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Legyen vége a komédiának. 
Ugy vesszük észre, hogy a közönség már 

végleg beleunt abba a passzióba, amit a radikális 
ellenzék a franküggyel csinál S amikor már régen 
ki van bányászva ebből minden politikai érde-
kesség is, még mindig olyanokat hallunk, külö-
nösen a szociálisták részéről, hogy csak most 
készül igazán megindulni a f;ankvita a nemzet-
gyűlésen. Innen-onnan három hónapja, hogy 
egyebet sem tárgyalnak az újságokban és a par-
lamentben, mint a frankhamisítást. Mikor már 
régen lekerültnek hisszük a napirendről, mindig 
akad valaki, aki ujabb rejtelmes szálat akar a 
bogra fűzni, hogy aztán három nap múlva kide-
rüljön, hogy az illető vagy nem akar vallani, vagy 
nem tud semmit. S minden gróf mellé akad jó-
kora számú szociálista, aki sippal, dobbal hirdeti, 
hogy most jön az igazi szenzáció. Amikor a leg-
kétségbeesettebb eszközökkel sem tudnak már 
semmit kisüini a kormány ellen; amikor bebizo-
nyosodott, hogy az európai nagyhatalmak genfi 
képviselői ügyet se vetnek az egész frankügyre: 
megint kezdődik a beharangozás, hogy jön, jön 
a nemzetgyűlésen a frank vita, mely immár hosszabb 
akar lenni az óriáskígyónál is. 

Eddig csak türelemmel néztük a dolgot, 
mert azon az állásponton voltunk, hogy párt-
állásra való tekintet nélkül mindent meg kell tenni 
arra, hogy az igazság kiderüljön. Igen ám! De 
az igazság rég kiderült. Ma már minden tárgyi-
lagos itéletü ember tisztában van azzal, hogy a 
legnagyobb hypokrizissel sem lehet a kormányt 
ebben politikailag felelőssé tenni. Ha pedig ez 
így van, — aminthogy igy is van — akkor nincs 
tovább értelme annak, hogy ezt az ügyet a jövő 
milleniumig napirenden tartsuk azért, mert a szélső 
baloldalnak tetszik ez a szerep. Végeredményben 
a nemzetgyűlés az ország érdekeinek istápolására 
ült össze s nem azért, hogy abban a szociálisták, 
meg Pallaviciniék a maguk pártszempontjainak 
megfelelően játszadozzanak. Harmadik hónapja 
már, hogy egyéb sem került tárgyalásra a parla-
mentben, mint ez az ostoba ügy. Ideje lenne már 
annak, hogy olyan ügyek is előtérbe kerüljenek, 

Mikszáth Kálmán emléke. 

Ha nincs húboru s mindaz a sok szereu-
esetlenség, amely azéta ránkzuhant, Mikszáth 
Kálmánnak ma biztosan szép s?obr* állana Bud i 
pest valamely terén. A nemzet kedvelt nagy 
irója volt, népszerűsége tetőpontján, közvetlen 

1'ubileuma után halt meg, könyvei azóta is ál-
andó gyönyörűség forrásai az osztatlan egész 

magyar közönségnek, nagyságát nem vitatja 
senki, sőt a/, nőttön nő az emlékezetben, — 
csak a katasztrófális idők teszik érthetővé, hogy 
a kegyelet még eddig nem tudott látható jelet 
találni a maga kifejezésének. Most azonban en 
nek is elérkezett az ideje: Budipasten bizottság 
alakult közéletünk olyan kiválóságaiból, akik 
Mikszáthoz életében közel állottak, a nagy iró 
emlékezetének művészi emlékművel való meg 
örökítésére. 

Mit jelent Mikszáth a magyar irodalom-
nak ? Jelenti elsősorban a magyar elbeszélő kedv 
egészen egyéni kiáradását, amely a népmesék 
egyszerűségével, az igazi magyar ember életked-
vének jóizüségóvel, a zseni gazdag ragyogásá 
val kapcsolja az élet jelenségeit elbájoló törté-
netekké. Jelenti ezután az 1867 utár.i magyar 
ság közhangulatának, életfelfogásának, erköl-
cseinek, társadalmi életének megrögzített képét, j 
azt az elsülyedt magyar világot, melyet Mik-

amelyek az országnak is sürgősek és fontosak, i 
Mi, akik a vidéken élünk és akiket hidegen' 

hagynak azok a személyi társalkodások, amelyeket | 
a szélső ellenzék túlságosan komolyan vesz, jó 
hetek óta egyebet sem hallunk a magunk köré-
ben, mint azt, hogy legyen vége a komédiának. 
Az ország ideje egyébre szükséges, nem ezekre 
a folytonos egyenetlenkedő heccelődésekre. De 
szavaink egyúttal a kormánynak is szólanak. 
Hivatkozva arra az erélyre, amelyet a miniszter-
elnök, mikor arra szükség volt, mindig tanúsítani 
tudott, felhívjuk őt, illetőleg a kormányt, hogy 
vegye elő a legerélyesebb rendszabályokat arra 
nézve, hogy végre valahára vége legyen a frank-
vitának. Ha van mód a jelenlegi házszabályokkal, 
ha nincsen csináljanak olyanokat, amelyekkel ez 
az időpocsékolás azonnal beszüntethető legyen. 
Ez legyen a legutolsó szava a miniszterelnöknek 
a frankügyben. 

HIRDETMÉNYEK. 
A mezőrendőrségről szóló 1894 évi X I I . t. 

c. rendelkezései alapján a birtok határjelek 
minden évben kiigazitandók. Értesítem a birto-
kosságot, ho«y ezen törvényes kötelezettségek-
nek március hó végéig mindenki eleget tartozik 
tenni. Mulasztók ellen a kihágási eljárás fog 
megindulni. 

738 -926. A m. k.r. földxi v. min. idevo-
natkozó rendeletére hivatkozva, ez évben is kö-
teles most tavasz elején sz alma, körte, kajszin 
barack, cseresznye, meggy, szi'va és őszibarack 
fáiról az elszáradt ágakat, galyakat, leveleket, 
virágokat és termést, továbbá a fa darekáról és 
öreg ágairól az elváló cserepes kérget eltávolí-
tani, valamint azokat a mohától megtisztítani 
és az összegyűjtött hulladékot elégetni. A gyű 
mölcsfavédelmezéshez fűződő fontos közgazda-
sagi érdek teszi kötelezővé ezen védekezési mun 
kálatok azonnal megtörténő elvégzését mint az 
almnmoly, gyümölcap'més;:, varasodás és a bába 
szilva elleni védelem legelemibb követelményét 
melyet minden nagyobb szakértelem ós külön-
leges eszközök nélkül is mindenki elvégezhet. 

szátb Kálmán tartolt fenn számunkra és az el-
jövendő magyar nemzedék száméra, teljesebben 
és jobban, mert elevenebben es érdekesebben, 
mint bármely történeti könyv. Jelenti továbbá 
a ruagyar életbölcsességet, amely a világ dol-
gait, az élet kis és nagy bajait, az emberi er-
kölcsöket felülről, a humor szines üvegén ke-
resztül nézi, megragadja a szatirakorbáosát is 
és végigvág vele a bűnökön, az erkölcstelensé 
geken, fi közéleti korrupción, az emberek hiú-
ságain, de nora ismeri a pesszimizmus sötét vi-
aasztalanságát. Mikszáth a magyar mosolyt 
hozta be az irodalomba. Jelenti a magyar élet 
különös, vonzó és érdekes alakjainak egész nagy 
galériáját, amelyben helyet foglal jóformán min-
den tipus és társadalmi osztály : a palóc és sze-
gedi paraszt, a falusi kis nemesség, a vármegye 
urainak képsorozata, a parlamenti politikának 
változatos típusai, az arisztokrácia és az uj plu-
tokrácia, — Ferenc József korának egész Ma-
gyarországa. Ezt senki sem látta, senki sem 
figyelte olyan pontosan és senki sem rögzítette 
olyan plasztikus képekbe, mint Mikszáth. És 
végül jelent en a mindenek felett bölcs és gyö 
nyörködtető iró egy ser^g könyvöt: 

A jó palócokat, a Szent Péter esernyőjét, 
a Beszterce ostromát, a Noszty fiu esetét Tóth 
Marival, a fekete várost, az uj Zrinyiászt és a 
többit, amiket mind gyönyörűséggel olvastunk 

E'.en védekezési munkálatoknak el nem végzóee 
kihágást kép«z, 500.000 K-ig kiszabható pénz-
büntetéssel büntethető, azonfelül padig a ható-
sá? az irtást a mulasztó költségére elvégeztetni. 

