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E L Ó F u . :SI ÁR egynegyed év re : 

Helyben há zuoz szá l l í tva 3500 korona , 

Vidékre pós t án 45*0 korona . 

K i l f ö t d re egy évre 2 do l l á r (42 szokol ) . 

Megjelenik m i n d e n v a s á r n a p . 

Fele lő t szerkesztő és k i a d ó : Róna i Frigyes. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: Kőszeg, Várkör 39. az. 
TeletouHsáni 28. 

nyílttér ura 400 koroaa. 

Hirdkttaak milimértrsoronhéot 109 R. 

ixdmltutnak. 

V i d é k i e l ő f i z e t ő i n k h e z ! 

Ne tessék félni, most nem áremelésről lesz 

fZo, csupán egy kérést intézünk vidéki előfizető-
inkhez és hátralékosainkhoz. Azon előfizetőknek, 
kik a lapot továbbra is tartani óhajtják, egyéb 
dolguk nincsen, mint az előfizetési összeg mi-
előbbi beküldése; azok pedig, kik a lapot tovább 
járatni nem óhajtják, ezt vagy a következő szá-
dot azonnal küldjék vissza azzal a megjegyzéssel 
„Nem fogadom el-, nehogy a nyomtatás alá ke-
riüo cime hiába legyen az egész évre kinyomatva.; 
Hátralékosainkat pedig ismételten arra kérjük, 
jiogv tartozásaikat szíveskedjenek haladéktalanul 
beküldeni, természetesen a ma ervényes előr .etési 
ár szerint és ne okozzanak a kiadóhiva wnak 
figyelmetlenségből vagy nemtörődömségből anyagi 
károkat, mert mindenkinek be kell látni azt, hogy 
a mai magas munkabérek, papirárak és posta-
költségek mellett még anyagi áldozatot is hozni, 
veszteséget szenvedni nem lehet. Kérjük tehát 
hátralékosainkat, szívleljék meg kérelmünket és 
tegyenek eleget fizetési kötelezettségüknek. Akik-
nek hátraléka 1924. évi január hó 31-ig be nem 
érkezik, annak a lapküldést február 1-én beszün-
tettük és az összeget fizetési meghagyás utján 
fogjuk behajtani A kiadóhivatal. 

A kölcsön jelentősége. 
Miután nyilvánosságra kerültek a párisi köl-

csöntárgyalások részletei s a miniszterelnök hi-
teles információjából megtudhatta a közvélemény, 
hogy a tárgyalásokról felvett két jegyzőkönyv 
és annak melléklete mit tartalmaznak, tiszta ké-
pet alkothatunk magunknak a külföldi kölcsön 
jelentőségéről, mely megnyugtató eredményként 
abban kulminál, hogy Magyarország hitelképes-
sege nemzetközileg elismertetett. Bár a helyzet 
természetszerűleg sok intimitást rejtő és még 
nyilvánosságot nem tűrő áttekintését nélkülöz-
nünk kell a kölcsönügyben folytatandó további 

Az egyesületi betegház alapítása. 
Az 1848 iki törvényhozásnak egyik nagy 

alKotása: a szabad sajtó. De alig szentesitették 
e törvényt, már több oly lap jelent meg, mely 
— mint mondani szokás — neui érdemelte meg 
t nyomdafestéket. E lapokhoz tartozott L. P. 
Horváth kiadásában és szerkesztésében Buda-
pesten — így nyomtatva, noha Budát és Pestet 
csak 1873-ban egyesitették — magjelent „Ungarns 
Morgenröthe" cimü német lap radikális irány-
zattal, mely azonban nemsokára — ugy olvas-
tam valahol — megszűnt. Nos e radikális lap 
71. számában „patikareform* cimü cikkben ró-
lunk következőkép emlékezik meg: „Kőszeg 
mindig a filisterség, a korlátoltságnak és a pe-
csovicsizmusnak székhelye volt, Kőszegen soha 
sem fogant meg magasabb szabad eszme, itt 
mindig a teljes önkény uralkodott, a magi*tra-
tus oorrumpálva, a polgárság dfmorisálva volt 
és a maradiuralom (Zopfregiment) teljes virág-j 
sásában*. Majd folytatólag következik: „Kősze-; 
g"n lakik dr. Bles városi t. orvos, oly férfiú, j 
kihez mint orvoshoz a félvárosnak a legnagyobb 
bizalma van és akit mindenki tisztel; oly férfiú, J 
ki saját feláldozásával, fáradsággal összegyűjtött) 
a d o m á n y o k b ó l kórházat alapított, mely majd-, 
nem mindig megtelt. E kórház csekély alapit-, 
vánva mel let t csak ugy existálhat, ha, amint most 
szokásos homöopitikusan gyógykezelnek stb." 

( \ 'történelmi hűség kedvéért megjegyzem, 
hogv a ma^'8 ; r : l tus e cikk i.nonyin írója pilon 

hivatalos és diplomáciái eszmecserék befejeztéig, 
két momentumot már is konstatálhatunk és pedig 
egyfelől azt, hogy állami függetlenségünk és ön-
állóságunk újólag biztosíttatott, másfelől pedig 
azt, hogy semmiféle uj kötelezettséget vagy ob-
ligációt nem tartalmaz a rekonstrukció terve. Az 
ország hitelképességének nemzetközi elismerése 
már magában véve olyan tény, amely a hivatalos 
kölcsön mellett a magántőke önkéntes megmoz-
dulását fogja előidézni, ami azt jelenti, hogy a 
külső és belső tőkeérdekdtségek bizalommal és 
a gyümölcsöző befektetés reményében készek 
lesznek erőforrásaikkal nemzeti termelesünkbe 
beléfolyni és annak felfokozását elősegíteni. Ezek 
nyomán lendületes gazdasági produktivitásnak 
kell erőre kapnia, megindul az ország iparának 
és kereskedelmének friss vérkeringése, belső 
életünk kedvet kap az évek óta pangó közgaz-
dasági öncélúság szolgálatára. A külföldi kölcsönt 
megelőzően, mint ismeretes egy kisebb belföldi 
kölcsön előteremtésére haározta el magát a kor-
mány, amely arra az átmeneti időre szól, amig 
a külföldi kölcsön ehő részletéhez hozzájut az 
állam. E rövid átmeneti idő alatt a szóbanforgó 
kisebb belföldi kölcsön lesz hivatott az állami 
költségvetés deficitjének kiküszöbölésére, vagyis 
arra, hogy infláció nélkül, azaz a további födö-
zetlen jeevkibocsíitás ro^/üntetésével és anél-
kül, hogy e belföldi kölcsönnel az ország polgár-
ságát a legkisebb megrázkódtatás is érhetné, ál-
lamgazdaságunk egyensúlya helyreálljon. A köl-
csönnek gazdasági életünk szanálására való 
egészséges fölhasználása ugyanis nemcsak a nép-
szövetség pénzügyi tanácsának véleménye szerint, 
hanem a józan ész diktálta programni szerint is 
csak akkor kezdődhetik, ha a budget mentesül 
minden deficittől. A kölcsönnel s különösen az 
utóbb emiitett kisebb belföldi kölcsönnel kap-
csolatban terjengő aggodalmaskodó hirek csak 
a tájékozatlanság, vagy a politikai rosszhiszemű-
ség forrásaiból eredhetnek. A belföldi kölcsön, 
mint azt a pénzügyminiszter már több izben nyo-

matékosan kijelentette, egyáltalában nem kény-
szerkölcsön lesz. A reparáció kérdésének felve-
tése sem mondható nóvumnak, amennyiben tu-
lajdonképpen nem is reparáció cimén keil fizet-
nünk azt a bizonyos 10 millió aranykoronát, 
amelyről a magyar alkotmányos tényezőkkel való 
érintkezésig Bethlen nem is adott választ, hani 
a békeszerződésből folyó terhek cimén, melyi" 
részben eddig is fizettünk. 

sajtópórt indított és akkor kitűnt, hogy a cikket 
Reithammer Emil Bécsújhelyből ideszakadt bel-
városi patikus irta, egy izgága ember, ki több 
polgárt is megbotránkoztatott, inig végre pati-
káját eladva, ismét visszaköltözött Ausztriába.) 

