztek Bors kOzs.g hatá-
rába vadas/kirándulást tettek. Hajtóik nem vol-
tak, középkori módra tehát a község lakóiból 
verbuváltak husz hajtót, akiknek fizetése persze 
csak annyiból állt, hogy megtakarították az 
ellentállas, vagy a hajtás megtagadása esetén 
kilátásba helyezett tortúrákat. Vadászat közben 
hatalmas hóvihar keletkezett, amely elöl az urak 
eg} vadászkunyhóba menekültek, jóféle pálitl-
kával megtelt butykosaikkal, a hajtók pedig egy 
árokba húzódtak. A hóvihar az embereket tel 
jesen hóval lepte be annyira, hogy a vihar el-
multával csak nyolcan tudtak a hó alól kibújni. 
K é t etnbor megfagyott holttestét már megtalál 
ták , tizen eltűntek, valószínűleg még mindig az 
embermagasságú hó alatt vannak. Természete 
aen a hósirból megmenekültek is életük fogy 
tá ig nyomorékjai lesznek a nagyváradi urak uri 
passziójának. A- eset Nagyváradon és Erdély-
ben kinos feltűnést keltett. 

Poflrom Ukrajnaban Charkowi jelentés sze-
rint Ukrajnában több helységben borzalmas pog-
romot rendeztek. Néhány nappal ezelőtt Golcza 
helységben egy pogrom alkalmával harminc 
zsidót megöltek és többet súlyosan me<?seb?si-
tettek. A zsidó üzleteket a tömeg kifosztotta. 
Érdekes, hogy a pogrom elnyomására küldött 
csapatok megtagadták az engedelmességet és a 
pogromrendezőket nem fékezték meg. 

Lopnak a csehek. A Csoszko Slovo azt irju, 
hogy a prágai főldaiivelésügyi minisztérium kü-
lönféle értékes berendezési tárgyakat szállítta-
tott el néhai Ferenc Ferdinánd konopisti kas-
télyából. A kastélyt a szószoros értelmében ki 
fosztják és a berendezési tárgyakat Prágába 
száliitjak a miniszteri tanácsosok irodáiba. A 
nyár óta több alkalommal egész teherautó-r.tko-
mányok indullak meg a kastélyból Prágába. 

A Pesti Tőzsde uj száma szenzációs cikket 
közöl a belső kölcsönről és a kényszerkölcsön-
röl. A nagybankok és a Nemzeti Hitelintézetnek 
a mezóhegyesi bérletért folytatott harcáról, a 
texliipapírokról, az exotapiacról. Varga állam-
titkár az aranykorona adózásról, Wimmeraperg 
államtitkár a kereskedelmi szerződésről, báró 
Kohner Adolf, Wertheimer Adolf, Kapoch Jenő, 
Hévész Alfréd a tőzsdei helyzetről, Iklódy Szabó 
János a kényszerkölcsönről nyilatkoznak. Gaz 
dag hir, autó- és árutőzsderovat egészíti ki a 
számot. Mutatványszámot küld a kiadóhivatal 
Budapest V I , Izabella ucea 43. Kapható Rónai 
Frigyes ujságelárusitó-üzletében Kőszegen. 

A ven gazember a Színházi Éietben, Incz* 
Sándor népszerű hetilapja ezen a héten újból 
132 oldaias vastag könyv. A vén gazember, 
Szabóky Zsigmond Rafael, a Balga szűz fény-
képes beszámolóin kivül közli Mikszáth Káimán 
Harsányi Zsolt „A vén gazember" című darab-
j á n a k teljes három felvonását. Rengeteg olvasni 
való, ezenkívül gazdag mozirovat tízmilliós pá 
lyázattal. Zene és divatrovai van uz uj számban. 
Kapható Rónai Frigyes ujságelárusitó-üzletében 
Kőszegen. Ara 2000 korona. 

Nyilvános köszönet. 
Mindazon gazdupolgártársaimnak, kik bal 

esetem alkalmával pénzadományaikkal nekem 
segélyt nyújtottak, különösen pedig azon két 
asszonynak, kik ezen jótékony adományodat 
gyűjteni szívesek voltak, ezeu u:on ieghálástbb 
köszönetet mondok. 

Kőszeg, 1924. január 16 án. 

Markovits József. 

Budapesti valuta-árfolyamok: 
Budapest 0.0205 

Font Sterling 128.600 K, Dollár 30000 K 
Schw franK 5215 „ Franci»frank 1400 „ 
Líra 1360 „ Sokol 870-
Dinár 342 „ Lei 154 00 
300 osztrák K 42 50 100 Márka — — 

H i v a t a l o s gabonaárak : dunántúli bu- > 
138 000 — K. K)z* 109.000 K. Taka-nánvárp 
115000 K. fvrarpi 135000 K. Zab 112.000 K 
Kinorica 118.000 K Korpa 69 500 K. 

^SANITAS" SZOBAGÖZFÜRDŐ 
telje? fel- I t a Cím a kiadó-

L E G J O B B M INŐSÉGŰ 

b a l a t o n m e l l é k i p O D O l / 
asztali és f a j - D W i V W r V 

nagyban és kicsinyben kaphatók 

Farkas József borpincéjében 
k'os/.e^, Várkör 26. szám. (Mohr-léle ház). 

K e r l e l a i l á ^ . 
A Kayszrál-uccában, a főgimnázium közelében 

egy epitesre alkalmas ke r t r ész l e te t 
a főútvonaltól néhány lépésnyire 199 • öl ki 
terjedésben januar ho 24-en d. u. 5 orakor iro 
dámban önkéntes árverésen eladok. Az árverési 
feltételek irodámban megtekinthetők. 

