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A sanda mészáros. 
Az egyi'. délutáni lap, amelynek az a fő 

ismertetőjele, hogy nem nagyon szereli a zsidó-
kat, szenzációsnak készült cikket közölt az ausz-
triai szanálásról. Ez a cikk rémes dolgokat mond 
el. Szinte csodálatos, hogy milyen rossz követ-
kezményeket hozott Ausztriára — már természe-
tesen e lap szerint — az a 650 millió aranyko-
rona, amit a külföld kölcsön gyanánt nyújtott. 
Elmondja, hogy emiatt készül kormányválság, 
hogy a pénzügyminiszter már nem mer feljárni 
a hivatalába, mert ott várják a rokkantak, akik 
sebeiket mutogatják, órákig elüldögélnek és pénzt 
követelnek a szerencsétlen minisztertől. De mind-
ez még nem elég A tisztviselők fizetése nem 
halad előre, az elégedetlenség növekszik, a posta-
és távirda alkalmazottak épen most készülnek 
leállni. A válság már a levegőben lóg, szinte 
forradalmi tünetek mutatkoznak s mindez az át-
kozott szanálás következménye. A végén pedig 
jön a sötét jóslat: „A szanálás alatt álló Magyar-
ország is annakidején ide fog érni!1* 

Lehet, hogy Ausztriában ilyenek a viszonyok, 
lehet hogy nem ilyenek. Nyilatkozni nem merünk, 
mert az utóbbi időben nem jártunk kint, de min-
denesetre meg kell lepődni azon a gondolatme-
neten. amely a „kis hamis" tendenciózus cikkén 
végigvonul. Hát, ha Ausztriában — dacára a 650 
ti.illió aranykoronás kölcsönnek mégis ilyenek 
a viszonyok, milyenek lennének abban az eset-
ben, ha Ausztria nem kapla volna meg ezt a 
kölcsönt s tovább kellett volna járnia azt a ha-
láltáncot, amelyet látva, mindenki ennek az ország-
nak a végét jósolta. Ha most elégedetlenkednek 
a rokkantak, tisztviselők s egyéb állami alkalma-
zottak, vájjon mit csinálnának abban az esetben, 
ha nem lett volna szanálás s tovább kellett volna 
folytatniok azt a rettenetes életet, amely csaknem 
romlásba döntötte Ausztriát? Ha az igen tisztelt 
ujságocska most forradalmat jósol Ausztriában, 
vájjon nem elkövetkezett volna régen ez a forra-

dalom a külföldi kölcsön segítsége nélkül ? Mégis 
csak különös, hogy egv lap vészteljes és halált-
hozó bajnak tüntesse f*l azt a tényt, hogy egy 
országnak sikerült megállni a gazdasági romlás 
lejtőjén és a 650 millió aranykoronás kölcsönnel 
útját állni a további Sülyedésnek, sőt talán a 
teljes katasztrófának. Ilyen abszurd gondolatme-
netet még nem halottunk, hogy egy országot 
tönkretesz az, hogy pénzhez jut. Itt nagyon is ki-
tetszik a sanda mészáros szerepe, aki nem oda 
vág. ahová néz. A „kis hamis" kormányt szeretne 
buktatni, de elvakultságában nem veszi észre, 
hogy ez nem kormánv, hanem országbuktatás 
lenne. Magyarországnak más utja a kibontako-
zásra nincs, mint az a programm, amit a szaná-
lás ir elő. Ezt most már határozottan és erőtel-
jesen végig kell csinálni, annál is inkább, mert 
minden ellenkező híresztelés cáfolatául, Ausztria 
igenis egy kezdeti felvirágzás korszakának küszö-
bén áll, amelyet a rész re nyújtott külföldi köl-
csönnek köszönhet. Nincs semmi okunk, hogy a 
magyar szanálástól kevtsebbet várjunk s épen 
ezért a most kibocsájtandó belföldi kölcsönrész-
let lejegyzésénél mirwen magyar ember tegye 
meg a kötelességét. A tenveket lehazudozni nem 
lehet s minden okunk megvan bizni Magyarország 
jövendő talpraállitásában. 

Átültetés. 
Irta: P a l l o s L á s z l ó . 

A faluszélen fekvő barátságos kertészlak-
nak már kora hajnalban vendége ukudt. Harang-
szó volt a legfiirgébb; utána Napsugár úrfi sur-
rant be; a:: ablak előtti Napraforgó szerényen 
csak kívülről köszöntötte kis gazdáját. 

Odabennt két szív dobogott merőben kü-
lömbözően. A napi rnunká'ól kimerült öreg, öz-
vegy „Maiuus" örült, ha pihenhetett Nem így 
Rózsika, kiben ez a „kis valami" ma alig találta 
meg a helyét. Két év előtt meg ő is kíváncsian 
kereste harmatos fűben a nyuszi-hozta hímes 
tojásokat, de azóta nagylány-sorba került. Tér 
den alul érő szoknyácskát kapott, más szemmel 
néztek reá addigi fiu pajtásai és néha sajátma-
gát is alig értette. volt ma is. Oly türel-
metlenül várta életének újból feltűnő szereplő-
jét, régi játszótársát, Gézust! — Miért? Annak 
idején mennyiszer majszolták egymás mellett 
lépcsőn ülve tizórára kapott vajaskenyerüket; 
mily furcsa lesz majd most, ha ugyanegy asz-
talnál lesznek egymással szemben, vagy egy-
má8 mellett 1 Bezzeg most már nem lovagolhat-
nak egy nádparipán, nem játszhatnak bújócskát, 
fogócskát, zálogosdit, mint akkor régen . . . 

Az emlékek özönétől szűknek érezte a szo-
bát, kertjébe osont; rendetlenül seminitsem ta-
láljon Gézus I Be fogja mutatni néki a saját 
keze gondozta viruló palántákat, el fogja me-
sélni. mennvi gondjába került az uj talajban 

zának és Torda Gyulának kiadatását a fogház-
ból abból a célból, hogy újból kivigyék őket a 
helyszínére és ott maga a két gyanúsított tegyen 

1 részletes vallomást a gyilkosságról. Kedden este 
a főkapitányság két detektivje megvasalva kisérte 

| ki a szombathelyi állomásra, ahonnan Kőszegre 
'szállították őket. 

Másnap, szerdán a detektivek megkezdették 
! a két gyanúsított kihallgatását. Először S rokai 
'Gézát hallgatták ki azért, mert Strokai már a 
vonatban megmondta a detekiiveknek, h o ^ be-
szélni akar és elmond mindent, csak a bi'incse-
ket vegyék le a kezéről Strokai, mire megkez-
dődött a kihallgatása, nagyjából magába szállott. 
Elmondotta mindazt, amit Szombathelyen sok-
szori kihallgatás ellenére is elhallgatott. Beismerő 
vallomást tett arról, hogy ki követte el és hogyan 
követte el a gyilkosságot, megmondta azt is, 
hogy Torda Gyulának nincs akkora szerepe a 
gyilkosság elkövetésében, mint őneki. A részle-
tekről azonban nem nyilatkozott. Torda Gyula 
a vonatban ugyanugy nyilatkozott a kisérő dtf-
tektiveknek, mint Strokai. Amikor megkezdődött 
a kihallgatása, nehezen bár, de a kérdésekre min-
dent elmondott. 

