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Követendő példa. 
A Debreceni Gazdasági Akadémia igazga-

tósága olyan lépésre szánta el magát, amelyet 
érdemes volna más főiskoláknak is követni. Hir-
detményt tett közzé, hogy az ifjúság tartózkodjék 
a párbajtól, amennyiben pedig nem fogadná meg 
az intő szót, akkor a párbajvétségben bűnösnek 
találtakat minden további eljárás nélkül kitiltja 
az intézetből Az igazgatóságnak eme lépésére az 
adott okot, hogy a mult év folyamán a hallgatók 
között rendkívül elszaporodott a párbaj s leg-
utóbb is olyan súlyos eset merült fel, hogy a 
párbajozó felek alig voltak képesek orvosokat 
szerezni. 

Ezt a komoly és energikus lépést a legna-
gyobb örömmel üdvözölhetjük, mert olyan má-
niának akarja útját állni, amelynek elterjedése 
egyáltalán nem kívánatos. Vannak esetek az élet-
ben, amikor minden megfontolás után sem marad 
más elintézés hátra, mint a párbaj, de merjük 
állítani, hogy az ilyen esetek nagyon ritkák. A 
fegyveres elintézésnek meg van a maga helye, 
mikor a dolog természete olyan, hogy a biróság 
döntése a sértett félnek nem szolgáltathatna ki-
elégítő elégtételt. Azonban a párbajnak azt a 
gyakoriságát, amit az utóbbi esztendőkben Ma-
gvarországon sajnosan tapasztalunk, mással, mint 
a kor általános idegességével, az embereknek a 
súlyos viszonyok miatti felizgatott kedelyállapo-
tával magyarázni nem lehet. A párbajese'ek 90 
százalékában a kihívásra alkalmat szolgáltató ok 
oly nevetséges, hogy legtöbbnyire mással, mint 
feltűnési viszketegséggel magyarázni nem tudjuk. 
Meggyőződésünk, hogy a fegyveres viaskodások 
száma nagyon hamar lecsökkenne, ha az újságok 
olyan közös megállapodást létesítenének, hogy a 
lefolyt duellumok ismertetésére nem adnak helyet. 
Ebben az esetben a hírnévre és dicsőségre vágyó 
ifjúság sokkal kevésbé érezné magát indíttatva, 
hogy egy tyúkszemretaposás, vagy egy véletlen 
taszítás miatt sértésekkel illesse a másik felet s 
arra a nevetséges gondolatra jöjjön, hogy a ko-
mikus kis eset csak vérrel intézhető el. 

Jurisits Miklós es Kőszeg varos közti egyezseg. 
(Eddig nyilvánosságra nem hozott adatok alapján.) 

Jurisits Miklós Kőszeií váras hős védőjé-
nek halála utáii — a történet elhalálozási évét 
sem helyét nem tudta eddi*; biztosan megálla-
pítani — I. Ferdinándtól 1532 ben zálo^képen 
bírt vár és uradalom egyenes leszármazó hiá 
nyában Mihály nevü testvérének, ki állandóan 
Neuhof uradalomban lakott, mely Berndorf köz-
séggel együtt gróf Széchy Tamás részére 1610. 
évben kiállított adomány levél szerint — szinte 
a kőszegi uradalomhoz tartozott, Miklós fiára 
szállott, ki az uradalomnak 1571-ben még ura 
volt. E helyütt kivánom Vasvármegye monográ-
fiájának a kőszegi uradalomra vonatkozó adatait 
részben kiigazítani, részben uj adatok nyomán 
kiegészíteni. 

A kőszegi uradalom ifj. Jurisits Miklósnak 
halála után Schönnuch Ferencre szállott, ki 
Kőszegen 1573. évi január hó 3 án kiállított 
okmányban mint zálogbirtokos elismeri a város 
polgárai által az italmérési jogért (Zapfenmass) 
fizetett 600 renusi forintnak átvételét, 

1578 ban az uradalmat mint zálogtuiajdo 
nos birta Choron János, kit II. Rudolf római 
császár 1578. évi január hó 27 ón kelt leiratá-
ban Kőszeg város polgárai elleni erőszakosko-
dástól külömbeni 500 drb. arany büntetésnek 
terhe alatt eltilt. Choron Jánosnak elhaláloz isa 

Nagyon csekely kivételtől eltekintve a leg-
helyesebb, ha a sértett fél a biróság előtt keres 
orvoslást, ahol józan, megfontolt egyének véle-
ményéből fakadó Ítélet sokkal inkább fogja köz-
megelégedésre elintézni az ügyet, mint a kardok-
kal való hadonászás és ide-oda ugrálás, vagy a 
lehetetlen párbajpisztolyokkal egymásra való lö-
völdözés. Sőt véleményünk szerint az esetek jó-
részenek még a biróság elé sem kell kerülni, 
mert egy kis egészséges humorral, a megbocsáj-
tás derűs kedvességével, a pillanatnyi felhevülés-
ből származó összeszólalkozásokat még ott a 
helyszínen békésen lehetne elintézni. Nem kell 
azt gondolni, hogy a kaidra vagy pisztolyra való 
kiállás a bátorság, vagy hősiesség jele, mert be-
vallhatjuk, hogy a lefolyó párbajok javarésze 
bizony inkább csak komédia, mint komoly elég-
tételvevés és adás. Aki legyőzi magát s józanul 
igyekszik megítélni az öt ért sértést, sokkal na-
gyobb komolyságról, erkölcsi megfontoltságról 
tesz tanúságot, mint aki szereplési viszketegség-
ből mindjárt vért akar látni. Amint már emiitet-
tük, — természetesen vannak kivéteies esetek — 
azonban ezek oly ritkán fordulnak elő az életben, 
hogy a belőlük származó párbajok számának 
legfeljebb egynéhánynak szabadna lenni egy-egy 
év folyamán. A többi eset az éretlenség követ-
kezménye s a párbajozófelek megérdemelnék, 
hogy a mérkőzés után egy cellába dugják őket 
a rendőrségen, vagy v^hliol máshol, ahol volna 
idejük kijózanodni és kibékülni. 

H I R D E T M É N Y E K . 
4970 1924. sz. K v/.hirré teszem, hogy mind-

azok, akik tűzifára előjegyezték, 1924 évi ke-
mény és puha tüzifajárandóságukat kiválthat 
jak 1924 évi julius hó 14 t i ke/.dve julius hó 
19-ig : felhívom a köz >useg figyelmét arra, hogy 
az összes rendelkezésre álló faanyag lett kiu-
talva. több fára tehM nem számíthat senki. — 
Aki táját ezen határidőben ki nem váltja, ugy 
tekintetik, mintha igényéről lemondott volua, 
miért is a legnyomatékosabban felhívom a kö-

zönséget, hogy fíját időben váltsa k i : a szám-
vevőségnél knpott utalványok lehetőleg még 
aznap beváltandók a pénztárnál, mert juiius hó 
19-ike után érvényűket vesztik. 

4799/1924. szám. Közhírré teszem, hogy 
az Orszás/os FöldbiriotrendÍZŐ biróság Kőszeg 
szab kir, város területén házhelyek kijelölése 
iránt folyamatba tett ügyet f. évi május hó 
'28 án tárgyalás alá vette és abb m íteletet ho-
zott, mely a Városháza 11 számú szobájában 
betekinthető. 

