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Pallavicini mesterkedései. 
Az utóbbi időben őrgróf Pallavicini György 

nagyon sokat beszéltet magáról. Egyike azoknak 
az embereknek, akik politikai és közéletünket 
meglehetős passzivitással nézik s bár a választások 
alkalmával idejekorán szoktak jelentkezni man-
dátumért, a törvényhozói kötelességeknek csak 
olyankor szoktak eleget tenni, amikor személyi 
torzsalkodások kerülnek előtérbe. Mert hát kell-e 
tipikusabban személyibb torzsalkodás, mint a 
frankügy, amelyet az ország dolgozó népe réges 
régen un és utál, de azért a dillettáns politikusok 
kezében állandó ütőkártya akar lenni a kormány 
ellen. Ennek a pár urnák, akik Pallavicini szű-
kebb környezetéhez tartoznak, nem tudni mi ok-
ból rögeszméjükké vált, hogy a frankhamisítás 
ügyében még sok kihasználatlan s szerintük a' 
kormány ellen szegezhető mozzanat van. Kar-
öltve a szélső baloldali ellenzékkel, illetve a szo-
ciálistákkal, megint politikai teritékre hozzák 
annak már sokszor letárgyalt részleteit, nem tö-
rődve azzal, hogy e kérdés napirenden tartásá-
val ujabb és ujabb tőrt döfnek az ország be-
csületébe. 

Tagadhatatlan ugyanis, hogy az ország gaz-
dasági érdekeinek nagyon sokat ártott a frank-
ügy. De feltesszük azt a kérdést, hogyha ez a 
szerencsétlen biinügy mindjárt kezdetekor a bíró-
ságok elé utaltatott volna, anélkül, hogy a kor-
mány politikai felelősségét igyekeztek volna bele-
fújni, akkor is oly figyelemmel kisérte volna 
ennek fázisait a külföld közvéleménye? Egész 
biztos, hogy nem. Valószínűleg a franciák figye-
lemmel kisérték volna a nyomozat fejleményeit, 
talán direktívákkal is szolgáltak volna a hatósá-
goknak, de az kétségtelen, hogy politikai inci-
denssé fel nem fujt alakban aligha foglalkozott 
volna vele annyit a külföld. Hiszen az ügy első 

A halál. 
To be or not to be that is the qurstion . . . i Hamlet). 

Nér.a ragyogású csillagmyriadok, 
Szivemmel szememben tekintek fel rá tok! 
Lángoló betűi az örök rejtélynek, 
Amelyek fenséges kék homlokán égnek. 
Mi légyen e titkos Írásnak értelme. 
Nem fejti meg soha az emberi elme. 
Soha senki annak kulcsára nem talál, 
iWert a kulcs örökös őrzője a halál. 
Te vagy véges létünk rettegett hatara, 
A nagy Ismeretlen kapuja és zára; 
Az enyészet mindent elnyelő örvénye, 
A nagy természetnek rettentő törvénye. 
Te vagy a mindenség kohója, tégelye. 
Mely tünő s születő formákkal van tele 
Hóhér vagy, vagy mentő, démon-e vagy nemtő, 
Egy-egy ezek közül avagy mindaket tő? 
Veg vagy-e vagy kezdet, hajnal-e vagy alkony, 
Ujraébredés-e vagy örökös álom ? 
Álom volt életünk, ha ébredés vár ránk, 
S ha a halál á lom, új éltet á lmodnánk? 
Tilalomfa vagy tán két világ közt állva, 
Mely a létcntúlra az útat elá l l ja? 
Avagy útmutató magasabb szférákba, 
Földi rabságtól ment jobb lelkek számára ? 
Tán egészben véve oltárnak hinnélek, 
Melyen áldozatként elhamvad az elet. 
Vájjon Phönixként e tűzben megifjodva, 
Új és szebb lét vár rank földi márt írokra? 
Bármi légy is halál, az az egy bizonyos, 
Bár szaz arcot mutass, de nem lehstsz gonosz ; 
Mert örök törvénye minden földi létnek, 
Nem lehet munkája Lucifer kezének; 
S földi szenvedesink örömtelen utja 
Csak a Nirvánának rút ölébe futna? 
Feleletül létünk sötét éjjelébe 
Belétekint némán az öröklét képe ; 
S míg valónkat vonzza a misztikus távol, 
Álomszerű sejtés rezzen rajtunk á l ta l ; 
S szivünknek, lelkünknek parányi világa 
Jól sejti, hogy onnan nem lehet kizárva. 