Csütörtökön borús, esős időben kisérték ki 
a két gyilkost Cákra. A község lakossága hama-
rosan megtudta a nagy esetet és az emberek 
csoportokba verődve közelitették meg Strokaiék 
házát. Teriwéf zetesen a detektívek magukkal .vit-
tek egy rendőrt is, hogy a falu népét távoltart-
sák Strokaiék házától, hogy ne zavarhassák a 

(kihallgatásokat. De féltek attól is, hogy a felbő-
szült nép megtámadja a két gyilkost. A két de-
tektív Strokai Gézát elvezette édesapja házához, 

i ahhoz a ponthoz, ahol a csendőrök őt letartóz-
tatták, már ott várt a község birája és a falu két 
esküdtje, akiket odarendeltek, hogy a kihallgatás , 
illetőleg Strokai vallomását meghallgassák és ké-
sőbb abban tanúvallomást tehessenek. 

Strokai Géza anélkül, hogy a detektivek 
kérdéseket intéztek volna hozzá, megkezdte a 

fővárostól, érzem, meg is tehetném. Sokszor, 
bárcsak mellettem lehettél volna őrangyalom' 
ként I 

— Mi bánt, annyira, hisz alapjában te is 
a régi vagy, mert vágvódsz régi életed uláo. 
Különben is mi köt Pesthez, tanulmányaidat 
befejezted . . . 

— Megszoktam, tán ki se birnám más 
helyen. Bántó ugyan számomra az oil»ni élet, 
de szinte szükségessé vált már a lázas kin'ó-
dás, a folytonos megbánás. Ugy hiszem, ha 
mindezzel szakitanom kellene, belepusztulnék. 

— Hátha mégsem? . . . Nézd ezeket a ró-
zsákat ! Messziről kerültek ida „az én kertembe" 
s élnek, virulnak és boldogítanak, óvatos ke-
zek ültették ál őket. 

— De nem mindenkinek akad ilyen ker-
tésze. 

Rózsika elpirult, mikor — a legjobb :dő-
ben — nyílott az ajtó. Mamus kereste fürge 
leányát s jól tudta, hol nézzen utána. Pillanat 
alatt mindketten nála termettek s kétfelől csó-
kokkal borítva ráncos kezét, kellemes húsvétot 
kívántak neki. 

Hogy, hogy nem, de a feltámadás ünnepe 
óta a kertészék családja egy kertészlegénnyel 
gyarapodott, ki példás szorgalommal végezte 
a vezető kertésztől, Rózsikától reá rótt munkát. 
Valamikor főváron, világfi életű ember lehetett, 
de az ezutáni vágy lassanként teljesen eítünt 
lelkéből. Észre sem vette, mint vert lassan gyö-
keret az uj talajban boldogan s boldogítva. 

Egyes siáin ára 1500 korona. 
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felderítése. 
Pénteken délután fejezték be a cáki hármas 

testvérgyilkosság felderítésének utolsó részleteit. 
Előrelátható volt, hogy a hajmeresztő cáki gyil-
kosságra nagyon nehéz lesz a nyomozó hatósá-1 
goknak világosságot deríteni. A szombathelyi fő-
kapitányságról és a helybeli rendőrségtől kikül-
dött dr. Vajda Gyula detektív és Somogyi István 
főtiszt megfeszített munka után tudott csak annyi 
bizonyítékot összeszedni, hogy ezeknek alapján 
kieszközölhessék a vizsgálóbírótól Sztrokay óé-

fennmaradásukat biztosítani. Vájjon mindenki-
nek ak:id e ilyen hü ̂ g fs kertésze1 ? Gondolatai -
ba'i mei'ZHvar'a a váratlanul elögördülő kocsi, 
b» .ján Gézával. 

— Ni Gézus! Már most? 
— Ej de friss valiki még húsvétkor is. 

Kezed — kezét csókolom . . . Annyit terveztem 
a találkozásra, most azt sem tudom, mit mond-
jak. Könnyű volt régebben, mikor m*g gyere-
kes tegezés járta. 

— Na hallod, ha csak ez a baj, szervusz. 
— Köszönöm, de most már bocsáss meg az 

ügyetlen fogadásért! Egészen megleptél, annyira 
megnőttél, annyira megszé . . . — Csitt! — még 
fölébresztjük Mamust. Mig alszik, meg mutatom 
örökös királyságomat. Eiek az oroszlánszájak 
udvari tanácsadóim, azok a liliomok udvarhöl-
gyeim, ott a bibor-rózsák arisztokratáim. Kato-
naságom a sok sok fűszál. Repülőgépe a pty-
pan? ernyője, ágyuja a szarvaskerep hüvelye. 

— A lelked most is a régi. Emlékszem, 
mikor pár szál virágot hoztam néked, elkomo-
lyodtál, sajnáltad a halálraítélteket. Emlékszem, 
mikor Űrnapján egymás mellett mentünk szü-
leink előtt, mennyire kerülted lábacskáiddal a 
rózsaszirmokat. De emlékszom arra is, mint 
örültél a névnapodra kapott cserépvirágnak . . . 
Azóta mindez a gyöngédség fokozódott, öntu 
datosabbá vált benned. Ilyen szeretnék lenni! 
S mikor itt vagyok közeledben, távol a villa-
nyoslármás, autóporos, kártyás, züllött, ledér 
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gyilkosság tervének elbeszélését. Elmondotta, 
hogy már honapok ota tervezgetik Torda Gyu-
lával a testvérek meggyilkolását és pedig ugy, 
hogy először Strokai öli meg négy testvérei s ha 
ez sikerül, akkor Torda öli meg testvéreit köl-
csönös segitseggel csak azért, hogy egyes gye-
rekek maradjanak és az egész apai vagyon rájuk 
szálljon. Először méreggel próbálkoztak. Szerez-
tek maguknak patkány mérget és a legerősebb 
strichnmt, előbbit Kőszegen a patikában, utóbbit 
pedig egy doioszlói erdesztől, kinek azt gazdája 
adta fókamérgezés céljából. Három izbtn ptó-
bálták Strokai Pistát megmérgezni, először pat-
kánymérget öntöttek borába a pogányi mulatsá-
gon, de Pisia, mivel a bor keserű volt, azt ki-
köpte es kiöntötte; másodszor gombalevesébe 
öntött Géza patkánymérget és egy parányi strich-
nini is tett bele. Pista a leves nagy részét meg-
ette, a maradékot kiöntötte, mert keserű lett. Ettől 
aztan már rosszul lett és hányt, de pár nap múlva 
ismét rendbe jött Harmadszor megint gomba-
levesbe tette bele a merget Géza, de az első 
kanálnál már Pisla megerezte a keserű izt és a 
levest kiöntötte. 