E közlemény nélkül is tudjuk azonban, 
hogy az egv. betegháznak alapitója dr. „Bles 
Mihály, ki Triestben 1801. évben elhalt. O volt 
az, ki 1832-ben dühöngött kolerajárvány alkal-
mából, mely Magyarországnak akkori lakosságát 
igen megtizedelte, Leimbather városbirót figyel-
meztette, hogy jó volna a Frenzl-család, mely 
Bruck a/M. községbe hurcolkodott, tulajdonául 
felvett emeleti házat megszerezni és egy korház 
céljaira felszerelni. Dr. Bles azután a nemesi és 
polgári osztálynak bevonásával megszervezte aj 
betegházi egyesületet, mely még ma is existál1 

és tovább halad az elődök áital kijelölt azonj 
irányban: segíteni a szenvedő emberiségen, ki -1 
gyógyítani testi és sokszor lelki betegségükből. j 

Minden intézmény a kezdet nehézségével' 
küzd, az egy. betegház is küzdött. A7 adomá-
nyok gyéren folytak be ugy, hogy kezdetben 
csak egy szobát tudtak 4 kemény ággyal fel-
szerelni. Az intézet fokozatosan fejlődött. A 
toronyt 1851 ben Polster András ácsmester 417 
forint költséggel ingyen csinálta; a kápolna, 
melynek költségeihez Karolina császárné 800 
frt., gróf Brindeis 200 frt. al stb. járult, 1863 
ban ípült ; a gazdasági épületet saját vagyoná-
ból Hiebaum Vicentia főnöknő, a toldalék, épü-
letet a *zent B^nedekrer.di kert mallett 1880 ban 

Hirdetmények. 
6215/923. szám. Közhírré teszem, hogy a 

m. kir államrendőrség részére a toborzás min-
den hó 28-án a szombathelyi m. kir. rendőr-
kapitányságon tartatik. 

0651/023. A városi forgalmi adó&iratalban 
egy külső ellenőrző segédellenőr vétetik fel 1924. 
évi január hó 1 tői kezdve; felvilágosítás a gaz-
dasági tanácsnoknál nyerhető. 

119/1924. Felhívom a mezőgazdasági cse-
lédtartó gazdákat, hogy gazdasági cselédeiket a 
törvényes következmények mellett a városi adó-
hivatalban haladéktalanul jelentsék be. 

121/1924. A szolgálati munkabér illetmé-
nyek után járó általános kereseti adó megálla-
pítása s kivetese céljából mindazon iiazutrtasí-, 
külső cselédek ^ egyéb alkalmazottak, kiknek 
havi járandósága a természetbeni ellátást is 
figyelembe véve a 200 000, vagy a heti járan* 
dósága az 50,000 K-t meghaladja a városi adó-
hivatalnál azonnal bejelentendók. Egyben mind-
azok, kik a kereseti adót illetmény-jegyzék mel-
lett tartoznak fizetni, azt: hogy az illetmény-
jegyzékeket nem havonkint, hantm hosszabb 
időközönként mutathassák be, szintén a városi 
adóhivatalnál kérelmezhetik. Figyelmeztetem a 
bejelentésre kötelezetteket, hogy a bejelentések 
elmulasztása szigorú pénzbirsággal lesz sújtva. 

J ambr l t s Lajos polgármester. 

'és a külön pavillont, melyhez a téglaneműeket 
a város adta, 1899-ben az egyesület építtette. 

Az intézet fejlődésének arányában mozgott 
költségvetése is. Kerete tágult, midőn Michaelis 
Frigyes igazgatónak vezetése alatt az egylet cél-
jaira szini- és zeneelőadásokat, bálokat rendez-
tek. 1839 ben az évi számadás már 4180 frt. 
bevételt és 4177 frt. kiadással zárult. Tekinté-
lyes összeg volt akkor, főleg ha tekintetbe vesz-
szuk, hogy a functionárusok — még az orvot 
sem — semmi díjazásban nem részesült. Fize-
tést egyes-egyedül az ápoló, ki a betegeket is 
élelmezte, kapott. Nem sokat, havi 13 frt. 45 
krajcárt. 1846 ban alkalmazták a második világi 
ápolót. Dr. Bles Mihály orvosnak csak 1843-ban 
tehát az intézet fennállásának 10. évében sza-
vaztak meg évi 150 frt. tiszteletdijat, miután az 
intézet évi 2 frt. 30 kr. tagsági dij, — főleg pe-
dig az első alapítványokkal — Oppenrieder 4000 
frt., Szepetz Teréz 15.612 frt. al — annyira 
megerősödött, hogy 1842-ben már 12.300 frt. 
kölcsönt tudott kihelyezni. 

Az egy. betegháznak tulajdonképeni fel-
lendülése és szakszerűbb vezetése azonban ac 
irgalmasrendü nővéreknek Grázból történt meg-
hívásától vagyis 1853. évtől kezdődik. Hoehecker 
Mária főnöknő vezetése alatt Hiebaum Vioentia 
Magerhoid Mária, Horn Stefánia ós Hochegger 
Jalesia telepedett le ós vették át az intézetet 
1861 ig minden zökkenés nélkül *ezitfók az 
intézetet, de ez évben a számadásban sok 
30 frt. hiány mutatkozván, melytt Szegedy 
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I 1 I R E K . 
Uj»v a városházin. Újév napján a városi 

tisztikar Jsgits lmr« főjegyzővel az élén testü-
letileg tisztelgett Jambrits Lajos polgármester-
nél, kit a főjwgytő köszöntött keresetlen szép 
szavakban, mire a polgármester hálásai. köszönte 
meg m udvvlést és 'kitartó munkára buzdította 
a városi tisztikart. 

Kettős eljfflyzes. Horváth Kánnána Hangya 
egyik üzletvezetője karácsony második ünnepén 
eljegyezte Schlaffer Franciskát és Fataliu Imn 
helybeli szabómester ennek nővérét Schlaffer 
Mariskát. (Minden külön értesítés helyett). 

Halalozas. Pénteken hunyt el 82 éves ko-
rában Lump .Táros polgáriasunk agyvérzés kö-
vetkezteben. Temetése ma délután 4 órakor lesz 
a Kobonci-utcai gyászházból. Az elhunytban 
Holezer Mihály felsőlövői állomásfőnök apósát 
gyászolja. 

