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Húsvét. 
i i ^ .. 

Irta Polster János. 

A húsvét a feltámadásnak, a nagypentek 
jutalmanak, tehát a megdicsőült életnek ünnepe, 
mely öntudatunkra hozza, hogy Krisztus az életet 
szép, erős halhatatlanságig fokozta. 

Édes-fájó odaadással merülünk bele az 
örök Igazság tragédiájának oly istenien ember-
fölötti és mégis oly emberien közvetlen és cso-
dálatosan érthető megoldásába. A megalázás, 
megcsonkítás, elve eltemelés szenvedésében és 
nyomorúságában a hitnek sohasem ismert, soha-
sem érzett buzgóságával es mélységével önti el 
magyar lelkünket a keresztény világ mai nagy 
ünnepének fenséges misteriuma és benne néma-
gyászos szemünk, nagypénteket élt szivünk egyre 
több hasonlóságot talál a mi nemzeti tragédi-
ánkkal. 

Végtelen jóságát, szeretetét élvezte áruló 
tanítvány csók jellel adta bakói kezébe, a kato-
naság megkötözte, a gyűlölködés bevádolta és a 
mindenkor alkalmazkodó politika élitélte, Jeruzsá-
lem leányai megsiratták — de ő feltámadt. 

Vendégségünket élvező jóbarátok elárulhat-
nak, portánkon osztozkodhatnak, megszégyenit-
hetnek. ruhánkra sorsot vethetnek, megfeszíthetnek, 
szivünket dárdával döfhetik keresztül, eltemethet-
nek. sírunkra sziklát gördíthetnek, — de mi is 
feltámadunk. Öt országban sínylődő magyar fá-
tyolos szemébe szőkő könny, öt ország magyar-
jainak elemi, vad irammal szivébe ömlő vére, 
nemzetünk annyi tüzpróbát diadalmasan kiállt 
erkölcsi és fizikai Anteusz-ereje feltámadásunk 
biztos záloga. 

Elintéztetésünk minden inkább, csak nem 
vegleges. Ezt nem csak a hit mondatja velünk: 
nem a kétségbeesettnek ájult csodavárása, a 
hajótöröttnek az utolsó deszkaszilánkhoz való 
görcsös kapaszkodása, vagy az aggnak kilobbanó 
életéhez tapadása. Nem! Bár a hit hazánk feltá-
madásában és nagy feladatokra hivott jövőjében 
csak akkor szünhetik meg, midőn az utolsó 
magyar holttestet is kitették az udvarra, mégis, 
az értelmünk el tudná képzelni a földtekét ezer-
éves régi Magyarországunk nélkül is, hisz a 
népek élete is a születés és elmúlás határkői 
közt folyik le, de a hit szava mellett ép az erte-
lem, a józan ész szemtelensége, a megfigyelés, 
a logika kiáltják harsány hangon: balsors minden 
és nem haldoklás. 

A letűnt népek sírkertjében frissen felállított 
fejfa nem a magyaré! 

Vagy talán csak hit ennek a kárpát hatá-
rolta föld természetes egysége? Fog-e a Vág, 
Nyitra, Ung, Maros holmi papírdarabok paran-
csára folyást változtatni ? Hát puszta hit-e minden, 
amit ezer esztendő vésze-vihara édes magyar 
népünk nemes lelki tulajdonságairól, szorgalmáról, 
becsületérzéséből és mindent feláldozó honsze-
relméről megmutatott? Puszta hit-e az, hogy 
idegen fogságban ülő testvéreink visszakívánkoz-
nak a szerető anya ölelő karjai közé s nem 
fognak közös életet élni szuronyos őreikkel, 
közös életet oktalanul, természetellenesen és bol-
dogtalanul? Puszta hit-e az, hogy a székely 
hegyek bérci sasa nem fog a bocskorhangu 
moldvai havasok dögmadarai közé vegyülni ? Es 
hit-e az az egy nemzet bélyegét magán viselő 
ezeréves kultura, mely a géniusz érthetetlen forrásá-
ból fakadva fölényes kiemelkedéssel oly mfiveket 
alkot, oly eszméket, hangulatokat öltöztet kőbe, 
vasba, melyeknek teljes kiirtására talán egy uj 
eired év kellene? . . . 

j Nem! Mindez való;ág, mindez igazság, 
melynek törhetetlen ereje minden kétséget kizáró 
záloga annak a soha ennyire fájó nem volt igé-
nek : Magyarország nem volt, hanem lesz. A 
legmélyebb sirból is kitö* és eget kér! 

Krisztust eltemették, de harmadnapra dicső-
ségesen kiszállt sötét kriptából. És akit néhány 
lábnyi földre véltek visszaszorítani. Annak szük 
lett Palesztina határa is. 

Az elmegy Antiochiába, hogy kathedrát 
állítson az egy, igaz Isten tanának, odalép Athén 
agorájára, hogy nevet adjon az ismeretlen isten 
oltárának, az meghajtva a teutoburgi erdő bátor 
harcosának dacos fejét, elmegy az Andesekbe, 

ihogy az Inkák utódainak hirdesse a Nagy Szel-
lemszeretetét, elmegy Nipponba, hogy beszéljen 

'egy magasabb világról,mely szebb, mintáz övék, 
'hogy Nirvána helyett Életet tanítson. 

Kiszáltunk mi is sírunkból, kinyujtjuk meg-
gemberedett tagjainkat és boldog mosollyal gon-
dolunk azon sírra, ahol, miként Madách Évájának, 
nekünk is csak egy fájó emlék gyászfátyola ma-

' radt. Addig is fordítsák csak meg a címert a 
régi Magyarország kriptája felett, — a húsvéti 
misterium bánatoltó forrásánál megerősödött, 
megacélosodott magyar leiekkel majd újra vissza 
fordítjuk magunk, mikor a feltámadott igazság 
dicsőségében megjön a mi „harmadnapu-unk. 

Hirdetmények. 
Figyelmeztetem mindazokat, akik szállí-

tási igazolvánnyal vagy engedéllyel élelmisze-
Jrnket hoznak a városba, hoj?y az igazolványt 
j vagy engedélyt a szállítmány megérkezése után 
a polgármesteri hivatalban (Városház, I. ern. 8. 

I sz. szoba) azonnal adják le, mert ennek elmu-
lasz tása kihágást képez. 

Tekintettel úrra, hogy gyermekmenhelyeink 
túlzsúfoltak voltak s a gyermekek nevelése 
megakad, szükségessé vált a gyermekeknek 
családoknál való elhelyezése. Különös fontos-
sággal bir ez Kőszeg városára nézve, ahogy 
eddig még egy gyermek sincsen elhelyezve. 
Felhívom a gyermekszerető és nomesen érző 
jobbmódu közönséget, hogy a múltban annyiszor 
kipróbált ós bebizonyosodott áldozatkészségének 
és felebaráti szeretetének, ismét tegye tanúbi-
zonyságai, hogy körülményeikhez képest egy, 
esetleg több gyermeket gondozás céljára magá-
hoz vegyen. Tartásdíjakra vonatkozó és egyéb 
tudnivalók Városháza 14 sz. szobájában. 