5008/1924. szám. Az ebtartási szabályren-
delet 23. § a világosan Hőirja, hogy r. t. váro-
sokban, igy tehát K'isze^ városában is az ebek 
még pórázon vezetve is csak szájkosárral bo-
csájtbatók az utcára. Nyilvános helyekre, mint 
vendéglökbe, korcsmakbi, mészárszékek és 
egyéb üzletekbe pedig kutyák egyáltalában be 
nem ereszthetők (még szijkosárral sem). Miu-
tán e rendeletben foglaltakat u^y az egyes eb-
tulajdonosok, mint a korcsmák, vendéglők stb. 
tulajdonosai mind gyakrabban figyeimsn kivül 
hií?yj\k, minek következtében az ebmarások 
mind gyakrabban és gyakrabban fordulnak eiő 
figyelmeztetem a Kőszeg város köz >nségét, hogv 
e rendelet ellen vétőkkel szemben, legyenek 
azok akár az entulajdonosok akár veadéglők 
mészárszékek stb. tulajdonosai a törvény teljes 
szigorával fogok eljárni. 

Jambrhs Lafos pofpármesre'. 

I I I R E K . 
Kinevfizes. A vallás- és közoktatásügyi mi-

niszter a szo mbathelyi felsőkereskedelmi iskola 
iyazgitói teendőknek elvégzésével dr. Kőszeg-
falvi Flóris tanárt bizta meg. Is nót egy fjlsőbb 
iskolai igazgató került ki városunk fiai közül. 

Ujmise. Folyó hó 6 án Pápai János Szom-
bathely egyházmegyei ujmisés mutatta be Kő-
szegszerd ihelyen a környék impozáns részvé-
tele mellett első szentmiséjét. Minudoktora B5-

Egyes iiám ára 1500 korom 

után a kőszegi és ka^oldi uradalom leányaira 
Margit, fórj. Nádusdy Ta nás iéra és Anna férj. 
baru Listins (Li->zti) Istvánné, utóbb ferjezett 
Btlassy Isivánnéra szállott. Az erre vonatkozó 
etryezséget II. Rudolf császár megerősítette. Ez 
adatokat igazolja Nadasdy Tamásné fia, báró 
Nadasdy Lászlónak báró Listius István ellen 
1625. évi május hó 25 ón az osztrák kormány-
hoz elszámolás iránt beadott panasza. 

1610. május hó 31-én Prágában keit ado-
mány levél szerint a kőszegi uradalom mint zá-
logbirtok gróf Széehy Tamásra szállott, miről 
külön cikkben számolok be. 

A Bocskay felkelés idejében a kőszegi 
uradalmat birta és használta ugyancsak Ná-
dasdy Tamásné, Bethlen mozgalmak idejében 
gróf Széchy Tamásné sz. Forgách Margit. A 
Bethlen-féle felkelésnek leverése után a bécsi 
hatalom gróf Széchy Tamásnét a kőszegi zálog-
birtoktól megfosztotta és az uradalom kezelő-
jévé kinevezett valami Hakenberger Jánost, ki 
Kőszegen lakott. 

Vasvármegye monográfiájában emiitett 
Weyspriach János, majd veje Taufel Kris-
tófnak neve később fordul elő, Stefanus Consul 
Istrianus predicator Regensburgból 1564, 1567 
1568 ban intéz levelet Weyspriach Jánoshoz, ki 
ükkor azonban Kismartonban lakott és római 
császári lanácsosnak van címezve, de nem föl-
ei .-umak. 

Ifjú Jurisits Miklósról a történelem mit 
sem tartott feljegyzésre méltónak, d^ annál töb-
bet jegyzett fel róla az akkori városi nótárius 
Dauchner a város polgárságával szemben elkö-
vetett hataimaskodasáról, erőszakoskodásáról. 

Ez önkénykedések azonban közös jellem-
vonása volt az akkori oligarcha grófoknak é« 
egyébb főuraknak, akármi néven szerepelnek 
hazánk történetében. Ifj- Jurisits Miklós, mint 
a sok panaszbeadvátiyoól és egyéb iratból meg-
állapítható, sehogysera tudott belenyugodni Kő-
szeg városnak kiváltságos helyzetébe, polgárai-
nak szabadságába; őt bántotta, hogy azok neki 
nem robotoltak, nem adóztak. Ismételten kísér-
letté meg, hogy a városnak kiváltságait, jogait 
elhomályosítsa, és a városnak szabad polgárait 
tőle fü*gő viszonyba hozza, de szándéka a pol-
gároknak éberségén, makacs ellenállásán rr3g-
hiusult. A polgárok SZÍVÓS kitartással védelmez-
ték szabadságukat, kiváltságaikat és meghiúsí-
tották a gyakran váltakozó zálogbirtokosoknak 
Kőszeg szabad városnak egy falu színvonalára 
való sulyesztéséie irányuló törekvéseit. Egyné-
hányszor a város polgarai és az egyes zálog-
birtokosok közt olyannyira elfajult a viszony, 
hogy tettlegességre, sőt vérengzésre került a 
sor, még akkor is, midőn az ellenség a várfa-
lai alá közeledett. Az időben a város palgár-
sága igen sokat szenvedett az egyes elhatalma-
sodott oligarchoktól. Szenvedett, de nem hajolt 
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diss István kfiszegs^crdahrlyi plébános, a szónok 
pedig Néme th Károly kőszegi árvaházi igazgató 
voltad. A mise alatt Kocsis H^la tanító veze-
tése a!*:t a bnzsoki dalárda énekelt s/ép egy 
házi dalokat. Délben a primiciás háznál nagy 
ebéd volt, ahol Kőszegről is sokan voltak hi 
vatalosak. 

Jarasi állatorvosunkat Farkas Dániel állat-
egészségügyi felügyelőt a földmivelésugyi mi-
niszter nyugdíjazta. 

Athelvezt s Kapuy János m. kir. állam-
pénzturi lötisztet a pénzügyminiszteráthelyezto 
a szombathelyi éllampénztárhoz. 

Sikerült vizsga. Fehér István, Fehér János 
Máv. raktárnok polgártársunk fia, a budapesti 
m. kir. vasúti tisztilanfolyamon 1-0 hallgató 
közül 0 helyen végezte, kitűnő sikeriel vizsgáit. 
Jelenleg Bicskére osztották bo szolgálattételre. 

Változások a vasutas arvahizban A m. kir. 
államvasutak igazgatós-ága az első osztály u elle-
nőrré előléptetett Szabó János árvaházi gond-
nokot a fiurovendékek nevelésének közvetlen 
írányi'ásával és az igazgató helyettesítésével 
bizta meg, azért a gondnoki teendők végzésére 
Vreszk Jenő debreceni Máv. hivatalnokot he-
lyezte az áivaházhoz s egyidejűleg Futó Aynes 
dunaketzi-aiapi Máv. lui.örnőt is árvaházi szol-
gálattételre kirendelte. 