A ket gazember látva, hogy a mérgtzési 
kísérlettel nem err.ek célt, más tervhez fordultak. 
Megbeszéltek, hogy revolverrel ölik meg a Stiokai-
testvertket. Április első feleben Horváth János 
cáki la) oslói LU kiló búzáért vettek egy revolvert 
öt töltennyel együtt es ugy határoztak, hogy a 
cáki bncsu után, mely jflnius 3(j-án volt, hajtják 
vegre tervüket. Úgyis történt. Másnap hétfőn este 
Tordával történt előzetes megegyezés szerint 
Strokai Géza az udvaron alvó Kálmán öccsét 
hátraparancsolta a pajtaba s mivel ez egyedül 
félt, Jenő Öccsét, ki már a szobában aluilt, is 
hátrakűldte Kálmánhoz. Ug>ancsak hátrakergette 
a pajtaba ? nagyanyja ágyán fekvő (J éves Jolán 
hugat is, de mivel az nag)on félt a pajtaban, 
később visszaszökött a hazba. Géza ezekután 
lemení a korcsmába és hazahívta Pista bát>ját 
is aludni, mert hát reggel korán kell felkelni s 
2 deci bor elfogyasztana utan ketten hazamentek. 
Pista bement a pajtába és testvérei melle feküdt, 
Géza pedig elment a sertésólhoz,, hol Torda már 
várta. Egy darabig várakoztak, mig gondolták, 
hogy Pista má. elaludt, azután elévettek a hidas 
eresze alá rejtett revolvert es villamos zseblám-
pát es a hátsó ajtón bementek a pajtába. Mivel 
a gyerekek a pajta baloldalán a szénán feküdtek 
ts ezt a reszt magas deszkafal választotta el a 
pajta többi rcszetól, odatamasztottak egy létrát 
es először üyula ment be. Gyula a jobboldalon 
fekvő Kalman mellett helyezkedett el, Géza pedig 
arra a helyre lépett, amely testvérei között üre-
sen maiaüt. G>ula először Pistára világított, Géza 
közelről Pista.a rálőtt es utana mindjárt Jenőt 
lőtte agyon. A második lövés után Kálmán fel-
riadt, télig felült, de G>ula azonnal a szemebe 
világított a lámpával, a balkezével pedig vissza-
lökte Kálmánt. Géza rálőtt, de a pisztoly csak 
egyet pesszentett. A negyedik lövessél azután 
agyonlőtte Kálmánt is. Jenő a lövés után még 
rángatódzott, Kálmán is mozgott. A gyilkosság 
után Torda visszaadta a lámpát és a hátsó kapun 
kiszaladt. Géza igen gyorsan a tehénistállóba 
lutott es lefeküdt, de hallotta, hogy édesapja be-
szolt hozza. Lámpát gyújtottak és benéztek a ló-
istállóba, azután újból lefeküdtek. 

Strokay Géza után Torda Gyulát vezették 
a gyilkosság helyszínére, ahol Torda majdnem 
teljesen ugyanugy mondta el a gyilkosság elkö-
vetesé;, mint Strokai Geza. Elmondta Torda, hogy 
a gyilkosság ejjelen á sertésól mellett várt Stro-
kaira, ki először bement a pajtába, azután vissza-
jött. Másodszor már Torda ment elől, Géza pe-
dig utana. A létrán felmentek a szénához. Géza 
először Pistát lőtte agyon, azután Jenőt, a har-
madik lövés, amit Geza Kálmánra tett csak egyet 
pesszent, mire Kálmán fel akart kelni, ő (Torda) 
azonban balvállánál fogva visszanyomta. Akkor 
Géza másodszor is rálőtt és agyonlőtte. Torda 
a haisókapun ment ki és a kertek alatt a temető 
fele ment haza. 

Torda Gyula a tárgyi bizonyítékok elébe 
tarása után beismerte a gyilkosságban való rész-
vétéit. Strokay pedig már csütörtökön beismerő 
vallomást tett amit vissza sem vont. 

A ket gyilkost tegnap délben kisértek vissza 
a detektívek Szombathelyre és újra átadták őket 
a kir. ügyészségnek. A nagy és nehéz ügy ren-
dőrségi része ezzel lezajlott. A rendőrség kivá-
lóan teljesitette feladatát. A nyomozást Szvoboda 

rendőrfőtanácsos irányította és kiváló segítőtársai 
voltak dr. Vajda Gyula, Tárnok Gyula, a szom-
bathelyi kapitanyság detektivjei, továbbá a kőszegi 
kapitányságtól Somogyi István főtiszt és Tima 
Karoly detektív. 

HIRDETMÉNYEK. 
í;C05 1923. sz. Közhírre4 teszem, ho^y a f. é. május 

1-en eleibe lepett lakásrendelet ettelmeben a f. evi aug. 
l a k b é r n é l t d t e a ber l tk hazber címen az 1917 évi ber-
nek lakat-ok es nem üzleti célokra szolgáló helyisegek 
uian 1CJ ©-at, az üzleti hel j iségek utan pedig (,-ot 
tartoznak tizetni aranykoronafcan, ezen beren telul a bérlő 
lariozik közüzemi pollek cin en az 1917 evi alapbér után 
ku.„-ot; hazhaszonreszeseces címcn pedig a mostani 
tiszta b í r >4 reszet aran>koronaban a háztulajdonosok-
nak I. evi aug 5-ig meglizetni. — 1 aranykorona 17GOO 
aranykoronának számit. A háztulajdonosok pedíj; tai t ú -
liak "ugy a betbeadoti mint a sajat hasznalatukban ievó 
lakas s> uzle.hely is tgtk után jató kincstári hazhaszon-
rcszestdest f. evi au^ 15-.K bt t izet is i jegyzék kapcsán 
a városi adóhivatalba befizetni. A kincstaii házhaszon 
részesedés betizetcsere szolba.o nyomtatványok a városi 
adóhivatalnal szerezhetők be. 

L'jból felhívom a testgyakorlásra köteles iskolaba 
nem jaro iljusagot, (leveliteket) hogy büntetés terhe mel-
lett most már haladéktalanul, de legkésőbb f. hó lü-ig 
Yá ro iháza l o sz. szobában jelentkezzenek. Testgyakor-
lasra köteles minden iskoiaba nem járó fiu, aki 12-ik 
eletevet betöltötte, de 21-ik evet n u g nem erte el 

Közhírre teszem, hogy a Felscerdö stájerházi vá-
i gásaiban az ágfaarverest f. hó 4-en hétfőn 9 óra 30 perc-
j kor folytatom. Kikiáltási ar tO.CUO korona 

— 

Közhírré teszem, hogy a város tulajdonát kepezó 
gyümölcsfák 19k4 evi g\umolcsieimesének árverese a 
szokásos módon t. evi aí.g. 3-an d u fog megtartatni, 
az ai\eres kezdete vasárnap délután pont 2 orakor az 
alsó vámháznál . ^ ^ ^ 

Felhívom mindazokat , kik fára előjegyeztek, vagy 
a számvevcscgnel a tautalvanyokat mar kiváltották, hogy 
a tabarcakat legkesobb t e\i aug. hó 9-ig váltsak ki a 
városi pénz tárná l : aki fajat ezen ujabb határidőig ki 
nem váltja, fara az 1924. evben többe* igényt nem tart-
hat semi körülmények között 

Jt>i:ibiits La jos polgármesu.; . 