18—1926. A mezőgazdiságról ós mező-
rend5rségről szóló 1894. évi X I I . t. c. 50. § a 
aUpján felbivon a birtokosságot, hogy a fák 
rügyeinek fakadási előtt, de legkóiőbb azoaban 
március végéig mindenki a belsőségekben, ma-
jorokban, szőlőkben, gyÜTillc4Ö8<jikb9n és ker-
tekben levő fáit és bokrait a kártékony hernyók-
tól, ill. hernyófószkektől és lepketoj ásóktól meg-
tisztítani, összegyűjteni ós elégetni köteles 6s a 
később mutatkozó hernvókat is magfelelő mó-
don pusztittni köteles. A feljelentett mulasztók 
ellen szigorú kihágási eljárás fog megindulni. 

2847—1926. Felhivom az érdekeltek figyel-
mét a „Borászati L%pokM cimü szőlő- és bor-
gazdasági szaklapra, anely minden szakmába 
vágó kérdéssel foglalkozik. 

2837—1926. Közhírré teszem, ho«y a tör-
vényhatósági utbiztosi próbaszolgálatra ujabb 
intézkedésig senki sem lesz felvéve, tekintettel 
arra, hogy a létszám meutelt. 

Közhírré teszem, hogy a rossz időjárás 
miatt elmaradt stájerházi ágfaárverést f. év 
március hó 23 án kedden és március hó 24-6o 
szerdán tartja meg a városi erdőgazdaság. 
Eladásra kerül 350 rakás kemény ágfa: nagy-
részt bükk. Árverés kezdete délelőtt 10 órakor. 
Gyülekező a Stájerházaknál. 

Felhívom az összes háztulajdonosokat, 
bogy házaik kéményeit mielőbb hozassák rendbe, 
hogy igy a kéményseprési munkálatokat a 
kéményseprők akadály nélkül teljesíthessék. 

Felhívom a politikai okok miatt Jugosz-
láviában letartóztatásban levő magyar állan-
polgárok kőszegi hozzátartozóit, hogy mielőbb, 
de legkésőbb f. h. 29 ig jelentkezzenek fogoly 
hozzátartozójuk érdekében Városháza 11 sz. 
szobájában. 

J ambr i t i Lajos polgAriue«t«r. 

és fogunk még sokszor olvasni. Ezek a köny-
vek mind élnek és élni fognak időtlen időkig. 
Érdekességük, költészetük friss humora nem 
őrlődött meg a nagy válságokkal és változások-
kal terhes évtized alatt. Vájjon ott van e ez a 
könyvsorozat minden magyar házban ? Ott kell 
lennie. Most van az ideje, hogy Mikszáth mű-
veiből, azok legjavából kiadjanak egy olyan 
sorozatot, melyben a legkiválóbb remekművek 
mind ott vannak s amely árával, terjesztési mód-
jával, külső kiállításával eljuthat minden ma-
gyar könyvespolcra. Uj nemzedék nevelkedett 
fel, amely még nem ismeri eléggé Mikszáthot. 
Módot kell neki adni rá, hogy megismerje. 

Jubileuma ünnepén Mikszáth Kálmán ezt 
mondta: Ugy nézzenek rám, hogy olyat látnak 
bennem, amilyet még talán nem is láttak : egy 
boldog embert. Mert én boldog vagyok I Való 
ban boldog volt, nem sikeróért, hanem szórt, 
mert megadatott neki a legszebb adomány : »z 
élet örömének élvezésére való képasség, az élet-
ben való hit. És megadatott az a költői erő, 
hogy ezt a páratlan adományát közölni tudja 
másokkal is, HZ egész magyar nemzettel. Érre 
ma nagyobb szükségűnk van magyaroknak, mint 
valaha; Mikszáth Kálmán, nagy tanítómeste-
rünk megtanít a legszükségesebb tudományra: 
szeretni az életet és bizni a jövőben. 

Srhőpfl in Aladár . 

Egyes szám ára 2000 korona 
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Figyelmeztetem saját jól felfogott érdeké 
ben a nagyközönséget, hogy amennyiben köré-
ben rendőrségre — vagy a rendőrségtestület 
tagjaira való hivatkozással, akár rendőrségi 
alkalmazottak, — akár a rendőrség testületén 
kívül álló egyének bármily rendőrségi célra 
(szaklapok, hangversenyjegyek stb.) gyűjtést 
folytatnak, vagy bármit árusítanak, ezt a kapi 
tánjaágon feltűnés nélkül és azonnal (esetleg 
távbeszélői ) közöljék, bogy az ily visszaélések 
még idejében megakadályozhatók és megtorol-
ható k legyenek. 

Dr. Halmay Gusztáv m. kir. rendőrtanácsos. 

Ipartestületi közlemények. 

A budapesti m. kir. állami felsőiparisko 
Jában f. évi junius ho 20 ától augusztus 7 éig 
terjedő 7 hétre, férfi- és nőiszabó s cipészipari 
mtbtertanfolyaojok tartatnak. A tanfolyamon 
részt vehetnek fiatalabb önálló iparosok ós 24 
évnél idősebb segedek. Tandíj 850.000 K. Az 
utazas, lakás éB élelmezésről a tanfolyamon részt-
vevők sajátjukból tartoznak fedezni. Jelentkezni 
lehet az ipartestületnél f. évi április l-ig. Bő 
vebb feivüagositás ugyanott nyerhető. 

A Budapesti Nemzetközi Vásár díjmentes 
látogatására es 50°/» os vasúti menetjegyek vat-
tására jogosító vasarigazolványok 40 000 k ás 
árban az ipartestületben már most válthatók. 

Ismételten felhívom a testület tagjait, hogy 
a foljó havi szegödéseket és szabadítások márc. 
bó 25-en délután 1 órakor eszközöltetnek. 

Dömötör Gyula ipartestületi elcök. 

H 1 K K J k . 
Szombathelyi kanonokjelöltek. Ilyen vonat-

kozásban három nevet emlegetnek beavatott kö 
rökben: Dr. Császár József szemináriumi igaz-
gatót, ilonii Bela Kemenec Ilögyészi plébánost 
és Kincs Istvánt, a mi apátplébánosunkat is. 

Hazaetafii jubileum. E ho 18 án tartották 
ezüstlakodalmukat Boldogfai Ilajgató József ós 
neje t>zul. Bierbauer Teréz Zalaegerszegen. A 
templomi aldast Beer Karoly uy. tábori lelkész 
adta a jubiláns párra az ottani plébániatemplom 
ban, aki őket 25 év előtt megeskette. 