Halaiozas. Gössner Mária Franciska szent 
Domonkos rendi laika nővér 6!) éves korában 
elhunyt. Temetése ma délután órakor lesz 
a zárda kápolnájából. 

A hel)beü Poigari Kor december hó 30 án 
megtartotta rendes évi közgyűlését, amelyen 
Hegedűs János dr. ügyvezető elnök beszámolt a 
kör evi működéséről, majd előlerjesztette jóvá-
hagyás védett elncki jelentését azon intézkedé-
sekről, amelyeket a haldokló társaskor anyagi 
ügyeinek rendezése, szellemi életének felfrissi 
tése éidekcbcn sajá. hatáskörében foganatosított, 
hogy nagy mustjához híven, a jövőben is min-
denkor megízlelhessen céljának ts rendelteteké-
nek. hl kor u mult szazad negyvenes éveiben 
alakult meg és azóta mindig fontos kulturmisz 
sziöt teljesített; meleg otthont nyújtott tagjai-
nak, közkedvelt találkozóhelyévé" vált Kőszeg 
intelligens társadalmának. Móit ínyus, h'<g\ most 
midőn u mostoha idő megpróbáltatásai — mint 
egjeb kultúrintézményt 
nemiét problémája elé állították, tagjai aldozat 
kénségukkel tegyenek tanúbizonyságot a - zzá 
való ragaszk< dásukról. A uiegjele.it tagoK egy 
hangulag hozzájárultak az elnöki előterjesztés-
b e liugy örvi hözzájaru!á-uk-
kal mindéi. < örülmény kizött garantálják fenn-
tartását. Felhatalmazzák az elnökséget, hogy i 
tagsági dijakat a kivetkező hónapra a hónap 
vegtn a sziuséghez ktpest k Ülőn-külön m»g-
al lapíthassa. E dij december havára HXKJ I\ : 
remelhető azonbbn, hogy idővel a tagok szapo-
rodásával és a szükséges anyagi alap előterem-
tése után tetemesen kevesebb leás. A kozgyu'cs 
felemelte a járantlo napilapok számát D-re és 

ugjan megiénlett, mindamellett e hiány majd 
nem válságot idézett e»1. Az egyesületnek al 
kalma nyílt afelett határozni, kivanja-e továbbra 
is a betegbáznak a vezetését az irgalmas nővé-
rekre biziii vag\ sem ? Egyesek, mint dr. (Jeretl 
intézeti orvos, üenthon. Stettuer. PussariU a 
vaisugc'. az apác.tk eltávolításával gondolták el-
kerülni, a nagy többség a'tonban, mely sehogy-
sem tudott megbékülni a Lövérek eltávolításá-
nak tuig a gondolatavul sem, ugy oldotta meg 
a válságot, hogy a Grúzbői megérkezel lŐLök 
növel egyetértőleg az irgalmas nővérek számát 
haromru szaiiitotta le. Ez állapit 1868-ig tartott. 
A negyedik uóvér eltartására azután gróf iSzé-
ebeDyi Fal tett 5000 írt. nyi alapítványt, az 5. 
nővérnek alkalmazását pedig maga az egyesület 
lböíi ban határozta el, jeléül annak, hogy az 
eg) esnie? megerősödött és rázkedtatástól r.eni 
keiitii löLLé tartania. 

Amint tir. liles az egyesületi betegháznak 
megalapítása, ugy utóbb az intézetnek fejlesz 
lébe korút Ilieb<>um Vicentia 1890-ben elhalt 
iönokuo, va.amint Krug János mint titkár, igaz-
gató és pénztaios minőségében tett 56 évet 
meg haiado szolgálatával, azonkívül, hegy mind-
kettő maganvagyorát az 'gyes. betegháznak 
lesialta, szerzett hervadatlan érden et. Iliebaum 
\ ícuatia mint a charitasnak mintaképe megnő 
nowtotu azon szeretettől áthatott szellemist, tnelv 
a ucwreket oly népszerűvé tették, Krug János 
pedig egy emberöltőn ál az intézetnek köziga/, 
gataü ügyeit vezette — nagy sikerrel. 

A legnagyobb korszak, vagyis a világhi 
borút koveiő zivatar és suivos gazdasági hely 
zet seu. mult el az intézet beiéleteben mindén 
nyom nt.kui. A nyomusitó viszonyok uj helyzet 

elrendelte humoros tartalmú és szépirodalmi 
lapok beszerzését is. Tehát megvan minden mód 
és lehetőség arra, houy a kör tagjai kielégít-
hessék kultursziiksógletüket. Majd Freyler La 
jos indítványára jegyzőkönyvi köszönetet s/a-
VMZott Hegedűs János dr. elnöknek és Karner 
Frigyes köri pénztáros és titkárnak iigybuz«o, 
odaadó eredményes működésűkért, különösen 
kiemelve elnöknek fáradhatatlan agitációját, a 
mely az illetékes körök bevonásával a felmerült 
nehézségeket mind leküzdötte. Nemkülönben 
köszönettel adózott a volt elnöknek Pados Jenő 
ezredes urnák is, aki K szegről vaió elköltözé-
séig nehéz viszonyok közepette nagy körülte-
kintéssel vezette a kör ügyeit. Ezután megej-
tették a ti-ztujit ist. Elnöknek egyhangúlag nagy 
lelkesedéssel Hegedűs János dr.-t válaaatotta; 
pénztárosnak és b. titkárnak Karner Frigyest, 
könyvtárosnak í>uhajda Lajost, háznagynak Tau-
cher Gusztávot. Az elnökség mellett működő 
választmány tagjai: Jambrits Lajos, Miiller Fe-
renc, Horváth Andor, Biberauer Gyula dr., Ba-
likó Lajos, Manninger Sándor dr., Küttel Dezső, 
a mindenkori zászlóaljparancsnok és az alr»á!-
iskolai parancsnok. 

A kö;alkalmazottak szene még mindig nem 
érkezett meg Kőszegre. Lingauer Albin nemzet 
gjülési képviselő arról értesítette a polgármes-
tert, hogy a szén kiutalása iránt közbenjárt és 
ígéretet kapott, a mielőbbi kiutalásra. 

Vaszonfonoipar letesül Kőszegen a volt gőz 
malomtelken megmaradt épületben. L'gy érte-
sulüiik, hogy Eisner Kamill m. kir. kereskedelmi 
tanácsos egyelóre GOíonószék felállítását tervezi. 
A hajtóerőt a villamos szolgáltatná. Örömmel 
kell üdvözölnünk az uj vállalatot, mely nagy-
ban hozzá fog járulni városunk fejlődéséhez és 
00— 70 család talál biztos kereseti forrást a 
vállalatban. A berendezési munkálatok a leg 
közelebb már meg is indulnak. 