Ipartestületi közlemények. 
Miskolcz város ipaios társadalma f. évi augusztus 

hó 14—IC-áig ipari kiállítást rendez, a kiállítással egy-
idejűleg aug. 14- 15. napjain tartja az „Ipartestületek 
Országos i-zúvutsegt" f. kongresszusát is, a reszt-
venai szándékozók teiáiu menetjegyek elnyerese vegett 
jelentkezzenek az ipartestületben, ahol bővebb felvilá-
gosítás nyerhető. A fenti kongresszuson tárgyalandó ja-
vasatoknak, folytatólagos megbeszelése vegett, aug hó 
t»- n (szerdán) este h orakor az ipartestület heljisege-
ben tagirteke/letet tattok, melyre a testület tagjainak 
számos megjelenéset kerem 

D ö m ö t ö r Gyu l a ipartestületi e lnö l . 

i i 1 I t K ü . 
Uj evany e^yl ia .n egyei törvényszéki birak. 

A van evMig. kezei egyházmegye egyházi tőr 
vényszéki birakul megválasztotta dr. Berta Jenő 
járrisbirót, dl. TuUcb Gerely és Tarján István 
lelkészeket. 

Kik nyaralnak Kőszegen? Elmuit egy hó-
nap a nyaralási időtől és megelégedéssel keli 
megállapítanunk, hogy városunkat a nyaralók 
igen szívesen keresik tel es alighogy megürül 
egy-egy kiadó 6zoba, maris akad uj gazdaja. 
Keméljük, hogy augusztus hónapja is elég ele 
ven életet hoz Kőszegre. A nyaralók névjegy 
zékót itt folytatjuk : Mencel Arnoldné kereskedő 
neje Edith, Géza gyermekeivel Budapestről, 
Szombati Andrásné pékmester neje gyermekei 
vei, Babos Mária háztartásbeli és Urbán Anna 
Máv. főfelügyelő leánya Szombathelyről, Gíczy 
Elza, Emilia és Maria, özv. Manszburg Sándor 
né bárónő és Giczy Ilona, Ház Gyulané ház 
tartásbeli, dr. Heitler Antal ügyvéd, Pastercy 
Antalné és leánya Budapestről, Tomka Adolf 
banktisztviselő Wien, Naszlen Janosné szám-
tanáesus neje Szoir bathelyről, Scheible István-
né asztalos neje Szombathelyről, ozv. Wittigné 
Knaute Lincsi tanárnő Budapestről. Legközelebbi 
számunkban folytatjuk. 

A kőszegi Zenepartolók Egyesülete csütör-
tökön este választmanyi gyűlést tartott a város-
háza tanácstermében egyrészt, hogy tisztikará 
nak megüresedett helyeit betöltse, másrészt pe-
dig azért, ho«y az egyesület fejlesztési lehető-
ségeit megtárgyalja. Elsősorban is Jambrils 
Lajos polgármesterünket megválasztották disz-
elnöknek, e'son meggyőződéssel, mellyel városi 
közéletünk más számottevő kulturális és köz-
hasznú egyletei, igy a Polgári Kör és az ouk. 

tüzoltóegylet is élére állitotta művelődésünk és 
fejlődésünk fáradhatatlan úttörőjét, hogy az 'ő 
befolyásának sikerülni fog- városunkat végre 
kirántani fásult közönyéből, felébreszteni azon 
álomkoros tespedésböl, mely a szellemi élet terén 
a háború utáni idők óla városunk közönségének 
egy bizonyos rétegére nehezedik. A választmány 
az elköltözött dr. Marton Jenő helyébe elnök-
nek Nehammer Gyula posztógyári igazgatót vá-
lasztotta meg, ki mint jeles zeneszerző ós iró is 
kilünt valamint Unizer Elek takpzt. pénztárost. 
Az alelnöki helyekre Drach Henrik, Paazig 
Ar'ur nyűg. alezredesek, id. Wuchter Gyula, dr. 
S;úr Lajos és Freyberger Ferenc kerültek. A vá-
lasztmány elhatározta továbbá, hogy először is 
ez egyesület anyagi fellendítésén fog dolgozni, 
ht uy megteremthesse a művészi tökéietesbités 
lehetőségét; uj pártoló és működő tagokat fog 
toborozni, hónaponként egy-egy hangversenyt 
rendezni stb. Az évi tagsági díjnak megállapí-
tott 1 uranykoronát ugyancsak mindenki köny-
nyen áldozhatja e nemes intézménynek, azon-
felül pedig minden zenepártoló tag a beléptidijjal 
egybekötött nagyobb mulatságoknál 2Ü°/0-os 
kedvezményben ríszesül. Tehát szánja reá ma-
gát minden intelligens ember és pártolja zenei 
eletünket. Jelentkezni lehet az egyleti funkcio-
r árusok bármelyikénél. Pénztáros id. Stiaszny 
Gyula. Titkér ifj. Stisszny Gy ula. ellenőr Küttel 
Dezső. 

Eln ennek a Hét forrásnál nyaraló cserke-
szek. A három héttel ezelőtt Újpestről Kőszegre 
érkezett cserkészcsapat ma felszedi sátorát és 
elhagyja a várost. Reméljük, hogy a csapat jól 
érezte magát a szépséges Hétforrásnál és ked-
ves emlékeket visz h;iza a hétforrási táboro-
zásból. 

Borabasnak rriüvészleanya. Mindnyájunknak 
kellemes emlékében él Barabás István, a Ganz 
villamos r. t. igazgatója s mint ilyen a vidéki 
üzemek kereskedelmi felügyelője, aki régebben 
a kőszegi villamostelep üzemvezetője volt, e 
mellett azonban m g a társadalomnak nagyon 
kedvelt tagja is és ha hegedűludásat csillog-
tatta, sok-sok tapsot, elismerést aratott érte. 
Akkor még Burger Pistának hivtuk. Azóta 
Barabás István lett, de ha idekerül, mégis csak 
a „Pista" nevet hallja gyakrabban. Itt született 
most 10 évps gyönyörű Sári leánya kiváló tánc-
tehetség. Mióta felfedezték a m. kir. Opera első 
n.üvésznője, a hiris Pallay Anna vette kikép-
zés alá. Hogy már rm nnyire ment vele, mutatja 
az, hogy a Blaha Lujza színház és a Fővárosi 
Gyermekszinbázimk szerződött tagja. Mult 
évi ittartózkodása alkalmával barátainak meg-
ígérte. hogy fellépteti Sárikát szülővárosában, 
ami neki is kívánsága, l'gy értesülünk, hogy 
ez egy estély keretéb wi történik, melyen a Fő-
városi Gyermekszinház hiressé lett 5 éves pri-
madonnája Bubos Evike is közreműködni fog. 
Ez egy csodatehetség. Színjátszó humorista és 
kitűnő szavaló. Valószínűleg e hó közepe táján 
fognak eljönni. Nagyon érdekes előadást vár-
hatunk tehát és mi lehetőleg már jövő héten 
igyekszünk további részleteket közölni. Az est-
nek még egy érdekessége lesz. Serényi Ákoa, 
a mi régi ismerősünk, amint megtudta a kis 
művésznők, a jóvő szinházélet korifeusainak 
kőszegi vendégszereplését, rögtön arra határozta 
el magát, hogy részt vesz a műsorban. A köz-
ismert irredentaköltőnek. Gyula diáknak „Me-
mentó" cimu nagyhatású költeményét fogja elő-
adni. Felesleges megjegyezni, hogy közreműkö-
dése, fényes bizonyítéka uz ő álhatatos kőszegi 
szeretetének, csak fokozni fogja az általános 
érdeklődést. 