Közhírré teszem, hogy a m. kir. állarnren-
dőrséghez, különösen a székesfővárosi államren-
dőrség kiegészítésére még mindig folyamatban 
van a felvétel. Rendőr lehet minden magyar 
állampolgár, aki 21 éves elmúlt, katona volt, 
magyarul ir és olvas ép, egészséges, büntetve 
nem volt. — Bővebbet Városháza 14 ik számú 
szobában tudni meg. 

Közhírré teszem, hogy a Sörkertben húsvét 
hétfőn d. e. 10 órakor nyilvános árverésen több 
akácz és gyertyánrönkfa fog eladatni. 

Jambrits Lajos polgármester 

Ipartestületi közlemények. 
Ez uton is felhívom a tagok figyelmét, 

hogy az ipartéstületi hivatalos órák április 1 tői 
szeptember hó l - ig este 6—8-ig tartatnak. 

Dömötör Qyula ipartestületi elnök. 

I I I R 13 K . 
— Lapunk tisatelt elöjraetőinek, él vaséi-

nak és jóbardtainnk kellemes húsvéti ünne-
peket kivdn a saerkesatöség és kiadóhivatal. 

Előfizetőinkhez! Tekintettel a nehéz gazda-
sági viszonyokra április 1-től kezdve az előfi-

' zetési díj a következőkép lett megállapítva: 
Helyben egész évre 480 K, félévre 240 K. 
negyedévre 120 K. Vidékre postai szétküldéssel 
egész évre 560 K. Ausztriába egész évre 600 K . 
Egyes szám ára 10 korona. A kiadóhivatal. 

Szsmélyi hir. Dr. Trá«er Ernő a magyar-
osztrák határ kiigazitóbizottság magyar vara-
tője, miniszteri osztálytanácsos a napokban 
városunkban tartózkodott és hosszabb eszme-
cserét folytatott a polgármesterrel a hitárkiiga-
zitással kapcsolatosan. 

Változás a fővámhivatalnál. Zsittvay László 
m. kir. vámszaki főtisztet a fővámigazgató visz-
szabelyezte Kőszegre. A szimpatikus vámszaki 
főtiszt visszahelyezése barátai és ismerősei kö-
rében nagy örömet keltett. — Dudosits O t tó 
vámszaki tiszt pedig Budapestre lett rendelve. 

Kautny Béla százados f . Kautny Béla magyar 
királyi honvéd századost, aki az 5. h. gy. ezred Hi. zász-
lóaljánál századparancsnoki minőségben teljesített szol-
gálatút március !ió 24-én, rövid 5 napos betegség után 
elragadta az élők sorából a könyörtelen halál A mi kis 
magyar hadseregünk — melynek az elhunyt testestől-lel-
kestöl tagja volt — egy harcedzett, többszörösen kitün-
tetett és páratlan kütelességtudástól áthatott tisztet, 
bajtársai, barátai és ismerősei egy szeretetreméltó, veg-
telen kedves és megnyerő modorú, fenkölt gondolkodású 
férfiút, gondjaira bizott katonái pedig szigorú, de igazsá-
gos es melegszívű parancsnokukat veszítették el őbenne. 
Nemes lelke felszállt a Nagy Hadsereghez még mielőtt 
szivevágya teljesülhetett volna: szülőföldjét, melyet most 
a csehek tipornak, a magyar szabadság éltető sugaraiban 
viszontláthatni! — Földi maradványait hétfőn délután 
adták át katonai pompaval a halottak csendes birodalmá-
nak. A temető kápolnaja es környéke szűknek bizonyult 
ahhoz, hogy az utolsó „isten Veled"-et mondani eljött 
barátok és ismerősök elhelyezkedhessenek. Ott volt a 
varos szine-java; a zászlóalj tisztikara és legénysege 
teljes számban, a szombathelyi és soproni helyőrségek, 
valamint a kőszegi csendórjárás és vámörs küldöttségéi, 
harctéri ezredbajtársai és majdnem az összes itt tartózkodó 
nyugállományú tisztek; Guilleaume Árpád altábornagy, 

j vegyesdandárparancsnok képviseletében Veder Miháív 
tüzérezredes jelent meg, a helybeli hatóságok, hivatalok 
stb. képviseletében pedig Jambrits Lajos polgármester, 
Horváth Andor főszolgabíró, Szerdahelyi Károly táblabíró, 
Halmay Gusztáv dr. rendőrkapitány és még többen. — A 
disszázadhoz beosztott zenekar gyászindulójának mélabús 
akkordjaitól kisérve, a honvédek tisztelgő sorfala között 
hat hivatásos altiszt vállán tette meg rövid, d« utolsó 
útját a koszorúkkal borított tölgyfakoporsó . . . A szere-
tett bajtárs porait örökre magába zárt koporsó épen 
hozzásimult az őt is elnyelő gödör aljához, midőn száz 
puskacső kemény ropogással röpítette fel utolsó üdvöz-
letét a magas egekbe, oda, ahol már uj életre kelt az 
elszált lélek. A disztüzet követő Hymnus akkordjai mé-
lyen belemarkoltak a jelenlevők szivébe, s nem egy, 
veres csatákban megedzett férfiszem csillogott a fájda-
lom és bánatszült* cseppek vibráló tükrében . . . Kautny 
Béla százados emlékét nemcsak hozzátartozói, de baj-
társai és ismerősei is kegyelettel és szeretettel őrzik 
szivükben. — Lelki üdvéért az engesztelő mise-áldozatot 
szerdán mutattak b« a Jézus Szent Szive templomában, 
ahol az elhunyt hozzátartozóin kívül a honvéd zászlóalj 
tisztikara és legénysége is teljes számban megjelent 

Anool ironök Kőszegen. Városunknak szer-
dán délután illusztris vendégei voltak. Angol 
irónők látogattak el Kőszegre, kik már egy fél 
éve Magyarországon utazgatnak, hogy valódi 
adatokkal és hiteles személyekkel illetve azok 
vallomásaival összeállítsák a magyarországi 
kommunizmust, különös figyelemmel Szamuelly 
működésére. Miss Jessica Grove ós Misa Elisa-
beth Olga Racster londoni Írónőket Guilleaume 
Árpád altábornagy és családja kisérte fel Kő-
szegre és velük jött Vidos Árpád vármegyei 
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Kfisteg és Vidéke. 1923. április 1. 

főjegyző. A vendégeket nagyon érdekelte Wais-
becker és Hersics kivégzése; a kommün törté-
netéről Jambrits l* jos polgármester és Horváth 
Andor főszolgabíró számoltak be. A polgármester 
a vértanuk arcképének leleplezéséről fényképet 
ia adott az angol Írónőknek. A vendégek nem 
győzték eléggé wodálni városunk gyönyörű fek-
vését és szépségeit, melyeket Kincs István mu-
tatott meg az érdeklődő angoloknak iGuilleaume 
altábornagy és az angol írónők az esti vonattal 
utaztak innét vissza Szombathelyre. 

A nagyszombati feltámadás ünnepenek sor-
rsndjs A kálvárián a feltámadás szombaton d. 
u. léi k órakor, a Jézus szent Szive templomá-
ban 6 órakor, utánna a bencéstemplomban lesz. 
A körmenet szép idő esetén azokon az utcákon 
fog végighaladni, mint tavaly. 