A Koszeq—szombathe'yi vasúi r.-t. elsőbb-
s yi részvényeinek f. ió 1-en tartott 41 sor-o 
lasa alkalmával 11 <;rb. elsőbbségi részvényt 
sorsollak ki, mely részvények 11124. julius hó 
1 tői fogva ; K «•• ^ ^ i ' a i kajékpénz;::mái, mint 
a Kőszeg-szoim>aineiyi b. é vasút r.-t. pénztá-
ránál teljes 200 K névértékben beválthatók. A 
korábba t kiso.',»ol; els bbsigi részvények közül 
a 2, 153. 17ö, ÍM. ö-Vi. of>9, 753, 788,821,829, 
'.155, í»57. %> 1070, 1108, 1334, 1478 és 1502 
számú récsvények még beváltatlanok. — Ezen 
g>ü!és k rerében Jambtits L»jos polgármester, 
a kőszeg—szombathelyi vasút r. t. alelnöke 
Czeke tíu8't;:v elnököt kormány főtanácsossá 
történt k i ie/e: 'se alkalmából üdvözölte. 

eló uliitottiik, — miut egy^b >ok intézetet — 
az egyes. !.".'' .'hazat is A proletárdiktatúra sok-
Kai r.-viiebb ideig tartott, hogy sem végrehajt 
ha'.t.t volna azon tervét az 1907. évtől fogva a 
budapesti anyaintézethez tartozó irgalmas nővé-
reknti , ki;.nek létfentartását Kincs István apát-
plébános biztosította volna, — eiüs^tését. E 
veszély a rémületen kívül, szerencsésen elmúlt. 
Huuem a ránk szakadt szertelen drágaság, me 
l>et .izalaj.itványok jövedelme sehogysem egyen-
lilhetett ki, teszi tán még mindig Kérdésessé a 
közel 100 év óta a kösönségnek megelégedésére 
működő intézetnek a fennmaradását. Senki sem 
kíváncsi, hogy ezen, bunántul tán előszűr »la-
pitott intézet a változott viszonyok közt továbbra 
fintartható vagy sem? Azonban az intézet mos-
tani vezetőinek azon szerencsés ötlete, hogy az 
örsz. Munkásbiztositó Pénztár a vele kötött 
szerződés éi telmeben üd ílésre szoruló t ikjait az 
intézetbe küldi, tán biztosítja az intézetnek fenn 
tartását. De nem bizonyos. Inren helyén volna 
a közönségnek melegebb órdtklődése, mint elő-
deinké az intézet iránt rán azon irányban is, 
hogy nem lehetne e az ü lülőtelepet több faktor' 
nak bevonásával tovább fejleszteni f Nyaraló 
város akarunk lenni, a : egyesületi etegház 
már megtette az első léf ést. 

Kegyeiette! gondolc k vissza az egyesületi 
betegházra, melyuek uj kápolnájában mint kis 
gyerek boldogult M ijor Jánosnak annyiszor mi-
nistráltam, de azért .s, Liivel ez intézet polgár-
ságunknak egyik dicső alkotási. 

Most az íutozelet Klinger főnöknő, dr. 
Lsurioger János főorvos és Vörös Lajos gond-
nok vezeti na^y ambícióval. 

Változások a megyei tisztviselői karban, A 
vármegye uj járási beosztása és a létszámreduk-
ció keresztülvitele szükségessé tette, hogy a vár-
megyei tisztikarban bizonyos változásokat v • 
gyenek keresztül. A megyeházáról kiszivárgott 
hirek szerint dr. Szluha Dénes közig, gyakor-
nok lesz és Lauringer István dr. volt felsőőri 
főszoleibiró pedig a megyeházán a kózpontLan 
nyer beosztást, ahol az útlevél ügyeket int«zi 

Birovalasztas. Lukácsházán Poór Józsefet, 
Kiscsőmötén Kálmán Jánost választották meg 
községbiráknak. 

A Szilveszter-estély a legjobb sík t jegyé-
ben folyt le. Az Ipartestület a Concordia kfizre* 
miik' désével, gondos körültekintéssel rendezte 
a mulatságot, úgyhogy a közönség a legjobb 
hangulatban vett buesut az óévtől. V Mulató 
termei zsúfolásig telve voltak, mégis megtalálta 
mindenki helyét s ennek tulajdonítható, hogy 
a mulatozók a késő hajnil i órákig együtt t; a-
radtak. A mulatságot rövid műsor nyitotta m g. 
A Concordia énekeit néhány gyönyörű dalt Ki-
fogástalan precizitással. Dr. Sn'ir vezetésével az 
amúgy is törekvő dalárda most már német i t 
szórakoztatni, hanem dalával magival tudja 
ragadni az éppen nem hevülékeny kőszegi pub-
likumot. Egy bizottság által összeállított humo-
ros felolvasással Wilfinger \'i!mos néhányszor 
jóizüen megkacagtatta a közönséget s a fele I-
vasással kapcsolatban felmerült tréfák nai/ybaa 
hozzájárultak a jókedv emeléséhez. Nem h:igy* 
hatjuk figyelmen kívül Balázs Pistát sem, ki a 
talp alá valót este 9 órakor ép oly szívesen és 
könnyedén húzta, mint hajnali 4 órakor. Az 
erkölcsi siker mögött azonban jóval elmaradt 
az enyagi. A bruttó bevétel ugyan szép öss/eg, 
azonban a rendezéssel kapcsolatos ór i ás i költ-
ségek annak háromnegyed íészét felemésztik. 
Nem is lehet az idei farsingban sok mulatsá-
got rendezni, mert könnyen deficittel zárulhat. 
Helyszűke miatt a felüifizetők névsorát sem 
közölhetjük, a rendezőség a jótékony!.odoknak 
ezúton mond köszönetet úgyszintén azoknak is, 
akik u jó >iker érdekében közreműködtek. — 
Dt jegyezzük meg, hogy a mulatsácon egy drb. 

!<A»í»:*<.".'T>hnt •aláltuk Tu.jjŰuiivc: átve-
heti Dömötör Gyul i ipartestületi . inöknél. 

Körvadiszat lesz ma Czeke Gusztáv ^or-
mányfőtanácsos kőszegi vada-<ierüietén. Mult 
hétt'on Neh.tmmt: Gyuia és Takáts Béla szer-
dahelyi területén vo!' vadászat, hol 7b nyúl és 
egy fogoly volt a zsákmány. 

A fuzionált kőszegi ket íakarekp.^nztar rész-
vényeinek jegyzése c nó2 tói 2 i L' tart. Mind-
járt első nap kö/.el 10 millió jegyzés történt 
mindkét helyiségben. Főleg a kis részvényesek 
részéről. E - arra eng-jd következteti!., hogy az 
Általános Takarékpénztár muLheti, a fúziót el-
határozó közgyűlésen Kincs István apát részé-
ről elhai.gzott szavak voltak jó hatással. Azon 
kiváns igát és ajánlását fejezte ki. hogv a nagy 
vagyoni alappal biró regi intézetek egybefoglalt 
részvényei: elsősorban a kőszegiek jegyezzék le, 
hogy továbbra is a varos polgárainak birtokát 
képezze a fuzionált két péuzintézet. De meg-
értésre kellett találnia azon ténynek is, hogy 
az uj igazgatóság ugyanazon .szempontból mér-
legelve, a részvényeket mind a régi részvénye-
seknek ajánlja fel oly előnyös árért, hogy a 
benn** biztosito't jelentékeny beiérték a helybe-
liek vagyonát k -pezze. Most már azután tisztán 
a részvényesektől fugg, hogy ezt magukriaK 
biztosítsák. Január 21-én tul már csak 30ÜU 
koroná. rt kaphatnak részvényeket elsősorban az 
addig jelentkezeti uj részvényesek, ami szintén 
példátlanul álió kedve/.raényesárfolyam és ugyan-
azt akarja elérni, hogy helybeliek jegyezzék. 
Ezen ré zvenyekre is már számos előjegyzés 
törtónt. Jöttek ajánlatok nagyobb tételek átvé-
telére i*. Erre nézve az igazgatóság még csak 
20-a ut.in fog dönteni, mert elsősorban a kis 
részvényesek; t kívánja kielégíteni. A részvény 
jegyzési felhívást megtalálja az olvasó a hird'e-
ések köz t. Mindenki figyelmébe ajánljuk a 

határidő; betartásai, mert ezeknek meghosszab-
bítására egyáltalában nem lehet számítani. 