Száva J á nos . 

stádiumában, amikor a szélső ellenzék még nem. 
eszmeit reá. hogy ebből politikai tőkét kovácsoljon, 
ez volt e dolog menete. S csak hetek múlva a 
magyar parlamenti botrányok után kezdtek erről 
a dologról egyáltalában megemlékezni a külföldi 
újságok. Ezt bárki konstatálhatja, aki fáradságot 
vesz magának arra, hogy utólagosan revizió alá 
vegye a külföldi lapok közleményeit. De hát mire 
valók Pallavicini és titokzatos társai, ha nem arra, 
hogy gyűlölködő bosszúvágyuk kielégítésében, 
mitsem törődve nemzeti érdekekkel híresztelni 
kezdjék a kormány politikai felelősségét, tápot 
adva lesben álló ellenségeinknek. Különösen, a 
mikor a grófi elvtársaknak segítségére rohannak 
a szociálista elvtársak is, akik sohasem húzódnak 
el onnan, ahol a nemzeti társadalom különböző 
felfogásai püfölik egymást. 

Pallavicini a minapában súlyosan kompro-
mittálta önmagát akkor, amikor pozitív alakban 
elhangoztatott vádjait még csak megközelítően 
sem tudta bizonyítani. Ezzel a tényével eljátszotta 
azt a jogot, hogy politikai hitelképességére komoly 
ember adhasson valamit. Egészen biztos, hogy 
ez az eset újra ismétlődni fog, amiből nagyobb 
baj bizonyára nem lesz, legfeljebb annyi, hogy a 
nemzeti közvélemény teljesen izolálni fogja Palla-
viciniék politikai társaságát. 

Egyről-másról 
Sokat irnak és beszélnek Kőszegen mos-

tanában az építendő modern szállodáról és ezzel 
kapcsolatban a nyaralási akcióról, a nyári, eset-
leg téli idegenforgalomról. Az elmúlt évben ke-
resztülvitt nyaralási akció kétségtelenül megmu-
tatta, hogy megfelelő propagandával igenis lehet 
Kőszegre nyaralókat hozni. De ez természetes is, 
mert a mai csonka Magyarország nagyon szegény 
hegyekben és Kőszegnek kies vidéke, nagyszerű 
levegője, majdnem egyedülálló. Ha Kőszeg min-
den illetékes tényezője összefog és sikerül a terv 
„Kőszeg mint olcsó nyaralóváros", akkor az ered-
mény nem is maradhat el. Kőszegre nem a fél-
világ, nem a dúsgazdagok, nem az arisztokrácia 
jönne, hanem a szolid polgári elemek, nyugdija-
sok, főtsztviselők stb. Ki lehet elégíteni ezen 
rétegek igényeit Kőszegen. Igaz, nem azokkal a 
lakásokkal és szobákkal, amelyek az elmúlt év-
ben állottak a nyaralási akció rendelkezésére. 

Mindenesetre kell egy modern szálloda és 
ezt a kérdést valahogyan meg kellene oldani. De 
persze, amig ez meg lesz, addig is tenni kell 
valamit. Megoldható volna addig is egy esetben 
a nyaralók megfelelő elhelyezése. Kőszegen nem 
csak nedves lyukak vannak, van elég tűrhető 
szoba és lakás is. Polgári és tisztviselő családok 
lakják ezeket legnagyobbrészt. Félre a szégyen-
kezéssel. Adjanak ki ezen családok csak egy-
egy szobát és meg van oldva a gordiusi csomó. 
Ausztriában évtizedek óta minden kis városkában 
igy szokás. Vezessük be mi is. Mindenki jól járna ( 

vele, a kiadók, a nyaralók és itt volna „Kőszeg 
mint nyaralóváros*. Persze szükség volna ausz-
triai szolid árakra, vagy legalább is arra, ha va-
lamiben megállapodunk, azt be is tartsuk. Az 
elmúlt évben biz' előfordult, hogy a bemondott 
jó lakás ára hamar a duplájára szökött, ha sok 
volt a jelentkező. Ilyesminek nem szabadna még-
egyszer előfordulni. 

