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ixdraltatnak. 

A búzatermelés nemzetközi fontossága, 
A7. emberiség legfontosabb kultúrnövénye 

a buza, mely évezredek történetében rendkívül 
fontos szerepet játszik a nemzeteknek életében. 
A régi Hellas bámult kulturája a mai Délorosz-
országnak búzája nélkül lehetetlen lett volna, 
mert a görögök csak ezen az uton tudták ma-
gukat kellően élelmezni. Róma, főleg amióta si-
került a világuralmát megalapítani, a külföldi 
olcsó búzája nélkül nem tudta volna hódításait 
régrehajtani, mert hiszen nem tudta volna élel-
mezni a világ minden táján hadakozó légióit. De 
később ez segítette elő a nagy birodalom bukását 
is, mert belföldi termelése tönkrement, proletár 
népessége felszaporodott, ami a folytonos benső 
lázongásokat idezte fel. A későbbi századokban 
főleg a „Hanza", a német kereskedő városok 
szövetségének szerepe nagyon érdekes, mert ez 
a szövetség hatalmát és nagy politikai befolyását 
annak köszönhette, hogy az európai északi álla-
mok búzaszükségletét ő látta el s ennek folytán 
ő tartotta kezében az Északi és Keleti tenger 
egész kereskedelmét. Hollandia letűnt nagysága, 
fénye és világtörténelmi jelentősége szintén a 
gabonakereskedelmen alapult. A hanyatlás akkor 
kezdődött, amikor ennek szálait mások ragadták 
ki kezéből. 

A buza jelenlegi kellemetlen és meglepő 
áremelkedésének oka a mult évi rossz termés 
mellett a jövő termést illető rossz kilátások. 
Remélni lehet azonban, hogy aratásig ezek a ki-
látások ugyancsak meg fognak javulni és akkor 
bizonyos árcsökkenésre számithatunk. Az a kér-
dés, vájjon ez az árcsökkenés nagymérvű és 
állandó lesz-e? Ebben a tekintetben utalnom kell 
arra, hogy a mostani helyzet sok mulasztásnak 
és elhibázott rendszabálynak az eredménye. Azt 
lehet mondani és ebben a tekintetben jóformán 
az egész világ bűnös, — hogy sehol sem volt 
megfelelő gabonapolitika. Nálunk különösen nem 
fordítottak kellő figyelmet a termelés emelésére, 
úgyhogy mig az iparcikkeknél 1840-től 1895-ig 

Spiegel Siegfried kamarai elnök 
előadása Kőszegen. 

A soproni kereskedelemügyi és ipirkaraara 
közkedvelt. elnöke j i r t vasárnap K m j g e a és 
nagyszámú hallgatóság előtt tartott előad ist a 
városháza közgyilósi termában a m IÍ g ML isági 
haiyzelről. Valahányszor Spiagjl Kősza-jre jön, 
mindig hoz valamit, ha n m mist , legalább 
reményt önt a csüggedik lelkébe, megértést ós 
megnyugvást keltenek szakszerű és nyu^od í 
szavai. E/aittal esik ozt hozta és h illöratósig-i 
igazán megnyugvással <̂s egy jobb jövő remé-
nyébe vetett biz t lomnal élvezte a k a m r a i el-
nök szép előadását. 11 óra tájban már megtelt 
a közgyűlési terem az érdeklődő kareskwdőkkal 
és ip irosokk il, mikor Spiegel Sieiít'ried belépett 
a közgyűlési torambe, hol meleg ovációban ré-
szesült. A/, értekezletet Jambrits L i jos polgár-
mester nyitotta meg és egyben üdvözölve őt, 
Mkérto előadása megtartására, m »j i a keres-
kedelmi kör nevéban Róth Jenő, az ipartestü-
let nevében Dömötör Gyula üdvözölte. 

Spiegel Siegfried az üdvözlést megköszönve 
visszaemlékezett arra az időre, mikor még né-
hai Frayberger Sándor, kar. tanácsol, karaarai 
tag feladta s aki nem érhette raeg egyik ál 
mának, az-önálló vámterületnek és önálló jegy-
banknak magvalósuiáiát. F e j t e t t e az Állítni 
önállóságunk következtében előillott nagy ne 
hézségekot, amelyekkel a kezdet kezdetén meg 
kell birkóznunk, amely nehézségek az önálló 
vámterületnél és önálló jegybanknál is surün 
mutatkoznak. 

Az általános gazdasági helyzetet Sopron-
ban és Kőszegen látja a legnehezebbnek. Kő-
nek főokát abban találja, hogy már a halár-
szel közelében a legközelebbi fa lvakbin bazá-
rok nyitnak, amelyekből esarapészuton hozzák 
be az árut. Ezért indítványozta, hogy S)pron-
ból i« „száraz kikötőt" csináljanak, vagyis a 
félkörben Burgenlandba benyúló Sopron mögött 

• g y « i Mám ára 9000 korom 

a termelés emelkedése körülbelül 300%, a búzánál 
mindössze 140, a húsnál pedig csak 60°/o. 

A helyzet ma az, hog-y Oroszország, mely 
1909-ben több mint 7 millió tonnát exportált, a 
legutóbbi hivatalos becslés szerint közel 300000 
tonna vetőmagot kénytelen importálni. Románia 
mint exportáló állam nem jöhet figyelembe. 
Argentiniának termése az idén rosszabb volt mint 
tavaly. Anglia belső termelése a szükségletnek 
alig egyötödét fedezi. Franciaország még mindig 
igen tetemes bevitelre szorul. Az egyetlen tarto-
mány, melynek fejlődése e tekintetben bámulatos 
Kanada, ahol 1900-ban 2V, millió acre volt bú-
zával bevetve, mig 1921-ben 22 2 millió acre, 
vagyis a husz év előttinek majdnem tízszerese. 
Hogy ennek a fejlődésnek igazi amerikai mérté-
kéről fogalmunk legyen, meg kell állapitan-mk, 
hogy a 22.2 millió acre 15 5 millió kat. holdnak 
felel meg, vagyis körülbelül egész Csonkamagyar-
ország területének. 

Kanada búzatermelésének fokozása, szem-
ben a többi búzatermelő államok e tekintetbeni 
visszamaradásának, nem kepes a világ búzaszük-
ségletét fedezni s ilyen körülmények között a 
búzapiacoknak bővebb ellátása egyelőre alaposan 
nem igen remélhető. 