Elhunyt iparos. Holéczius Tófor helybeli 
kádármester nagypénteken délelőtt ho6szu kinos 
szenvedés után 50 éves korában elhunyt. Az 
elhunyt iparost az ősszel gyomorrák betegség 
támadta meg, operációnak is alávetette magát, 
de már ez s ím sfgitett rajta. Felesége, két 
gyermeke és kiterjedt rokonsága gyászolja. 
Temetése vasárnap d. u. 4 órakor lesz a Deák 
Ferenc-utca 7 számú gyászházból. 

Vallasos est. Húsvét másodnapján megint 
lesz az evangélikus templomban vallásos est 
Műsora az ünnepnaphoz méltóan van összeállítva. 
Bevezető ének és ima után hegedűszóló lesz, 
amelyet Mohr Mihály ad elő. A templomi 
vegyes kar elénekli Stein örökbecsű .Benned 
bízom" cimű énekét. Végül a Concordia lép fel 
Becker „Kápolná*-jávai és Révífy „Bus ma-

Íyarok imája"-val. Felolvasás is lesz, melyet 
lamraer Gyula soproni ev. tanítóképzői igazgató 

tart. Az ollertorium ez idő szerint a soproni ev. 
tanitóképezde felsegélyezésére fog fordítatni. 

Unnepelyes fogadtatásban részesítette az 
Első Magyar Nemez-, Posstó- és Fezgyár sze-
mélyzete alsógyári közkedvelt és agilis igazga 
tóját Nehammer Gyulát csütörtökön, aki mult 
szombaton tartotta meg esküvőjét Bécsben 
Herzig Paulával. A vonat beérkezésével meg-
szólalt a gyár göztülke jelezve a fogadtatás 
kezdetét Az állomásnál Zucker Vilmos mérnök-
igazgató üdvözölte az érkező uj párt. Megható 
és meleg szeretetet sugárzó üdvözlésben része-
sült az uj pár a gyár kapujánál. Egy virágokkal 
díszített keresztbevont kötél állta uiját az érkező 
kocsinak, melyből az uj házaspár kiszállva há-
rom apró gy ermek által három szép virágcsokor 
átnyújtása mellett lett üdvözölve a sorfalat álló 
összes munkasok éljenkiáltása közben. Ezután 
Reiter Ferenc mérnök a gyár legrégibb tisztvi 
selCje egy ezüst emlékserleg átnyújtása mellett 
mondott szeretetteljes üdvözlő beszédet az uj 
párnak, ki azután a tisztviselők külön üdvözletét 
ia fogadta. Következtek az összes munkások, 
k ikke l ugy az igazgató mint neje sorban kéz-
szorítással köazönték meg a megható ünnepélyes 
togadtatást. Ezután Nehammer Gyula igazgató 
meghatottan mondott köszönetet az óaazes je-
lenlevőknek, mire ismét éljenzés válaszolt s az 
uj pár elvonult. 

A kőszegi rom. kath. hitközség képviselő-
testülete f. évi április hó 2-án délelőtt 11 órakor 
az apáca zárda tantermében rendes közgyüléet-
tart, melyre az 1922. évi november hó 17-én 
megválasztott képviselőtestületi tagok meghivat-
nak. Tárgysorozat: 1. Elnöki jelentés. 2. Az 
1922. évi zárszámadás jóváhagyása. 3. Tisztvi-
selők és tanácstagok választása ujabb 3 évre. 
4. Et>etleges indítványok. Az indítványok a 
közgyűlés napját megelőzőleg 24 órával a hit-
község elnökénél nyújtandók be. 

Rendkívüli vártai közgyűlést tartott Kőszeg 
szab. kir. város képviselőtestülete csütörtökön 
délután, melynek egyik tárgya az erdőmesteri 
állásnak betöltése volt. Heten pályáztak az er-
dőmesteri állásra. A képviselőtestület a tanács 
javaslatára Mészáros Antal erdőmérnököt válasz-
totta meg erdőmeaternek, kitől a polgármester 
nyomban ki is vette a hivatali eaküt és lelkes 
beezédben üdvözölte a rokonszenves tisztviselőt. 
Itt említjük meg, hogy Fangh József, ki néhány 
hónapon át mint helyettes erdőmester működött, 
eaen állásáról időkösben lemondott. A második 
tárgya a közgyűlésnek a viaszacsatolt hercegi 
erdőnek városi közigazgatásba való vétele volt, 
m i t * képviselőtestület ugyancsak elfogadott ós 
utasította polgármestert, hogy ugy erdőte-

rületen, valamint a városi erdőkben termelt 
tűzifának Hámortó községen át való zavartalan 
lefuvarozását biztositsa, és erre vonatkozólag a 
szükséges intézkedéseket tegye meg. Végül a 
közgyűlés dr. Tráger Ernő min. oszt. tanácsos-
nak, mint a magyar osztrák határmegállapitó 
bizottság magyar biztosának hazafias és önzetlen 
munkálkodásáért elismerést és, báláját fejezi ki. 
Ezzel a közgyűlés véget is ért. 

Soproni főiskolások Kőszegen. Jövő vasár-
nap rándulnak le a soproni főiskolások Kőszegre. 
Ha más vendégek látogatják meg városunkat, 
azok ide szórakozni jönnek ; de a 6oproni főis 
kolások bennünket jönnek szórHkoztatni. A 
150 főiskolai hallgatókból álló társaság vasárnap 
délelőtt 9 órakor érkezik Kőszegre. Az állo 
máson a városi zenekar fogadja. Fogadjuk mi 
is őket szeretettel. Megérdemlik ők, hisz Sopron 
megmentője egyedül *az ifjúság volt. Meg ki 
mer, ki tud ma nagyobbat, szebbet gondolni, 
akarni, mint az i f júság! Hisz kire, ha nem az 
ifjúságra vár a legnagyobb feladat — a drága 
haza integritása. Ki viszi diadalmas útra a 3 
hegy, 4 folyón tul, a drága haza ezerszer meg-
tépett, de nekünk magyaroknak a drága gyöngy-
nél is féltettebb háromszínű szent trikolórunk 
régi dicsőséget?! Ki torol meg annyi ártatlan 
vért, szenvedést és halál t? Csak ők, az ifjúság. 
Fogadjuk őket azért szeretettel, mindannyian 
legyünk ott, vendégeljük meg őket, mint a mi 
édes hazatért édes gyermekünket. Tegyük felejt-
hetetlenné nekik az itt töltött pár órát. Kőszeg 
jószivéröl ismert társadalma mutassa meg, hogy 
tud áldozni, tud simogatni, becézni ebben a 
nagybeteg kicsi országban — rügyeke t—hogy 
virágot hozzon és gyümölccsé érjen. D. u. barát-
ságos footballmérközés lesz a soproni főiskolai 
hallgatók és a kőszegi Sportegylet csapatai kö-
zött. Este fél 9 órai kezdettel pedig a Mulató-
ban műsoros zártkörű tánccsiély lesz, melynek 
programmját főleg a főiskolások nyújt ják. Al-
kalmi beszéd, Imonológ stb. teszi változatossá a 
progrummot. Utána táncestély lesz reggel 4 
óráig a főiskolai hallgatók messze híres cigány-
bandájának kíséretével. A talpalá valót a zene-
kar oly csiklandós hozzáértéssel húzza, hogy a 
hur varázsló hangja faökké felejthetetlenné teszi 
a mámoros táncot. A főiskolások is nagyon 
készülnek az estre. Az estélynen így óriási si-
kere lesz, melyet a Sportegylet készit eiő Schedl 
Márton vezetésével. Az estély kellemes lefolyá-
sáról pedig dr. Stur Lajos és lelkes gárdája 
gondoskodik. 