Az önk. tüzoltóegylet nyári mulatsága ma 
délután 4 órakor kezdődik tekeversennyel egy-
bekötve, mely már tegnap délután 4 órakor 
vetto kezdetét és ma este 10 óráig tart. A mu-
latság szép idő esetén nagy sikert fog elérni. 

A szombathelyi kere ikedelmisták Kőszegen 
lakó növendékeinek e hó 14 én tartandó tánc-
mulatságának rendezése nagyban folyik. Az 
agilis rendezőség mindent elkövet az a n y a g i és 
erkölcsi siker biztosítására. A meghívókat — 
értesülésünk szerint — a jövő hét folyamán 
fogják széthordani. 

Műkedvelő zeneszek, kik mint működő ta-
gok a helybeli zenepártolók vonós zenekarába 
belépni óhajtanak, jelentkezzenek Kováts kar-
mesternél. 



1924. augusztus 3. Kőszeg és Vidéke 

Kirándulás. Az evang. nőegylet f. bó7én, 
csütörtökön kirándulást rendez a Szabóhegyre. 
Taláiko7ás ott d. u. 3 órától kezdve. Uzsonná-
ról és szórakozásról gondoskodva lesz. A nő 
egylet ezúton meghívja tagjait és pártfogóit, 
kiváltképen azokat, akik a téli teadélutánokon 
résztvettek, hogy minél számosabban jöjjenek 
el. A tisztajövedelem a nőegyleté lesz. 

Az augusztusi há2ber kiszámítása nagyon 
egyszerű és pedig: az 1917. évi novemberi ne 
gyedre fizetett házbér a mérvadó; ha valaki 
fizetett arra a negyedre 150 koronát, az illető 
most fizeti annak 14-5°/0«át azaz 21 75 arany-
koronát s ezt meg ktll szcrozni 17 000 rel, a 
kapott összeg jelenti a most fizetendő házbért 
aranykoronákban. Még egyszerűbb számítás is 
van: báimelyik 1917. évi novemberi házbért 
meg kell szorozni 2405-el sa kapott összegnek 

I vágni kell az előbbi számítás végösszegével, 
j Az üzletbéreknél ugyanaz a számítás áll fenn, 
; de 34'5°/«-*l BZHZ 103 50 aranykorona vagyis 
; 5805 szorzószámmal. Tehát ezen az alapon min-
] denki könnyen kiszámíthatja az 1917. évi no-
' vemben lak- vagy üzleibér alapján a most fize-
! tendő augusztusi bért. 

Piacunk es a rendorseg. Nehéz probléma, 
i pláne akkor, mikor a kettőt kell összeegyeztetni, 
i A közönség éidekeil és a törvény szavait Pia-
1 cunkat a rendőrség ellenőrzi. A piaci árusnak 
árjeiző táblát kell kitenni. Előfordult legutóbb, 
hogy egy elárusító asszonyt, kinek nem volt 
árjeiző tablája, 1CO.OOO koronóra büntetett a ren-
dőrseg. Nem keressük az okát annak, hogy fel-
tétlenül hibá/otte az asszony, de hisszük, hogy 
megértéssel és kellő lapintattal elkerülhető 

; volna az, hegy a piaci árusokat büntetésekkel 
; elkedvelenitsük piacunktól, mely amúgy is igen 
gyér felhozatallal dicsekedhetik. Türelem és sok 

j megértés kell abhoz, hogy az eljáró hatósági 
\ közeg a törvény szellemét megértesse az egy 
szerű emberrel, d j jelen esetben tényleg el kell 
követni mindent, hogy élelmiszerpiacunk és H 
nagyközönség ne hu.;z 1 a rövidebbet. L'gy érte 
sülünk, hogy a rendőrkapitányság vezetője uta-
sitotta a piacot ellenőrző közegeit, hogy az el-
árusítókkal szemben fokozott figyelemmel és 
jóakarattal járjon el és a megtorló intézkedé-
seket csak a legvégső esetben alkalmazza. Igen 
helyes is ez és ilyen intézkedéssel csak hasz-
nálunk uz ügynek és megértést teremtünk a 
törvény szellemén ál a város és a falu között is. 

Segt dvizsgak. A kőszegi ipartestület tanonc-
vizsgáló bizottsagai előtt julius hób<«n a követ-
kező tanoncok tettek segédvizsgát és nyertek 
segédlevelet: Witdemann Ferenc lakatosnak 

1 Odonits Jáno:- nevű tunonca elegséges, Nau-
I mann Jakab szabó Naumann Murgit nevű ta-
nonca kitűnő, Gabos Géza cipőfelsórészkészitő-

I nek Biegner Ferenc nevü tanonca jó, Rusznyák 
Mátyás hentesnek Böhm János nevü tanonca jó, 
Sass Samu asztalosnak Schuhmacher Imre nevü 
tanonca jó eredménnyel. — Megemiitésre méltó 
körülmény, hogy Kőszegen Naumann Jakab 
szabómesternek Margit leánya az első azok kö-
zött, aki a férfiszabó iparban a segédvizsgát 
kitűnő eredménnyel tette le. 

A buza augusztusi á ra a vagyonváltság ki-
vetése s/empontjabol A hivatalos lap pénteki 
száma közli a pénzügyminiszter rendeletét, a 
melyben a mezőgazdasági ingatlanok vagyon 
váltsága fejébeu fizetendő búzaárát a törvény-
ben adott felhatalmazás alapján a földmivelés-
ügyi miniszterrel egyetértőleg 1924. augusztus 
hónapra métermázsánként 400.000 koronában 
állapítja meg. 

Tizennyolc eves korig lesz kötelező az is-
métlőiskolai oktatás a közoktatásügyi miniszté-
riumban készülő törvényjavaslat szerint. Itt 
emiitjük meg, hogy a készülő népoktatási tör-
vény módot ad a községeknek a 8 éves köte-
lező népoktatás bevezetésére. 

Az uj utleveldijak. Pénteken léptették életbe 
az aranykoronás dijat, ami egyúttal az útlevél 
drágulását is jelenti. Az egy jelzésű utlevéldij 
1 aranykorona, a kettős jelzésű 8 aranykorona, 
a szorzószám 17.000. Az utlevélmeghosszabbi-
tások dija ugyancsak aranykoronában lelt meg-
állapítva 

Tala l t t á rgyak : több kulcs. A jogos tulaj-
donos átveheti az államrendőrségen. 

Lepfene lépett fel a szomszédos Répce-
bónya községben, hová a lovak áthajtása egyen-
lőre tilos. 

Anyakönyvi kivonat az elmúlt hétről . Szü-
l e t é s e k : Randweg László—Randweg Anna: 
Janka: r. k. Tóth Pál—Vörös Mária: Ferenc 
r. k. Szilvágyi Dénes—Salzer Józsa : Lajos ág. 
ev. Hani István—Gruuner Gertrúd : Gertrúd r. 
k. II áz ass ág : Ringbaum Sándor—Lőrinc Mar-
git. H a l á l o z á s o k : Tangl Anna 13 napos, 
rángógörcs, Maitz Alajos 72 éves, érelmeszese-
dés, Dömötör József 48 éves szívbaj, özvegy 
Steyer Mihályné 72 végelgyengülés, özv. Kar-
ner Józsefné 76 éves szívbaj, Szabó István 10 
hetes, gyengeség. 