A gazdák nemcsak nálunk, de világszerte 
panaszkodnak, hogy ráiu|c nézve a hitelkérdés 
kielégítően megoldva nincs, bok helyen súlyosak 
az adók és a nagy birtokok, amelyeken a feles-
leges búzát termelték, megszűnnek. Ahhoz, hogy 
a gazda olcsón termelhessen, olcsó iparcikkekre, 
gépekre és műtrágyára van szüksége, ezek pedig 
nem állnak rendelkezésre. Nálunk, amint Smith 
a Népszövetség főmegbizottja rámutatott, az ipar-
cikkek elég megokolatlanul drágábbak, mint Nyu-
gaton. A nagybirtok nemcsak többet, de jobbat 
is termel. Most ebben a tekintetben is hanyatlás 
állott be. Ha nem tudjuk megadni mezőgazda-
ságunknak azokat a feltételeket, amelyektől a ter-
melés fokozása függ, lehetetlen, hogy élelmezés 
tekintetében a mainál sokkal jobb viszonyokba 
kerüljünk, inkább ellenkező lehetőség fenyeget. 

n város jarisdictioján azáltal, hogy Lang Lé-
nárd városbirót 1570 évi április 30-án kit ma-
gához hivatott és a városbiió két tanácstaggal 
•lőtte megjelent, — mind a hármat a várban 
fogságba vetette, mert a yárosbiró nem egyedül 
jelent raeg, hanem két társával. Hiába kérték 
esek, ne vesse őket tömlöcbe, Jurisits Miklós 
még veréssel is fenyegette és a legidősebb jó 
tanácstag Zirifokh Ambrust valóban néhányszor 
megütötte. 

Z l m b ó István polgárt, mivel nőöi akart 
egy molnárral elszámolni, a toronyban elzárva 
tartotta; úgyszintén Pálma A m b r m polgárt, ki 
vonakodott bort eladni. ThomUi kovács az okból 
került a vár tornyába, mivel nem készített J u 
riaitanak kapát, holott nem volt vasa. Daueti-
ner Pál városi nótáriust is a vártoronyban el-
zárva tartotta, mivel azonnal előtte raesf nem 
jelent; nem jelenhetett azonnal meg, mivel hi-
vatali kötelessége máshová szólitotti. P.aku'la-
nith Pál fuvarost négy hétre a toronybin el 
aárta, mivel a vároai követeket Bécsből haaa 
átállította. Dsuchner Pál mészároat a legmé-
lyebb vártoronyba záratta el, mivel Jurisitsnek 
pincemestere tőle egy darab faggyút elesant és 
ac olesant faggyúért magát kárpótolta. Bmedek 
éa Bálint mésiárososokat és polgárokat s i iata 
a várban fogva tartotta, mivel ezek egy idegen 
méaeároat nem engedtek házalni. Sordos M i b i í y 
toronyba került, mivel nem vitt levelet B4o*t>e, 
holott nem volt cipője. F ink J i no i polgár addig 

1 magisztrátusnak legidősebb tagjait Binder Ist-
vánt, Hafner Vincit és Inkhofer Mátyáí t kéri 

, tanukul kihullhatni) 
Akkori időben Ausztriának kormányzója 

Károly főhercsg volt, ki'iek kormánya Jnrisits 
Mikiőst igazolásra szólította fel. Jurisits Miklós 
1570 évi november 27 ón a kamarának bejelenti, 
hogy a városnak gyalázatos és gyűlöletes be 
advánjára azonnal nem válaszolhat. Érdami 
válasz előtt prókátorával kíván értekezni és 
csak azután nyújtja be elleniratát 

Az ellenirat beérkezése után a kamara 
1471 évi jannár IS án értesítette a várost, hogy 
az ujabban felmerült ellentéteknek kiegyenli j 
tése iámét comraissiot fog kiküldeni, de a vá- ; 
roa előbb jelentso be, hogy e javaslathoz hoz-' 
zájárul o ? 

A városnak magisztrátusa Dauchner Pál 
notári is által szerkesztett beadványban kijelenti, 
hogy a közte éa Jurisits Miklós közti ellenté-
teknek barátságos uton való kiegyenlítését kí-
vánja, mert a város, különösen e veszedelmes! 
időkben soha másra, mint a békességre és; 
egyetértésre nem törekedett különösen, mióta 
egyezség létesült és ec egyezséget fejedelmünk-
nek (Landesfürst) kormánya jóváhagyta éa meg-
erősítette. Ennek dacára azonban Jurisits Mik-
lós ez egyezségnek főbb pontjait csakhamar át-
hágta, melynek igazoláaára a maga pőreségé-
ben több esetet aerol fel a beadvány. 

A legfőbb sérelmet ejtette Jurisits Miklós 

Ifj. Jurisits Miklós terrorja 
Kőszeg város polgárai ellen. 

(Eddig nem közlött adatok nyomán.) 

Bécsben 1568. évi augusztus hó 5-én az 
osztrák kormánynak közbenjarásaval ifja Juri-
sits Miklós éa Kőazeg város közt létrejött egyez-
séget, melyet már ismertettem, az egyezkedő 
felek nem tartották be. Jurisits Miklós sehogy 
sem tudott belenyugodni, hogy Kőszeg város 
kivételes helyet foglaljon el és hogy ő mint 
földesúr a vároa polgárainak ne parancsolhas-
son ugy mint jobbágyainak, kikkel korlátlanul 

rendelkezett. 
Kőazeg város és Jurisits Miklós köst te-

hát az ellentétek csakhamar újból felujultak. 
A vároa naár az egyezségnek megerősítése után 
következő évben 1560 ben as osztrák kamará-
nál Jnrisita Miklós ellen panaazkodott. Pa-
naazbeadványában elősorolja, hogy Jurisita Mik-
lós egy polgárnak a váraáne éa a várfal kőiött 
épült háaát elfoglalta; a plébánosnak megvá-
lasatására vonatkozó megállapodást nem tartja 
be, figyelmen kívül hagyja a városuak külön 
jurisdietioját, a régi vár (óháa) körüli erdőt el-
foglalta, jogtalan azolgáltatásokat kíván, a aó-
kamarát az urodalom részére igényli. 

(Elleniratában állítja, hogy nagybátyja 
Jurisits Miklóa a aókamarát egy évre oaak pró-
baképen engedte át a városnak, mire n é z v o a 
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a félkör átlóján állítsák fel a vámvonalot, mely 
esetben Sopronból vinnék Burgenlandba a ma-
gve'rorszáéi Artf\ neru pedig megforditvá; az 
ellenő.zés pedig az e g y e n e b vámvonalon sokkal 
könnyelb, h .táeosabb és olcsóbb volna. Ez 
•zonofln az ő véleménye szerint is aligha biz-
tat reménnyel. , 

A forgalmi adórendszer terén az osztrák 
fürgalmifcdérendszert ajánlotta a kormány figyel-
mébe A jutalék- és spiclirendszernek pedig 
teljes eltörlét-ét követelte. 

B e á d é t pedig azzal fejezte be, hogy az-
zal a szívvel, amellyel a n^p»»/.nvazás u l á n n j i 
totta meg Sopronban a k a m r a i közgyűlést, 
amikor azt mondta, Logy az Isten meghallga-
tott minket és vii-szaadta Soproni, uuy imájá 
b'an most arra kéri az Istent, tdja vissza mi 
előbb Burgenlandot. 

A vinaros teU-zészajjul fogadott beszédért 
Kóth Jenő mondott koszonetet, aki megkérdezle 
Spiegelt, hogy a kőszeg—C6epregi vonalon nem 
nyerhetnétek e pta^e oi. Jambrits Lajos poi-
gá'rmesHr éitetuiése szerint a Délivasut felszó-
lalásán ak id mrg e kedvezmény megadása. 
Spiegel biztosra veszi a siktrt és az ügy mi 
előbbi kedvező elintézését. 