Színeszek jönnek Kőszegre. Régi vágyunk 
végre teljesül. Bárdussy Pál kecskemét újonnan 
szervezett színtársulata jón Kőszegre április 
10 én körülbelül 2 havi szezonra. A társulat a 
legújabb darabokat hozza színre. Hetenkint 4 
operette előadás lesz. — A társulat 30 tagból 
áll, zenekara most egészitődik ki. Bárdossy Pál 
jóhirnevü direktor, igazán már vágyunk ia jó 
színház után, mikor még rosszat is, már két 
éve, hogy nélkülözünk. 

Az adotárgysláai munkalatek, miket a kincs-
tár képviseletében Freyler Lajos elnöklete alatt 
(Jebhart Pál pénzügyi titkár vezetett, befejezést 
nyertek és ez alkalomból mult szombaton társas 
vacsorára gyűltek össze a bizottság tagjai a 
Domer-féle vendéglőben, hol meleg ünneplésben 
részesítették Gebhardt Pál pénzügyi titkár, kit 
a város nevében Jambrits Lajos polgármester, 
a bizottság nevében pediglen Kőszegi József 
köszöntött fel. Gsbhardt Pál hálás szavakkal 
köszönte meg az ünnepeltetést és a bizottsági 
tagoknak támogató munkáját . 

A Concordia ferfidalartfa ez évi rendes 
közgyűlése mult vasárnap folyt le. A közgyűlést 
már március 11-én kellett volna megtartani, de 
a pártoló és alapító tagok teljes hiánya miatt 
hstározatképtelen volt és igy 14 nappal később 
tekintet nélkül a megjelent tagokra elintézte 
ügyeit. Az elnök és s pénztáros évi beszámolóját 
a közgyűlés egyhangúlag tudomásul vette és a 
tisztikar részére a felment vényt megadta. A tisz-
tikar két tag kivételével újból megválasztatott. 
Néhány belügy elhatározásával a közgyűlés 
befejeződött. 

Rönkfa árverés a sírkertben. A Sörkert 
uj bérlői nagyobb szabású átalakításokat esz-
közölnek és igy szükségessé vált néfaány fának 
az eltávolitása. Az igy nyert rönkfa anyag 
árverés alá kerül hétfőn d. e. 9 órakor a hely-
*T*ntn 

Szszonnyitó footbalfmerkózes lesz huavét 
hétfőn az uj sporttelepen amikoris a Szombat-
helyi Sport Egylet első csapatát látja, ven-
dégül a Kőszegi Sport Egylet első eeapata. Erős 
küzdelmet kell a kőszegi fiuknak kifejteni ha 
eredményt akarnak a jóképeeégü aiombatholyi 
csapattal szemben elérni. Az isgalniasnak ígér-
kező első mérkőzés elé, — amely délután 4 
órakor kezdődik, — lázas izgalommal néz a 
kőszegi sport közönség. 

Partmunkálatekdt vegeztet a város a tiraUl 
malom felett, hol a betonfalat magasabbra 
huzatja és egyben a két patak közötti utat ;s 
feltölteti. Az ut mentén gyümölcsfákat ültetnek. 

Turbinárs rendezi be malmát, Eitner Gusztáv 
és ez ügyben vizrendőri bejárás volt, melyen a 
vármegyei és a városi műszaki közegek vettek 
részt. Mint értesülünk, a turbinák beállítása 
hamarosan megtörténik és Eitner Gusztáv a 
felesleges vizierőt villamosvihigitási célokra fogja 
a városnak bérbe adni. 

A Kőszegi Sport Egyesület újra választott 
tisztikara mult hétfőn társas vacsorára gyűlt 
össze a Struc vendéglőben, hol Jambri ts Lajoe 
egyesületi elnök köszöntötte az egybegyűlt tisz-
tikart és választmányt hosszabb eszmecserét 
folytattak az idei sport események programjáról. 
Elhatározták, hogy havonként legalább egy-
szer megbeszélő összejövetelt tar tanak. 

Felebbezés sgy városi hatarozat ellen. Mint 
ismeretes Kőszeg város képviselőtestülete legu-
tóbbi közgyűlésén egyhangúlag hozta meg azon 
határozatát, hogy a Sörkert bérletét a Trattner 
testvéreknek adja oda. Most ezen határozat 
ellen egy városi képviselő felebbezést adott be. Mint 
értesülünk a polgármester a város határozatát 
a felebbezésre való tekintet nélkül végrehajtja-

Városi földek berbeadaes. A volt gyakor ló -
térnek felszabadult területéből néhány magyar 
holdnyi terület bérbe fog adatni. Ezen területek 
kijelölését a városi főmérnök a napokban vé-
gezte be, úgyhogy az ünnepek után a bérbe-
adás megtörténik-

Sajtóper a Kőszeg es Videke ellen. A vá-
lasztasi harc alatt közölt két cikkünk miatt 
Lingauer Albin nemzetgyűlési képviselő sajtó-
pert indított. A szombathelyi kir. törvényszékén 
március 2fc-án Mályusz Egyed kir. törvényszéki 
bíró tanácsa tárgyalta az ügyet. Mindkét ciksért 
Kronipaszky Ede, lapunk akkori munkatársa 
váilul'a a felelősséget. A tárgyalás megnyitáea 
után Kroinpaszky előadva a tényállást kifejtette 
hogy a valasztás alatt miért állottunk a két 
jelölt kozul a politikailag megbízható és tiszta 
cólu dr. FUkovszky Iván Magyarország mai 
belügyminisztere mellé. Majd kerte a bizonyítás 
elrendelését, mert csak akkor adta le az inkri-
minált két cikket, amikor az ellenjelölt lapja a 
valóságnak meg nem felelő cikkeket közölt a 
választasi harcról és az egységespárt vezetőiről 
A törvényszék a vizsgálat kiegészítését, illetve 
a bizonyítást a következőkre rendelte el : 1. 
Hogy a Vas vármegye 1922. évi május hó 27-én 
a „Kőszeg és Vidéke" cimü lap egyes cikkeinek 
Íróját csirkefogónak nevezte. 2. Hogy a Vas-
vármegye 1922. évi mácius hó 7-én az fcgységes 
pártot a protestánsok pártjának jelezte, és 1922 
március 25 én megjelent számában .Találós 
kérdések" cím alatt ezen feltevést újból ter-
jesztette. 3. Hogy a Vasvármegye 1922. évi 
május 28-ik számában Tihanyi Márkus azt adta 
be a hiszékeny választó közönségnek, hogy az 
egységes párt őt 30,000 koronával meg akarta 
vesztegetni. 4. Hogy a Vasvármegye cikkei 
megvádolták a városi tisztviselőket, hogy ® 
város fáját a választás érdekében használták fel 
5. Hogy Rakovszky Iván Magyarország mar 
belügyminiszterét a Vasvármegye tótnak ne-
vezte. 6. Hogy a Vasvármegye május 27-én 
Lingauer Albin aláírásával közölt .Kérelem a 
Dunántul legitimistáihoz" cimü cikkben hazu-
dott. 7. A törvényszék elhatározta, hogy Jamb-
rits Lajos Kőszeg szab. kir. város polgármes-
teréhez hivatalból átir és megkérdezi, hogy 
mikor kezdődött Kőszegen a választási harc és 
mikor fejeződött be éa kik voltak a jelöltek. 