Szent Benedek ünnepet a bencések az idén 
hétfőn ünneplik. D. e. fél 9-kor ünnepélyes s/t. 
mise a bei.cestemplomba, melyre a Bencés Diák 
bzoveisig tagjai, az OtlátUbok es ObiátaK, is 
hivatalosuk. 

Lelkigyakorlatot tartanak férfiak számára. 
A sztniUt/.íüekei Szigeti Ábel bencéstanár tartja 
a reálgimnázium dísztermében 22,23, 24-én este 
lel 7 urakor. — Ezúton is meghívjuk a Bencés 
Diákszövetséget, Obiátusokat, Népszövetségi ta-
gokat és minden satholikus férfit. 

Lelkigyakorlat nok szamara. A szent beszé-
deket tartju dr. Szunyogh Xavér bencéstanár a 
reálgimnázium dísztermében márc. 2G, 27, 28. 
és 2tí 6n d. u. ö órakor. Ezúton is meghívjuk 
a katb. Nóegyletet, Oltáregyesületet, Oblátákat 
ós minden kathoiikus nőt. 

Szent Benedek ünnepsly a közbejött aka-
dályok miatt vasárnapról áttétetett március 
26-ikere, csütörtökre. Este b órakor lesz a gim-
názium dísztermében. Programul: 1. Ének. 2. 
Oda Szett Benedekhez. Szavalj*: ltandweg 
Mihály IV. o. t. 3. Vetített képes előadás Szt. 
Benedek életéről. Tartja: dr. Szunyogh Xav. 
Ferenc tanár. 4. A kis testvérek. Szavalja Ila 
rangozö Ferenc VI. o. t. 5. A pápai himnusz. 
A szulöket és az érdeklődőket, az oblátus szö-
vetség és a bencés diákok egyesületének tag 
jait meghívjuk. 

Vallásos est. A ma este 6 órakor az evang. 
templomban tartandó vallásos est műsora azon 
keretek kozt mozog, mind az eddigiek. Közé-
nek után lesz egy magáuének, Hanély Flóra 
előad egy áriát Mendelsohn Elias-ából, azután 
felolvasás a gályarablelkészekről, majd a tem 
plomi énekkar énekel két szép darabot: a gálya-
rablelkészek imáját és egy böjti éneket Kárpáti-
tól. Imával és közéuekkel befejeződik az est. — 
Az offertorium a gályarablelkeszek emléktáblá-
jára van szánva. 

Uj gyárt akar létesíteni Eisner Kamill keresk. 
tanácsos Kőszewen. — Az uj gyár egyelőre 20 
munkást foglalkoztatna és kötött árut állítana 
elő. — A gyár alapításához a város segítségét 
is kéri. 

A kőszegi Betegház Egyesület a mult va-
sárnap tartotta meg Kincs István elnökletével 
a 93 ik évi rendes közgyűlését a Városháza ta-
nácstermében. A közgyűlésen Kincs István vá 
zolta az elmúlt év történetét és reámutatott a 
Betegházegyesületnek az elmúlt évbeni rendki 
vüli kedvező fejlődésére. Jelentette, hogy a nép-
jóléti minisztérium támogatásával minden való-
színűség szerint még ez évben megindulhat egy 
nagyarányú építkezés, mert az uj pavillon fel-
építése most már biztosítva látszik. Az egyhangú 
helyesléssel fogadott beszámoló után a köztíyü 
lés az 1926. évi jelentéseket és zárszámadáso 
kat hagyta jóvá és megadta a felmentvéjyeket. 
Ezután megválasztotta a közgyűlés 6 évre a 
igazgaióválasztmáuyta következő tagokból: Czeke 
Gusztáv kormányfőtanácsos, Freyberger Ferenc 
szappangyáros, Dr. Freyberger Jenő ügyvéd, 
Jambrits Lajos polgármester, Kincs István apát 
plébános, dr. Lauringer János főorvos, Lendvay 
Lajos gyógyszerész, Nagy Balázs főgimnáziumi 
igazgató, Nabrer Mátyás polg. isk. igazgató, 
Németh Károly igazgató, Opanszky Gyula cég-
vezető, Sulyok Ferenc gazdálkodó, Wurst Kamii 
gazdálkodó. — Az elnök indítványára a köz 
gyűlés jegyzőkönyvi k(szünetet mondott azon 
nemes, oufeláldozó szép munkáért, melyet a 
betegházegyesületben az eimult évben végeztek, 
mert hisz leginkább az ő emberfeletti munká 
juknak köszönhető a kórház szép anyagi és er-
kölcsi fejlődése. 

Ónnak nincs szükségé arra, hogy gyomor-
és bélbántalmaiból kifolyólag állandóan szen-
vedjen, amikor köztudomásu, hogy a világhírű 
és mindenki által legelsőnek elismert IGMANDI 
keserűvíz használata megszünteti a rendszerint 
a fenti bajokból eredő f e j f á j á s t , csökkenti a 
vérnyomást az agyban és meggátolja az ére l-
m e s z e s e d é s t . E m é s z t é s i z a v a r o k n á l 
éhgyomorra már fél pohár IGMÁNDI keserűvíz 
elegendő. 

Tavaszi női és férfi divatszövet 
Különlegességek megérkeztek Krausz 
József divatáruházába Kossuth L.-u. 2. 

Sziníeloadas a leanvgimnaziumban. Az ev 
leánygimnázium gr. Széchényi István önképző 
köre f. hó 10 án, kedden este G órakor az ár 
vizkárosultak javára előadta Ruttkuy Elemérne 
tanárnő gondos vezetésével Mikszáth : .Szent 
Péter esernyőjét". A dísztermet zsúfolásig meg 
töltő közönség elragadtatásának sokszori kife 
jezésével élvezte az előadást, mert a szereplők 
átérezve és átgondolva szerepüket, igazán ked 
vesen s ügyesen oldották meg feladataikat. A 
rendezést is maguk az önképzőkör tagjai látták 
el kitűnő ügyességgel, mert munkálkodásuk fo 
lyaaQáu önállóknak bizonyultak. A szereplők is 
többé-kevésbbé elsőrauguan állották mng helyei-
ket. — A díszletek Krampol Józsof festő szak-
szerű és ügyes kézimunkáját dicsérik. 

Hiányos informácio következtében egy vas 
tag sajtóhiba került mult számuukban az özv. 
Beyer Jánosné halálesetéről szóló hírünkbe, ki 
nek egyik fia, Beyar Jenő uem főerdész, mint 
az tévesen a hirben állott, hnnem valóságos 
főldmivelé6ügyi miniszteri tanácsus Budapesten. 

Az evang. népiskolában tartott március 15 i 
ünnepély szépen sikerült. A tanulók, ugy fiuk 
mint lányok, hazafias költeményeket szavaltak. 
Elhangzotta „Talpramügyar", „Magyar vagyok" 
„A rabmadár'" stb. A fény pontja azonban Orbán 
Károiy tanitó szép beszéde volt, mely a tanu-
lókra, mint a nagyközönségre mély banyomást 
gyakorolt. 

Művészi kertet tervez és alakit, gyümölcs-
fát, bokorrozsát, sorfát, cserjét minden mennyi-
ségben szállít Unghváry József faiskolája Cegléd. 
Árjegyzék, szaktinács ingyen. Budapesti irodája 
V I , Andrássy-ut 56. 

Iparengedélyt kert Albert István dr. volt 
rendőrfogalmazó „Általános iroda" gyakorlására. 
A kért iparengedélyt a városi tanács nem adta 
meg, mert ilyen ipart az ipartörvóuy nem ismer. 