E jegyzes Ken pl' Terus KCs/e^, Gi>ál Ká-
roly b u a t g jegyesek. (Minden kulon értesítés 

helyett.) 
Eljeg>zes Id. Sá*:hj István helybeli érás-

meste r eijt ̂  j ezte öz\. Seper Járosnet sí ül. I .amp 
Lujzát Kos/t gen. (Minden ku.'cn értesitcs hely ett) 

G>aszrovat. Boresiezi Borcsiczky Béláné 
ezul. \Vaisbeeker Szidónia, néhai dr. Waisbeeker 
Antal leánya, junius 27 én Szegeden évekig 
tartó szenvedések ulán elhunyt. A megboldo 
gultat Btiesiczky Béla njug. kir. ítélőtáblai 
lanfictelnök és fia Imre uiadalun gazdasági se 
gédtuzt és ennek neje Sarkady Irér, továbbá 
az elhunytnak testverei: Wmsbecker Irén és 
férje dr. Tbirring Gusztáv, u«y dr. Waisbeeker 
Gyuia és neje 1 'aksy l.ena gyászoljak. Az el-
hunyt inka képzettsegu uinő családjának szen 
telt munkásságán kívül a ui«njur falusi nói ipar 
tellei.duJését is szolgálta. Kiterjedt rokonság 

gyászolja. 
A Kőszegi Kereskedelmi Bank gyasza. A 

Kftzegi kert -kt delmi Bank r. t. e.noke. f 
Bethlen Sándor volt főispán Budapesten julius 
hó 5-én heisb.u betegeskedés uiau elhunyt. A 
bank igazgatósága reszvéttaviratot intézeti a; 
ózvegjhez es kotzorul helyeztetett elnöke rava-
talára. — Gróf Bethlen Sándor Erdélyből me 

meg. Jurisits Miklósnak a túlkapásait végra az 
udvar is n.e gtokaiván, a varos polgárai és Közte 
a megegyezés; kezdeményezte, mert érdekében 
állutt, l.ogy ezen ixponált végvarban. mo!\ 
Bécsnek — amint egy helyen olvasom — elö-
básl}ája volt a tcroK e len, béke honoljon. K 
végből Miksa római császár, mellesleg m:igyar 
király, utasította osztrák kormányát, hogy ifjú 
Jurisiis Miklós és Kőszeg város polgárai közt 
fennálló ellentéteknek kiegyenlitesére egy bi 
zottsagot küldjön ki. Az osztrák kormány te 
hál a császári parancs folytan megbízta báró 
Heflman Ferdinánd ot de Strekun és tírüner 
buchl Alsó Au-ztna örök<s maisalljá , Stájer 
ország Ilofrichterjéf, Spieller Balázs Bécsújhely 
kapitanyat és Dr. Butiler Farkas kamarai taná 
ceo6t, hogy a lelek közt a jó egyetértést állítsa 
helyre. A kibékülés nem sikerült azonnal. Csak 
a harmadik összejövetelkor jött létre a teljes 
megegyezés, amit a kiküldöttek 14 pontba írásba 
foglaltuk és a?után az e»fl?lrák kormány képvi 
beleiében báró Pucbbeim Erasmus helytartó, 
von Ilaus zu Pappet dorf Zoppel Kristóf, Kirch-
hammer titkár Birsben 15(J8. évi augusztus hó 
5-én megerősített es jóváhagyott. 

A megegyezésnek pontji i: 
1. A város jurisdictioja feletti gyakorlásra 

nézve, melyet Jurisits Miklós macának rekla-
n ált, a/ edd a apót mar.id érvonyben : jövőre 
nézve azonban, lm Jurisits Miklós a pt uár* ír-
nak bármely tatju ellen jogo* panaszt emel 
B város tírója nem jarna el, az esetben Jurisits 
Miklós jogosult eljárni, de a netani fellebbezés, 
nek elbírálása rz osztrák kormánynak hatáskö 
rébe tariozik. 

A váres bírája, vagy \ polgárságnak 

bármely tagja Jurisits Miklósnak engedelmes 
kedni tartozik, ha ellenség fenyeget vagy beké 
idején oly ügyekben, mely a varos, az urada-
lomnak v:igy e közügynek hasznára, előnyére 
szolgál. Viszont ily esetekben Jurisits Miklós 
nak nincs — régi szokás szerint — a város 
ellen panaszjog 1. 

.'{ A v; daszati jog, (Gtjaite) Jurisits Mik-
lósnak van fenntartva. Ha azonbau kőszegi föl-
deken vadat ejtenek el. annak a negyed része 
az uradalomnak szolgáltatandó be, és ha az 
uradalomnak szüksége volna többre, az az ura-
dalomnak méltányos ár ellenében átengedendő. 

4. A halászati jo j , ugy mint eddig, a kő 
szegieket illeti. 

5. Tartozik Jurisits Miklós a marhalegelőt 
a kőszegieknek, nem másoknak átengedni. 

(j Ami a sinylők házát illeti, amelye* Ju-
risils nagy költséggel felépiti tt, azt önként és 
keresztényi szeretetből a városnak ajándékozza 
ispotály céljaira a zal, hogy ennek fenntartása 
•̂N kezelése a városnak felad »ta, tartozzék évi 
számadást adni Jurisits vagy tiszttartójának 
szemelve s jelenlétében (Sinylők háza állott 
A bért telkén, temetővel szemben.) 

7. Öree Jurisits MÍKIÓHII ik ci nerét, melyet 
a varos tornyairól a tör kö* le'-.rte* éselpusz-
titottak, tarlo/ik Keszeg város m\s helyén és 
<ö teégón Jurisits Miklós emiékenek megböki 
teséi • ism^t meafesietni és Mujittatni. (Azért 
»an megörökítve a városház falán) 

8. Az uj szőlMt u'áni li tfyvam és uj irt-
ványok utáni b.r (*in«), noha Jurisits Mik-
lóst illetné jogosan, az ispotály jövedelmét fntfja 
szaporítani. 

9. A kitiltott bor (B.iuwoin) és a zsidó-

fa íz ikr.i vonatkozólag oreg Jurisits Miklós és a 
város kozi létrejött mu^áíispodás továbbra ér-
vénybi marad. 

10. A kapu és rji őrség és egyéb köz-
hasznú kiszolgáltatás, rendőrség (Polizei) kiren-
deléso Jurisits Miklósnak előleges tudásával tör-
ténjék. figyelemmel a város és az urad ilooinak 
becsületére, hasznára és a közjón. 

11. Jurisits Miklós Kőszeg város és ennek 
külvárosában történő bormér sb^ (Wein Leit-
geben) belenyugszik, ellenben a várban és ad-
dig, míg a sáncok és keritesek térj-duók, a bor-
kimérés őtH illoti. (E jog a regale megváltásig 
fennmaradt.) 

12. A város uay mint eddig, maga vá-
lasztja bíráját és utólag a megválasztott bíró-
nak nevet Jurisitsuak tudására hozza. A bíró 
azután az ul.*ó ausztriai kormány előtt a szokott 
esküt leteszi és átveszi a bírói hatalomnak gya-
korlását (Bann und Aeht.) 

13. Idegeneket és gyanús ei?y. rie^et Juri-
sits Miklósnak előzetes tudta nélKul a városba 
nem szabad bebocsátani. 

14. Tilos a kőszegi Kereskedőknek Jurisits 
Mikiósuak panasza következtében Törökországba 
vagy a törö . batár fe.é utazni, a/, odautazás 
egyáltalában nnndenki szánjára meg van tiltva. 