Olvassa el lupunk első oldalán lévő előfize-
tési felhívást. 

Az uj kereskedelmi bank üzlethelyiségében, 
mely a volt Gratzl féle lisztesboltban nyert el-
helyezést, nagyban folynak az átalakítási mun-
kálatok és rövidesen befejeződnek, mire a bank 
meg is nyitik. 
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A jégpálya a Gratzl féle réten megnyílt és 
az ifjúság örömmel hódol az egészs-éges téii 
sportnak. E>te villanyvilágítás mellett lehet a 
sima jégen bosztont táncolni, csak még a ka 
tona/.enekai hiányzik. 

Anyakönyvi stat sztika a: elmúlt evrol Kő-
szeg városban 1923. évben a születések száma 
193 volt. Ezzel szemben meghalt 150 személy. 
Házasságot kó töU 48 pár. 

A nemesceoi vendéglő, mely Zeberer Vilma 
néven szerepelt, ezután annak térje Patkó Lajos 
nevén fog szerepelni. 

Velemben es Doroszlcn ma táncmulatságot 
tart az ottani ifjúság. 

Talalt targyak : nfi pénatrszények pénztár 
tatommal. .Jogos tulajdonos átveheti az állam-
rendőr-énen. 

A posta ujpvi ajar.deka egyes tételekben 
igazán nem kellemes meglepetést okozott. Az 
uj tarifa a következő: Levélpostai küldemények : 
Belföldi foigalom. a) Levelezőlap francodija tá 
volsj'.gi forgalom ban 800 K, heiyi foigalomban 
2<K) K. b) Levél távolsági forgalomban 20 gr. 
tu!}ig 5Ü<> K, azonfelül l ü gr.-kint 250 K, a 
lelyt íoigalon.b;<n 20 gr. kiül 300, azonfelül 
'Ü gr. kint 250 K. c) Nyrmtatváuy áruminta és 
12leti papír francodija 50 gr-ként 110 K, de 
iC gr.-ni;I nem súlyosabb nyomtatvány dija csak 
50 K. Árumintánál 2C0 K, üzleti papíroknál 
500 K a legkisebb dí j .— Nemzetközi forgalom, 
a) Ausztriába, Cseh Szlovák iába, Lcngyelor-
güágla, Németországba, Olaszor-/.égba és gyár-
tataira, végül Homár iába levelezőlap (100 k , 
ítveí 20 gr.-ig 1100 K és minden további 20 
g;. ért 7(0 K. Egjébb kúifo'dre a leveiezöiap 
800, levél 20 gr. ig 1400, azonfelül 20gr. ként 
700 K. A>. t>jáníás dija a belföldi távolsági for-
alombun 500, lu !yi forgalomban 310, külföldre 
100 K. — Postautalványokat belföldre zoid 
ggy lozsMfciinú, küllőidre s/olot sárga űrlapon 

Aeli kiállítani. Utalvány ára 50 K. Belföldre 
egy-egy u'alváni yal ku.'dhe"(i legnagyobb ösz 
szt g 5,0001(0 K. Utalványt zat-i díj. Belföldi 
forgalomban 10.010 K ig 1000 K, 250 100 K-ig 
2010 K, 500.000 K ig 4000 K, ezenfelül minden 
500.000 K vit.-y etnek töredéke után még 2000 
h. Külföldi loigalomban 250.000 K ig 2500 K, 
500000 K ig 5000 k . ezenfelül 500.000 K-kén 
25(0 koiona. — Minden ena lés tűrhető és el-
fogadható, azonban Logv a hgkisetb utalvá-
Dyezasi di ai 1 ('00 koronaban állapították meg, 
ez helyes, mert ha valaki kenytelen 500, 
1(10 vag\ 20(i0 kororat utalványozni, annak is 
""' Oo korona d.jai kell fizetni, tedát drágább a 

mint a nyúl. 
Meydrtguit * lius, ennek következtében a 

iideglöfeök is kénytelenek felemelni «z étel-
••Jayok arat. A marhahús eieje 10.600 K. hátulja 
11.000 K. Borjúhús eleje 14.000, hátulja 10000 
K Sertéshús 14.000 K. zsir 17 000 K a kőszegi 
piacon. Az éleimiszeiek ismételt drágulása ter-
XLéfczetesen az iparcikkek drágulhat vonja maga 
után. Minél drágább a marha és a buza, annál 
drágálb a csizma és a ruha, ezt jegyezze meg 
magán ik minda ia;usi termelő és gazda. Tehát 
az árdrágítással nem csinál magának hasznot. 

Egy jámbor kcfzegfalvi bácsi, ki 1923Szilvesz-
ter napján kocsijával és lovával Szombathely 
re hajtott, visszafelé jövet nem talált haza, ha-
nem Kőszegre tév.dt, hol csak 1924 l'jév napján 
késő este adtak neki nagy rimánkodására, útba 
igazítást, hogy merre kell hazahajtania; t. i. 
hites!ársa értejött és az országút baloldalán 
szerencsésen hazakocsikáztaK. 

A kőszegi kölcsönkönyvtár legújabb könyvei: 
Amudsen : Északi utja, Shackleton: Az Antark-
tisz szivében, Nansen: Az eszkimók között, 
Torday: Bolyongások Afrikában, Amundsen: 
A déli saiK megin dítási, Bíró: Hét ev Uj Gui-
neában, Magaihaas: A Inld első körű!hajózási, 
took: Világtengereden at, Torday: Bolyongá-
sok Afrikában. 

Nincs fardö a vidéki varosukban. A vidéki 
városokban úgyszólván mindenütt panaszkodnak, 
hogy a háború óta nincs fürdő. Székesfehérvá-
rott a főorvos a közegészségügyi bizottság ne-
vében megkereste a városi tanácsot, hogy állit-
sanak fel közfürdőt. A város már érintkezéabe 
lépett az Árpádfürdő r. t. vei s remény van arra, 
^og> az ottani lakossag rövidesen fürdőhöz tog 
Jutni. Hasonló akció indult meg több fürdőnél 
W városban is, a közfürdő felállítására. Csak 
Kö zeg marad maiadi. 

Meglcpta gazdajat. Wurst Kamill gabona-
kereskedő kárára annuk házi alkalmazottja Heisz 

Ferenc osztrák állampolgár egy darab gApszij«t 
200 e?er és három darab láncot 80000 korona 
értékben ellopott és azt értékesíteni igyekezett. 
Heisz Ferencet a rendőrbiró utlevélrendőri kihá-
gás miatt 10 napi elzárásra ítélte és annak le-
töltése uián átadja a szombathelyi kir. törvény 
széknek. 