A Magyarertzági Munkások Rokkant ee 
Nyugdíj-egylet tagjai értesíttetnek, hogy a be-
fizetések április 8 án eszközölhetők. As elnökség. 

A kőszegi ált. temetkezési egyesület f. évi 
április hó 2 án délután 3 órakor a városháza 

I tanácstermében tartja es évi kösgyülését, melyre 
• a tagokat meghívja a választmány. 

2. 
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Hogy kell a hasznost a kellemessel egyesí-
teni ? Hasznos ugyebár, ha valaki Kőszegről 
36 K ás tojást kivisz Rőtre, ahol aztán 70—100 
K-ig értékesítheti 1 Kellemes pedig, ha valaki 
ily meleg időben, izzasztó munka helyett a rőti 
völgyi andalgóhoz mehet szórakoztató könyvvel 
hüselni. E kettős problémát együtt megoldani, 
ez meg egyenesen zseniális! Tompeck gyerekek-
nek azonban mi sem lehetetlen . . . Négy kövér 
gyerek libasorban, könyvvel a kézben indul a 
rőti völgy felé . . . . Vájjon mit keres éppen 
most itt ez a rendőr, amikor minden rég jól ki 
van gondolva !? . . . Bátorság és előre! . . . Tom-
peck tervez, rendőr végez. „Hova gyorekek, ez 
tilos ut, itt nem szabad sétálni — szól a rendőr? 
Kórusban jön a válasz bátor gyermekajkakról : 
„hát még sétálni sem szabad í . . . " De most 
jött ám a krach! . . . Az egyik osemete válasz 
közben egy kissé hevesebben riszálta magát és 
a ruha alatti krinolin nem volt ehhez szokva, 
mert csodálatos ugyan, de megtörtént ..gyöngyöt 
izzadott". Valódi hamisítatlan tyúktojás pottyant 
a földre! Erre már a rendőr is megzavarodott, 
de zavara csak pillanatig tartott, mert helyzete 
magaslatára emelkedve adla ki a vezényszót: 
„Gyerekek hátra arc, indulj az őrszobába!" Itt 
aztán kiderült, hogy az érdemes csemeték kö-
vérsége honnan ered. Az e célra elkészített alsó 
szoknya ráncai között 350 tojás volt elrejtve, 
amelyet ily módon akartak a rőti völgyön ke-
resztül Ausztriába átvinni. Természetesen a ren-
dőrség a tojást elkobozta és az újfaj ta szoknya 
feltalálói ellen megindította az eljárást. így lett 
a hasznos és kellemesből — kellemetlenség. 

A megtámadott rendőr. Az egyik helybeli 
kapás korcsmában Glatz József, azért mert h 
tulajdonos az ittas embernek bort adni nem 
akart, garázdálkodni kezdett, sőt a helyszínen 
megjelenő szolgálatban levő rendőrt is megtá-
madta két társával Maitz Józseffel és Maitz 
Károllyal. A duhajkodókat a rendőr végre 
mégis megfékezte és előállította a rendőrségre 
ahol hatóság elleni erőszak miatt megindították 
ellenük az eljárást. 

Rakovszky Ivan belügyminiszter ssküvojs 
Vasárnap délben a budai Zsigmondkápolnában 
volt Rakovszky Iván belügyminiszter esküvője, 
Sándor János volt belügyminiszter unokahugá-
val: özvegy ifjabb gróf Tisza Istvánné, született 
Sándor Jolánnal . Az egyházi esküv6t megelő-
zően a polgári házasságkötést a városházán 
Sipőcz Jenő polgármester végezte, amely alka-
lommal tanuk voltak a vőlegény ikertestvére: 
dr. Rakovszky István kormányfőtanáesos és 
baroRadvánszky Béla A városházától virágokkal 
díszített autón a budai ZsigmondkápoTnához 
hajtatott az előkelő pár, ahol Vass József nép-
jóléti miniszter előtt esküdtek meg. 

A jóvátetsli bizottságnak köszönhetjük a 
dohanyarak emeletét. A hivatalos lap vasárnapi 
számában jelent meg a rendelet, mely a dohány-
árakat 50—100 százalékkal megdrágította. Be-
avatott helyen a következő szenzációsan hangzó 
felvilágosítást adták az emelésről: A párisi 
jóvátételi bizottság parancsolt rá a magyar 
kormányra, hogy emelje a dohányárakat. Ennek 
a parancsnak a kormány kénytelen volt enge 
delmeskedne. A jóvátételi bizottság az utóbbi 
időben kért a magyar kormánytól egyes üzemek 
gazdálkodására vonatkozó adatokat. legutóbb 
bekérte a dohányjövedék részletes kimutatását 
u. Nemsokára egy szakszerűen kidolgozott uta-
sítást kaptunk, amelyben azt irta • jóvátételi 
bizottság, hogy a dohányárak nem mutatnak 
megfelelő drágulást s a jóvátételi bizottság 
kimutatta, hogy még 60—100 százalékkal kell 
omelni a trafik árát, mert ennek arányba kell 
Jőuni a többi cikkel. A pénzügyminiszter ellen 
kezni próbált, a dohányjövedék vezetősége pe-
dig személyes tárgyalást is folytatott a jóvátételi 
bizottság budapesti képviselőjével, de minden 
igyekezete hiábavaló maradt. A jóvátételi bízott-
éig képviselője ezt felelte: Ha a magyarok nsm 
tudják megfizetni ezeket az árakat, akkor ne 
dohányozzanak. Elvégre is a dohányt szivart 

cigarettát ki lehet vinni az országból és má 
eok szívesen megfizetik ezeket a nagyobb árakat. 
A magyarok legfeljebb leszoknak a dohányzás-
ul Ehhez a kétségtelenül nagyon érdekes és 
feltétlenül megbízható információhoz nem füzünk 
•••miféle kommentárt. 

RéUMi üvsaeket 10 koronáért, kis diannáat 
5 koronáért vásárol Koilmann Bernát. 

Kőszeg és Vidéke 

Ingatlanforgalom, özv. Mayer Ferencnéel-
sdta a Sohneider-dűlőben fekvő szőlő és gyü-
mölcsöst 206.000 K-ért Zsoldos Jánosnak, a 
Pnekel gesztenyésben levő erdőt 35.000 K-ért 
gróf Erdődv Tamásnak. Gruber Pál és neje el-
adták belsőségi kertjüket 760.000 K-ért Jákli 
Ede é6 nejének. 

Anyakönyvi kivonat az simult hétről. S z ü -
l e t é s e k : Simon József— Geröly Gizella: hal-
vaszületett leány, Marrhold I s t v á n - W i e d e r 
Mária : Ilona rk. Tomsits János—Renner Anna: 
Mária és egy halva született leány (ikrek.) 
H a l á l o z á s o k : Takáts Tétemé 31 éves, tü-
dővész, özv. Kohl Jánosné 80 éves, aggkori-
gyengeség, Kautny Béla 33 éves, tüdőgyulladás, 
I'reisz Ede 14 napus, veleszületett gyengeség, 
Dercsár Rezső 11 hónapos hashártya tuber-
kolozis. 