V gre a felek egymásnak kölcsönös bókes-
séget, nyu/a rnat és egyetértést fogadnak és 
jövőben egymás iránt jóakaratot tanusita.iak, 
sem M o a u r s O ot ÍM . MolgéitatBak* 

E et:\e égnek megerősítését engedélyezte 
a7. uralkodó országfejedelem, mint a kőszegi 
ur dalo nnak és városnek a tulajdonosa. (Az 
u óbbi moud.it a másolati példányban kétszer 
aláhúzva.) * a j 

A kath NóPpylet ma, vasárnap délután 
nagyszabású nyári táncmulatságot rendez a Mu-
lató kerthelyiséffében, melyre a n. é. közönséget 
ezúton is m^trhivja. A műsor nagyon gazdag 
és vá'lozatos u^v, he>£y a közönségnek minden 
órában más és más szórakozást nyújt. Kezdete 
délután 5 órakor sétahangversennyel, melyen a 
városi fúvós és vonószenekar f.lváltva műkö-
dik közre. E/. idő alatt eont'etti és szerpentin-
cseta. A kir .ndu'ásra érkezett körmendi és a 
kőszegi Coneordia dulárd ik közben néhány ének-
számot adnak Sárvary tJergoly tánctanár es 

1 neje egy táncduettet mutatnak be. Mindezek 
alatt a kertben feláilitott sátrakban a legfino-
mabb frissitő ételek és italok, valamint friss 
cukrászsütemények kaphatók. Este 9 órai kez-
dettel ketlmoxi cigányzenével, mely n az Elite-
kévéház uj priniisa vasvári Horváth Gyula mű-
ködik közre. A mozielőadás dija a beiepődijban 
mar benfoglaltatik. A belepodíj sze nélyenkent 
81)00 K, családjegy 15 000 K. 

A ko-zepi önk. tüzoltoegyesület e/évi nyári 
mulatsága augusztus hó 3-án lesz a Trattner 
Testvérik sörkerti helyiségében. 

Fois olasaink nehéz tíz hínap súlyos ter-
hével megint megjöttek nyári vakációjukra, hogy 
majd s/i.'ptemberberi felfrissült izmokkal, v:dá-
mult lélekkel öleljék meg az Alma matert. De 
az >rt pihenésük nem lesz tunya semmittevés 
Szerdán tartotta első gyűlését a Széchenyi Szö-
vetség, amelyen megbeszélték a nyári pro^ramai 
leható.- ^oit. Amint értesülünk a programm igen 
válto atos les-. Kőszegen műsoros táncmulat-
ságot, kulturéstólyeket rendez a Szövetség, a 
szomszédos közséuekben pedig folytatja a tavaly 
napysí-tírüeu sikerült kiszállásokat. 

A körmendi da la rda érkezik ui»röggel Kő-
szegre kirándulás céljábil. A Concordi 1 fogadja 
őket az állomáson s felkíséri a városba. I l t iészt 
vesz egy énekszainm.il a Beneéstempíomban a 
10 órai misén, azután kirándul a hegye-.be. Este 
5 óra után visszatér a Mulató kertjébe és a 
Coneordiával egyetemben néhány éneKSzáaimal 
fogják élve:eicsubl.ó tenni a kath. nőegylet 
mulatságát. 

Épito'Si ügyedet intézett el pénteken dél-
után a városi tanács. Megadta a lakhatasi en-
gedélyt a Wolfel föle uj hazn . A Gözmiloui-
luktanya telkén uj villát épít Petersell József 
nyűg vat-u is, mire az építési engedélyt a bi 
.:ott>.iK m gadta. Az építkezési már jövő Léten 
m.-gh 'zdik. Még több építési ü^'yet intéiett e! 
a bi/.otts 

Kirakodó es allatvdsar iesz f. hó 21-én, a<:az 
jövő nétfön K »Nzekren. 

neliült és hossni időn kere?ztiil waggonban volt 
kénytelen lakni. Ott szerezte suiyos tiidőbaját, 
mely 50 *ves korában sírba vitte. Temetése 
juliu* hó 7 én ment végbe a mácnásviiá^ nagy 
részvéte mellett. A miniszterelnök nagybátyját 
gyászolja az elhunytban. — A KAszegi Keres 
kedeimi Bank n?uztratósága késftbb foi; dönteni 
az elnöki állás betöltésiről. Az intézet elnöki 
teendőit rgyelőre Károlyi Sándor alel lök látja el. 

Tiz eves talalkozó Julius 2 án jöttek <>SSZT 
találkozóra a kftsze-íi főkrimnáziumnak 1914 év 
ben érettségizett tanulói. Délután a főgimnázium 
tanácstermében gyülekeztek, ahol M-.ijor K.roly 
a Hangya Ipar r. t. főtisztviselője üdvözölte jelen 
levő volt tanáraikat, majd megköszönte :ars;i-
nak, hogy b:»jtár>i fogadalmukhoz hiven eljöt-
tek, hoiíy minél bensősegesebbé tegyék ezt a 
nnpot. Nagy Balázs igazgató válaszában szív 
he/, szóló szavakban megk(.szőnie volt tanítvá-
nyainak az intézethez való ragaszkodásukat s 
az elmúlt tiz évi nehéz migpróbáltatások után 
mindegyiknek szebb, üoldotfabb jövőt kívánt.' 
Majd az öreg diákok megtekintették a VIII . 
osztályt, ahonnan útnak indultak az életbe. 
Ismerős falak vették korul őket, ismerős padok-
ban elevenítették fel a mu!t et?y-egy kedves 
emlékét. Este a Jesztl-féle étteremben krzös 
vacsora volt, melyen dr. Sommer Timót bencés-
tanár köszöntötte fel volt tanáraikat és társait. 
Dr. Gerecs Szálé/, volt osztályfőnök emelkedett 
most szólásra s meghatva mondott köszönetet, 
az ünneplésnek, melyben részesítették, kérve 
őket, hogy azt a talizmánt, melyet tiz évvel 
ezelőtt >idott nekik, becsüljék meg ezentúl is. j 
Ez pedi« az Isten és hizaszeretet! — Másnap 
reggel gyászmise volt, melyet Horváth Simon 
bencéstanár mondott elhunyt Osztovits Geüért 
tanárukért és Bors Iuiro meg Haller Ferenc 
tanulótársukért. Délután társas kirándulást reu- j 
deztek a Hétforráshoz, onnét Rőtre, honnan a 
késő esti órákban legjobb hangulatban Urtek 
vissza. I>r. Bárdos Kémig főapátot, volt igaz-
gatójukat táviratban üdvözölték, eyyuttal elha-
tározták, hogy öt év múlva uj be i találkoznak 
Kós/egen. 

Nagylelkű adomanvokb <n részesült a kőszegi 
önk. tüzoltoegylet, az Első Magvar Ált. Bizto 
-itó Társaság 250 ezer koronát a kőszeui H^naya 
100 ezer Koronái adon áiiN o/ott az egylet részére. 
Kell is most jótékony adakozas az uj gftzfecs 
kendő megszerz sehez. 

A fo skolasok első falusi kiszalla«uka» j >vő' 

vjis.irnap tartják Veleinben. A kiszállás e^ész 
napos lesz zenésmisével, kabar val es tánc-
estéllyel. 
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Gazd'uram, ba bejön 21 én a kőszegi vá-
sárra, ne felejtse el megújítani az előfizetést a 
„Kfszeg és Vidékére", mert most julius 1 én 
egy uj évnegyed kezdődött. Ha pedig hátralék-
ban van és tartozik, akk< r annál is inkább ne 
felejtsen el bejönni, mert adóssága hétről-hétre 
felszaporodik é;s mindig nehezebb iesz azt meK 
fizetni. A kiadóhivatal Várkör 39. szám alatt 
van és könnyű megtalálni. 