Dragan megfizetett siívesseg Piros József 
rsepregi lakos t; napokban itt jart Kőszegen és 
alaposan belekóstolt a különféle borokba. Mar 
"szeretett volna útnak indulni, de egyedül nem 
birt menni, leikért tehát euy fiatal legénykét, 
hogy vezesse egy darabig az országúton haza-
fele. A katonai lövöldéhez érve egy szekérrel 
találkoztak, melyre felsegítették és hazaszálli 
tottáK Csepregre. Borravalóul a fiu a Pirosnál 
levő 200.000 K t tartalmazó csomagját elemelte. 
A halai zsebn etszöt a nyomozás után átkísér-
tek a szombathelyi fiatalkorúak bíróságához. 

Bozsokra toloncoltak Róth Ferenc foglai-
kozásnelküli ottani lakost ittartózkodási engo 
dély hiányában. 

Titkos kejelges miatt 5 napi elzárásra ítélte 
a rendőrbiró Berki Mária le;irónől. 

A következő level érkezett szerkesztősé-
günkte: Jgei i tisztelt Szerkesztő url Nem 
hagyhatom szó nélkül azt a felháborító önké 
nyes cselekedetet, melyet egyes kőszegi ven-
déglős a szódavízzel megtesz és ezért remélem, 
hogy soraimnak, bár tudom, hogy Ön is rész-
vényes, helyei ad. A szikvizgyár felemelte újév 
tői kezdve a víz árat lfr-0 K ról 200 k-ára, tehát 
20 koronával; ez nem sok. A vendéglősök ko 
zül néhány (a levélben fel vannak sorolva) ezt 
az emelést arra használja fel, hogy egy dcci 
szódavízért most 150 koronát k'-r Miután egy 
üvegben legalább négy deci viz van, tehát be-
visz érte Ö00 koronát, ami 200 százalékos nye 
n st get ji'lei t. Ez is tisztességes poigari haszon V 
Az egvik vendéglő.-azzal a kifogással indokolta 
a tulmagoS emelést, hogy sok üvegből több 
folyik ki hátul mint elől, ami rtíá nézve vesz 
teséget jelent * ezt ily coödon tudja csak ellen-
súlyozni. Hát kérdem: hogyan jön a fogyasztó 
aboz, hogy azt a vizet fizesse meg, amit nem 
fogászt e! ? Aelja vissza a vendéglős a gyár 
nak az olyan rossz üvegeket vízzel együtt és 
ne tegye a vendég bosszúságára és kárára az 
asztalra! Ilyenformán a méesAros is azt mond-
hatná : .la kérem, azért kell ma mindenkinek 
2000 koronával többet fizetni a hunért, mert 
tegnap 20 kiló megromlott nálain s azt be ke:l 

I hozni! Mit t-zólna ehhez a vendéglős ur? Szt* 
rény véleményem szerint ugyhiszem elég tisz-
tességes nyereség volna a vendéglős regére a 
100 százalékos haszon is fólveszem-leteszem 
munkájáért. Szívességet előre is megköszönve 
vagyok kivál" tisztelettel M. D . egy nem rész-
vényes"4 — Tiastslt M. D. ur! Ooosklevelében 
teljesen igaza vau, hÍ6z erről mi is meggyőződ 
tünk, de sajnos nem adhatunk más tanácsot, 
minthogy ezentúl ne igyon 000 koronás szóda-
vizet. Vigasztalásul azonban tudomására adjuk, 
hogv iszik Ön a levelében megemlített vendég-
lősöknél még sokkal drágább vizet is ! (A szerk.) 

Becsi ertekeles alapjan stabilizálják a ma-
gyar korsnát. A magyar korona belföldi vásárló 
ereje sokkal kisebb, mint a zürichi árfolyama 
Ez a diszparitás arra az elhatározásra késztette 
az illetékes tényezőket, hogy valamely megol-
dást keressenek a korona stabilizálására. Mint 
jóhelyen értesülünk, az erre vonatkozó terv mar 
készen van és lényege az, hogy a magyar ko-
rona árfolyamát a zürichi jegyzéssel szemben 
körülbelül • béesi értékelés alapján fogják s t i 
biliséiül. Továbbra is munkában inar.id u U inkó 
pres és a bankjegyek nyomása akkor fog meg 
szűnni, ha meg les,: s : uj jegybank. Iuformá 
eiónk szerint a stabilizációt e^y különleges ktv-
földi kölcsönnel fogják alátámasztani, olyképe.i, 
hogy a külföldi hitelezők a magyar gazdakö-
zönség földbirtokaira fugj.ik betáblá;:tatni a k< 1-
csön e>sszegél. 

Anyakönyv i k ivonat az elmúlt hetrol. S z ü -

l e t é s e k : Geröly Ferenc—Krassói Mariska : 
Ferenc r. k. H a l á l o z á s o k : Baumgartner Jo 
zsef 2 hónapos, bélhurut, Kappei Lujza 2 hó 
napos, belhuru', Scheer Autal 39 éves, tüdővész, 
Horváth József 3 hónapos, bélhurut, Lamp Tá-
nos i?2 éves, agyvérzés. 

Helyreigazítást kértek illetékes helyről az 
elhunyt Szlevits Magdi ügyére vonatkozólag, 
amennyiben a „Yasvármegyé" ben annakidején 
leközölt hírben téves adatok voltak. Ugyanis 
neve nem Szladits hanem Szlavits Magda volt, 
továbbá nem IG, hanem 11 éves volt és csem-
pészettel sohasem foglalkozott; ez alkalommal 
is csak a véletlenség hozta magával, h<*gy ott 
volt a többiek között és közvetlen közelről kapta 
a végzetes lövést. 

Öt kilogramm vajat ad naponkint a marton-
vasári csodatehen. Martonvásáron a Dréher-féle 
uradalomban egy egészen különleges tehén vonja 
magára a közfigyelmet, amelyről a foldmivelés-
ügyi minisztérium közegei és az Országos Ma-
gyar Gazdasági Egyesület szakreferens • is meg-
állapítja, hozy a világ legjobban tejelő tehene. 
A martonvásári uradalom nyolcéves „Auguszta* 
tehenéről van szó, amely az uradalom nevelése 
s amely az idén május elsején negyedszer ellett 
meg. Már az előző években is feltűnt nagy te-
jelésével, de rendkívüli eredményeket esik ez-
úttal produkált. 1923. május 1 tői november 30-
ig 7727 liter tejet adott, egyes napokon 42 litert, 
hét havi átlagban 30 literen fólü naponkint. 
Mig általában kedvelőnek mondjuk, ha a tej 4 
százalék zsírt »rt »lmu, addig az „Auguszta" tehén 
tejében 7 — 12 százalék a zsir és éppen ez teszi 
az esetet olyan rendkívülivé, hogy arra még a 
külföld legkiválóbb tehenészetei sem adtak pél-
dát. Némely nap tejtermeléséből 5 kilogramm 
vaj készíthető. Az „AuguszU-4 tehénnek meg-
előzőleg 2 bika és egy üszőborja volt. Az idei 
borjú is bika. Az első boiju már felnőtt és te-
nyésztésre használják. A tehén naponkent a 
rendes szénán ós répán kívül 8 kilogramm ab-
rakot kap. Alacsonyabb növésű állat, olyan ha-
talmas tőggyel, hogy nem lehet széken fejni, 
mint a közönséges teheneket, hanem a földre 
kell mellé ülni. A tehenet négyszer fejik napon-
ként. Nagyon erdekes jelenség, hogy mig más 
ti henek rendesem lesoványodnak a nagy tejelés 
ideje alatt, az „ Auguszta" állandóan u legjobb 
erőben van és súlyban gyarapodott is. 