Dr. SZOVJAK HUGÓ ügyvéd. 

Gyümölcsös- és kaszálóárverés, 
A 0442/1 hrsz. gyümölcsöst és kaszálót 

a Stoekbründl dűlőben 992 négyszögöl kiter-
jedésben január hó 27-én d. u. 4 órakor 
irodámban önkéntes árverésen eladom. 

Az árverési feltételek i rudmbui megte-

kinthetők. Dr. Szovják Hugó ügyvéd. 

Köszönetnyilvánítás. 

Mindazoknak, kik szeretett férje.n 

D A U S Z E K J E N Ő 

elhunyta alkalmával részvétüket nyilvá-
nították és utolsó útjára elkísérték, kü-
lönösen az Ipartestület t. vezetőségének 
és tagjainak ezutou mondok köszönetet 

Kőszeg, 1924. január 18. 

özv. Dauszek Jenőné 

Köszönetny i lván í tás . 

Mindazoknak, kik drága halottunk, fiam ill. 
testvérünk 

H O R V Á T H J E N Ő 
elhunyta alkalmával részvétüket nyilvánították 
és utolsó útjára kikísérték, vaiamiut azoknak, 
kik a koporsóra koszorút és vuagot helyezlek, 
ezúton mond hálás köszönetet 

Kőszeg. 1924 január 17. 

HORVÁTH SÁNDOR 

és csa lád ja . 

Köszönetnyi lvání tás . 

Mindazoknak, kik szeretett jó feleségem ill. 
anyánk, anyósunk és nagyanyánk 

Schönfeld Káro lyné 
»»iil Rleglcr .Amália " 

'elhunyta alkalmaval rcs/vétüket nyilvánították 
es utolsó útjára kikísértek, valamint azoknak, 
kik a koporsóra koszorút és virágot helyeztek, 
különösen az alsógyári munkástestvercknek ugy 
Zucker és Neh immer igazgató uraknak jós/ivii 
segítségükért es azoknak, kik szegény anyánk-
holttestét utolsó utjara kísértek es vittek, ezúton 
mondunk hálás köszönetet. 

Kőszeg. 1924. január 13. 

A mélyen gyászo ló csa lád . 

rr 

hivat »lb.»n. 

Újból kapható a l>r P L F . n C I I O U 

SKAB0SA1T-KE1TÖCS 
(azelőtt N k a b o f o r m ) 

Leghamarabb megszünteti a 

• «í •»«!•!, ó t v a r t , r ü l i e t i v é g e t . 
Szagtalan, nappal is használható. 

T I T I I K S Z E M E T , 
börkemenyedést, szemölcsöt leghamarabb eltávolít 

a Dr. Flesch fele C A N N A B I N 
Kapható minden gyógyszertarban. 

í j c i p é s z i n ű l i e l y ! 
Értesítem a nagyérdemű közönséget, bo«v 

Király-ut22,sz, a, (Szilágyi fenykepasznel) 
cipészműhclvt nyitottam és itt a mii kor 
modern iKÓnyeinok me«fe!el'Vn berendez-
tem. Elvállalok minden e. szakmáin vágó 
munkát, nevezetesen: uri , nfii- és gyér 
mekcip') vulamint cnizm i kós/J'^H mértAk 
után a Iegizlé8<?8"bb kivitelben. Minden-
nemű javítást mérsékelt áron 
— Előzékeny és £y»rs kiszolgálás ! — 
A n. é. krtzönséíf szives p írt fogását kéri 

P H O N JÓZSEF cipé^z'nesler. 

Tanonc felvétetik 
PerKovits János vendéglősnél Kőszeg. 

I ^ l e k t r o B i o s k o p 
a „Mulató'4 nagytermében 

Műsor : Vasárnap j a nuá r 20-án : 

A v e x ^ r e ^ i l l a j : 

Dráma 5 felvonásban, a főszerepben Liane Haid . 

És a k i i é rőmusor . 

Műsor : Csü t ö r t ök^ j anuá r 24-én: 

H a l d o k l ó Hi imtk 
(Sasf iók) 

Történeti dráma a nagv császár korából 2 rész-
ben 10 felvonásban a főszerepben SEVERIN MARS 

1 rész: A r o m i i k i rá ly II. rési: Az ossz^esküvok . 

I | MINDKÉT RESZ EGY ELŐADÁSBAN ! 

AZ 

K Á V É P O T I . É K 
jóságban a szemes 

kávéval ls versenyez. 
A legzamatasabb. dal kevesebb kell 
belőle mint egyeti yyartmanvonbol *s 

O L C S Ó . 

Csak i s nemesitett cikória-
gyökérből készül 

A m u r f r iiim l k i tüntetve 

O r i e n t P ó t k á v é g y á r 
Részvénytírsasag 

Budapest, VII Rákóczi-ut 76. 
Telefon: József 2G-Ö0, József 26—51. 

gyümölcsfát 
Magastörzsü rózsát 
Bokorrózsát 
Díszfát 
Díszcserjét 
Szóló v o s s z ó t 
A k á c - c s e m e t é t 
G i e d l t s c h i a - c s e m o t é t stb. 

bármilyen mennyiségben szállit 

Unghváry József 
1000 h o l d a s f a i sko l á j a 

t ^ j h ^ L É I ) 
Részletes nagy árjegyzéket ingyen küld. 

Nyomatott Hónai Fniryes könyvnyomdájában KA»ce«en. 
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