Elkészül a Kert utca csatornázása és ezzel 
egy igazán tarthatatlan közegészség ellenes álla 
pótnak vetett véget a városi hatóság. A Kert-
utcában ugyanis iddigelé nen volt csatorna és 
a Fő'éren levő házak a Kert-utcába nyúló kert-
jeiből a szennyvíz egyenesen a Kert utcába folyt 
és ott szinte megfertőzte a levegőt. A kész vá-
rosi csatornába n ost becsatlakozhatnak az ér 
dekelt háztulajdonosok és igy megszűnik az 
eddigi kii ivó köze^észségellencs állapot. Itt em-
lítjük meg, heg) a Kert u!ca u.egnyi'ása is 
megtörténik a w pókban. A kerítés egy része 
még ugyan nem krszüit ei, de. röviu időn belül 
ez is készen áll. Kívánatos volna, a váiosi ha-
tóság a Kert uccui járdát az utca uj részében 
is leiektelné. 

Uj po'gsri isio'a. A pápoi Uiesztéry irá-
nyú poi^Bri fiúiskola 1924—25. lanitási evben 
megnyílik. A beiratkozások sziptember 1,2. és 
3 í n lesvmk H Z n mermsnn u cai elemi isko-
iáhan. Fi Jvilégositöfsiil szivestn szo'gál Hor 
vath István t» nitíképi6-intézeti tanár, Pápa, 
Jókai Mór-utca 5 szám. 

A I t h e t e l l t n n e r i e t n n d i iárt, mely váró 
suiik jt l u . ^ i erdekeim k sthopjsem felel meg, 
a KeresktdeJmi Kói i>7 iparit stuiet és a ven-
déglősek bevonásával ig} beidványt nyújtott 
be u Máv. I^az^atcsághoz éz kérte unnak sur 

és ing\alteztatási.t o i}k í| in , i.oyy a rtggeli 
vonat ktihbliii), a déli és esti \onat pedig ké 
sőbbtii íi dúljon S> ombalhely re. A bu.dvanjra 
Jeeike/eU a Mav. igarf&iétág válasza a követ-
kezőkben : 

A szombathely—kőszegi vonalon ezidó szerint haj-
nali vonat ntni közlekedtethető, mert ebben az esetben 
e vonalon költséges éjjeli szolgálatot kellene berendez-
nünk, an'ire a jelenlegi súlyos gazdasagi heiyzetunkben 
nem vállalkozhatunk. A szombathelyről 8 órakor Kőszeg 
fele induló 8&2 sz. vonat korabban nem indítható, mert 
e vonat szerelvénye Kőszegről 7 óra 15 perckor erkezik 
Szombathelyre, a/ érkezes es indulás közötti 45 percnyi 
időköz a szerelvény fordításához és árukezeleshez szük-
set.es. A Kőszegről 11 óra 10 perckor induló H32."» sz. 
vonat a szombathelyi csatlakozások és az ottani tömeges 
ár. átkezelés miatt * nem indithato Kőszegről későbben. 
A Kőszegi öl kO-lü-kor induló S321 sz. v<»nat pedig ké-
sőbbi inditás esetén Szombathelyen elveszítene a csat-
lakozást elsősorban Szentgotthárd fele, ami ujabb pana-
szokra adna okot. A felsorolt okoknál fogva a kerelmet 
sajnálatunkra nem teljesíthetjük, miről szíveskedjek a 
beadvány tobhi alairóit is értesíteni 

Kozb- n azonban ugyancsak a Kereskedel-
mi Ki r a kircpkcdjínu a minisztériumhoz is 
L}ujtott le hasonló ktrvenyt Lingauer Albin 
nemzttgyúícbi képviselőnk ut já i , melyre most 
az a váLsz érkezett, hogy vau remény a kére-
lem kidvező elintézesere. A Máv. igazgatóság 
indokolásának utolsó pontja ellen az a kifogá 
sunk, hogy miért helyezi előterbi- annak a 3—4 
szeme.} ne* előnyét, kik d. u. 3 órakor is in 
duihatnuk Szentgotthárdra, az egész varos pub 
likumának és a szombathelyi kirándulók sza 
zarnak erdekeivel szemben. Kemeljűk, hogy 
ezen úgy sürgés és kedvező elintézést nyer. 

Nyári tancmulatsajjot rendez a főiskolások 
Széchenyi Szövetsege ju'ius 2b> án a Bálházban. 
A táncot műsor előzi meg, melyot jövő heti 
vamunkban medunkbm lesz közoini. 

A staj-rhazi fat is ki adni a város. 
Mt st folyt ak a leltározási munkálatok és előre-
láthatólag a jövő héten mar kiadásra is kerül 
a fa. — 

Felemeltek az ebadot vArm> gyeszerte egy-
formán. Ac emelés megközelíti az aranyparitást 
és külőní-en az úgynevezett Itixusebek esnek 
magas díjtétel alá es igy remélhető, hoí»y ezek 
szama n ia ' fog c-uppani. Kőszeg város belte 
rületén ugyanis házőrző eb cirnén tartott kutya 
luxus kutyán il számit. Az uj ebadótarifa szerint 
1924. janu r 1-tő' kuvasz után évi 3000 K, ház-
Örzőeb Utál c i 5000 K, vadászeb után 30 000 
K éa luxunkat) i után évi 100.000 K • ! kk fize-
tendő. A luxus utvá< köz* számít természetesen 
a farkaskutya, a foxi kutya, a pinc-* stb. 

A vag.itási dijakat foldmivelésügyi mi-
niszter teljt-s aranyparitásra emelte és igy meg-
szűnik a nálunk is az eddig folytatott azon ha 

tósági iutézkedég, hogy a vágatási dijat a levá-
gott állat busának egy bizonyos hányadrésze 
képezte. 

Aszfaltoznak végre városunkban is. A muu 
kálatokat kedden kezdették meg és tekintettel 
a burkolat hiányosságára a munkálatok előre-
láthatólag 2—3 hetet vesznek igénybe. 