Ugyancsak Kóth felszólalátára megígéri 
a kamara lámogatásat, hogy a csomagé izsgAiat 
Kőszegen !e«yen megtartva, mert hiszen a kő 
szegi vímlorgalom mellett MZ ide beosztott há 
rom tisztviselő ugyancsak könnyen elláthatja, 
a postán pidig van helye a csomagoknak. A 
burgenlandi posta ügyében is u külügyminisz-
térium tevén kisérli meg a kamara, hogy azaz 
állajot, amely mellett a gyalog félórányira levő 
Rótról esak egy löldköruli utazás árán lehet 
levelezni kfsseggel éa viszont, mielőbb meg-
szűnjek annál is inkább. mert RŐIÍK elfut a 
HcobCi indított postakocsi, de Kőszegre nem 

jöhet be. 
Érdekts valuszt sdott Spiegel arra a kér-

désre is, hogy mire várható a szorosan egy-
másra utalt Ausztria és Magyarország között 
kereskedelmi egyezmény. Spiegel szerint erre 
hamarosan nincsen remény, mert Ausztria első-
sorban cseh nyomásra csat olyan tendeneiáju 
kereskedelmi egyezményt akar kötni, amely is 
inét Bfes vazalussava tenné az országot. így 
egy nagyobbstalásu egyezményre még csa* 
kilátás sincsen. 

Dömötör (iyula a 6 óiás kötelező záróra 
ellen, vaiamint az iparos kontárok ellen sxólalt 
tel, akiknek nem péi.z, hunom kzabadsügvesz-
tts büntetéssel való megbüntetését kívánna. 
Spiegel maga is képtelenségnek tartja, hogy 
aiu.koi a a égést viiag, különösen Németország 
a munka fokozására és a munkaidő meghusz 
s^abiiás.im törekszik, akkor nálunk a többter-
meiébt ugy akarjak megoldani, hogy aki töb-
bet do uozik, azt bezárják. Kikelt a kontárok 
ellen i<-. — Helytelenítette a kormány Hangya 
es szovetke-zesHrnogató politikáját is. 

A közel két órás előadást a polgármester 
koszente meg és kifejezést adott Azon kíván-

raaradt a vár tornyába, mig 5 tallér büntetését 
le nem fizette, mivel állítólag egy farkas után 
vadászott, holott az egyezség a kőszegi polgárt 
a vrdaszattfl nem tiltja el. Szélecsy Györgyöt 
a várban elzárva tartotta, mert egy régi barátja 
jegtanácsosunak fogadta fel. Hengst Sebestyén 
városi polgárt azon okból záratta el a toronyba, 
mivel néhány sto.gájáaak tartozását kérte. 

AZÜSI fenyegette Jurisits Miklós többi/ben 
Kősseg varost, hogy egy falu színvonalúra sü 
lyeszti és miudadd;g meg nem nyugszik, mig 
oeezes kiváltságaitól meg nem fosztotta. Tarta 
D"k, hogy Gussdurf iNagygencs) az ő jobbá 
&yaiuak sorsára jutnak, kiknek mnes kenyerük 
ea a^ol számos ház ürssen (öde) áll. Ettől való 
félelemből egyik polgárunk Kollman I. máris 
eladta mindenét és Sopronba költözködött. 

Pertl András kőszegi polgárt, noha a ha-
lászat a patak viaében szabad, Jurisits Mikiós-
na* emberei a halászati szerszámokat (Kerei 
eet) elkoboztak és őtet fogva bekísérték. 

Jurisits Miklósnak 8 szolgája o k t 27 ón 
Inkhof.er Crhard városi tanácsosnak házába 
minden különös ok nélkül erőszakosan behatolt, 
őtet letartóztatták és szidalmazták, két hordó 
borát szekérrel együtt pedig a várba szállí-
tották . 

(Folytatjuk ) 

ságának, hogy Spiegelt mielőbb ismét falui kö-

zött fogadhassa Kőszeg. . 

A zsúfolásig megtelt városházi közgyűlési 
teremből a Struccbfin rendezett bankettra vo-
nult át a hallgatók nagy része, ahol Jambrits 
Lajos polgármester és Kőszegi József takarék 
pénztári igazgató köszöntötte fel a kamarai 
elnököt, aki meleg tnasztban köszönte meg az 
üdvözlést. 

A bankett után Sárvárra utazott a kama-

rai elnök, ahol még ugyanaznap délutánján is 

mertette a gazdasági helyzetet. 

H I R D E T M É N Y E K . 

942—1925. «7. A ni. kir. M. E. 606-W25. 
SÍ. rendeletéből kifolyólag közhírré teszem, hoi'y 
az 1925. évi fibruár bé-rnegyedre eső bér, más 
megállapodás hiányában 1926 fabrnár 10-éig 
egyösszegben vagy három egyenlő havi részié 
tekben fizethető. Részié'fizetés esetén az első 
részlet február hó 10-éig. a többi részlet prdig 
március és április 5 ig fizetendő. Részletfizetési 
kedvezmény a közüzemi költség és kinostári 
ház haszonrészesedésre nem terjed ki. Egyben 
közhírré teszem, hogy a f. évi februári lakbér-
aegvedre a bérlők házbér eimén as 191T. óvi 
bérnek lskábok 9 nem űr.leti célokra szolgáló 
helyiségek után 20% ot, az üzleti helyiségek 
után pedig 42% ot tartósnak fizetni aranykoro-
nában. Ízen bóren leiül a bérlő tartosik köz-
üxemi pótlék cimrn ar. 1917. évi alapbir után 
2•/• ot, hárhaszonrészesedés eiméa pedig a mos-
tani tisztabér '^-részét aranykorooaban fisetni. 
1 aranykorona 17 OCX) pupirkoronának számit. A 
háztulajdonosok pedig tartoznak ugy a bérbe-
adott, mint a saját használatukban levő laKás 
s üzlethelyiségek után járó kincstári ház,hasion 
részesedéit a f. évi I. negyedére eső házadóval 
etryült a részükre kikézbesitendő fizetési meg-
hagyások alapján az 1924. évi adóivek bemu-
tatásával f. évi február hó 15-ig a városi adó-
hivatalba befizetni. A „Bérfizetési" jegyzékek 
beadása hatályon kivül helyeztetett. 

Közhírré teszem, hogy Kőszeg szab. kir. 
r. ?. város eidőgnzd^.iua f. évi február ü. ee 
1U. napján d. e. 10 órai kezdettel az alsóerdő 
kőszcgfalvi dűlő: 13 tag „b" erdő részletében 
290 rakás kemény és puha ágfát és folytató 
lagosan a 5 tag „Hu erdó részletében 118 rakás 
nyirágfát bocsát nyilvános szóbeli árverésen 
eladásra. Gyülekezés az árverésre a „13" tag 
sirkau. 

1160—1925 sz. Közhírré teszem, hogy a 
járási guzdasá^i felügyelő folyó évi február hó 
tí-án vasárnap délután 3 órakor a Városház 
tanácstermében a gyümölcsfák és gyümölcsök 
védelméről előadást tart a város közönsége 
részére, melyre az érdeklődőket ezidén is nivg 
hivom. 

j amb r i t s Lajos polgárrr.est*r. 