ÉpüljÖD-e és hol a Juríaits szálloda ? Ezen 
cim alatt lapunk mult heti számában megjelent 
hirhez kívánunk néhány sorban hozzászólni. — 
Teljes egészében osztjuk a hirben foglalt azon 
véleményt, hogy a város nagy többsége által 
helyesnek elismert idegenforgalmi akciót minél 
előbb keresztül kell vinni és hogy ezt csak ugy 
tudjuk elérni, ha megfeleiő lakásokról, de leg-
elsősorbau egy modern szállodáról gondosko-
dunk. Ha ezt elértük, valószínűnek kell tartani 
az idegenforgalom emelkedését is. Tehát igenis 
építsünk szállodát, azonban felvetjük azt a kér-
dést, hogy okvetlen szükséges P, hogy a szál-
loda összekapC8oltassék, a „KulturházMzal és 
hogy más, könnyebben hozzáférhető helyen, csi-
nos park közepében nem volna e helyesebb a 
szállodát felépíteni ugy, ahogy ez más nyaraló-
helyen szokott megtörténni? Mennyivel jobban 
érezné magát az üdülni és pihenni vágyó nya-
raló árnyékos sétányok által övezett csendesebb 
szállodában ! Ugy gondoljuk, hogy nem ártana 
ezzel a témával is foglalkozni. A város pusztáu 
csak a lebontásra szánt Jesztl fele ház meg nem 
vétele által közel egy milliárdot takarított meg 
Ez az összeg oly tekintélyes, ho^y vele az uj 
szállodának jókora részét fel lehetne épiteni 
anélkül, hogy magára a telekre kellene ilyen 
nagy összeget áldozni, hiszen akárhová is épít-
jük a szállodát, maga a telek seholsem kerül-
het még megközelítőleg sem annyiba, mint a 
Jesztl-féle telek. A legsürgősebb a lakás illetve 
a szálloda-kérdesnek helyes megoldása, közben 
majd csak talá'ni módot a Kulturház ugyancsak 
helyes létesítésére is. 

Szülői értekezlet. A polgári fiúiskola március 
25 én, csütörtökön délután 3 órakor szülői érte-
kezletet tart és erre a szülőket, szállásadókat 
és a tanügy barátait ezúton is meghívja. Előadó 
Horváth István róm. kath. hittanár, aki a vallás-
erkölcsi nevelésről, dr. Pallér József v. t. orvos 
a csecsemővédelemről értekezik. 

Tavaszi női és férfi divatszövet-
különlegességek megérkeztek Krausz 
József divatáruházába Kossuth L.-u. 2. 

Az Intezet utca az egyedüli ut, melyen az 
alreáliskola járművekkel megközelíthető,' es te-
kintve azt, hogy ez az utc* nagy forgalmánál 
fogva rangban a harmadik helyen áll, előkelő 
idegenek kocsikon, autókon közlekednek rajta, 
feitetlenü! fontos volna annak aszfalttal való 
beburkolása é* u minduntalan keletkező sár ós 
pocsolyréteutől v«|ó megszabadítása. A kocsik 
és autók jobboldalt a házuk falait, baloldalt pe-
dig a szuk járdán járókelők ruháit fecskendezik 
tele sárral es piszokkal. Ajánljuk a városi kép-
viselőtestületnek ezzel a feltétlenül szükséges 
tárggyal komolyan foglalkozni. 

A Budapesti Nemzetközi Vasar kulturheta 
A mindig nagy külföldi látogatottságnak örvendő 
Budapes'.i Nemzetközi Vásár alkalmából ezidén 
a vá6ár vezetősége nemcsak a magyar ipar és 
kereskedelem fejlettségéről kiván teljes képet 
adni, hanem a magyar művészi kultura fejlett-
ségéről Í6. E célból máris tárgyalások folynak 
az irányban, hogy a m. kir. Operaház a vásár 
tartama alatt, nngyobbára magyar szerzők mű-
veiből, ünnepi ciklust rendezzen, valamint, hogy 
a megnyitás napját a filmharmónikus zenekar 
egy nagyszabású, úgynevezett „Messekonzertje 
tegye jelentős kultureseménnyó. Értesülésünk 
szerint a kezdeményezés az illetékes körök ré-
széről ra«y megértesre talált ós a legközelebbi 
szinügyi bizottság Í3 táruryalni fogja e kérdést. 
Hir szerint e művészi kulturhét alatt a legkitű-
nőbb magyar művészek fognak közreműködni. 

A Kereskedelmi Kör műkedvelői Zatsik Joci 
rendezésével április 10 én és 11-én a Mulató 
nagytermében színre hozzák Follius Aurélnak 
„Náni, a glogováci szép svábleány" c. énekes 
népszinművet a legjobb szereposztásban, melyre 
a közönség figyelmét már most felhivjuk. — A 
színpadi reklámhirdetések, — melyeket Karuer 
Nándor festő szépen kidolgozott, — ezen az 
előadáson lesznek először bemutatva. 

Tüzet jeleztek pénteken este a Széchenyi 
György-utcában, azonban mire a tűzoltók oda-
értek, a rendőrség behatolt a lakásba és a kályha 
mellett levő égő kosárnyi fát eloltotta. 

& legmakacsabb fejfájást is elmulasztja 
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Ipartestületi közgyűlés ma d. u. 2 órakor a 
•árosháza tanácstermében. 

Húsvéthétfőn az Óvoda Egyesület az Elité 
kávéházban teaestélyt rendez. 

A Kálvária kivllagitása. Arról van ugyanis 
»zó, hogy ugy mint a háború előtti években 
azokásban volt, minden pénteken este kigyuljuu 
a Kálvária templom tornyában egy lámpa, mely 
messze vidéken látható legyen tündöklő fényével. 
Ezen célra reflektorral ellátott acetilénlámpa 
szolgált azelőtt, de a szűkös viszonyok miatt 
be kellett szüntetni ezt a világítást. Most azon 
ban számos buzgó kathoiikus hivő lelkében 
megnyilvánult az a kívánság, hogy villanyvilágítás 
alkalmazásával ne csak a régi szép szokás té 
tessék lehetővé, hogy minden pénteken a Kál-
vária toronyból áradjon szét a tündöklő íény, 
hanem ugyancsak a stációk lámpáin, valamint 
a templom tizenkétégu csillárjában és a két 
mellékoltárnál is alkalmaztassék a villanyvilá 
gitás. E szép eszme megvalósításúért fáradhutlan 
eréllyel küzd elsősorban Maitz Lipót és Dóra 
Lajos polgártársunk. Lényeges eredményt biz 
tosit e törekvésben Eitner Gusztáv malomtulaj 
donos, a jótékonyság minden terén ismert nemes-
lelkü áldozatkészsége, amennyiben magára vál 
lalta az ársm ingyenes szolgáltatását. Most még 
hátra van a felszerelés tetemes, 6ok millióra 
rugó költsége, ezt adakozás utján kell megsze-
rezni. Meg is indult már a gyűjtés miniszteri 
engedéllyel. A gyüjttivek ugyarcsak Maitz Li-
pótnál és Dóra Lajosnál vannak elhelyezve. A 
jelzett célra szánt adomanyok oda irányitandók 
és lapunkban nyugtáztatnak. Ne mulassza el egy 
igaz kőszegi kathoiikus hivő sem, hogy anyagi 
erejéhez mérten elősegítse ezen magasztos vallási 
cél megvalósulását. Emlékezzünk vissza hitbuzgó 
elődeinkre, kik kezük verejtékes fáradságával 
hordták fel a téglát a templom megépítéséhez. 
Ha leheleéges volna még az idei nagyhét kez 
detéig nyélbe ütni a világító berendezést, ez 
gyönyörű megnyilvánulása volna annak, hogy 
a kőszegi katholiku*okban nemcsak, hogy nem 
halt ki őseink áldozatkész vallásos érzülete,sőt 
megerCsbödve került ki a világfelfordulás ziva 
tárából, tanúskodnék a feltámadás ünnepén grói 
Mikes János megyéspüspökunk szine előtt erős 
akaratunkról, hogy mindent véghez tudunk vinni, 
amit akaiunk, ezért hazánk is fel fog támadni, 
mert nem halt ki a mui nemzedékből a hit, a 
nemzeti keresztény eszme akadályt nem ismerő 
ereje. — 

Tavaszi női és férfi divatszövet-
Különlegességek megérkeztek Krausz 
József divatáruházába Kossuth L.-u. 2. 