Ket tüzeset Körmenden. Körmenden a na-
pokban tüzlárma verte fel a lakosságot. Kide-
rült, hogy a kórház ezidei gabonatermése gyul-
ladt ki. A kivonult tűzoltóság azonnal hozzá 
fogott a tűz oltásához. A gabonát azonban már 
nem lehetett megmenteni a lángoktól és a tűz-
oltóság megfeszített munkával csak annyit ér-
hetett el, hogy sikerült a tüzet lokalizálnia. Az 
oltás közben elpusziult a kórház egész vetemé-
nyes kertje is. A nyomozás erélyesen folyik, 
mert állítólag gyújtogatás okozta a tüzet. — A 
másik tüzeset szintén a inult héten történt, 
amikor egy ottani gazdának, Kerecsényinek két 
kazalja gyulladt ki az esti órákban. A tűz gyor-
san terjedt át a többi kazalokra is, sőt beleka-
pott a gazdasági épületekbe is. A tűzoltók em-
berfeletti erővel küzdöttek a tűz továbbterjedése 
ellen. Négy kazal, a gazdasági épület és két 
pajta teljesen leégett. A kár óriási. 

A bor luxusadoja. A fényűzési értékhatárt 
a pénzügyminiszter a kimért bornál 18.000 K, 
a palack bornál 24.000 koronára emeli fel. 

Tizenötezer fiu és leány került az utóbbi 5 
óv alatt javitóintézetbe; a megdöbbentő nagy 

• szám mellett csak az a vigasztaló, hogy közü-
lluk 10 ezer a határozott javulás utján van. 
1924. év első felében 1000 fiatalkorút helyeztek 
el javítóintézetben. • 

Ketezer embert tet t haj léktalanná a tüz 
Olasziban, ahol 270 ház égett le s elpusztult az 
egész állatállomány is. A kár 20 milliárd ko-
rona. A hozzá közelfekvő Szepesdarceon t»Ü ház 

> kozul 40 lelt a vörös kakas áldozata. 

Vigyázzunk a f iatal burgonya evesenel. Gyak-
ran megesik, hogy a fiatal burgonya között egy 
pár olyan is van, amely nem valódi tavaszi 

! krumpli, hanem a pincében tartott burgonyá-
1 nak kicsirázott, csenevész fattyuhajtása. Ezek 
| a vizenyős, rossz izű apró burgonyák egy „szo-
lanin" nevű mérget tartalmaznak, mely a szer-
vezetbe kerülve megmérgezheti azt. A fiatal 

i burgonyát tehát jól meg kell válogatni. 

Nyaraló úriasszony 9 éves kis fiával keres 
bútorozott szobát, ahol ritkán a konyhát is 
használhatná. Elsősorban olyan lakás jöhet te-
kintetbe, ahol kert van. Cimet kérem e lap ki-
adóhivatalában leadni. 

A f ranciak amnesztia-törvényt hoztak, mely-
ben megbocsátottak mindenkinek, aki a francia 
haza ellen vétett. 

Z o n g o r a haszonbérbe kerestetik. — Cini a kia-
dóhivatalban. 

0. M. C. harisnyák és zoknik rak ta ron . — 
Előnyük, hogy sajátjukból kijavithatók. Feje 
léseket elvállal Filipp Oszkár k ö t ö t t á r u 
gyára Szombathely. 

Vasvármegyei Tejértékesitő R.T. és Dömötör Jenő bogáthi 
hengermalmának elárusító helye K ő s z e g e n , Várkör, (Unger-féle házban) 

állandóan kapható 

teljes tej, másodtej, iró, tehéntúró, 

csetnegevaj, sajtok, juhturó 

lisztek, árpadara, korpa és egyébb 

őrlemények. 

A 

A fóiskolasLk Sztchenyi-tfrcestelye a leg-1 
nagyobb sikerrel zaj ott le. Biztosilottu a sikert' 
már az estély bevezetője, az ügyesen összeállí-
tóit müsoi. Csiszár Piri és Krámér Olgi zongora-
játéka, Gratzl Gyula hegedűversenye alupos. ko 
moly munkának az eredménye volt, a zeneértő 
közörség gyönyörrel hallgatta a fiatal művészek 
játékát. Wernitz István Ady és Sik versek in-
terpretálásával ért el nagy sikert. Glózer László 
a szereltm ostobaságairól tartott felolvasásával 
kacagtatta meg hallgatóit. Pallos László szelle-
mes, lutÍDÍrozott konfeiánsza vezette be az egyes 
számokat. A műsor uián a jo^ászcsárdás hagyo-
mányos ritmusaira ím gkezdéüölt a tánc. Most 
az egyszer kőszegi mulatságon is sok táncos 
volt. Mirdenki jól érezte ma^át, aztmelkedett 
hangulatnak a szigorú rendőrség pont 4 órakor 
sejuos, véget vetett, pedig szívesen muzsikált 
volna még Horváth Gyula is, ki első n) ílvánoe; 
bemutatkozásánál jól megállta helyét. A tánc- i 
estélyen a következők fizettek felül, amit ez ! 

uton ie> hálásan nyugtáz a Szövetség: Jambiits! 
Lajos polgármester es Horváth Andor főszolga- í 
bíró á 100 000, dr. Szovják Hugó 70.000, Cher 
nel I.-né, Stipkovits I., Tangl A. ifj., dr. Tan 
csics J . á 30 000, Kovács V., Kóth S., Arató 
I., Jesztl A. á 25.000, Weörös E., Csapodi k., 
Szinetár E., Nagy S., Schreintr V., Marton G., | 
Horváth K. üf, Lóránt Gy , l'tczóii F., Eisnerj 
k . 20X00, dr. Pallér, ifj. Róth S., 18X00. Wen 
zel A. 18.000, Gratzl N. 15.000, Muller JM N. 
N., Böősz E. 13X00 K, Laur i rpr J., Bilisits J . 
Arkauer M., Somogyi 1., Fisch L-ne 12.000, 
Nagy Gy-, Lopt.rils J . Kiint r G., Zsohár K., 
Dohnál P. 10X00, Reiter F., Kóth N., Szellinger 
D., clr. Lfcurirger J., dr. Hegedűs J . 8X00 üli- j 
reich Gy. Ü100, N. N. 5110, Szerdahelyi K.,í 
Kofcfctiih A PuLtyos Gy., Sztojku Z„ N. N.,í 
Gálos G., 3.C00, Au^uszt J. 1310, N. N. 1000 
koronát. 

A foiskolasok ku l turest je valószínűleg aug. 
12 én lesz megtarva. 

Kfcdeiyts zer.eestblyt rendez a zenepártolók 
vont's zenekara jövő szombaton, e hó 9 én este 
a Perkovns lele Mulató kerthelyiségében, ked 
vezGtlen idő esetén a nagyteremben. Beléptidíj 
aein lesz. Ezen változatos műsorral kecsegtető 
kedélyes összejövetelre minél számosabb meg-
jelenést kér u íendezőség. 