Olvassa el lapunk első oldalán lévő előfize-
tési felhívást. 

S:enretegek a Bakonyban Szénbányáink 
legnagyobb részét az idegen megszállás követ-
keztében elves/^tiüw. Az így megcsappant szén-
termelés pótlása céljából országszerte kutatások 
indultak meg, melyek több helyen m x'-'pó ered-
ménnyel jártak. Bakonyban psíidauí két rész-
vénytársaság nagy azénróteg-jnr-* bukkant és 
értesülésünk sz'-rint máris megtörténtek az elő-
munkálatom a bányatelep kiépítésére. 

Csak a tengertu'on tórtenhet ilyesmi. New 
yorki lapokban olvassuk a következő humoros 
esetet: Egy Zbiszko nevű a'nerikai hivatásos 
boxbajnok válókeresetet adott be felesége ellen 
azon a címen, hogy az asszonyka ót állandóan 
gyötri, vele kegyetlenül és embertelenül bánik. 
A bexbajnok ugyan kerek száz kilót nyom s 
már nora egy mérkőzésben verte félholtra ellen-
feleit, mégis Ugy látszik, hogy felesége, ki egy 
karcsú, filigrán és bájosan törékeny nőcske, ke-
gyetlenül elszokta verni szeretett hitestársát, 
mert Uivan mi lehet más az a bizonyos, a vá-

' lókeresetben emiitett „embertelen bin ismád?" 

Aki egy kétmilliárdos ekszert nyelt lf. A 

londoni rendőreég let irtóztatott egy JHIandus 
leányt, ak.t azzal gyanúsítanak, hogy Firisban 
ellopott egy ékszeresboltban kétmilliárd K át 
érő, gyémánttal kiriko t platina í :«zert é: le-
nyelte. A leányt orvosi felügyelet alá heiyezték 
a rendftraái?en ésszigOMiin m gfigy lik, nehogy 
elrejthesse i drá^i éks/ert, ba v ilóbm lenyelte. 
A leány • i>.• -ij.i, hagy lop tl rs miltacsul ra-
gaszkodik tag id > vallomásához. 

PYRAM 
cfives ::.rr.iu'oa-. t-rp.L'iná-s « lékcbel ecl is 

r.ic5f.»«bea kenUló k.vM: tisztító és ksc-
rervllí ha:a:sai bir i cirlkrsa 

SENLS ISSTVÉBIK rjíTÉSSSTI 3TA3A B.T CYtB 
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A világ multevi búzatermese Az egybegyűlt 
statisztikai adatok szerint an elmúlt évben az 
egyes államok ouzatermős* s/írnokban a kivet-
kező volt: Amerika 409. Európa ;i44, Francia-
ország 79, Németország 2H. Ausztria 24, Ma-
gyarország IS, Oláhország 37 millió métermázs i. 
Ez összesen 940 millió métermázsa, ami az 1922. 
évi 870 millió mázsás terméssel szembe.i 70 
millió métermázsáini többletet jelent. 

Ingyen kap egy három tel vonásos színda-
rabot. aki megveszi a Színházi Elet legújabb 
szamát. Incze Sándor fürge és szines hetilapja 
minden héten három felvonásos színdarabot kö 
zol és emellett minden színházi esenány hü 
krónikása Írásban, kéi>b?n, tréfában, kottában, 
ötletekben. E héten Szilágyi László „ A kék 
postakocsi" cimü , nagysikerű kedves operettjét 
adja a Színházi Élet Ara 1500 korona. Kiadó-
hivatal Hudapest, Erzsébet-kórut 29. Kapható 
Rónai Frigyes ujságelárusitó üzletében is Kő-
szegen. 

Elsőrangú tőzsdei es kozgazdasagi hetilap 
a nagyobb vidéki városokban nagy összekötte-
tésű, lehetőleg állasban levő helyi megbízottakat 
keres, akik fixti-cetés es jutalék ellenében e lap 
terjesztésével, illetve uj előfizetők és hirdetések 
gyűjtésével foglalkoznak. Válasz „Uri mellék-
jövedelem" jeligére a Pesti Tőzsde kiadóhiva-
talába .Budapest VI., Izabella u. 43.) küldendő 

— Minden meghüles a labtol ered! Hozassa 
hát rendbe nálam harisnyái', hol a legelőnyö-
sebb kiszolgálásban részesül, kitűnő,meleggvapju 
téli harisnyák raktáron előnyös a^on FILll 'P 
OSZKÁK harisnyakötődéjében, Szom >athelyen, 
Széli Kálmán-ueci 0. 

Budapesti valuta-árfolyamok: 
Budapest 0.03012 

Font Sterling 91.000 K, Dollár 21500 K 
Schw. frank 3700 „ Franci»frank 1070 „ 
Lira 924 „ Sokol 022 — 
Dinár 237 „ Lei 11500 
100 osztrák K 3000 100 Márka —' 

H i v a t a l e s gabonaarak: dunántuli buza 
102 000 — K. Rozs 80.000 K. Takarrnányarpa 
84.000 K. Sorarpa S5000 K. Zab % U00 K. 
Kukorica 78.000 K. Korpa 51..">00 K. 

Árverési hirdetmény. 
Alulírott bírósági kiküldött az 1881 évi 

1\. t. e. 102. >í a értelmében ezennel közhírré 
teszem, hogy árucsempészet által elkövetett ár-
drágító visszaélés vétsége miatt ismeretlen tet-
tes ellen indított bűnügyben elkobzott 

2 drb. ló 
nyilvános árverésen el fog adatni. 

Ezen árverésre határnapul 1924 jtnuár hó 
Két fiatal farkaskutya, 

tűzetik, amelyre venni szándékozók oly hozzá-
adással hivatnak meg, hogy fent említett 2 ló 
készpénz fizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek 
fog eladatni. 

Kőszeg, 1924. január hó 4 én. 

I l o r m i m n F e r e n c bírósági kiküldött. 

Kőszegi Takarékpénz tá r 
(egyesülve • Kőszegi Al ta lanos Takarékpénz tárra l ) 

Részvényjegyzési felhívás! 
A .Kőszegi Fakarékpénztár" 1923. evi december 

hó 27. napján tartott rendkívüli közgyűlése a Pénzinté-
zeti Kozpont hozzájárulásával elhatározta, hogy az inte-
zet alaptőkéjet 47UO" darab egyenként 1000 korona név-
értékű 1924. január l-töl osztaíékjogosult uj részvény ki- , 
bocsátása utján .i.OoO.'tOo koronáról 

50,000.000 koronára 
felemeli a kővetkező feltetelek mellett 

A „Kőszegi Általános Takarékpénztár r.-t.M-al tör-
tént tuzió folytán annak 5<JÜÖ drb. egvenkint .iOO korona 
névértékű részvényét 1 1 arányban 2500 darab egyén-
ként 10«0 korona névertékben kicseréli, a 47.<n>0 darab 
uj I, 5, 10 es 25-ös címletekben kibocsátandó reszveiiy-
ből ilykep fennmaradó 44 500 darab részvényből 44 000 
darabot a fúzió folytán keletkezett 5500 részvényesnek 
telajanl olykép, hogv minden részvényes egy drb. rész-
vényé után s drb. uj reszven>t elővételi jogon átvehet, 
az ezek után még fennmaradó .">00 drb. úgyszintén az 
elővételi jog nem gyakorlása folytán fennmaradó rész-
vényeknek értékesítőére pedig az igazgatóságot felha-
talmazza. 