A Király-völgyben levő nagy gesztenyefat 
telt firkálták nevekkel. A fa egyik oldalát le-
hántottak és odaírták a neveket, melyek leg; 
többje olvasható és igy megindul a kihágáei 
eljárás a fátrongálók ellen. 

A bozsoki jegyzői lak felépítését S/.ente 
Lajos szombathelyi építész kapta meg, mint leg 
olcsóbb ajánlattevő. 

A soproni Dalos sorsjegyek húzásáról a ki 
mutatás kiadóhivatalunkban betekinthető. 

Vakmerő betörő járt március 15-én délben 
félegy órakor Kopfstein Samu posztó és kelme-
festő főtéri üzletében. — Mig a család ebédelni 
ment emeleti lakásába, a bezárt üzletbe a la 
kás felől nyitvahagyott oldalajtón hatolt be a 
vakmerő betörő, aki a helyi viszonyokkal tel 
jesen ismerős volt. A kasszakezelésben — me-
lyen a kulcsok rajta maradtak — azonban na 
gyon járatlan lehetett az alkalomszülte tolvaj, 
mert még a kulcsokkal sem tudta felnyitni, mert 
benntörött a zárban és igy kénytelen volt a kis 
kézifiókban levő 4 millióval megelégedni. A kel 
lemetlen kundsaftot keresi a rendőrség. 

S z a b ó k figyelmébe ! A „Hunyadi 
Mátyás" m. kir. reálnevelő intézet gazdasági 
hivatala az intézeti növendékek részére kb, 350 
darab sötétkék zubbony elkészítését tervezi. 
Mind azon szabó-mesterek, kik a versenytár-

{yaláson részt venni óhajtanak az erre vonat-
ozó tájékoztatást 1926. évi március hó 25 én 

déli 12 óráig a külső kapusnál (hidnál) átvehetik 
és ugyanott a minta zubbonyt megtekinthetik. 

Sertesorbánc lépett fel a szomszédos bur-
genlandi Lantosfalva községben, viszont Hosszú-
szeghutáu pedig megszűnt s igy a zárlat fel-
oldatott. 

magasan földet emelünk köröskörül. Az ilyen 
darázsfészekbe ültetett burgonyában az 1-2 fokos 
fagy nem tesz kárt. A 3-5 fokos fagy azonban 
már kárt tesz benne, azért a burgonya kinőtt 
csirájának fele részét földdel kell betakarnunk, 
hoyy amennyiben a szabadon álló része mégis 
lefagyna, a további fejlődés ezen betakart rész-
ben történhessen. 

Anya, aki ét gyermeket szült agy évben. A 
jugoszláv megszállás alatt levő Bántornya köz-
ségben 1925 ben Miholics Istvánná nevű fiatal 
asszony 5 élő gyermeket hozott a világra. Január 
hónapban két leáuykát szült, december hónap-
ban pedig három fiúgyermeknek adott életet. 
Az iker leánykák azonban csak néhány napig, 
a 3 fiúcska pedig csak rövid pár óráig éltek. 
Igy tehát szegény anya nemcsak öt gyermeket 
szült, hanem ötöt temetett is egy évben. 

Kegyelem egy órával a kivégzés előtt. A 
lembergi törvényszék orvgyilkosság miatt golyó 
általi halálra Ítélte Zocha Albert földmivest. A1 

déli 12 órakor hozott Ítélet végrehajtását délu 
tán háiom órára tűzték ki. A siralomházban az 
elitélt meggyónt és olyan végrendeletet készített: 

amely szerint egétz vagyona az általa megölt 
Cfendőr családjára szállt volna. Két órakor az' 
államügyész és védő megjelentek a siralomház 
ban és közölték az elitélttel, hogy az eluök 
telefon utján ép az előbb kegyelmezett meg 
neki s igy a kivégzés elmaradt. 

Most jelent megl Feljegyzések a világhá 
ború vérzivataros napjaiból 1914 — 1918. Várady 
Géza pápai prelátus, ny. tábori főpap könyve 
40 képpel, 430 oldalon, az Apostol nyomda rt, 
kiadásában. A könyv 1914 tői 1918 ig évenkint 
külpn tárgyalja az eseményeket, Öambortól Var 
sóig, Tomasovtól Sedánig kísérhetjük a kiváló 
főpap írót nemes tevékenysége tanúiként és 
utunkban sohasem unatkozunk, csak tárulunk. 
Várady kitűnő és hézagpótló könyvét szerezze 
meg minden könyvtár és olvassa azt el minden 
magjar ember. A mű ára 95 ezer korona, bolti 
ára 140 ezer korona lesz. Kapható az Apostol 
nyomda rt. nál, Budapest, VIII, Horánszky- u. 20. 

Viragtenyesztés. Irta: Czapáry Bertalan, 
kertészeti igazgató. (318 o'dal, 2G2 képpel.) Meg-
jelent az OMGE könyvkiadó vállalata kiadásá-
ban. Ara: 100 000 kor. Kapható a .Pátria" iro-
dalmi és nyomdai r. t. nál, Budapest IX. , Üllői-
ut 25. és minden könyvkereskedésben. — A vi-
rágok világába, — abba az életbe vezet az iró, 
mely élet a legmagasabb és legtisztább szeretet 
vilagában létesül és mikor már bevezetett, nem 
zárja körül falakkal és kapukkal, hanem lebi-
lincseli lelkünket és onnan többé szabadulni 
nem tudunk. Aztán buzdít arra, hogy rendezzük 
be házunk tájékát kertté, ültesstink virágokat, 
fákut, cserjéket magunk köré s azután gondoz-
zuk, szeressük őket. — Megtanít a szerző a 
uiag elvetésétől kezdve minden mozzanatra, 
amik a szaporításra, a nevelésre, a gondozásra 
vonatkoznak, Azután beleilleszti az összes vi-
rágokat a kertbe, a virágágyakba, szobáinkba, 
ablakainkba és minden helyre, végül káros be 
hatásokról, az állati, rovar- és gombabetegsé-
gekről szól és megtanít a védekezésre és azok 
gyógyítására. 