Ipartestületi közlemények. 
Az ipartestület elnökségo az elöljáróság 

határozata folytán a folyó iskolaév végével ta-
noncmunkakiállitást szándékozik rendezni. Fel-
kérem ennélfogva az iparosokat, hogy tanoncai-
kat a kiáilitáéOu való részvételre buzdítsák s 
tegyék nekik lehetővé a részvételt. Bejelentések 
akár Kiss ipariskolui igazgatónál, akár az ipar 
testületnél 1. hó végéig eszközlendő. 

Dömö t ö r Oyu la ipartestületi elnök. 

Kéziratokat irodaiontörténeti és történeti 
vonatkozásuakst, régi éa ujabb íróktól, művé-
szektől, régi pergameneket, régi kiadású irodalmi 
és történeti mivekef, rótri metszetekkel ellátott 
könyveket veszek. Ajánlatokat az ár közlésével 
kérem Petrich Ferenc Budapest I., Mészáros-
ute i 82. 

Budapesti valuta-árfolyamok: 
Budapes t 0.0072-50 

1 aranykorona — 17.000 pap í rko rona . 

Font Sterling 345.000 K, Dollár 71300 K 
Schw. frank 13 800 „ Francia frank 3948 -
Líra 2(J45 „ Sokol 2134 -
Dinár 1158 „ Lei 369.-
100 osztrák K 10125 Márka 17000-

H l v a t a l o s g a b o n a á r a k : dunántuli buza 
625.000 K.— Hozs 530.000 K. Takarmányárpa 
400.000 K. Sorárpa 4<JOOOO K. Zab 430.000 K 
Kukorica 315.000 K. Korpa 258.000 K. 
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I I I R E K . 
Eljegyzés a Chernel családban E hó 2-án 

jpgyerte el lovag Sshellneer György német bi-
rodalmi báró és Danafolyam hajóíAsi főkapitány 
a kőszegi családi ház intim körében özvegy 
Chernel Istvánné leányát, Mártát. 

Házasság. Tognap kötött Budapesten há-
zasságot Horváth Andor, a kőszegi járás fő-
szolgabirája báró öplényi Blankával. 

A kőszegi járás kikerekíteti ügye a végle 
ges befejezéshez közeledik. Ismeretes ugyanis, 
hogy közigazgatásilag már a kőszegi járáshoz 
csatolták Nagygencs, P^renya és Gyöngyösapáti 
községeket. Most az igazságügyi átcsatolás van 
folyamatban, mi a legrövidebb időn belül meg-
történik. Mikor ezen örvendetes tényt megálla-
pítjuk, nem hagyhatjuk szónélkül, hogy mégis 
sikerült a sorvadó Kőszegnok elérnie valamit, 
ami végeredményben nagy jelentőséggel bir, 
mert közel 5000 lelket csatol a járási székhely-
hez, Kőszeg városához. Az érdem itt elsősorbna 
Jambrits Lajos polgármesteré, aki valósággal 
kiverekedni volt kénytelen H járás kikerokitését, 
mert mint tudjuk, sem a hivatalos vármegye, 
sem a konkurrens Szombathely város nom lel-
kesedett az ügyért és riem a polgármesteren 
mult, hogy az eredetileg általa tervezett 10 
község átcsatolása nem sikerült, p^dig már ezek 
átcsatolása is eliutézett volt a minisztériumban, 
mit azonban keresztülhúzott egy hatalmas érde-
keltség, moly érdekeltség jobban szerette Szom 
bathe'yt. 

A városi tisztviselői allásekra hirdetett pá-
lyázat határideje e hó 3 án lejárt. A követke 
tők adták be pályázati kérvényüket: A gazd 
tanácsnoki állápra dr. Nagy Ébeling Miklés h. 
tanácsnok és dr. Freyberger Jenő ügyvédjelölt, 
a főmérnöki állásra egyedül Szeybo'd Hezső 
eddigi hdyettes pályázott, ugyancsak egyedüli 
pályázó az erdőmesteri állásra Mészáros Antal 
és a főorvosi, helyesen ügyvezető orvosi állásra 
pediglen dr. Pallér József Nem akadt vetély-
társa dr. Fuchs Fűdre aljegyzői állásara sem-
A többi pályázó aztán már több állást pályá-
zott meg, így Gáspár L íjos pinkamindszeuti 
jegyzőgyakornok az ellenőri, adótnzti és végre-
hajtói állásra, Magvar Ferenc szombathelyi li-
kóe a számtiszti. ellenőri, és ad'Hiszii állasokra, 
Németh László 4 polg. végzett rendőr valame-
lyik kezelői állásra, dr. Ilennel László szám-
vevői állásra, Dittrieh Gyula vasttus számvevői 
ellenőri, számtiszti es adUiszti állásokra, Kala 
már J.ízsef ellenőri és adótiszti állásra, Sehtd l 
Márton végrehajtói állásra, Maitz Sándor vá-
rosgazdái Lepold Ernő Írnoki, Schwarcz Antal, 
kinek tasitói oklevele van adótiszti állásra, 
Szukl icí András számvevői éa ellenőri álláera, 
Szukiicz Géza a számvevői, ellenőri és adótiszti 
állásokra, Fekete Károly *zámtiszti, Kovács 
Rezső az írnoki, Szovják Ödön számvevői és 
Kovács Dezső szonbathelyi lakós a városgaz-
dái Állásra adták be pályazáti kérvényüket. — 
Mint már megírtuk az állatorvosi állásra Po-
gány József, Serényi István, Hass Rezső és Ne-
mes Miksa pályázták. Ugy értesülünk, hogy a 
miniszteriem hozzájárult az állások betöltéséhez 
és így valószínű, hogy a választás még a hét 
folyamán meg is lesz. A polgármester a hét 
valamelyik napján megbeszélésre hivja össze a 
képviselőtestület tagjait, mikor is az állások be-
töltése körül fogja tájékoztatni a képviselőket. 

Jogerős Istt a városi virilisták nevjegyzéke 
és így most már se ni akadálya sincs annak, hogy 
a viriiista képviselők is zavartalanul gyakorol-
ják ezen tisztségüket ós a tisztújítás is meg-
tartható losz. 

A „Kőszegi Kereskedelmi Kör" f. hó4-ikén 

tartotta meg közgyűlését. A szokásos jelenté-
sek ós több indítvány letárgyalása után meg-
választotta a tisztikart és választmányt. Elnök 
lett ismét Kóth Jenő, alelnök Schaár József, 
titkár I nger Károly, jegyző Freyberger Ferenc, 
pénztáros Krauaz József, háznagy Kirohknopf 
Mihály. 

A gyümölcsfa vedelemrAI tart előadást ma 
délutáa 3 órakor Stettner Wal t*r gazdasági 
felügyelő a városháza közgyűlési termében. Ez 
alkalommal kerül megbeszélésre az is, hogy a 
város hány permetezőgépet szerezzen be. 