Az as i fa l tozasro l jelent meg mu!t számunk ' 
ban egy nyaralótól valami kis kritika. A kri-
tizáló nyaraló ugyanis azt írjn, hogy több he 
iyen kimarad a javítási munkálat. Tdjeaen igaza 
van »» nyaralónak. Néhány helyen tényleg el-
mar-dt kisebb javítási munkálat, meri az asz 
taltozó munkaa azt hitte, hogy csak e^y wtggon 
aszialtanyag áll rendelkezésére es így takaré | 
koskodm akart. A város azonban utólag még 
két wuggon anyagól rendelt és i^y az elmaradt i 
kisebb munkálatok is ki lesznek javitva, sőt a 
Rezsőtér előtti úttest is reparálva lesz. 

A vadászjegyek kiadhatok, mert épen aug. 
hó 1 én érkeztek meg az uj rendeletben előirt 
ijyom.atváiijok. A vadászjegyei váltok a pol-
gármesteri hivatalban a 10 es szobában tartós-
nak jelentkezni bfjelentési lap-rt. A vadászjegy 
ára, valamint a tegy vei tartási engedély a m. 
kir. adóhivatalba fizetendő. 

A „Hadrua" vasvarmegyei csoport ja kősze-
gen ma, vasárnap d. e. fél 10 órakor beszámoló 
gyüiést tart a varosháza tanácstermében. 

Köszönet. A Hétforrásnál táborozott 109 
Move és Ordas öreg cserkészcsapat parancs-
noksága és minden tagja ezúton is h.ilás kö-
szönetet mond Jumbrits Lajos polgármester ur-
nák és általa a város közönségének a szives ós 
szeretetteljes vendéglátásért, melyben a csapatot 
3 heti ittartózkodása alatt részesítették. — I)r. 
Jaschitz Sándor fővárosi lövegyész, cserkész-
parancsnok. 



1924 Huguazlus 9. 

— Mitől olyan zamatos a kávéja, Édesem ? 

— Egyszerű, csak UHU-kávéval van főzve. 

SPORT 
Szombathely SE-Köszegi SE 5 : 0 (2:0). 

Mintegy 250 főnyi közönség előtt játszott 
a ket csapat. A meccs az SzSE győzelmével vég-
ződött. Az SzSE tartalékkal játszott és igy is 
mindvégig fölényben volt es szép iskolajatekot 
m u t a t o t t A csapat lelke a csatársor volt; szebb-
nél-szebb támadásokat vezettek a kőszegi kapu 
ellen, amely mind lövésekkel fejeződött be. A 
csatársor irányitója Döbrentey volt ; jó volt a 
csatársorban még Szladovits és Janó. A halfsor-
ban Bass volt a jobbik, aki ezúttal centerhalfot 
játszott. Közvetlen védelemben Porpáczy volt a 
jobbik. Czeczeli kapusnak nem akadt dolga. — 
A KSE felforgatott összeállításban nem felelt meg 
a várakozásnak. Mindvégig csapkodó es ideges 
játékot mutatott. Spindlbauer és Nóvák II.—Meskó 
közvetlen védelem küzdött legjobban, de meg-
lepett bennünket Raschke balhalf jó játéka is, ki-
nek első bemutatkozása sikerültnek mondható. A 
többiek azonban „leégtek". 

Az SzSE kezd, de a KSE veszi át a tama-
dást, de Bass szereli es egyszerre támadásba 
dobja a csatársort és Döbrentey éles lövéssel 
fejezi be a támadást. Ezután mezőnyjáték folyik. 
A 17. percben Szladovits lövését a kapus gólba 
ejti. A gól után az SzSE nyomasztó fölénybe 
kerül és Bauer a 35. percben a nap legszebb 
gólját lövi a 16-os sarkáról. — A második fél-
időben is az SzSE marad fölényben, mig végre 
a 15. percben kornerből Szladovits védhetetlen 
gólt fejel. A 32 percben Janó, a 33. percben 
pedig Szladovits 5-re szaporítja a gólok számát 
Staleer biró (SzSE) körültekintessel és hozzáér-
téssel vezette a mérkőzést. 

A Kőszegi SE Körmenden. 

Ma Körmendre rándul városunk football-
csapata és ott KTK-val mérkőzik a Batthyány-
serlegért. — A KSE vezetősége téves útra tévedt, 
hogy benevezett a serlegmérkőzésekre, mert alap-
jában véve ez nem célravezető, sőt hátrányos a 
csapatra nézve Ehelyett most inkább pihentetni 
kellene a csapatot, mert ha tényleg az 1 osztály-
ba kerül a KSE, mindenesetre már most kell, 
hogy felkészüljön pihenten a kemény őszi sze-
zonra Máskép alig tudjuk elképzelni, hogy mi-
kép fog megmenekülni a KSE az őszi bajnoki 
mérkőzéseken a biztos veresegtől. 

Üzletmegnyitás. 

Értesítem a n. é. közönséget, 

h o g y Király ut 5 szá-n alatti 

cukorka- és virágkereskedésemet 
ma vasárnop megnyitottam, és 

kérem a n. é. közönség minAl 

kiterjedtebb pirtfogását. Tisztelettel 

Milosits Gyula. 

I^loktro lliottkop 
• * a „Mulató44 nagytermében 

*»/>l> i i l ö 4'KPt<*ii ii k o r d i p i f l M é s b e n 

Műsor : Ma vasárnap , aug. 3-án 

A hiúság rabja 
Egy együgyű fiu szomorú története 7 Mv. 
Főszerepben Bernd A é.s Xemia Desni. 

— — i • m m • — b — — i — ^ — 

Ű x l e t J i t v l t H . 
Tigrtelpttel értesítem a n. é. köz nségat, 

hogy a Várkor 1 alatti volt Noll Gáspár féle 

borbély- és fodrászüzletet 
átvettem, és a/.\ saját nevem alatt tovább veze-j 
tem. Amennyiben a n. é. közönség jóindulatul 
támogatását kérem, v igyok teljes tisztelettel 

Kern János borbélymester. 

Köszönetnyilvánítás. 

Mindazoknak, kik szeretett férjem, 
ill. jó apánk 

Dömötör József 
elhunyta alkalmával jóleső részvétüket 
t »lmác«olták, utolsó útjára "lki<érték, a 
posztó 'vár iu ,zg itójának és az összes 
munkástársaknak nemesazivü anyagi tá 
mogatásáért ezúton mond legh ilásabb 
köszönetet 

Kőszeg, 1924 aug. 1. 

ftzv. Dömötör Józsefné és gyermekei. 

Budapesti valuta-árfolyamok: 
Budapest ü.0069'00 

1 aranykorona 17.000 pap í rkorona . 

Font Sterling 345.51 K) K, Dollár 77GOO K 
Schw frank 14.500 „ Francia frank 3900 w 

Lira 3370 . Sokol 2375 — 
Dinár 920 „ Lei 345.— 
100 osztrák K 11004 100 Márka — 

H i v a t a l o s gabonaarak: dunántuli buza 
420000 — K. Rozs 350.000 K. Takarmányárpa 
335 000 K. Sirárpa 340000 K. Zab 398.000 K. 
Kukorica 300.000 K. Korpa 240000 K. 