A részvénykibocsátást arfolyam elöveteli ' jogon 
az időközi kamatokkal, bélyegilletékkel s reszvenv-
előállifási költseggel egvutt részvényenként összesen 20Ó0 
koronában állapittatik meg. 

Az elöveteli jog, mely másra is átruházható, hely-
ben 1924. ev január 2. napjától január '21-ig bezárólag 
a „Kőszegi Takarékpénztár" es a volt „Kőszegi Altalá-
nos Takarékpénztár* helyiségében gyakorolható. Ezen 
időn tul az elöveteli jog megszűnik. 

A iegyzessel egyidejűleg az átvételi ar 30' ,-a, a 
további 70 a 1924 evi február ho 15. napjáig bezárólag 
befizetendő 

A Kőszegi Altalános Takarékpénztár töredék- pa-
ratlan) részvénye után 4 uj részvényre elöveteli jog 
gyakorolható. 

Uj részvényekre 1924. január 21-ig előjegyzése-
ket elfogadunk mindkét helyiséglinkben. 

Kőszeg. 1923. evi december hó 30. napján 

AZ IGAZGATÓSÁG 

A Z 

K Á V É P Ó T I . H K 
j ó ságban a szemes 

k á r éva l is versenyez. 

A legzamatosabb. '/., dal kevesebb kell 
belőle mint egyeb uyartmanvo^bol es 

O L ( W Ó . 

Csak i s nemesített c ikór ia 
gyökérből készül 

Arany eremmel k i tüntetve 

O r i e n t P ó t k á v é g y á r 
Re«7ven-» t írsasay 

Budapest , V I I Rákócz i-u t 76. 
Telefon: József 2ü—50, Juzsef 26—51. 

. / 

A Kőszegi Általános Takpénztár 
részvényeseit «>z*nnt'l értesítjük, hogy :-u 1923. j 
december 27. közgyűlés t kőszegi Tnkiir^k-1 

pénztárra! való egyesülést határozta el. Két drb. 
300 kor n. é. részvényért eay drb 1000 K n. é. 
Kőszegi Takarékpénztári részvényt kapnak cse 
réb»» és 8 drb uj részvényt jogosítottak jegyezni 
2000 K kedvezményes arfolyamon legkésőbb! 
1V24. január 21 ig. Megmaradó p íratlan egy 
drb részvényre 4 elővételi jog gyakorolható. 

Kőszeg 1923 dec. 30. Az ifla;gatosag 

özv. MAJLÁTH ANORÁSNÉ nal KŐSZEG. 
I>eák Ferenc M7< S A flfe A 
utca »«ánt - M j - A . - 1 9 - %W 

R I T T O P n i ^ ' szekrények, asztalok, szé-
f j e 1 W i \ W Í \ . kek, ágyak, konyhaberende-

zések. mindennemű edények 
r RH \ W ' uK>'min t férfiöltönyök, alsó-

i g 1 1 r\. i\ . ruiíak, ferfj I)(-,j feherne-
miiek, szoknyák, hiúzok, női k.ibatok, cipők, kala-
pok továbbá szőnyegek agynemiiek stb. - Minden 
bámu la tos olcsón kapha tó míg a készlet tart . 

I - a , k a p h a t ó a „ K ő s i e g i 

H i t e l s z ö v e t k e z e t " e l á r u -

s í t ó l & e l y é n , V á r k o r 3 9 . 

egy Ilim, egy nősténv. házamból megfutamod- 1 
tak és elvesztek. Kér<»ni a megtalalót vagy 
nyomravezetőt, jelentkezzek tialam iutalom el-
lenében. CSIZMAZIA JÓZSEF. 

V l e k l r o B i o M k o p 

^ a „Mulató44 nagytermében 
Műsor : 

nagytermében 
Vasárnap j a nu á r 6-án : 

A lyoni futár 
Bunugyi történet a francia forradalom napjaiból 

S felv., előjátékkal Fősz. Blanche Montéi . 

Műsor : Csütör tök , j anuá r 10-én : 

Pár is grófnője . < Folytatás.) 
A szerelem vértanuja 

Dráma napjainkból 2 részben, a fósz. Mia May stb 

II. rész: ANYA ÉS LEÁNYA. 6 felvonásban. 

1 Kuba-hegvi szántó 1203 [>ö l 
1 kis rét 337 „ 
1 káposztás 46 „ 
a vágohidnál szabad kézből e l a d ó . 

Várkör. 59. szám. 

Kovácsszén 
faszén 
mész 
cement 

fazsindely 
épületfa 

es deszkát 

F R A N K L L A J O S 
építési és tüze lőanyag kereskedő KÓSZECi. 

toknak adandó felihentvony tárgyában. 

Kőszeg, 1924. évi január 4-én 

Tanonc felvétetik 
JKSZTL ANTAL vendéglősnél Kőszeg. 

Újból kapható a l » r I X K K C H - f é l e 

SKAB0SA2T-KE1TŐCS 
(azelőtt * k a b o r o r M ) 

Leghamarabb megszünteti a 

v i n K k o t e g i é t í e ^ 
sümürt. ótvart. r f i l imé|Pt . 
Szagtalan, nappal is használható. 

T Y I K N Z E Í I E T , 
bőrkemenyedést, szemölcsöt leghamarabb eltávolít 

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

ZSOLDOS TANINTÉZET 
a leg jobban készit elő magánv i z sg ák r a . 

ÖSSZEFOGLALÓ TANKÖNYY 
a középiskola négy alsó osztályának 
tananyaga két kötetben. Megrendelhető 
Budapest , VII. kerület Dohány-utca 84. %zám 

Telefon Jói»ef 1J4—47. 

n K « I n v o . 
A „ K & N z c g i I 4 < > r 4 v * k e d t » l i i i i B a n k R . T . " 

részvényjegyzőit értesítjük, hogy a részvénytársaság az alapítási tervezetben * 

h i v o ' S a l a k u l ó K Ő S 2 e g
h

e n ' a 

mívű w c i i m ^ « v a r o s h a z a 

közgyűlési termeben 1924. évi január hó 12-én (tizenkettedikén) d. u. 5 ó. tartja. Az alakuló közgyűlés napirendje a következő: 
1.1 Megallapitasa annak, hogy az alaptőke lejegyeztetett és kellő befize-

tes által biztosíttatott. 2.) Megállapítása az alapszabályoknak. 3.| Határozatho-

zatal a társasag megalakulásáról. 4.) A tarsaság igazgatósagának kinevezése az 

alapítók altal. 5.) A felügyelő-bizottság megválasztása. 6.) Intézkedés az alapi-
tóL'nuL* ríHorii-lÁ foln nntif in t• • » 

AZ ALAPÍTÓK. 

Nyomaton Kónai Frigyes köoyTnyooidájábaa Kô zogtn. 

4. Kftoz^tf Vidéke l'.>24. ianuár 'J 
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