Szombaton vagy vasárnap, február 14. 
és 15-én okvetlenül nézze meg a cserkészek 
operettjét a gimnáziumban. 

3. 



19Ö6 február 8 Kantig ís Vidéke 3. 

A hösiemlók pályázatok batárideje, mint 
megírtuk, roult hó 31-ével lejárt. A beérkezett 
pályázatok, illetve pályamunkák a polgármes-
ter hivatalos helyiségében vrtnnal. kitéve köz 
szemlére és azt bárki megtekinthet Megálla-
píthatjuk, hogy a pályázat eiedménnyftl járt, 
mert összesen 63 pályamunka érkezett be 26 
pályázótól. A pályázók között országos nevek 
is szerepelnek, de örömmel állapi ju- meg. hogy 
városunkból ÍR ukudt egynéhány pályázó és 
Szombathelyről is vannak jelentkezők. Pálya-
tervet adtak be Jánosi J ó z s e f , Stahl József, 
Meklo B^la, Oízmann Béla, Máiray Lnjos, Kal-
lói Ede, Hybl József, Merkly Ferenc, Ra jk i j 
István, Sághy Mihály és Tóth János, Pázmán 
István, VHÍS Vikto r, Pongrác Dezső, Lukácsi 
Lajos, Fi lkom és Nasbsitz, Szeghalmv Bálint, 
Tangl Adolf, Adler Manó, Maiiz Andor. Vis-
nyovbzky Lajos, Málik József, Horváth Géza, I 
Hampel Károly, Átkai Aladár, Wiedemann Gyula, 
Öyergyák Jenő é® Mayer Sándor. A polgár-
mester szobáia érdekes képet r.yujt. Tele van 
szobrokká1, fényképekkel és tervrajzokkal és1 

6zinte gyönyörködtetik a szemlélőt szebbnél 
szebb pályaművek. Nehéz is volna hamarjában 
eldönteni, hogy melyik a legjobb, mert igazán 
auuyi érdemes munka halmozódott össze a pá-
lyazat során, hogy nemcsak igazi műértés, do 
idő is kell hozzá, hogy a nag*- anyagot átta-
Lplmány ózzák. A város képviselőtestülete an 
nak idején egy bizottságot küldött ki, a hősi 
emlékmű felállítására. A polgármester ezen bi-
zottságot még több taggal óha<tja kiegészíteni, 
hogy minél tekintélyesebb számú bizottság vá 
logatb/tssa meg a pályaműveket. Ezen bizott-
ságnak lesz a feladata a 4—5 legjobbat kivá-
lasztani, mi azután felkerül a kutuszminiszte-
numbfr, hol viszont egy hiva'ásos országos bi 
zolttfig fogja felülbírálni a felterjesztett m u i 
kákát abból a szempontból, hogy művészileg 
megűtík-e a mériéktt és igy alkalmasak-e ki-
viteira és csak azután dönthet a város a felett, 
hogy melyiket szemeü ki a Kőszegen felálli 
tandó hői-i emlékműnek. Nem akarunk elébe 
vágni u különféle bizottságok bírálatainak, de 
mégis megírjuk — mert már m>i lapok is fog-. 
iulkoztak velük — hogy nekünk a legtetszető-
sebbnek látszik u Gyergyák—Mayer féle pálya-
munka, melynek jeligéje: „Nebánsda magyart" 
A romáustilü talapzaton egy páncél inges, mar-
cona tekintetű magyar áll. Kezében ütésreemelt 
buzogány a, baikarjáu pajzsa, melyet védőleg 
leszit csaladja, otthona elé. Jnbb oldalán a ser-
dülő itju, a mindenkori jövő harcosa, kezében 
egy kis buzogány. Alant, a kapuszerű mélye-
désben a magyar címer alatt a l Hungária, ki 
méltóságteljes bátorsággal mutat íel fiára né-
pére. Jobbjában a magyar sze»iisoronát tana és 
mintegy testével takarja az ellenség zsákmanya 
elől. Ez az elmúlt világháborút jolképezi. A 
szobor jobb oldalán török támadás' jelző relif 
van, felette Jurisits címere és évszám — 1532. 
Baloldalán u szobornak a szabadságharc egy 
jelenete van megörökítve, felete Kőszeg város 
címere és évszám 1848. A Relifek alá, vala-
mint a mű hátsó oldalára kerülnének az ele-
sett hősök nevei márványba vésvo. A mű 5 50 
méter magasra van tervezve. Költsége egyszáz-, 
t'zmillió korona. Igen természetes, hogy ezen 
most emiitett pályamunka mellett, még sok 
azép és elsőrendű munka van, amelyekről ugyan 
csak sok dicsérő sort lehetne írni, de ezt más 
korra hagyjuk. 

A földbirtokrendezó bíróság Rieűl Zoltán 
bíró vezetésével az elmúlt héten 3 napon át ( 

folytatott póttárgyalást Kőszegen. Az utolagos 
igénylők ugyan nagyszámban jelentkeztek, de 
a legtöbbnek nem volt megállaptható az igény- j 
jogosultsága és így mindössze 7 en jutottak 
ujabban házhelyhez illetve földterülethez azok 
hegébe, kik időközben lemondtak ezen igéuyük-
ről. Egyben u tárgyalás során egyezkedés tár 
gyát népezte a kijelölt házhelyek megváltási 
ára is, valamint a kijelölt földterület évi bére. 
A hercegi réten kijelölt házhelyek négyszögöle 
v>*gyonvaltság címén 13—17 ezer papirkoroná-
toji lett megállapítva. A város tulajdonát ké-
pez* gyakorlótéri szántók 600 négyszögöle után 
eyi 40 kg. búzát javiisolt a polgármester. A 
Frigyéé laktanya és a volt vásártéri területen 
kijelölt házhelyek négyszögöléért 3 aranykoronát 
hozott javaslatba a polgármester, mit azonban 
ü7- érdekeltek nem logadtak el és mielőtt döntő 

bíróság elé kerülne a dolog, a város képviselő-
testülete lesz hivatva az árak megállapítása 
felett dönteni. Feltehető, hogy a képviselőtea 
tület ezúttal i* oly méltányos lest, mert a mun 
káuházaknál történt és exuttal is lesznek pár-
tolói a kisembereknek. A munkásháxak ára 
ölenkint egy korona, a vasutas árvaházé két 
korona volt. 

A kőszegi postás árvaház ügye egy jelentós 

lépéssel haladt előre. A hivatalos közlönyben 
olvassuk ugyanis, hogy a m. kir. belügyminisz-
ter engedélyt adott a póstaízemélyzetnek, hogy 
a Kőszegen létesítendő árvaház felépítéséhez 
szükséges anyagi eszközök részbeni megszerzése 
céljából 6 havi időtartamon át gyujtőivekkel az 
egész ország területén, a székesfővárosban pe-
dig egy napon urnákkal és perselyekkel adó 
mányokat gyűjthessen. Örömmel jelezzük ezen 
hírt, mert minden remény megvan arra, hogy 
a tórsadalom és a póstáeság támogatásával és 
erejével tető alá kerül apóatások kőszegi árvaháza. 