Messze van még azaz idő, amikor gyönyör-
ködhetünk az uj, vagy átépített modern szállóban. 
Mi jó kőszegiek csak a tervekben gyönyörködünk, 
vagy talán már ezeken is összeveszünk. Modern 
szanatórium, szálló, kulturház, szinház vagy csak 
legalább egy jó moziépület, hol vagytok ti mind 
az álmok birodalmában még ! — Hisz amink van, 

azt is elvonjuk hivatásától! — Van végre egy 
nagyszerű kaszinóhelyiségünk, most ha igaz, a 
Posta, illetve az Állam megvette az épületet. Egy-
részt talán örülnük kellene, hogy végre pxirt 
látunk e koldus városban. De akkor megint csak 
arra kell gondolnunk, hogy mégsincs ez igy rend-
ben. Különösen, mikor arról is hallani, hogy más 
állami hivatalok is esetleg ugy nyernek végleges 
elhelyezést, hogy kőszegi házakat vásárol meg 
az állam örökáron. Ez nem szanálás! Régi épü-
leteket csereberélni, lakókat talán még maid ki 
is dobni ! Szanálna az állam, ha uj épületeket 
emelne hivatalai részére. Mindjárt enyhülne a 
kőszegi nagy munkanélküliség, szegénység, pénz-
telenség, ha pl. az Állam uj Postapalotát, járás-
bíróságot, Állampénztárt építene s valószínű, hogy 
pénz sem kellene több hozzá. De ugylátsztíc, 
ezek is csak ábrándok. A végén még a Járás-
bíróság sem épül fel, hanem a mostani bérelt 
épületre húznak rá egy emeletet. 

Kőszegen minden megtörténhetik, ezt be it 
bizonyíthatjuk mindjárt. Joggal kifogásolja min-
denki, turista, nyaraló, kőszegi benszülött egy-
aránt az ó-házi romhalmazt. Nekünk az ujjunkat 
sem kellene talán megmozdítani és meglehetne 
e kérdést oldani. Az elmúlt évben a Magyar 
Turista Egyesület kirándult Kőszegre. Itt voltak 
a vezetőségből is sokan, ó k jelentették ki, nem 
kell semmit sem csinálnunk, mint egy kicsit össze-
fognunk. Kimondani valamiféle közösséget a 
Magyar Turista Egyesülettel a Kőszegi Turista 
Egyesületnek és a Magyar Turista Egyesület ga-
rantálná az ó-ház felépítését. Megmozgatják szer-
vezeteiket, befolyásukat. Ki tudnak talán az ál-
lamtól is hozzájárulást eszközölni és ha máskép 
nem megy, országos akciót indítanak. A Magyar 
Turista Egyesület hatalmas testület. Elveszítette 
a Kárpátokat, fő kirándulóhelyeit. Ki csinálhat 
nagyobb reklámot, propagandát, idegenforgalmat 
Kőszegnek, mint egy ilyen testület. Ő benrük 
meg is van a jóakarat. Az elmúlt évben a város 
vezetői, de meg mások is, be is ígérték a M. T. E.-
nek, hogy garantálják valamilyen közös műkö-
dési alap megteremtését. Az idén húsvétkor le is 
akartak jönni mindkét napra vándorgyűlést tartani. 
A hivatalos lapjuk már hirdette is. De Kőszegről 
nem reagált senki. Elmaradt megint minden. Kő-
szegen alszunk és legfeljebb, ha ábrándozunk. 

Van egy nagyon jó városi zenekarunk és 
egy fáradhatatlan, ambiciózus karmesterünk, Ko-
váts Ferenc. A fúvós zenekar már nagyon rossz 
állapotban volt, hamis hangszereit a város és a 
társadalom áldozatkészségéből sikerült az elmúlt 
télen rendbehozatni. A kőszegi közönség meg-
állapíthatta a husvétvasárnapi térzenén, hogy a 
zenekar most tényleg nagyon jó. Megállapította 
azonban ezt egy arra hivatottabb szerv is, a bi-
zottság, amely előtt Szombathelyen vizsgázni kel-
lett egy ujabb rendelet értelmében a kőszegi vá-
rosi zenekarnak is. Ez a bizottság, amely bejárta 
égési Magyarországot, ugy találta, hogy a kő-
szegi zenekar egyike a legjobbaknak a vidéken. 
Ennek tényleg örülhetünk. De ugyanez a fenti 
rendelet megint válságba is hozta zenekarunkat, 
mert oly magas dijakat kellene fizetni az összes 
tagoknak, amelyet azok el nem bírhatnak, mert 
nem áll semmiféle arányban csekély keresetükkel 
Meg vagyunk győződve, hogy a város polgár-
mestere megfogja találni a kiutat és most, mikor 
tényleg jó a zenekar, nem engedi azt szétmenni. 
Sőt azt is biztosra vesszük, hogy a tavaly ki-
látásba helyezett zenepavillon is rövidesen elké-
szül. Egy csinos, nyitott, ízlésesen elkészített pa-
villon csak emelné Kőszeg nyaralóváros jellegét. 