Razzia. A helybeli államrendőrség detektiv 
testülete szerdán este az összes szállodákban 
és nyilvános helyeken razziát tartott. Az egyik 
kávéházban mulatozás közben igazoltattak egy 
fiatal embert aki hamisított szabadságolási iga-
zolvánnyal akarta személyét igazolni. Kiderült 
hogy Gruber Józsefnek hivják 06 a kaposvári 
vámőrkerület kötelékébe tartózó vámőr, aki 
állomáshelyéről megszökött. A rendőrség áradta 
uz illetékes parancsnokságnak. 

Működnek a csempeszek. Maholnap már 
egy külön oldalt kell a csempészek neveinek 
leközlésére áldoznunk, oly nagy számban sza 
porodnak nap-nap után. Az elmúlt héten igen 
forgalmas volt a határmente, sok dolguk akadt 
az éber vámőröknek. Csempészeten érték a* 
alább felsoroltakat akiknek legnagyobb része 
tojást akart kivinni húsvéti ajándékul a sógo-
reknak. Damanits Mária, Kolonovíts János, I »tnk 
Jakab, Varga Ferenc, Horvát József, Hódosi 
József, Keresztesi Antal, Kolonovits Viktória, 
Ecker István, Krichknopf Mária, Ipkovits János, 
Damanits István, Kirchknopf Ferencné, Yasze-
nits János, horvátzsidányi lakosok összesen 1940 
tojást, Frühvirth Antal rőti lakos sót, Tóth 
János horvátzsidányi lakos 2 drb. négyhetes 
malacot, Parapatits Rozália olmódi, Schedl Anna 
kethelyi leányok 210 tojást, Sághy János és 
felesége kőszegiek 110 tojást akartak kivinni, 
Lamp János kőszegi lakós pedig 11 kg. na-
rancsot akart behozni. A horvátzsidányi csem-
pesseket a tojás elkobzásán kivul még 5—5 
napi elzárásra is elitélték, amint már le is 
töltöttek. 

A draga taska. Az egyik elmúlt napon 
történt, hogy az egyik rendőrőrszem éjfél felé 
egy fiatalembert látott az utcán taskával a 
kezében sétálni. Amikor ez a rendőrt meglátta 
eldobta táskáját és elszaladt. A rendőr köteles-
ségszerűen a táskát tartalmával együtt beadta 
a kapitányságra ahol a legszorgosabb kutatás 
dacára sem tudtak a tojással telt táska tulaj-
donosának a nyomára jönni. A napokban beál-
lított a rendőrségre Konrád Frigyes helybeli 
fiatalember és előadja, hogy elveszített egy kézi 
táskát 8 csak hosszas faggatás után ismerte be, 
hogy a táskában tojások is voltak ésezek kifelé 
voltak irányítva. A rendőrbiró 1000 korona 
pénzbüntetésre ítélte el árucsempészésért, azon-
ban vissza kapta táskáját amely 5—6 ezer ko-
ronái is megér. 

A szombathelyi ügyészség rendeletére Hor-
váth Józsefet a kőszegi rendőrség árucsempé-
szet által elkövetett árdrágító visszaélés miatt 
letartóztatta és bekísérte a szombathelyi ügyész-
ség fogházába. 

Akinek nincs tzersneséje. A multhéten fog 
lalkoctunk Schmidt Vinee borsmonostori cipész-
szel, amikor is botrányos részegségért meg lett 
büntetve- Most újra idekívánkozik a derék cipész 
neve egy másik üggyel kapcsolatban. Ugyancsak 
a multheti szereplésekor itt felejtett egy kosár 
tojást, amelyet aztán most akart .haza" vinni 
Borsmonostorra. Ezt egy szemfüles rendőr meg-
akadályozta és szegénv Schmidt ismét a rendőr-
ségre került. 8 napi ellátást kapott, amibe bele 
is nyugodott a peches cipóé*, esak arra kérte 
a rendőrbirót, mivel ő nem bir munkanélkül 
meglenni, engedjék meg neki, hogy nappal a 
rendőrség cipéetmühelyében dolgozhasson. A 
rendőrbiró látta Schmidt rettenstes munkaked-
vét, engedett a kérésnek > 3 napon át iáitöl-
téebéi össeersyerálta a rendőrség össass rossz 
ktrbtn levő eipőjét. 

S. 

Állj, vagy lévők! Ezt a felszólítást hiába 
ismételte meg háromszor a portyázó vámőr 
őrjárat, a negyven tagból álló horvátzsidányi 
csempészcsapatnsk, akik futásban akartak a 
vámőrök elül elmenekülni; csak az utánuk kül-
dött éles golyók komoly süvitése téritette észre 
a józanabbakat és csak akkor állottak meg, 
amikor egyik társuk véresen összeesett. Koln-
hofer Jánosnak az egyik golyó a lábát járta át 
és igy került a kőszegi kórházba. Az el nem 
csípett csempészek azután a lövések állal már 
figyelmessé lett olmódi vámőrök fegyvere elé 
kerültek s miután most sem adták meg magukat 
itt is egy golyótól találva esett össze Keresztes 
Ferenc horvátzsidányi lakos, akit lágyék sebé-
vel szintén a kőszegi kórházba szállítottak. Ezek 
a súlyos esetek sem rettentik vissza a csempé-
szeket, mert ha veszélyes sebesüléseikből felépül-
nek tovább űzik gyalázatos mesterségüket. Kutyá-
ból nem lesz szalonna ! 

Tömeges luszthaz feltöreseket jelentenek 
be legutóbb a rendőrségen. Krötzl Mihály és 
Hass Rezső lusztházát is feltörték a mult héten 
s az azonnal bevezetett nyomozás kiderítette 
hogy a betöréseket több fiatalkorú követte el, 
akiket feljelentettek a fiatalkorúak bíróságánál. 

Felhívás. A kőszegi ipartestület cipész 
szakosztalya e hó 25 én tartott tagértekezletén 
elhatározta, hogy ezúton fordul a közönséghez, 
sogy a valutáris viszonyokra való tekintettel 
hgy a régebbi tartozásaikat mint a rendeléseiket 
már a rendeléskor fizessék ki, mert ellenkező 
esetben kényszerítve vannak az összes kintlevő 
tartozásokat a korona napi árfolyama szerint 
számítani. Czipészszakosztály. 