Emelik a villamos egyiegarakat, mert a sze 
mélyzeii kiadások emelkedésével az eddigi 700 
koronás egységarak nem nyújtanak fedezetet. 
A városi villamos bizottság csütörtöki n délután 
a késő esti órákig tárgyalta az ügyet és miután 
meggyőződést szereztek arról, hogy a villamos 
telep kiadásai emelés nélkül nem fedezhetők, a 
bizottság hozzájárult az. egységáruknak az eddigi 
700 ról 900 koronára való felemeléséhez. A bi-
zottságban hatósági közegeken kívül résztvett 
Barabás István budapesti kiküldött, továbbá 
Kincs István, Szova Ferenc, Weöres Aladár és 
Flamisch Gusztáv bizottsági tngok. Az uj egy-
ségárak február 1-től léptek életbe. 

Szombaton é t vasárnap, február 14. 
e t 15-én nézze meg a cserkészek operett jét 
a gimnáziumban. 

A tüzoltok hagyományos alarcosbalja ozév 
ben is nagy közönséget vonzott a Mulató ter-
meibe. Igaz, álarcosok, jelmezesek alighanem 
kevesebben voltak mint máskor, de ezen nem 
is lehet esudálkozni. A mai viszonyok között 
nem vállalkozhatnak sokan a inost különösen 
nagy kött»rggol járó mulatozásra. L>a azért ez-
úttal is elég látnivalója volt a kíváncsi közön 
ségnek. Ezt különösen egy kedves megjelenésű, 
kiválóan elegáns rokokó női alak, egy nagyon 
bájos cirmos cica, egy nagyon gyorsan eltűnt 
női harlekin és eey végtelenül bohém vén banya 
idézte elő. Éjfélkor persze a meglepetések és 
csalódások egész skálája futott végig a néző-
közönségen, mert épen ezen előnyösen feltűnt 
alakokat nem sikerült álarc alatt felismerni. 
Feltűnést keltett még egy 'kiválóan sikkes 
tengerészkapitány (bár alakra nézve még csak 
kadettnak látszót', de annyira fess volt, hogy 
megérdemelte a kapitányi rangot) de nem kel-
lett hozzá tenger ész, hogy felismerhessék, — 
továbbá volt még török nő, suszterinas, pere 
cesfiu, europlán és egy vén ördög, aki az ördög-
nek sem kellett éa hamarosan el is illant. Mint 
mindig, ezúttal is jókedv uralkodott, a fiatalság 
tűzzel hévvel ropta a táncot, utóbb pedig még 
a „felnőttek" is. Igazi farsangi vidámság kora 
hajnalig tartotta együtt a mulatozókat. Mint-
hogy a bálon meg nem jelentek bizonyára ki 
váncsiak, megnevezünk itt néhány sikerült álar-
cost: a sikkes tengerészkapitányi ruhában 
Stipkovits Annus volt, az elegáns rokokoruhát 
Gergely Imre szombathelyi váraszaki tiszt neje 
viselte, Szuklicz Mariska volt a csinos apród, 
a mindenkit cirógató cirmos cica Acél G ib i t 
rejtegette, a léggömbökkel Nóvák Kató incsól 
kedett, Simon Irén volt a fess táncos pierett, 
sikkes volt Martini Lia mint Columbina. 
Volt egy nagyon kedvei kis perecesfiu Tóth 
Ilus személyében. Ördög, az volt egy egész 
pokolra való. A férfiak közül legérdekesebb volt 
az öreg néni, aki mindenkit csókokkal halmo-
zott el és vigkedélyével tartotta a nevetést s 
dacára annak, hogy a teremből eltűnt, sikerült 
kilétét kinyomozni Szuklicz Géza városi szám-
vevőjelölt személyében. — Anyagi tekintetben 
aligha lesz jó eredménye a tüaoltóegyesületnek, 
hiszen annyi a költség, hogy ami jövedelem 
volt, az nem az egylet, hanem különböző hiva 
talok,a zenészek és vendéglős kasszájába vándo 
rolt. Node, hogy annyi embert farsangi tűzbe 
vittek a tűzoltók, az ia csak eredmény ! 

Francia órákat venne Szakképzett tanerőtől 

— haladó. Cím a kiadóhivatalban. 

A Jurlaieh eterkéezek szinlalőadása. A ben-

céegimnázium cserkészcsapata szombaton éa 
vasárnap, február 14 én és 15 én egy három-
felvonásos operettet ad elő. A címe: Kalandorok 
és tárgya a diákélet romantikus világából való. 
Egy hadapródiskola hálószobájából indul ki a 
cselekmény és folytatódik egy tengeri kikötő 
ben, mig az afrikai őserdőben a négerek közt 
fejeződik be. A cserkészekből lett négerek sze-
repe az idei darabban még jobb lesz, mint a 
tavalyi volt. Es ha tavaly a félváros énekelte: 
A Nílusban egy nagy krokodilus van, az idén 
az egész város fogja énekelni a Zambó Zumbó 
nótáját. Csak két előadás lesz, azért idejébén 
váltson jegyet az Emericanumban, ahol csütör 
töktől kezdve lehet jegyet váltani. A helyárak 
az első hely 20.000, a második 15 000, az álló 
10 000 korona és a vigalmi adó. Az előadás a 
gimnázium dísztermében lesz, mindig 6 órai 
kezdettel. A jövedelem a cserkészek fehórselyem 
zászlajára megy és a római utazás fedezésérc, 
azért a nemes célért ftlülfizotéseket köszönettel 
fogad a esapat 

A Polgári Kaszinóban február 1-én fényes 
eFtéiy volt. A tagok nagy száma családjaikkal 
jöttek el és a tágas helyiségek szűknek bizo 
nyúltak. A mágus termek díszítés nélkül is 
nagyon barátságos benyomást tettek. Legszebb 
díszük volt a megjelent szép asszonyok és bájos 
leányok nagy koszorúja. Az urakat pedig di-
cséret illeti meg, mert szorgalmasan táncoltak. 
Emelte a hangulatot u kitűnő katonazenekar 
fáradhatatlan pompás játéka A termekben uralt 
jő hangulat ugylátszik a zenekarra is hatott. 
Nem katonazenekari kimértséggel, hanem érez 
hető lelkesedéssel játszott. A vig életet figyelő 
öreg polgár elégedetten látta felelevenedni az 
egykori polgári Kaszinó élelmes vezetését és 
ebből merített reményt arra, hogy az egyszerű 
és kedélyes társas élet újra egy táborba tereli 
e város intelligens elemeit és körében az együtt-
működésre való megértést is. A kaszinóval 
egybekötött kantinszerü ellátás is kifogástalanul 
működött. Gyors és figyelmes volt a kiszolgálás, 
amit adtak az mind jó és ízléses volt, árban 
pedig jelentékenyen olcsóbb Teljes elismerés 
illeti a háznagyot, D/ach Henrik nyug. ezredest, 
ki e nehéz tisztséget fiatalos jókedvvel és tapin-
tatos körültekintéssel tölti be. Az estély elején 
a katonazenekar hangversony műsort adott elő. 
Ezt, sajnos, nem nagyon élvezhették a közön-
ség nein hangversenyszerü helyfoglalása miatt. 
Pedig érdemesobb egy szép zene műsort végig-
hallgatni, mint a jövés menés folytonos zavarát, 
ami mellett a ritka zeneélvezet kárba vész. A t 
estély anyagilag is jól sikerült és e hó 21 ón, 
ugyancsak 9 órai kezdetlel megismétlődik, de 
ezúttal cigányzenével. Ugy értesülünk, hogy 
baravazó-szerdán zene- és táncnélküli családias 
herrngsmauzt is rendez a Kaszinó. — Idővel a 
hölgyek is csak majd rájönnek, hogy a kaszinói 
estélyeken nem kell a toálettek tekintetében 
tul-iott fényűzést kifejteni. Hiszen országszerte 
hirdetik a takarékosság szükségét. Kevesebb 
luxus és több estély jobban éleszti a társas 
életet. 