Összeköttetéssel sok mindent el lehet érni. 
Halljuk, hogy állami hozzájárulással a leánygim-
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názium még a folyó évben két tenniszpályát épit. 
Csak örülni lehet annak, — ha ezen szép -és 
nemes sport minél inkább elterjed és üzése le-
hetővé vállik Kőszegen. De jó volna, ha a hely-
beli polgári fiúiskola is megfelelő összekötteté-
sekre tenne szert, mert ha már sportért az állam 
áldozatot hoz, akkor legelsősorban Kőszegen a 
polgári fiúiskolának kellene egy tornaterem léte 
sitését lehetővé tenni, mert nemcsak kőszegi 
szempontbol, de mindenkép nagy baj az, ha a 
mai csonka Magyarországon egy fiúiskolának nincs 
megfelelő helye a testedzésre. 

Nagy a pénztelenség, de a kulturára azért 
még mindig elő tudták teremteni a pénzt a jó 
kőszegiek. Most ezt is megtakaríthatjuk. Nincs 
mire kiadni. Még nemrég hangversenyek, előadá-
sok, szinház, stb. egymás hegyén-hátán voltak, 
ma majdnem teljes a csend. Sőt feltűnő, hogy 
mig máskor Vasmegyében Kőszeg volt mindig 
az első hely, ahova jó társulatok jöttek, ma hall-
juk, olvassuk, hogy igazán kulturát terjesztő szín-
házi alakulatok, mint a Thália és az Országos 
Kamara Színház, egész Vasvármegyét végigjár-
ták. Kőszegnek feléje sem néztek. Mindenesetre 
érdekes egy tünet. Mindkét színtársulat még csak 
a közelmúltban volt nemcsak Szombathelyen, 
hanem Körmenden, Celldömölkön, Sárváron, sőt 
a Kőszegnél háiomszor kisebb Szentgotthárdon 
is. Mi ez? Kőszegre nem mernek jönni ? Minden-
esetre van benne valami. Az elmúlt ősszel egy 
elég jó színtársulat volt Kőszegen, Heltay bajai 
színtársulata. A tanulság, amit akkor a közönség 
és a színtársulat egyformán levont, az volt, hogy 
fel kell támasztani ugyancsak mély álmából a 
valamikor nagyszerűen működő Szinpartoló Egye-
sületet. Az illetékes tényezők is megígérték ennek 
összehívását, de csak az Ígéretnél maradt. Alszik 
a jobb sorsra érdemes Szinpártoló Egyesület is. 

Álom, mély álomba merül mostanában megint 
ugylátszik minden itt Kőszegen. Jó volna, ha 
olykor felébrednénk és fantasztikus tervek helyett 
megvalósítanánk nem nagy anyagi áldozatokat 
követelő, kivihető dolgokat és feltámasztanánk 
jobb napokat látott egyesületeinket. F. F. 

J[\őbányai tf)t?éhct? s o r 
frissen csapolva állandóan kapható 
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Közhírré teszem, bogy Kőszeg szab. kir. 
város erdőtfrtzdnsftga, az Alsóerdö 13. tag „bu 

erdőrészle! 1920. evi vápásában, fenyőépületfára 
és rönkre f. évi május 3 án délelőtt 10 órakor 
árverést tart. Gyülekező a vágásban. 