A csiráztatott burgonya kiültetese. A korai 
burgonya tudvalevőleg előcsiráztatásban részesül 
és már csírázott állapotban kerül kiültetésre. 
Miuián az eredmény jóformán egyedül attól függ, 
hogy helyesen történt e a kiültetés, szükségét 
látjuk, hogy olvasóinkat a következőkre figyel-
meztessük. A kiültetésnek nem szabad tulkoran 
történnie és március vége előtt semmiesetre sem 
szabad azt megkezdeni, mert a csiráztatott bur-
gonya a fagy iránt rendkívül érzékeny. Akkor 
ültessük ki, amikor azon a vidéken a burgonyát 
vetni szokták. Nehogy pedig 1—2 fokos fiagy 
kárt tegyen benne, darázsfészekbe kell ültetnünk. 
Vagyis tehát a kiültetés helye körül lehetőleg 

S Z F O Z R T . 
Vasvári SE— Kőszegi SE bajnoki mérkőzés 
kerül ma délután 3 órakor lebonyolításra a sporttelepen. 
Vasvár csapata a tavaszi szezonban jónak ígérkezik, amit 
legutóbb aratott meglepetésszerű győzelme a ZSE felett 
is bizonyít. A KSE csapatának, tekintve tartalékos half-
sorára, kemény ellenfele lesz Vasvár csapata, ennek da-
cára a KSE győzelme valószínű. A KSE csapata követ-
kező összeállításban szerepel: Spindlbauer, Klazovits--
Pojdesz I., Schwarz — Rieglerl. Hribár, Riegler II.—Nóvák 
— Márkus—Háni Nemes. A bajnoki mérkőzés előtt Vj2 
órakor a helybeli Törekvés csapata játszik elómerkőzést 
a Vassurányj Leventekkel - Délelőtt 1

 ü 10 órakor pedig 
a helybeli Építőmunkások II.- Törekves II. csapatai ját-
szanak tréningmérkőzést. 

A legközelebbi intézőbízottsági gyűlés tekin-
tettel a csütörtöki ünnepnapra, szerdán este órakor 
lesz megtartva a Brader-vendégló külön helyiségében. 

Elmaradt barátságos mérkőzés. Hiába várta 
elmúlt vasárnap a KSE barátságos mérkőzésre a szabály-
szerűen lekötött SzSE kombináltat. Sem a csapat, sem 
semmiféle ertesités a vezetőség nagy meglepetésére nem 
érkezett. A KSE-nek meg sikerült szerencséjére a klub 
vendéglősénél az SzSE részére rendelt vacsorát vissza-
rendelni és igy az SzSF.-nek az érthetetlen es jogtalan 
meg nem jelenése folytán aránylag kevés költséget kell 

! viselnie. 

A sporttelep befásitáca. A KSE vezetösege 
azon kérelemmel fordult a városhoz, hogy fásitsa be a 
sporttelepet. Ezen elő kerites pótolná azután idővel az 
időjárás viszontagságainak kitett fakerítést, de meg a 
város érdekeit is szolgálná ezen befásitas, mert ezáltal 
a sporttelep sokkal szebb, parkszerű képet kapna. — 
Jambrits Lajos polgármester, mint mindig, ezutta' is párt-
fogásába vette a KSE kérelmét es a város vezetösege 
máris elrendelte, hogy a befásitás azonnal megtörténjen. 

A KSE intézöbizottsági ülése megválasztotta 
a fegyelmi és a csapatösszeállitó bizottságokat. A csapat 
összeállító bizottság tagjai Freyberger Ferenc ügyvezető 
elnök, Wáchter Walter főtitkár, Pogány Árpád tréner, 
Szabó Jenő intéző és Blazovits Gyula csapatkapitány. 
A bizottság ülését minden hét csütörtökjén >49 órakor 

(tartja az intéző bizottsági ülést megelőzőleg a klubhelyi-
ségben A fegyelmi bizottság tagjai a fenti csapatössze-
állitó bizottság tagjai, valamint id. VVachter Gyula, dr. 
Pallér József es dr. Fuchs Endre. 

A KSE résztvesz a DAC kupamérkőzésein. 
A KSE benevezett a győri Dunántuli Atl. Club által kiirt 

• kupamérkőzésekre, már csak azért is, mert a sorsolás 
1 szerint május 9-ig lejátszotta a KSE bajnoki mérkőzéseit. 

Nagyon megerősödött a KSE taglétszáma 
i az idén. A tagok száma 2G0-nál már jóval felül van Nem 
igen lesz még Kőszegen egyesület hasonló taglétszámmal. 
A tagok nagyszámú jelenkezése részben annak is tulaj-
donitható, hogy a KSE a tagok részére rendkívül nagy 
kedvezményeket leptetett eletbe. Mindenesetre kívánatos, 
hogy aki eddig még nem lépett be és a sportnnk kedvelője 
a belépesi nyilatkozatokat haladéktalanul irja ala, mert a 
nagy taglétszám egyik biztositéka a KSE anyagi es erkölcsi 
fejlődésének. 

— A KSE tennisz-szakosztály intézője, a fárad-
hatatlan Molnár József maris nagyban munkálkodik azon, 

| hogy a teniszpályák, e sportot kedvelők részére a leg-
' kifo'gástalanabb állapotban minél előbb rendelkezesre 
alljanak. A folyó évben mindegyik pályához egy-egy kis 
filagória is el fog készülni. 

— A KSE vivótanfolyama az elmúlt héten meg-
kezdődött. Elég szép számban jelenkeztek a tanfolyamra. 
Akik még részt akarnak venni, jelentkezzenek haladékta-
lanul a szakosztály intézőjénél, Kirchknopf Mihálynál. 
Hetenként kétszer van vivóóra, minden szerdán és pén-
teken este 7—S óráig a Trattner-féle vendeglőben. 
Itt közöljük a KSE azon intézkedését, miszerint a jelent-
kezők, amennyiben akadályozva volnának bármikor a 
megjelenesben, tartoznak ezt megelőzőleg bejelenteni 
Kirchknopf Mihálynál vagy telefonice (Freyberger 4, Mag-
pergetó 42 . Igazolatlanul távolmaradók tartoznak minden 
esyes esetben 10-20.000 koronát a KSE pénztárába befi-
zetni A vivótanfolyam május hó végéig van tervezve. 

É h g y o m o r r a 
már egy fél pohár Igmándi Sch midthauer 

v 1 1 á « h l r ü k e s e r ű v í z  

Jó é t v á g y a t , 
k e l l e m e s 

közórzóst ós 
m u n k a k e d v e t 

biztosit. 

K 
H O T E L P E D S I O D E m E T R O P O L E R B B R Z 1 R 

DómáncsBlum 
tulajdonosok. 

U S 
tu la jdonosok. 

A Südstrand legszebb pontján. 

A fürdőhely centrumából. Erkélyes szobák. Táncterem. 

KITŰNŐ FRANCIA MAGYAR KONYHA. 

ÁRAK 35 LÍRÁTÓL. 

F e l v i l á g o s í t á s s a l s z o l g á l : 

VÁROSI IRODA: BUDAPEST, FABANK, NÁDOR-U. 21. 
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Meghívó 

a Kőszegi Hitelszövetkezet 
f. évi március 29-én d. e. 11 órakor tartandó 

XIX. évi rendes közgyűlésére, 
melyre a t. tagokat tisztelettel meghívja 

Az igazgatóság. 
Tárgysorozat: 

1 Az igazgatósig javaslata es indokolása aM.kir. 
Pénzügyminiszter urnák 7<K>' 1925. P. M számú rendelete 
alapján készített 1925 január 1-i Felértékelt Megnyitó 
Mérlegről. 

2. A felügyelöbizottságnak ugyanezen tárgyban elő-
terjesztendő jelentése és javaslata 

3 Hatarozathozatal az igazgatóság és feliigyelő-
bizottság javaslata felett es a „Felértékelt Megnyitó 
Mérleg" megállapítása 

4. Határozathozatal az üzletrészeknek 10 Pengő 
névértékű üzletrészekre való összevonásáról 

5. Az alapszabályok 4. és 7 §-ának módosítása 
6. Az igazgatósag és felügyalóbizottsag jelentese 

a lezárt üzletévről 
7 Az 1925. üzletév zárszámadásainak előterjesztése 

a merleg megállapítása és a nyereség felosztasa iránti 
határozathozatal. 