A zárdában mult vasárnip és hétfőn elő-
adott színdarabot ma délután órakor köz-
kívánatra megismétlik. Bővebb referádát térhiány 
miatt jövő héten hozunk. 

A zanapártoló egyesület vezetóaege kéri a 

zene barátjait és jóakaróit egy 2 m. hosszú 120 
széles, 6 kottavonal rendszerrel ellátott falitábla 
beszerzésére. Az egylet — sajnos — nincs olyan 
helyzetben, hogy a szükséges taaeszköazt b)-
szerezhesse. 

Nyilatkozat. Tudomásomra ju'ott, hogy élénk 
érdeklődés tárgyát képezi varosunkban, hogy a 
„Kőszeg éa Vidéke" utolsó számában magjelent 
rferényi látván állatorvos működéséről szóló par 
sornak ki a szerzője. Megnyugtatásul kijelentem, 
hogy néhány állattulajdonos társammal, akik-
nek uz állatait legnagyobb megelégedésünk™ 
erdménnyel és nagy ambioióval kezelte, hatá-
roztuk el, hogy ezt a nagyközönségnek ezúton 
is tudomására hozzuk. TAKÁCS BÉLA 

fuvarvállalkozó és társai. 

U) könyveit Roth Jenó kölcsönkönyvtarában: 
Barklay: Esti dal. Bourget: Merengő szív. 

Orczy : Adjátok meg. 

Tüzoltómulataag van ma Perenye és Ludad 
köaaégakben. A tiszta jövedelmet az egyesüle-
tek saját felszereléseik javára forditiák. 



Kftstetf 6s Vidéke. lJ)2ő f-braár 8. 

Tömegesen erksznek a feljelentesek a bi-
rakkok körüli tisztátlan állapotokról. A laiók 
mindenfóli trágyát, beleket s egyéb szemetet 
egyszerien az ablakoknál sxórnak ki, nem tö-
rődve az eg^ssségteleo következményekkel. főleg 
akkor, ha bekövetkezik majd a m legebb idő-
járás. Ajánljuk ezt a tarthatatlan állap )tot a 
városi hatóság figyelmébe Egy-két példás meg-
lend^/abályozás is segitene a bajoií. 

A kőszegi CMkoresempészet ügyevei. melyről 
ezerte széjjel beszélaek a városbsn éa amelyről 
a mi lapunk is irt, a Kőszegi Kereskedelmi Kör 
közgyűlése február hó 4 én foglalkozott. A kös-
gyúlés egyhangúlag megállapította, hogy tag 
jainak, sőt a kőszegi egyéni kereskedők egyi 
kének sincs köze ezen omiaózus ügyhöz és ha 
történt eiikorcsemp^bzul, ugy a részesei nem 
közöttük keresendők. A Kereskedelmi Kör 
szükségét látja annak, hogy ez a tény a kőszegi 
tisstességea hivatusea kereskedők jóhirneve érde 
kében köztudomásra jusson és a Kör felkérésére 
közöljük mi is a közgyűlés állásfoglalásit. 

A Kőszegi Sportegylet f. hó 15-én délelőtt 
fél 10 órakor tartja ezóri rendes közgyűlését a 
városháza tanácstermében, melyre az összes 
tagokat és érdeklődőket ezonnei meghívja. 

A tüzoltoegylet mindkét mulatsága alkal 
mával 3.300.000 korona folyt be felülflzetés ei-
mén. Tekintettel a tórhiányra és u költségek 
megtakarítására a névsort nem közöljük le, de 
bárki betekinthet a felül fizetők jegyzékébe. Egy-
ben hálás köszönetét fejezi ki az. egyesület ve-
zetősége még a legcsekélyebb adományért is 

Egy bikafejű torzszülött leánygyermek j itt 
világra inult hó 31 ^u Kőszege.i, d j napvilágot 
nem látott, mert halva született. Koponyájának 
hátsó kelharmadrésze hiányzott, szemei pedig 
a békáthoz h isonlóan eresen ki voltak dülledve. 
Az orvosuK. a tsruiészet szeszélyének ezen aiko-' 
tácát leküldték Szombsthelyre a bálmképzőinté-
zetbe, hol spirituszban megőrzik. 

Agilis urak es hölgyek könnyű munkával 
tetemes mellékkeresetre tehetnek szeri. Aján-
latokat „LMgozui sieretnék" jeligén a Nemzeti 
Újság kiadóhivatala továbbit, Budapest V., 
Honvéd utca 10. 

Jó minőségű kukorica a leg-
olcsóbb napi áron kapható Adlernél, Sziget u. 

Izgalomban van az egesz varos mert nem 

tudják hova magyarázni Filipp kötöttárugyár 
(SzDmbathely, Széil Ká lm ín utc i 6.) olcsóságát. 
Érthető is, mikor iiy árak mellet min táz aláb 
biak — elsőrendű árut ad. Csikós divatzokni 12, 
selyem nyakkendő 15, muszlin női harisnya 45. 
gyapjú női mellény 150 és kötött kabát 250 
ezer korona. 

Pk. 1311/1924. végrh. sz. 

Nidszek es eoyeb javításokat és bármely 
uj kosárfonó munkát a legjutányosabb árban 
vállal Boros Ferenc világtalan rokkant Kőszeg, 
Kelc AdelfTv uto.t 1(J. sz. alatt s kéri a közön 
ség szíves pirtfo«ás\t. 

E g y a n y a d l e i n ó ő malaccal együtt 

eladj. Pontyot Kálmáa, C i k . 

Eiíy alaki ott orosz mintáju g o l y ó s f o g y v e r 

és két drb. egycsövű srétes amerikai v a d á s z -

f e g y v e r eladó Király ut 75. szAm alatt. — 

Pályázati hirdetmény. 
A kőszegi sporttelep i -szkakerités^nek 

felállítási munkálataira ajánlatokat kér a Kösxetfi 
Sportegylet februírhó 12-ig, melyek leadandó 
Wáchter Walter sportegvleti t itkárníl a Mag-
pergetökryárban. 