örvende te s újításról kell beszámolnunk a falu 
népenek. Eleddig a magyar gazdaközönseg, a falvak 
lakossága, tehát a nemzet azon szeles rétege, amely a 
termelést saját kezemunkajával es magyar szorgalommal 
igyekezett mindenkor az ország erdekeinek megfelelöleg 
elvégezni, — teljesen elzárt volt a közgazdasági eletünk 
eseményeitől A gazdaközönség magára hagyatottságában 
kivolt szolgáltatva az ügynökök kényekedvének. Az ár-
hullámzások sohasem juthattak kellő időben azon rétegei 
tudomására, akiknek pedig elsőrendű erdeke lett volna 
ezekről tájékozódva lenni. Igy megtörtént aztán, hogy a 
faradtság"* munka gyümölcseit a gazda, a szölö-tülajdo-
nos. a falusi termelő stb. csupán kisebb mértékben el-
vez., ettek. A nagyobb rész a falukat surun látogató 
ügynökök, a budapesti közvetítő kereskedelem exponen-
seinek kezen tünt el. A közgazdasági eletnek mai hul-
lámzása mellett a falu magára hagyatottsága különösen 
nagy veszedelmeket rejt magában a gazdakozönség 
reszere Ma a gabonanemuek, az allatok, a bor, termény-
tőzsdei es vásáron jegyzett arai úgyszólván óránként 
eltolódásokat mutatnak. Ezekről az árhullámzásokról a 
csaknem mindig ütegen érdekeket képviselő és egyéni 
hasznot kereső gabona, bor, stb. ügynökök részéről — 
saját kárára — egy oldalú értesüléseket szerezhetne a 
termelő tarsadalom. Ez áldatlan állapoton segíteni, u 
gazdakozonseg jogos erdekeit megvédeni szándakozik 
most a ke»eskedelmugyi miniszter. A Magvar Tavirati 
Iroda utján módot nyújt a falusi termelő lakosságnak 
arra, hogy a budapesti terménytőzsde árfolyamairól, 
valamint kozgazdasagi életünk egyéb esemenyeiröl köz-
vetlenül es biztos értesüléseket szerezhessen A Magyar 
Távirati Iroda hivatalos közléseit közgazdasági életünk 
gyorsan változó esemenyeiröl naponkint szándékozik a 
falu termelőinek tudomásara adni Közéseiben ott sze-
repelnek a budapesti terménytőzsdén, a budapesti állat-
vásárokon történt kötéseknek, hivatalos árfolyamoknak, 
a közgazdasági elet egyéb piacainak pontos adatai. A 
Magyar Távirati Iroda nemzeti, de a gazdatársadalom 
szempontjából is rendkívül fontos njitas.i bizonnyal meg-
szünteti az eddig tapasztalt szomorú állapotokat. A 
termelőtársadalom érdekeinek mindenkepen szükséges 
közgazdasagi hirek a magyar kir postahivatalok utján 
jutnak el az érdekeltekhez. A tudósítások csekély előfi-
zetesi dij mellett ugy ar <cves termelőknek, sínt n 
helyi gazdaköröknek, hivataloknak es egyesületeknek 
rendelkezésre . állhatnak, minthogy havi előfizetési dija 
csak 3000 korona Nemtetitnk, életében eme korszak-al-
kotó újításról örömmel emlekexünk meg és hiaszik, hegy 
a magyar gazdatársadalom és eppen saját érdekeire való 
tekintettel — felismeri fontosságát. 

Baleset disznéölst közben. Saját vigyázat-
lanságából kifolyólag, súlyos baleset érte Hánsli 
Mihály czáki korcsmárost. Szalonnaapritás közben 
az élesre fent kést oly erővel ütötte az asztalba 
hogv a zsírtól síkos keze végig csúszott a kés 
nyelén és a penge jobb kezének négy ujját 
ugy elvágta, hogy csak egy kis darab bőr 
tartotta meg hogy teljesen le ne essen. Dr. 
Pallér József orvos varta össze a szerencsétlenfii 
járt korcsmáros kezét. 

A Ceist-féls yéz-ee kádfürdő Szombathe-
lyen állandóan nyitva 1 Elsőrsndu tvukazemvágás 
és massage. Nyitva reggel 7-tŐI d. u. 5 ig 

Idősebb bejárónőt vagy mindenest keserek 
Ctm á kiadóhivatalban 

Keresek megvételrs szőlő vagy gyümölcsöst. 
Cim a kiadóhivatalban. 



Kőszeg és Vidéke. 1923. április 1. 

Megint a pulyka ügy. Megirtuk annakidején 
hogy a biróság felmentette Albert Anna ludadi 
lakost a pulykalopás vádja alól, amivel alapta-
lanul megvádolták. A birósAg kimondta azt is 
hogy a kérdéses pulvkát, amely az akkori ká-
rosaknak, Barabás Jánosnak lett átadva, vissza 
kell adni Albert Annának. B.irabás ezt nem 
teljesítette, hanem a pulykát saját szukségle 
tére használta fel, amiért most a csendőrség 
feljelentette a kőszegi járásbíróságnál. 

Lefülelt szélhámos. Emlékezetes még az 
az eset amikor Kucsi Andrásné kőszegdoroezlói 
asszonytól egy csaló, az asszony hiszékenységét 
kihasználva, 50,000 koronát kicsalt azzal az 
ürüggyel hogy olcsó szövetet szerez neki. A 
nyomozás annakidején meddő maradt, a szélhá-
mosnak sikerült elmenekülnie. Most azonban a 
szombathelyi rendőrségnek sikerült a tettest 
Czigler Tóth János balatonberénvi lakatos segéd 
személyébon elcsipni, aki bevallotta, hogy több 
falusi asszonytól csalt ki pénzt ily mesével. 
Átadták az ügyészségnek. 

— Probalja meg On is ós meggyőződik 
róla, hogy F I L I P P harisnyakötődéjében béke- I 
beli anyagból készült harisnyák, zoknik a leg-
tartósabbak és ugyanazon szína és minőségű 
pamutból bármikor megfejelhetők, Széli Kálmán -1 
utca 6. — Ugyanott jumperek minden színben 
950 K-tól 1500 K ig kaphatók. 

Gyümölcsös- es káposztás arveres. 
A Saufnauer Samu és gyermekei tulajdo 

nát képező 7504—7505—b. hrsz. 30S négyszög-
öl kiterjedésű gyümölcsös a Battler dűlőben ós 
egy 28 négyszögöles k a p o s z t a s a vagóh dnal 
ápri l is hó 2-án (Húsvéthétfőn) d. u. 3 ó rakor 
irodámban ö n k é n t e s á r v e r é s e n el lesz 
adva. Az árverési feltétel >k irodámban megtud-
hatók. Dr SZOVJAK HUGÓ ügyvéd. 

•• I 

I z l e t h e l y i ^ é ^ e t 
vagy annak megfelelő helyiséget keresek bérbe, 

lehetőleg a föteren vagy a Kiraly-uton 
esetleg lakással. Ciin a kiadóhivatalban. 

Hirdetmény. 
Közhírré teszem, hogy a Braun János , 

lékai la'*ós tulajdonát képező következő ingat-
lanokat u ra. 1. A Király ut 35 sz. ház mellett | 
levő g y ü m ö l c s ö s t k o n y h a k e r t t e l , 
2. Kettő drb k á p o s z t á s t a vágóhíd mellett 
17 és 18 négyzetöl telekkönyvi térmértékben. 

S t e l n e r s z ó l ó t (jelenleg kaszáló) a 
telekkönyv szerint 4&41 , négyzetöl kiterjedés 
ben, irodámban 1923 evi április ho Van d e. 
II orakor önkéntes árverés utján egy évre bérbe 
adom. Közelebbi feltételek nálam megtudhatók. 

Dr. Schneller Aurél. 

Haszonbérbeadás. 
(Szántó, kaszáló , gyümölcsös) 

F é. április hó 2 án d. u. 4 órakor irodám-
ban árverés utján 3 évre bérbe adom két ügy-

felemnek következő ingatlanait: 
1.) 5124 hrsz. szántó Poindl düló . . . . 636 Q - ö l 
2.) 2993 . . lange Gubahegy . . 1035 „ 
3.) 6506 „ kaszáló Ábrahám 491 . 
4.) (5444 —5445) hrsz. gyümölcsös és 

kaszáló Stelner 1037 . 
5.) 2161 hrsz. gyfimölcsös Obere Qfinser 646 . 
kiterjedésben. - Az árverési feltételek irodámban 
megtudhatók. Dr SZOVjÁK HUGÓ ügyvéd. 