8. Határozathozatal az igazgatósag és a felügyelő-
bizottság részére adandó felmentvény tárgyában 

A szövetkezet lejárt időtartamának ujabb meg-

állapítása. 10. Egy felügyelöbizottsági tag választása 2 évre 

Felér'ékelt megnyitó-mérleg 1925. január 1-én. 
V a g y o n : Pénzkészlet K 20,929.950 - P 2074 40, Ér-
tékpapírok K 99S.125 - P 79 85, Váltó K 31,000 670 -
P 2480-05, Folyószámlaadósok K 269,573 8*24 *= P 21505 88, 
Törlesztéses jelzálogkölcsön K 5032 = P —-41, Kamatozó 
jelzálogkölcsön K 37.700 = P 301, Kezességi kölcsön 
K 10.151 = P - 81, Lombard kölcsön K 15.510 P 124, 
Berendezés K 7236 »= P - '58. Összesen K 327,578 204 = 
P 26.206 23. T e h e r : Alaptőkék K 18,293.09* P 14Ö144, 
Nyugdíjalap K 459 232 P 36 74, Tőketartalék K 741 723 
« P 59-32, Takarékbetét K 212,366 330 = P 16 989 31, 
Folyószámlahetét K 91,679.542 P 7334 37, Átmeneti 
tételek K 907.161 * P72 57, Föl r.ern vett törzsjegykamat 
K 1,588 788 P 127 !0, Föl nem vett törzsbetétkamat K 
2 8 6 8 7 P 2 29, 1924. évi nyereségből kifizetett jutalékok 
és adományok K 1,513 649 P 121U9. Összesen K 
327,578204 = P 26 2C6 23. 

Mérleg-számla 1925. december 3I-én. Vagyon : 
Pénzkészlet K 122,457 125 P 97-6 67, Értékpapírok K 
632 325 P 50 58. Váltó K 518.401.000 P 41.47208, 
Folyószámlaadósok K 1,262.936.185 - P 101 034-01, Jel 
zálogkölcsön törlesztéses K 5032 = P —.41, Kamatozó 
jelzálog-kölcsön K 270n = P —-21, Kezességi 
kölcsön K 9751 = P 78, Lombardkölcsön K 1,115.510 
_ P 81 24, Berendezés K 5,862 336 - P 468 98. Összesen 
K 1,911. S 10.96* P 152 9" >4 K6. T e h e r : Alaptőkék K 
2bl 099 057 P 2 >.037 92. Tartaléktőkék K 1,200.955 
P 9606, Takarék es folyószámlabetétek K l ,598.044.58.*> -
P 127.843-57, Átmeneti tételek K 20,500.700 p 164') 06, 
Föl nem vett törzsjegy kamat K 53 918 P 4 31, Föl nem 
vett törzsbetetkamat K 12 111 = P —-97, Nyereség K 
40,399.638 P 3231 97. Összesen K 1,911.310 964 - P 
152 904 H6 

Eredményszámla It25. december 31-én. Vesz-
t e s é g : Kamatok K 60,111683 P 4»»S 93, Üzleti költ-
ség. tiszti fizetések, adók és adományok K 67,749.812 = 
P 5419 98, Nyereseg K 40,399 638 = P 3231 97 összesen 
K 168,261.033 P 13 460 88. N y e r e s é g : Kamatjöve-
delmek K 120,737.046 — P ;h>58-96, Vegyesdijak és juta-
lékok K 47,623.987 - P 3801-92. összesen K 168,261.033 

P 13,460 88 

Kőszeg, llJ25. december 31 A felügyelőbizottság. 

A mérleg és eredményszámla 8 nappal a közgyűlés 
megtartasa előtt az intezet helyiségében közszemlére ki 
van téve. 

Meghívó 

a Kőszegi Hegyforrás Szikvizgyar Reszvenytárs. 
1926. évi március hó 29-én délután 3 órai 

kezdettel az ipartestület helyiségében tar tandó 

rendes évi közgyűlésére. 
Tárgysorozat 1. Az igazgatóság javaslata és a 

felügyelőbizottsag vonatkozó jelentése alapján a felérté-
kelt 1925. evi megnyitó-merleg megállapitasa. 2. Az igaz-

i gatósag javaslata a részvenyek névértékének megállapi-
í tása és összevonása tárgyában. 3 Az alapszabályok 4., 
11. és 18. 4j-ainak módosítása. 4. lgazgatósagi és fel-
ügyelöbizottsági jelentés a lefolyt uzletévről; a záró-
mérleg, veszteség-nyereség-számla megállapítása és a 
tisztanyereség hovaforditása iránti javaslat. 5. A felment-
vénv iránti határozathozatal. 6. Hét igazgatósági, három 
felügyelöbizottsági és két ellenórr.őbizottsági tag válasz-
tása. 7. Esetleges indítványok. 

Az alapszabályok 15. §-a értelmében indítványok a 
közgyűlést megelőzőleg 3 nappal az indítvány tárgyának 
megnevezésével az igazgatóság elnökénél Írásban beje-
lentendők A 16. § értelmében a közgyűlésén csakis oly 
részvenyes gyakorolhatja szavazati jogát, aki részvényét 
a közgyűlést megelőzőleg 3 nappal a társaság pénztáránál 
szelvényeivel együtt letette 

A felügyelobizottság által megvizsgált mérleg, ves/.-
teség-nyereség-számla a társaság pénztáránál felfekszik 
és betekinthető. 

1925. január l-i felértékelt megnyitó-mérleg. 
V a g y o n : Készpénz 2,032.3 Ok. 162 58 p Házingatlan 
100,000.000 k. ~ 8000 — p. Jéggyári és szikvizgyári be-
rendezés és gépek 98 603,05!» k. 7888 24 p. Lófogat 
5,000.000 k - 400--p. Szikvizkészlet 12O.0O0 k . 9 . 6 0 p. 
Pénzintézeti betétek 20,886.000 k. 1670 88 p. Összesen 
226,641.360 k. 18.13130 p. — T e h e r : Részvénytőke 
187,500.000 k. 15.000 p. Tartalékok 31,551 k. = 2 53 p 
Kölcsön 12.000 k. - 0 96 p. Nyugdíjalap 10 030 k. 0 80p. 
Kölcsöntörl. alap 20.000.000 k. - 1600- - p. Ki nem fize-
tett osztalék 313.425 k - 25 07 p. Átmeneti számlán 
18,774 363 1 501 ".14 p. Összesen 226,641.369 k 18.131-30 p. 

1925. december 31-i záró-mérleg. V a g y o n : 
Készpénz 882 050 k. , 70 57 p. Házingatlan 100,000.000 k-
- 8000 - p Jéggyári és szikvizgyári berendezes és gepek 
98,603.059 k. 7888 24 p. Lófogat 5.000 000 k ^»400 - p. 
Szikvizkészlet 460 000 k. 36 80 p. Szénsavkészlet 
2,100 000 k. 163-p Ásványvizkészlet 21.000.Q0O k. 
1680 - p. Letet 12,000 000 k. 960 - p. Összesen 
240,045 10H k. 19.203 61 p. - T e h e r : Részvénytőke 
187,500.000 k « 15.000 p. Tartalékok 31551 k. * 2 53 p. 
Nyugdijalap 10.030 k. = 0 80 p. Kölcsön töri. alap 
20,000 000 k 1600'— p. Kölcsön 13,872.000 k 1109 76 
p. Fel nem vett osztalék 3,496.885 k — 279-75 p Nye-
reség 15,134.643 k. - 121077 p. Összesen 240,045 109 k* 
- 19.203 61 p. 