Birtok szétosztás. 
Kevéipónzii nincstelenek kö/.t vntemény 

eéijara tet-E'ss szerinti nagyságbau, fél örökáron 
l ' / j kat. hold 1 évi lefizetéssel, jelentkozéíi sor-
rendben el lesz adva. Jelentkezni lehet f. évi 
fébruár h") 15 ig Vár-kör 44.szárn alatt Kőszeg. 
Törekvő e uh-rek siass 'nek jelentkezni. 

E g y u j s e r t e 

szabad'-ézből eladó Várkor 24. szám alatt. 

Két terhes szép kecske 
eladó Intézet nte» 5 szám alatt. 

Egy üzleti helyiség 
forg.ilmas hol ven kiadA; ugyanott az Abrahá-a 
dűlőben 500 3 m > , r felszántott föld bérbeadó 

Miletifs Istvánn*, Ksjnis utc* Ó 

Eladó 
szibad kézből Kős^f l^n a Ksszárnya utcára 
nyitó házhelynek alkalmas 311 négyszögöles 

^ v i í i n ö l c s ö s k r t a 

melyben kut is van. A kert azonnal átvehető. 
— Cím a kiadóhivatalb in. — 

A r v e r í s i h i r d e t m é n y . 

Alulírott bírósági kiküldött az 1881. évi 
L X . t. c. 102 § a értelmében közhírré toszi, hogy 
a kőszegi kir. járásbíróságnak Pk. 1311/1924. 
ezámu végzése következtében Dr. Stur Lajos 
kőszegi ügyvéd által képviselt Héra (Jézáné 
cáki lakós javára gyermekkocsi kiadatása, 
vagy ennek egyenértéke 470.000 K és jár. ere 
jéig 1924. decamber 4-én foganatosított kielégí-
tési végrehajtás utján le- és felülfoglalt és 950 
ezer K-ra becsült következő ingóságok, u. m . : 
egy gyermekkocsi vasalkatrésze, káposztáskordó 
falitükor, ruhaszekrény stb. nyilvános árverésen 
eladatnak. Mely árverésnek a kőszegi kir. járás 
bíróság Pk. 1311/1924. számú végzése folytán 
470 000 K tőkekövetelés és ennek 1924. évi jul. 
hó 7. napjától számított heti 2% kamata és az 
eddig összesen 42 025 kor. bíróilag már megálla 
pitott költségek erejéig, Kőszegen, Hegyalja n 
10—b. szátuu háznál leendő megtartására 

1925. évi f ebuár hó 9-ilc 
napjának délutáni 2 órája 

határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándé 
kozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy 
az érintett ingóságok az 1881. évi LX . t. c. 107 
és 108 § ai értelmében készpénzfizetés mellett 
szükség esetén bec<áron alul is el fognak adatni. 
Amennyiben az elárverezendő ingóságokat má-
eok is le- és felülfoglalták s azokra kioiégitósi 
jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881 L X 
t. c. 120. § a értelmében ezek javára ie elren-
deltetik. — Kőszeg, i925 január 22 én 

H e r m n n n F e r e n c bírósági kiküldött. 

Köszöne tny i l ván í t ás . 

Mindazoknak, kik szeretett jó leányunk 

Auguszt Mici 
elhunyta alkalmával jóleső részvétüket nyilvá-
nították, temetésén való megjelenésükkel és 
koszoruadományaikkal fajdalmunkat enyhíteni 
igyekeztek, kiváltkepen a fehérruhás lsányoknak 
ezúton mondunk hálás köszönetet. 

Kőszeg, 1025. február 5. 

A g y á s z o l ó szD IÖk . 

Házeladás. 
Sehey Fü l i p utca 4 sz. alatti ház eladV 

Bővebb felvilágosítás nyerhető Grubrr Sándor 
• á l , Tárkor 50. szám alat:. 

Bangó Tanintézet R ^ U : 
Teljes anyagi garancia mellett készít elő vidéki 
magántanulókat is. Jegyzetek. 

Köszöne tny i l ván í t ás . 

Mindazoknak, kik szeretett felesegem, ill. 
anya és rokon 

Frátier Antalné 
szül. Bernhard t Franc iska 

elhunyta alkalmával jóleső részvétüket nyilvá-
nították, valamint az utolsó útjára elkísérték, 
kiváltképen a m. kir. államrendőrség tisztika-
rának és rendőrbajtársaiainak, nemkülönben a 
koszoruadományokert ezúton mondunk hálás 
köszönetet 

Kőszeg, 1925. február 6-án 

Fráner Antal és csa lád ja . 

BUDAPESTI 

N E M Z E T K Ö Z I 

VÁSÁH 

í m 
ÁPRILIS 18—27-ig. 

Kendezi a 

BUDAPEST I K E R E S K E U K L M I fcs 

I P A R K A W A U * . 

Felvi lágosít* kapható A K«5«z«yi h trtes-
tület elnftksesenel, Sopronban a K-ireske 
delmi ip«rkamarán*l, tovább* a v\> r r«n 

dezőségénM BUDAPEST V. SZEMKRE-

UTCA 6. Kedvezményes utazás és v izűn. 

L-ikásk int>tlás. 

Irodaberendezések 
Nagy^Vértes r.-t. Redőnyös 

Budapest, í r ó a s z t a l o k 
V.. Arany János-utca 20. hitelre i s ! 

K*pea árjegytek iagyen! 

ZSOLDOS MAGANTANFOLYAM 
Budapest VII , Pohany-u. _84. Telefon : I. 124 - 47. 

előkészít p o l g á r i vn k t t z é p i a k o l a i m a c á n 

v i z M g a k r n , v r e t t i i é g i r e v i d é k i e k e t i « . 

L ^ l e k t r o B i o m k o p 

' ^ a „Mulató41 nagytermóben 
M á s o r : Hétfő , f ebruár hó.8-án : 

Tűzhalál 
Egy szerelmes assxoiy regénye 5 felvonásban, a 

főszerepben AMLETTO NOVELLI 

És • k iséröműsor , 

G r X J T H V I L M O S ' ""*r«r«lirfilKta 

fa-, csont- és diszmüesztergályos-műhelye 

Szombathely, Kossuth Lajos ucc.» 19. sz. 
Készít karácsony i a j á n d éknak megfe le lő tár-
gyaka t , minden e szakmába vágó munkákat úgy-
mint facsillárokat, villamos ál lólámpát selyem er-
nyővel, virágállványt, függöny-, kotta-, zongora-
széket, hordócsapot, billiárddákót és golyót, kugli-

babát, külföldi Lignumsanctum-golyót. 

Nyomatott Hónai Frigyes könyvnyomdájában Kösae^en. 

i 

4 


	Kőszeg, 1925. február hó 8-án
	45. évfolyam 6. szám
	Felelős szerkesztő és kiadó: Rónai Frigyes
	A búzatermelés nemzetközi fontossága
	Ifj. Jurisits Miklós terrorja Kőszeg város polgárai ellen (Eddig nem közlött adatok nyomán)
	Spiegel Siegfried kamarai elnök előadása Kőszegen
	HIRDETMÉNYEK
	Jambrits Lajos polgármester
	Ipartestületi közlemények
	Dömötör Gyula ipartestületi elnök
	HÍREK
	Városi tisztviselői állások