K e r e s t e t n e k j 
gazdák vagy mezőgazdasági munkások, akik 
hajlandók \®-ad részben burgonya (krumpli) 
és takarmányrépát megművelni. A vetőmagot a 
kiadó adja, úgyszintén a földnek az elkészíté-
sét is. Több részletben is ki lesz adva. Jelent-
kezni lehet Sulyok Ferencnél 

Kőszejr, Rohonci utca 13 sz. 

Stimpfel dűlőben fekvő 962 D-öl gyü-
mölcsös és kaszáló ez idei 

széna és sarjutermése búzáért eladó 
Tudakozódni lehet Kőszeg, Várkör 38 az. alatt . 

E M o k t r o B i o N k o p 
„ M u l a t ó " n a g y t e r m é b e n 

Műsor: Husvelvasarnap április ho I en : 

A Z I C i A l l l f i 
Zola Emil regénye „LA VERITÉ" ti fel-

vonásban a főszerepben Emmy Lynn. 

Műsor: Húsvéthétfőn, április 2-án 

Álom a boldogságról. 
Dráma G felvonásban. 

B á n i a s z é n 
k a p h a t ó m i n d e n m e n n y is é g b e n 

S C H A A R JÓZSEF-nél 
K Ő S Z E G , V á r k ö r 25 s z á m . 

Ktry teljesen f i í > | » f j j k l ú j k | | w f 
jókarban levő • l 
(közép alak) becserélnék 1 m é t e r m á z s a 

b ú z á é r t . Cim a kiadóhivatalban. 

ÖSSZEFOGLALÓ TANKÖNYV 
középiskola négy alsó osztályának 

tananyaga két kötetben. Megrendelhető 

Z s o l d o s t a n i n t é z e t n é l 
Budapest, VII. kerület Dohány-utca 34 szám. 

A n. é. közönség szives figyelmébe 
ajánlom a z Á l t . T a k a r é k p é n z t á r 
m e l l e t t l e v ő dúsan felszerelt 

kalapos üzletemet, 
ahol mindennemű férfi es fiu kalapek a 
legnagyobb választékban a legolcsóbb napi 
árban kaphatók. Vlinden e szakmába vágó 
férfi és női kalapok javítását és vasalását 
gyorsan és pontosan eszközlök. 

A n. é. közönség szíves támogatását 
kérve vagyok tisztelettel 

Simon József 
kalaposmester . 

S Z Á N T Ó Á R V E R É S ! 
Egy ü g y f e l e m megbízásából f. évi április hó 8-án d. u. 3 óra-

kor irodámban önkéntes árverésen e l adom a kőszeg i h a t á r b a n fekvő és 
a l á b b részle tezet t s z á n t ó k a t : 

A kftszegi 467 sz. tjkvben A. -f alatt felvett 
3 sor. 29f>5 a hrszámu szántót a hosszú Gubahegyen 1013 1 ^ - ö l 

16 „ 2955 b » „ _ 1613 V, 
4 . 2955c „ ; ; eoo 5 J 
9 „ 3006 n n „ 590 
5 ff 3008 3011) „ » az a l só Gubahegyen 4672 l 
7 „ 2853 b „ „ a rövid M 1774'/* » 

14 „ 2638 „ „ az Unter dem Ziegelofen dűlőben 2606 

ö s s z e s e n 12.869', [ j -ö l 
kiterjedésben. — Az árverési feltételek nálam megtudhatók. 

Dr. SZOVJÁK HUGÓ ügyvéd Kőszegen. 

Nyomatott Hónai és Pandúr könyvnyomdájában Kőszegen. 

n i : < n i n y á * 
a K Ő S Z E G I T A K A R É K P É N Z T Á R N A K 
1923 április hó 15-én d e. 1 ,11 órakor Kőszegen, saját he ly i ségében tartandó 

Ifi E \ I I I Í S 1 l i O X t ; 1 1 L É S É IC E 
T Á R G Y S O R O Z A T : 

I. Az igazgatóság és a felügyelóbfzottság jelentése, az 1922. évi üzletkimutatás és 
mérleg előterjesztése és határozathozatal az 1922 évi tisztanyeremény felosztása s a felment-
vény megadasa felett. 2. Három igazgatósági tagnak 3 évi, egy felügyelőblzottsági rendes 
tagnak I évi s esetleg egy felügyelóblzottságl póttagnak 2 évi időtartamra való választása. 

MÉRLEG I. VAGYON : Pénztar 430.335 53 K. Intézeti szék- és bérház S40 250 K. Ertékpapi 
rok 5,422 473 50 K. N y u g d í j a l a p értékpapírjai 133.177 K. Tisztviselők óvadékalap értékpapírjai 3-J.3Ü0 K. 
Reáliskolai alap értékpapírjai 20000 K. Váltók 9,S42 200 K. Jelzálogkölcsön 2,774.023 62 K Zálogkölcsö-
nük 51.046 K. Folyószámlaadósok 33,(301.259OH K. Átmeneti tételek 601.04721 K. 

II. TEHER : Részvénytőke 3,000.000 K. Tartalékalap 1,534.281 69 K. Különtartalekalap 100 00" K 
Nyugdíjalap 2o8.892.35 K. Reáliskolai alap 20.000 K. Külön nyugdíjalap 120.000 K. Adótartalékalap 
34.318 K. Értékpapír árkülönbözeti alap -'397.27 K. Tisztviselők óvadéka 3a.30o K. Betétek 34,783 780 08 
K. Folyószámlahitelezők 9,900.124 83 K. Visszleszámitolt váltók 3,000.000 K Fel nem vett osztalék 
34 520 K. Tartalékolt osztalék 120.000 K. Tartalékolt igazgatósági jutalék 6 345 K Átmeneti tételek 
325.194 01 K. Tisztanyereség 525 958-66 K. 

Jelen mérleget pontosan felülvizsgáltuk s teljesen rendben találtuk. A felügyelöbizottság: 
Küttel Dezső s k. elnök, Arató István s. k., Berkes Antal s. k., Freyberger Sándor s. k 

A közgyűlésen az a reszvenyes bir szavazati joggal, akinek a részvénye 3 hónappal a köz-
gyűlés előtt a takarékpénztar részvénykönyvében nevére bejegyeztetett, s aki részvényét a szelvénv-
ivvel együtt. 8 nappal a közgyűlés előtt, a takarékpénztárnál letette. 

Az üzletkimutatás es mérleg a közgyűlést megelőzőleg 8 nappal az intézet helyiségében be-
tekinthetők 

Kőszegen, 1923. évi március hó 30-án. AZ IOAZGATÓSÁG. 

F A S Z É I 
I - a p o r o s z k o v á c s -

s z é n . I - a k ü l f ö l d i k á l y h a -
s z e n e k e t , k o k s z é s t ű z i f á t , 

C B M i : \ T ó s M f i S Z 
d e s z k a é s l é c , é p ü l e t f a é s f a -
z s i n d e l y t legolcsóbb napiáron s>:állit 
FRANKL LAJOS tüzelőanyagkereskedó Kőszeg. 
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