Felhívom mindazon földtulajdonosokat, 
kiknek földjük a k*szPííi Puckel, Keiter, Gern, 
R ' m r r es l'u'ger düílőb»'n fekszik, hogy ingut 
lanaik határait cövekeljék ki. Az ingatlan négy 
végpontjón leütött cövnkekre, az ingatlan felé 
eső belső oldalon, közönséges ceruzával olvas 
hatóan a tulajdonos nevű és Itikhelye (ucc*, 
házszám) felírandó. A szomszédok felöli raes 
gyék töréspontjai is cövekkel látandók, el. Ezen 
kicövokeiési ' munkálatok lekésőbb f. hó 28. ig 
a végzendők. Mindazon birtokosok ellen, akik 
a kicövekelést megjelölt határidőre elmulasz 
lanák, kihácrási eljárás lesz megindítva s e 
büntetésen felül a mulasztásukból származó 
mérnöki pótmunkák költségeit is viselni tar 
toznak. 

Kozhiiré teszem, hogy a 2 821—926 sz. 
M. E. reLdelet alapján wr 1926 évi májusi 
házbérnegyedre a következő ber lesz fizetendő. 
L'gy lakás mmt üzleti helységek gyanánt hasz 
uált hdyiségek után 1917 évi alapbor 5 0 % a 
bér czimén, s az alapbér 3 % a közüzemi pot 
lók címén. Más megállapodás hiányában a 
májusi lakbér 3 e&yeniö h«vi részletben is fizet 
hető: ezen részlet fizetés a közüzemi pótlékra 
azonban nem teij d ki. A/, esedékes b^r a köz-
üzemi póílék május 5-ig fizetendő. Készlet 
fizetés esetben az (gyes havi részletek az illető 
hónap ötödik napjáig fizetendők: ha az alap 
bér 300, arany ko/ona meghaladja havonként 
1 °/o kamatot is keil fizetni. Részletfizetésnek 
elmulasztása e>etébm az összes meg hátralék* 
ban maradt részletek i« esedékessé válnak. 

jttrubills LajOH <>ulgAr> .v, .. 

I I S I I K K . 
A polgármester Budapesten. Jambrits Lajos 

polgármester Budapestre utazott, hol résztvesz 
a magyar városok országos kongresszusán. 

A kőszegi jaras tisztikara gróf Apponyina! 
A kőszegi jurás tisztikara és a községek elöl-
járósága Horváth Andor főszolgabíró vezetésé 
vei megjelent grof Apponyi Albert gyöngyös 
apáti kastélyában, hogy üdvözölje a iárás nagy 
nevü lakóját. Horváth Andor üdvözlő beszédére 
Appor.yi meletr szavakkal válaszolt, majd husz-
szasan elbeszélgetett a küldöttség tagjaira!. 

Elöleptetes. A vailás- és közoktatásügyi 
miniszter Kovács János, a helybeli róm kath. 
népiskola köztovékrny derék tanítóját a VII . 
fizetési osztályba léptette elő. A jól megérde-
melt előléptetéshez őszintén gratulálunk ! 

Eskütetel. A kath. hitközségnek folyó hó 
5 én tartott közgyűléséi megválasztott tisztvi-
selők a mai nagymise megkezdése előtt teszik 
le az alapszabályokban előirt esküt a Jézus szt. 
Szive templomban. 

— Eucharisztikus világkongresszus az idén 
junius 21., 22. és 23. napjan Amerikaban, Chi-
kogóban lesz. Mi szegény magyarék nem tudunk 
kimenni, azért mozgalom indult ki Budapestről, 
hogy a magyar katholikusok szeniá'dozassal 
vegyenek részt. Megindult azok nevének az 
összeírása, kik junius 21 én, vagy a következő 
napokon önként megáldoznak és áldozasukat a 
közö6 részvétre fölajánlják. Kőszegen már több 
mint 2000 iratkozott föl. Lehet még iratkoznia 
Jézus Szive templom és a bencéstemplom sek 
resíyéjeben kitett ivre ma vasárnap, hétfőn és 
kedden. Kérjük ezúton is kath. testvéreinket, 
hoyy minél többen jelentkezzenek a szentáldo 
zátrrt, hony igy vegyünk részt a Szentségi Jézus 
ünneplésében. 

Eljegyzes. N a g y Margitot, Nagy Kornél n j . 
ezredes leányát Pecsett eljegyozte Józsa Kálmán 
földbirtokos fia Józsa Béla. (Minden külön erte 
sités helyett). 