A cakí harmasgyilkossagrol, melyet julius 
hó 1-ére virradó éjjel követtek el, az elmúlt 
hét alatt a következő részletek derültek ki : 
Strokai Géza, a meggyilkolt testvérek fivére e 
héten vallomásra adta fejét és elmondta, hogy 
három fivérét jóbarátja Torda (Jyulu gyilkolta 
tr.tg az ő segítségével, amennyiben \ illamos 
lámpájával ő világított Tordának. Arra a kér 
désre, hogy miért hogyan követték el a gyil 
kosságot, Stokai Géza a következőket állítja: 
A gyilkossákot Torda féltékenységből követte 
el, mert ugyanezt a leány akarta szeretni, ki 
a meggyilkolt Strokai Pistát kedvelte s őieá 
nem hallgatott. Kimondta, hogy Torda Gyula 
mér ht tikkel ezelőtt beszélt vele a tryilkoaság 
mikénti végrehajtásáról, melyről ő eleinte hal-
lani sem akart, de az utolsó napon mégis meg 
ígérte segitsiget. Mikor beesteledett, a három 
testvér a pajtábament aludni, mi*: Géza i>z is 
tállóbtin feküdt le. Krsőbb ál jött hozzá Torda 
Gyula, kivel részletesen megbeszélték a gyil 
kosságot. Csak Strokai Isivánt akarták meg-
ölni. Strokai Gézu át-.dia hatlövetű forgópiszto 
lyát Tordának, ő ptdig a villanylámpáját vette 
magához. Éjféltájban, amikor már teljesen el 
csendesült a ház környéke, hozzáláttak tervük 
végrehajtásához. Láb újhegyen beosontak a paj 
tába, ahol nyugi dtan aludt a három Strokai-
fiu, — Strokai Gí'za elővette villanylámpáját 
és rávilágított báty jára Istvánre, akit Torda min-
den habozas nélkül h< mlokon lőtt. A lövésre 
felriudt a násik kettő is, mire — hogy árulóik 
ne legyenek — Torda ezekit is keresztüllőtte. 
Ezután gyorsan meneküléshez láttak. Torda 
ha^alutott, mig Strolai (iéza, mintha mi sem 
történt volnu, újra visszafeküdt az istallóba. Ez 
a nyugodtsága terelte rá később a csendőrök 
gyanúját, akiknek feltűnt, hoty a lövésekre — 
noha uzok közvetlen közeiében történtek — 
nem ebrtdt fel a Stiokai fiu. Később, mikor a 
levolverét az istaliob«n eldugva megtalálták, 
már butosiüi ludták, hogy Strokai Géza feltét-
lenül részes a gyilkosságban.— Ezeket vallotta 
Strokai Géza a g} ilkosságról. A csendőrségt n 
és az ügyészségen a/oi b.m az a gyanú, ht»i?y 
Strokai vallomása nem őszinte és cs«k a nyo 
mozó hatóságodat akarja félrevezetni Meg vau-
nak győződve, l)Oi.y ebben a borzalmai bűn-
tény ben még közel sem jutottak a való tén}-
álláahoz s a gyilkosság részletei még mii.d ki 
derítésre varnak. A gyilkossággal gyanúsított 
Strosai Gézát is Tordá Gyuiat szerdán éjjel 
beszállították a szombathelyi úgyészság fogná-
zába. Velük együtt beszállította a csendőrség a 
bűnjeleket is: Strokai Géza forgópisztolyát, a 
három kilőtt töltényt, egy ép töltényt, Strokai 
villamos-zseblámpáját és véres zsebkendőjét. 
A két gyanúsítottat u közeljövőben fogja kihall 
gatni az ügyészség és a vizsgálóbíró, amikor is 
minden remény megvan arra, hogy ebben a 
borzalmas bünügybeti teljesen tisztázódik a 
helyzet. 

Kitünö kőszeg' bo r t mér Kóth Sándor bor-
kereskedő Várkör 10. szám alatt. 

Uj könyv a Ko lcsonkönyv ta rban : Haardt és 
Audouin-Dubreuil: A Szaharán keresztül. 

T a l á l t tárgyak: pénz, ku esők, egy ezüst 
kávéskanál, egy rétik ül zsebkendővel, egy női 
selyem sapka (jambó), egy női nagykendő. A 
jogos tulajdonos átveheti az államrend irséger^. 

Anyakönyv i k ivonat az elmúlt hetrol . Szü-
l e t é s e k : Sehwahofer József— Gutmnnn Anna:! 
Mihály ág. ev., Müiler Imre—Scheck Teréz: 
Karolin r. k., Hitter János—Szekl Teréz: M ir i 
git a?, ev., Scheer József—Maitz Johanu i: Janka , 
r. k. II á z a s s u g : Kováls Ferenc—Jahn Emília ; 
H a l á l o z á s : Hohrn Margit 4 hetes, tüdőlob. 

A . P a t r i a " biztosito részvényé i a tőzsdén. 
A elmúlt héten vez. tto bű a tőzsd -r élénk 
érdckl d s mellett a Mozőg.udasagi llit.'li íté-; 
zft a Pátriu biztosító részvényeit. A rém/ények 
rövid idő alatt 20 %-os árnyereségre tettek 
szert. A nagyarányú kereslet oka az, hogy c> ik ! 
a bi/.tosi'ó Erzsébet ter 4. alatti az^khiza is | 
többet ér, mint amire a tőzsde a részvényeket 
értékeli. > 

Elveszet t a Király-völgyben levő nRífy gesz-
tenyefánál egy 5 éves kis gyermek világoskék 
kabátja, kérem a becsületes megtalálót, azt 
Arpádtér 13 szám alatt iílo jutalom ellenében 
leadni. 

Jánosi F lór ian n igvgencsi lakós f. hó 9 én 
a Füsky-féle cukrászdában arcképes igazolvá-
nyát többféle iratokkal gyii't elvesztene K íri 
a becsületes megtalálót, hogy a rend'rségen le-
adni szivPKkedjen. 

Valamit a „Hangya1-ról. 
Most 14-én lesz két éve, hogy első felhí-

vásunkat bocsátottuk ki a „Hangya" megalakítása 
ügyében. Kőszeg minden rangú és rendű embere 
sietett akkor támogatásunkra. Pedig a múltban 
sok csalódás ette Kőszeg közönségét. Egy pár 
szövetkezet bukott meg a Hangya létesítése előtt, 
részint hozzá nem értő vezetés miatt, részint hűtlen 
kezelés miatt. £s talán ez volt az oka annak, 
hogy sokan idegenkedtek a mi alakulatunkba be-
lépni, vagy legalább is oly mertekben résztvenni 
benne, mint azt vagyoni és társadalmi állásuk 
megkövetelte volna. Mi ezt annak idején beláttuk. 
Nem is akartunk agresszívek, tolakodók lenni 
senkivel szemben, bíztunk a jó Istenben, hogy 
ügyünk győzedelmeskedni fog. 

Lehet, hogy a fent elsorolt bizalmatlanság 
kettőztette meg akaraterőnket, tudásunkat és szor-
galmunkat és ugy vezettük a Hangya szekeret, 
hogy ma már kenyesebb igényűek is bátran fel-
ülhetnek reá. Sőt merjük állítani, a Hangya Kő-
szegen oly intézménnyé lett, amely vagyonilag 
és erkölcsileg az elsők között van. 

S ha ma újból a nagyérdemű közönség elé 
lépünk, nem tesszük ezt kizárólag az intézmény 
érdekeben. hanem főleg ennek a Kőszeg város-
nak nagyérdemű minden rangú és rendű társa-
dalma érdekében és magasabb nemzetgazdasági 
szempontokra való tekintettel. Megmondjuk ke-
reken, hogy a „szanálás" után nem marad más 
hátra Magyarországnak, mint egy hatalmas nagy 
szövetkezetté alakulni. Ezt már a legmagasabb 
körök is belátják és történtek olyan intézkedések, 
amelyek teljesen igazolják a Hangya szövetkeze-
tek múltját, de biztatólag hatnak a jövőre is. 
Iskolákban, egyesületekben és minden téren meg 
fogjuk ragadni az alkalmat, hogy szövetkezeti 
eszmétől áthatott nemzedéket neveljünk az ország-
nak es ezzel talpra állítsuk a nemzetet. Ma már 
minden faluban, minden városban a Hangya végzi 
áldásos munkáját. Az egész országot behálózza, 
— teljesen kereskedelmi alapon álló kitünö szervet 
vannak, vidéki expoziturái, kirendeltségei és fő-
ellenőri intézménye pedig elsőrangú. Csak igy volt 
lehetséges, hogy a központi Hangya milliárdokat 
áldozhatott jótékony célra az iden is. A Hangyá-
nak minden egyes alkalmazottja, a legfelsőbbtől 
a legalsóbbig, át van hatva azon tudattól, hogy 
ő egy szebb, egy boldogabb es nagyobb Magyar-
országért dolgozik Aki a Hangyánál nem igy 
gondolkodik, azt hamarosan továbbküldik. 