Azonnal szállít vegyes 

Szombathely r. t város községi üzemei. 

» 

S Í R D E t m e i t t . 

Hölgyek figyelmébe! I t t Z T ' 
géppel oly 0 7 C | i r A 7 n l í akárcsak kéz 
szépen a ^ S U I U Z U Í V , z e| a legrö 
videbb idő alatt. VOOL ERNŐNÉ 

Szombathely, Rumi u. 9. 

Keresek 3—4 szobás 
l o l / o c t mellékhelyiségekkel, lehetőleg 
I d t V d o l azonnali beköltözésre 

m í l l I A évi lakbér ellenében. 
«J I I I I I I 1 U _ C im « kiadóhiv 

Házeladás 
| Gyöngyös-utc fi szám alatt, ház 5 l a k á s - 1 D Ö r " '

 P o s t S t e i n b e r g (Burgenland), 
sal, udvarral és szép kerttel eladó. Érte-

ab magyar határállomás waggononként 

2,020.000 os tr. kor .-ért 
az 

Esterházy Hgi. Hitbizomány Erdogondnoksaga 

kezni lehet Dr. Pintér Lajos ügyvéd iro-

en, Hollán Ernő-u. 6 A v i ros i árverési csarnok dajtban Szombathely 

(Berzsenvi D.-utca 3) f. é. aug. 4 tői el- — — — 

vállalja azon ingó tárgyak elárvereztetését, 1 - f t H T A W i l f , V M Z l f l t : 

amelyeket tulajdonosaik eladn, akarnak - b ü k k h a s á b , g j 9 5 0 . 0 0 0 
Lehet ez ékszer-, arany- és ezüsttárgy, 

bútor, festmény, kép, szőnyeg, függöny, j f g f l y Ő H c l S á b 800.000 
„ 600.000 

+ 3 •/# forg. adó, házhoz szállítva. 

ipar és kézimunka, háztartási és haszná- J rr tt 

lati cikk, hangszer, hangjegy, könyv, stb. f e n V Ó d O r O n g 

kivéve azt, aminek eladását törvény vagy1 

rendelet tiltja. A tárgyak gyűjtése aug. 23 ig 

tart, (vasár- és ünnepnap kivételével)®—1 

és délután 4—8-ig. 
Kik iá l tás (Ingyenes) aug. 24-tól aug . 30-ig bezáró l ag . 

Anrerés uept. t-töl. Arrerés kezdeti naponU d. e. 10—1, d.u. • —7-14 
Bővebbet a falragaszon. Szombathely r.t. város kötségi Qzemel. 

Franki Lajos 
épitési és tüzelőanyag kereskedő Kőszeg. 

azon tiszielt vendégemet, kinek teljesen uj 
esernyőmet a napokban kölcsön adtam, 
hogy aztmi°lőbb viszaküldpni szíveskedjék. 

Jesztl Antal vendéglős. 

Évi 250.000 K-ért a legalaposabb tájékozást sze-
rezheti meg ország és a kü l fö ld minden pénz-

of/nyérői", a t ő z s d e i h e l y z e t r ő l 
árup iac viszonyairól , az ö s s z e s t r a n z -

í r J á X V - P E S T I T Ő Z S D É -
re. Minden tőzsdei, pénzügyi és adóügyi kérdés-
ben készséggel szolgál részletes és díjtalan útba-
igazítással előfizetőinek. Szerkesztőség és kiadó-
hivatal : Budapest Vil i . , Rókk Sz i l á rd ucca 9. 

ZS0LD05 TRMINTEZET 
a leg jobban készit elő magánv i z sg ák r a . 

Budapest , VII. kerület Dohány-utca 84. szám 
Telefon J ó w e l 124-47. 

ALGEBRA és GEOMETRIA 
a közép i sko l ák te l jes tananyaga , egyszerű nyel-
vezettel , bö magyaráza tokka l megrendelhető . 

ÖSSZEFOGLALÓ TANKÖNYV 
a közép isko la négy alsó osz tá lyának tananya-

ga két kötetben mngrende ihető . 

i i T ¥ ^ f 1 1 W r O f l 
ÍKOl lARÍT, 

j nittuii >riMiti«fi 

ÍKOl lARÍT, 

j nittuii >riMiti«fi 
< GAZDASAGf ÉPÜLETEK, GYÁRAK, 
! MALMOK BEFEDÉSÉRE ES RÉGI 
! ZSINOEIVTETOK ÁTFEDfcSÉRE A | 

LEGALKALMASABB 

Kapható: Klrchknopf Mihály 1 
vaskereskadésében. 

i _ km 

< GAZDASAGf ÉPÜLETEK, GYÁRAK, 
! MALMOK BEFEDÉSÉRE ES RÉGI 
! ZSINOEIVTETOK ÁTFEDfcSÉRE A | 

LEGALKALMASABB 

Kapható: Klrchknopf Mihály 1 
vaskereskadésében. 

i _ 
.CfAaif Ma&di "XoCíatii 6órí*m*i. melyma* uJuraei II 
*Uti amAintoa* nnt ellátna- 1Üútialot n*pogaeíton i r-1 

Nyomatott Rónai Frigyes könyvnyomdájában Kőszegen. 

- - KÖSZKÜI KKRHSKHDHLMI BANK N.T. - - I 

Felhívás Népszövetségi 
kölcsönjegyzésre. 

A kolcsönjegvzés .sikerének előmozdítása 
érdekében intézetünk a hivatalos aláírási fel-
tételekkel szemben a következő kedvezm-iny* 
ket nyújtja: 1. Az aláírási ár a névértéknek 88 
°/0 a helyett 87'ű %. 2- Az aláírás alkalmával 
elegendő az aláírási ar 10 °/o anak befizetése, 
a további 90 %-ot intézetütik előlegezi Ezen 
előleg 9 hónap alatt havi 10 u

0 tőkeösszegek-
ben törlesztendő. Kamat főjében a Jegyintézet 
mindenkori váltóleszámitolási kamatlábát 1

 2°/o 
al meghaladó kamattételt hozzuk számitasba, 
ezidőszerint évi 10'/j%-ot. A kölcsön teljjs biz 
tonsága, valamint az előnyös kibocsátási és ka-
matozási feltételek kívánatossá teszik, hogy a 
közönség minél nagyobb réteg-.- résztvegveti a 
jegyzésben. Jegyzési határidő aug. I— 9-éig. 

Kőszeg, 1924. aug. 1. 

Kőszegi Kereskedelmi Bank Részv. Társ. j 

Kőszwg és Vidéke 4. 


	Kőszeg, 1924. augusztus hó 3-án
	44. évfolyam 31. szám
	Felelős szerkesztő és kiadó: Rónai Frigyes
	A sanda mészáros
	Átültetés
	Írta: Pallos László
	A cáki gyilkosság felderítése
	Somogyi István főtiszt és Tima Károly detektív
	HIRDETMÉNYEK
	Jambrits Lajos polgármester
	Ipartestületi közlemények
	Dömötör Gyula ipartestületi elnök
	HÍREK
	Kik nyaralnak Kőszegen?
	Az aszfaltozásról...