1925. december 31-i veszteség-nyereségszámla. 
V e s z t e s é g : Szénsav 12,073 920 k. 965 91 p Adó 
35,994 440 k. = '2879 56 p. Fizetések 76,821.000 k. ^ 
6145-68 p Adományok 6,500.000 k - 520 - p Költségek 
114,518.510 k • «l6l-4* p. Nyereség 15,134.644 k —• 
1210 77 p Összesen 261,042.513 k 20.883 40 p. — 
N y e r e s é g : Áthozat 1924-ről 28.163 k — 225 p. Kamat 
3,986.750 k. - 318-86 p. Málnaszöro 264.tl00 k 2116 p 
Szikviz és ásványvíz 242,720.000 k. 19.417 63 p Vegyes 
bevétel 14,044 000 k. = 1123 .50 p Összesen 261,042.513 k 
- 20,883-40 p. 

Kőszeg, 1926. március 19-én. 
Az igazgatóság. 

Fenti megnyitó-mérleget, záró-merleget, veszteség-
nyereség-számlát átvizsgáltuk és mindenben helyesnek 
találtuk. 

Kőszeg, 1926. március 18-án. 

A felügyelőbizottság. 

Cipők Bigj uliutskbia! 

G y e r m e k c i p ő k b . r n . v f e k e t e m á r 65.000-töl 
Nöi cipők „ „ 180.000-töl 

»f 

Luxus-,házi- és strapacipökben nagy készlet 

Fried Gyula 
eipöáruháza K ő s z e g , Főtér. 

Tavaszi felöltük Nöi tavaszi kabátok 
Gyermek ruhák 

minden nagyság és minőségben Schwarznál. 

Vendéglő megnyitás! 
A Kossuth Lajos-utca 7 számú volt Mohr-féle 

üzletet teljesen átalakítva megnyitottam, hol a bor 

nagybani árusítását is tovább folytatom. 

Számos pártfogást kérve maradtam tisztelettel 

BalJauf Károly, vendéglős. 
Csinos, kisebb családiház 
alápincézett, jó állapotban kiskerttel e l a d ó . 

Bővebbet lapunk kiadóhivatalában. 

Kert j u t á
3

n y
é ° v s r e á r o n bérbeadó. 

Cim a kiadóhivatalban. 

Bérbe vennék 
szántóföldeket, réteket. Cim a kiadóhiv.-ban, 

Elköltözés miatt 
március 25-től eladásra kerülnek : bútorok, ruhák 
és fehérnemfiek, függönyök, szőnyegek, képek, kép-
keretek, nippek és sok mindenféle há i i i ngóságok . — 

Király-ut 78 sz. 

Gyöngyös-utca 9 sz. ház 
(emeletes) e J a d ó # 

Kfcy jókarban levő könnyű futószekér 
(kétfosratra) jutányos áron p'acH. Cim : Kőrzng, 

Király ut 76 szám. 

BUDAPESTI 

NEMZETKÖZI VÁSÁR 
1926. ápr i l i s 17 - 2 6 - i g . 

Rendezi a 
Budapesti Keresk. és Iparkamara. 
VAmszabadraktár. A legjobb ela-
dási alkalom. Áru-és személyszál-
lítási kedvezmények a bel-és kül-
földi vasút- és hajó-társaságoknál. 

Vlzumkedvezmények. 

Központi iroda : Budapest V. ker. 
Szemere-utca 6. 

Tb. képviselet: Ipartestület elnök-
sége Kőszeg. 

Ilyen még nem volt! 

tgy drb. 1Q.Q00 koronás 

H A D V I S E L T 
sorsjeggyel nyerhető 

100 kiló arany, ezüst es brillians 
ékszer. Ezenkívül még 35 főnyere-

mény és 5150 kisebb nyeremény. 

Húzás: április 10. 

Orient Szálloda 
Budapest, Dohány-u. 40. 

(Rókus-kórház templomával szemben) 

Szobáink árát mélyen leszállítottuk. 

Fűtést nem számítunk. 

R < H a r w r t * * 

Az alsó réteken a doroszlói 
határnál fekvő 2314 • öles r é t 
f. hó 28-an dalutan 3 orakor Per-
kovits János vendéglőjében magán-
árveróa utján el fo? adatni. 

ad. 58/1924 h. sz. 

Árverési hirdetmény. 
Közhírré teszem, hogy a néhai özv. 

Arthoffer Ferencné kőszegi volt lakósok 
hagyatékába tartozó, a kőszegi 3382 sz. 
tjkvben A-586 hrszám alatt irt Pamer-
utca 8/a házszámu felház az örökösök 
megkeresése folytán az általam 

1926. március 21-én d. u. 3 órakor 

Kőszegen a hív helyiségemben megtar-
tandó önkéntes nyilvános árverésen a 
legtöbbet ígérőnek eladatni fog. Az ár-
verési feltételek irodámban a hív. órák 
alatt megtudhatók 

Kőszeg, 1926. évi március 12. 

Dr. Halik Miksa, 
mint PFErFEl. jANOS kőszegi klr. 
közjegyzőnek a szombathelyi kir. 
közjegyzői kamara tiO-192! számú 

végzfsével elismert helyettem 

Műsor: Vasárnap, március 21-én 

Akit megölt a szerelem 
Történet napjainkból 6 felvonásban. 

A főszerepben 
Midlan Cooper és Max Olass. 

Mister Edison 
Burleszk 2 felvonásban 

Műsor: Csütörtök, március 25-én 

A 

H Ő S T E N O R 
Filmjáték 6 felvonásban. 

A főszerepben 
H E N N Y P O R T É N . 

És a kisérőmüsor. 

ad. 38-1926 ügysz. 

Árverési hirdetmény. 
Közhírré teszem, hogy a Horváth 

Kálmánne, szül Csupik Róza illetve Hor-
váth Kálmán adai lakósok tulajdonát ké-
pező a kőszegi 4478 sz. tjkvben irt Kays-
rál-u. 2 a sz. egyemeletes lakóház fu. n 
Marton-villa^ valamint az ugyanezen tjkv-
ben A—27rt7 hrsz alatt irt csóí-utnál A. 
dűlői 468 négyzetöl és A 2839 hrszám 
alatt irt rövid Gubahegyi dűlői egy kat. 
hold 581 négyzetöl kiterjedésű szántó-
földek a tulajdonosok megkeresése foly-
tán az általam 

1926 évi március 28-án d. u. 3 órakor 
Kőszegen hiv. helyiségemben megtartandó 
önkéntes nyilvános árverésen a iegtöbbet 
ígérőnek eladatni fognak. Az árverési fel-
tételek irodámban a hivatalos órák alatt 
megtudhatók. 

Kőszeg, 1936. március 17-én. 

Dr. Halik Miksa s. k. 
mint Pfeffel János kőszegi kir. közjegyzőnek 
a szombathelyi közjegyzői kamara fiO/1921 

stámu vi4gzé»<veí elismert helyettese. 

B u t o r á r v e r é ^ . 

Külföldre költözésért antik 
bútorok, perzsaszőnyegek, füg-
gönyök , festmények, kereszt-
húros zongora, modern ebédlő 
és szalon 

március 25-én csütörtök dé lu tán 
3 órakor Várkör 34 I. em. 

önkéntes árvoréaoi eladitnak. 
Megbízható vevő e'őhgííel is 

vásárolhat. Előzetes megtekintés 
szerdán déluiáo. 

Nyomatott Hónai Frigyes könyvnyomdájál ... kős^Ken. 

t 
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