A kőszegi Hangyánál is kell, hogy igy legyen. 
Mindnyájan, kik benne dolgozunk, mindig a nagy 
„köz"-nek az érdekeit tartjuk szem előtt. Azt a 
szövetkezeti készséget, mely minket sarkal, sze-
retnők átültetni minden egyes tagunk szivebe, 
hogy ő is azzal a szeretettel karolja fel a kőszegi 
Hangya ügyet, amellyel mi felkaroljuk. Hiszen a 
tagnak a teendője nem is olyan nehéz! Mert mi 
a teendője? Szerezzen minél több tagot a Han-
gyának es vásároljon a Hangya boltokban. Gye-
rekes dolog volna fogadkozni, ho^y mi vagyunk 
a legolcsóbb üzlet. Próbálja me^ mindenki, azután 
vegyen ceruzát a kezébe és meg fog győződni 
róla, hogy igenis legolcsóbbak vagyunk No és 
az üzletrészek felemelése, a gyönyörű szép közös 
vagyon, az semmi?! Jöjjön az irodánkba győ-
ződjék meg munkánkról. És ép ezért merünk mi 
bátran jönni a nagyközönség elé, hogy jegyezzen 
mielőbb minél több üzletrészt, mert ha áttérünk 
az aranyszámitásra, soha többet ez a kedvezme-
nye nem lesz meg. M a mindennel jobb befektetés 
„hangya" üzletrészt jegyezni és befizetni. 

Eddigi működésünk feljogosít bennünket 
arra, hogy ne kelljen ezt a nyilvánosság előtt 
bővebben tárgyalni. Amit eddig Ígértünk, mindent 
megtettünk, Isten segítségével a jövőben is csak 
azt fogjuk igérni, amit tettel is szentesithetünk. 
Ne sok it várjon tehát, hanem jöjjön és fektesse 
bele pénzét a „Hang a" üzletrészekbe. 

Úgy vezető - igazgató. 
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A 1!. osztály bajnokság döntője. 

Érdekfeszítő mérkőzés lesz ma Szombat-
helyen a SzAK-pályán. Délután ' órai kezdettel 
kerül eldöntesre a II. oszt. bajnoksag szombathelyi 
és győri alosztály első helyezettjeinek mérkőzése, 
mely hivatva lesz eldönteni, melyik csapat lesz a 
II. osztály bajnoka és egyúttal melyik csapat kerül 
be az I osztályba osztályozó nélkül. E mérkőzés 
a Kőszegi SE es Székesfehérvári TC között fog 
lefolyni, melyre mindkét csapat már hetek óta 
erősen készülődött. Mindkét csapat egyforma 
eséllyel indul a harcba es valószínűleg majd a 
lelkesebben játszó csapat viszi el a győzelmet. 
Bizunk a KSE-ben, hogy tudatában lesz e mér-
kőzés fontossága és szívvel-lélekkel fog küzdeni 
a győzelemért, mellyel eddig elért sikereit csak 
öregbítene es városunknak dicsőséget szerezne. 
A KSE a legerősebb csapatával indul a küzde-
lembe. mely a következő játékosokból került ki: 
Spindlbauer, Blazovits- Meskó, Háni — Riegler— 
Pojdesz II . Szova -Nóvák 1.—Nóvák II —Hribár 
—Schreiner Tartalékok: Wáchter, Schwarz és 
Pojdesz I — A csapat a délután 3 óra 11 perc-
kor induló vonattal utazik le Szombathelyre, ki-
ket városunkból is sokan elkísérnek. A csapat 
és kísérői az éjjeli vonattal térnek vissza. A KSE 
vezetősége ezúton kéri a sportkedvelő közönsé-
get, hogy minél számosabban kisérjék le Szom-
bathelyre a csapatot, mert ezáltal nemcsak csa-
patunkat buzdítják a győzelemre, hanem maguk-
nak is egy kellemes sportdélutánt szereznek. A 
mérkőzés rendezését a KSE vállalta magára, élén 
ifj. WSchter Gyula és 20 rendező. 
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Mitől olyan zamatos a kávéja, Édesem ? 

Egyszerű, csak UHU-kávéval van főzve. 

Értesítés. 
Értesítjük a t. k..,'alkalmazottakat, hogy 

a kedvezménye* f'rfi é= n -i < ipok eey része 
megérkezel'. Kiosztás 14 én re^^el 8 órakor 
kezdődik. Köztisztviselők fogj. ért. szöv. kőszegi fiókja. 

Budapesti valuta-árfolyamok: 
Bt dapi-fct e .0067'00 

1 a ranykorona 14.630 pap í rkorona . 

Font Sterling 355 200 K. Dollár «2900 K 
Schw. frank 14900 „ 
Lira 3500 „ 
Dinár 9*0 „ 
100 o*z'rák K 1 Ili »i4 

H i v a t a l o s g a b o n a a r a k : dunántuli buzn 
312.000 — K. R O M 878.000 K.Takarmányárpa 
280 000 K. S rárpa 330000 K. Zib 302.000 K 
Kukoriea 2S0.00O K Korpa 210000 K. 

Magyar Királyi Államvasutak Árvaháza Kőszegen. 

290 924. szám. 

P á l y á z a t i l r t e M Í t £ * u 
A magyar királyi államvasutak kfiszesri 

árvaházának ii?azgató9ácrd ha intézet (mintegv 
200 szeméiv) részére 1924 szeptember 1 tfll 1925 
augusztus 31 ib? szükséges: w) husnemüek-, )•) 
fűszerfélék-, c) tankönyvek és tanszerek-, 
d> rövidáruk és varrodai anyagok-, e) ap-
róbb börnemüek és cipészeti kellékek szál 
Írását kedvezményes árakon — % o* árenged-
ménnyel, — óhajtván biztositarii, H jelzett szál-
lításokra pályázni szándékozó cégeket értesítem, 
hogy a zárt boritokba helyezett írásbeli áraján 

Ok f. évi julius 31-ig (déli 12 óráig) 
árvahaz igazgatóságánál benyújtandók, ahol a 
szállításokra vonatkozó részletes feltételek is 
rövid uton megtudhatók 

Kőszeg, 1924. évi julius h - 10 én 
Rodig István 

árvaházi igazgató. 

Tanonc 
Francia frank 4t>ő0 „ 
Sokol 2400 -
Lei 325.— 
100 Márka — 

H i r d e t m é n y . 
A m kir. Pénzügyminisztérium 5516/924. 

IV. b. számú rendelete alapján értesítjük a t. 
K ö z s z o l g á l a t i alkalmazottakat, hogy amennyi-
ben 1924. évi május és juniu* havi 

kedvezményes ellátási jegyek 

zsir , eukor- és sószelvényeinek birtokában van-
nak, hogy azokat *ni»lóbb. 

de legkésőbb 

1924. évi julius hó l.Vig váltsák be, 
mert julius 15 ike után julius 31-ig csak az 
igényjogosult áltai a budapesti központoknál 
székelő l'énzügym. Kirendeltséghez intézett kér-
vényre nyert engedély alapján szolgáltathatunk 
ki kedvezményes árut. Ily engedélyeket az ille-
tékes 1'énzÜKym. kirendeltség azonban csak 
igen indokolt s naayon kivételes esetben fog 
kiadni. Julius hó 31-ig bármely okból be nem 
váltott számszelvények érvényüket vesztik és 
azok helyett az igényjogosultak készpénzváltsá-
got fognak kapni. 

Kőszeg, 1924 julius 2-án. 
A Magyar Közt isz tv ise lők Fogyasz tás i . Termelő , 

és Ér tékes í tő Szövetkezetének Kőszegi Csopor t j a . 

Házeladás. 
Családi ház nagy kerttel (60 drb. gyümölcs 
faval) azonnal beköltözhető kétszobás lakással, 
pincével, istállóvá átalakíthat*) kamrával és paj-
tával eladó. Dr . Stovjak Hugó ügyved. 

Egy fejős-kecske eladó. 
Tüskevár-u'ci 0 

teljes ellátással esetleg ruhá 
zattai is felvétetik 

Karner Ferenc pékmesternél, Arpád-tér. 

tanonc felvétetik. 
7 1 < * j £ l i i v a « 

a Kőszeg—szombathelyi helyierdeku vasút r.-t. 
Kőszegen, a Vá ro sh á z a közgyű lés i termében 1924. 

évi j u l i us hó 21-én dé lu t án 3 ó rakor t a r t andó 

XLI. évi rendes közgyűlésére. 
N iDinnd : 1. Az iíM7gatósAg jelon"é>e M üz-
letkezelésről. 2. Az 1922. évi számadás és mér-
leg előterjesztése. 8. A felü^yelöbbot'^ág jelen 
tés»\ 4. Hatá'07.!»'h07;r »l h tiszta nyereség fel 
osztasa/ól és a felmentmény megadass felett. 
5. Kgy igazgatósági tagink 1 évi működési 
időre való választása. 

Kőszeg, 1924 julius 5. Az igazgatóság. 
Mér l eg : VAGYON: Vasútépítés és felszereles 

635.800, Pénztári készlet 1.S57.7S, Takarékpénztári beté-
tek 362.X79.87, Postatakarékpénztári betct 9.936.01, Igaz-
gatósági tagok óvadéka 22.O00, Adósok 785,347.75. ()sz-
szesen 1,817,82141 K - TKHER: Részvénytőke 635.S0O. 
Tartalékalap 69,463.40, Órház és csatlakozási számla 
25,952.54, Felépítmény megerősítési alap 814,180.47, El 
sóbbsegi részvény 2.21 0, Fel nem vett osztalék és tar-
taléka 19,376, Fel nem vett törzsrészvény osztalék 30.000 

Szántó-eladás. 
A Horváth-féle szántót 9431/, öllel a Nagy-

tamásban (szomszédik N iisz é- Jákli) vasár-
nap, julius 13-án délután 4 órakor a hely-
színen árverésen el fo »om adni. 

Dr. Kopfsteln úgvvéd. 

Egy jókarban levő 

kerékpár eladó 
Sághy István órásmesteruél Király-ut 36 sz. 

Ugyanitt viselt noi es férfi ruhák Kaphatók. 
Tanulóleány 

cipötüzéshez fizetéssel azonnal felvétetik. 

Varga Ferenc 
! cippszné', KfaMff Ferenc u'ea 15 ozám. 

' " " " " — — — — 

O a x d a s á g 
helyben egészben vagy részletenként 

b é r b e a d ó . 
Cirn a ki adóhivatalban 

k o c M b i i i i d a 
eladó Király-ut 89 szám alatt. 

Mielőtt tüzifaszüksétfletét akár bük-

hasáb vagy fenyötüzifábati beszerezné 

forduljon F R A N K L L A J O S 
építési és tüzelőanyagkereskedőhöz Kossuth L -utca 2 1 

ahol még az építkezéshez szükséges 
épületfa, deszka, léc, cement és mész 
a legolcsóbban szerezhető be. 

Jelenteti jegyek és jutalékok 1*0.000, Átmeneti számla 
66.000, Óvadékok 22,000 H,telezők 7653, 1922 évi tiszta 
nyereség 35,1%. Összesen 1,817.821.41. 

Eredményszámla 1922. évről TARTOZIK fzlet-
kezelés 9,832,803/20, Törlesztés es kamat 531.716.15, Igaz-
Katósági és irodai kiadasok 75,422.50, Adók cs illetékek 
9i»,607.90, Vegyes kiadasok 29.161, lelepitmény megerő-
sítési alap "206,862.88, Jelenleti jegyek s jutalékok 90.000 
1922 évi tiszta nyereség 35 196, összesen 10,900 829.82 
KÖVETEL Üzleti jövedelem: forgalom 10.H97.124 82, 
postaszállitás 3000, rakhelyhér 105. Összesen 10,900 829.82 

Megvizsgálta és rendben találta: 
A FELÜÜYELOBIZOTTSÁG. 

Az üzletkimutatás és mérleg, ugy az igazgatóság és 
a felugyelőbizottsag jelentése a közgyűlést megelőzőleg 
8 nappal a társaság pénztáránál a hivatalos órák alatt 
megtekinthetők. — A közgyűlésén az a részvényes bir 
szavazati joggal, aki részvényeit vagy részvényéiről szóló 

| letétjegyet (20. és 28. 8 nappal a közgyűlés előtt a 
társaságnál letette. - Egy részvényes saját letett rész-
vényéi utan 20-nál több szavazattal nem birhat, egynel 
több meghatalmazást nem vállalhat, s a meghatalmazast 
megillető szavazatokkal együtt sem birhat 40-nel több 
szavazattal 

j ] k k ( r o I l i o t t k o p 
a „Mulató" nagytermében 

*i<M'|» i i lo e s e t é n n k«»rl li« l ví«<><;Ih'ii 
* r f « r - r t r r j r t < n « r « < r > » t J t , j 

M ű s o r : szerda , c sü tö r t ök , j u l i u s 16. és 17-én: 

Éjfélt ütött az óra 
Rejtelmes törtenet 5 felvonásban. 

FIX-FOX 
Burleszk 2 felvonásban 

3 S Z E K í ^ t a ^ r 
B O T O R T : (MAJLÁTH ANDRASNÉ) 
szekrényeket, asztalokat, székeket, 

ágyakat konyhaberendezéseket, háló-
szoba- es ebédlőberendezeseket, min-

denemu bútorokat a legmagasabb áron. 
R U H A N E M Ú E K E T j 

férfiöltönyöket, alsóruhákat, férf;- és 
női fehérnemüeket, szoknyákat blúzo-

kat, női kabátokat, cipőket, kalapokat, 
szőnyegeket, ágynemüeket és paplanokat. 

Mindennemű konyhai- és díszedényeket. Alványokat veszek 

Nyomatott Hónai Frigyes könyvnyomdájában Kőszegen. 

• 
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