Az ev. leánygimnázium gyásza. A/ ev. leány-
gimnáziumot f. Uó 18 án súlyos vesztebég érte. 

ik érdemes, kartársaitól és tanítványaitól 
egyaránt nagyrabecsült és szeretett tanára, 
B-cker Nándor, életének 58 , áldásos tanári mű 
ködésének 31. évében Bud-ipesten. ahol kincs 
betegségére gyógvulánt kereset', váratlanul el 
hunyt é^ halálával mc'y gyns?.ba és fájdalomba 
borította csalé.djál és intézetet. 1920 ban kerűit 
a kőszegi leánygimnáziumhoz tanárnak, meg 
előzőleg 25 áven át a Selmecbányái ev. líceumban 
tanított, ahonnan, mtr l a cseheknek behódolni 
nem akart, menekülnie kellett. Kőszegen való 
megtelepedése ulán súlyos tüdőgyulladásba esett, 
amely addig vasegészségét aláásta s azóta állán 
dóan gyengélkedve, példaadó akarattal töltötte 
be hivatásit, melyhez égés- lelkével ragaszko-
dott. Karácsonykor súlyos természetű bélbuj 
döntötte ágyba. De a szünet inán .munkab.i áll 
és betegen tanított egészen húsvétig. Húsvét 
u:áu orvosai sürgető tanácsára Budap-jstru mont 
és az uj Szt. J ínos kórházban súlyos műtétnek 
vetett^ ma^át alá. Megfogyatkozott ereje azonban 
nem tudott győzedelmeskedni a természet hatal • 
máu. A műtét végrehajtása után egy nappal, 
vasárnap délután a haiál megváltotta szenve-
déseitől. Szerdán délután temették el Budaposten 
a központi ujtemetőben. Az intézetei a temetésen 
Arató István igazgató és Marion Géza tanár 
képviselték, a tanúri testület és az ifjúság nevé-
ben is koszoiut helyezve a koporsóra A simái 
a gyászszertartást megható beszéd kíséretében 
dr. Varsányi Mátyás budai nv. lelkész végezte 
és u'ana Király Ernő, a Selmecbányái ev. líceum 
volt igazgatója búcsúzott el a halottól. Utoieó 
útjára nagyszámban elkísérték egykori tanár 
társai, Selmecbányái ismerősei és Budapesten 
tartózkodó vo!t tanítványai A l«ánygimnázium 
buzgó, lelkiismeretes, kepzett tanárát, a tanuló 
ifjúság jóságos szívű, szerető vezetőjét és okta 
tóját, a társadalom deré^, rokonszenves, finom 
lelkű s nagyműveltségű tagját vesztette el benne. 
Emléke sokáig ott fog élni kartársairuk és reá há 
lásan emlékező, szerető tanítványainak szivében. 

Csernesztáborozas. A „Hunyadi Mátyás" 
m. kir. alreáliskolai nevelőintézet cserkészcsa-
pata junius 14—20 ika között a Hétforrásnál 
fog táborozni, mire az engddélyt a városi ha-
tóság mcgadla. 

A kőszegi öreg bencesdiakok legutóbbi ösz-

8/.ejöveteIén fényeden sikerült előadást tartott 
diákkori élményeiről Lauringer István főszolga-
bíró, ki ügyes és változatos tárgyából állandó 
derűt váltott ki hallgatóságából. A legközelebbi 
májusi összejövetel kirándulással lesz összekötve, 
meiyet Horváth kaimon bencéstanár fog meg-
rendezni. 

A postás árvaház építési programmját mu-
tatta be Birbauer István postaígazK&tó a városi 
tanácsnak. A kereskedelmi minisztérium ugyanis 
Birbauer igazgató mérnököt bizta meg az építési 
terve/et kidolgozásával. A városi tanács nagy 
elismeréssel nyilatkozott a jól sikerült tervezet-
ről és a*t egészében elfogadhatónak találta. Az 
összköltségek közel tízmilliárdra rúgnak. Ez 
évben két kisebb epüiet kerül tető alá, továbbá 
a terület alrscsövezese és bekerítése fog meg-
történni. A további építkezés jövőre folytatódik 
ós öt éven belül nyer végleges befejezést. Bir-
bauer István igazgató tegnap utazott vissza 
Budapestre. A munkálatok mégmAjus havában 
megindulnak és a vé«leges kiviteli tervsket is 
megküldik legközelebb a városnak elfogadás 
végett. 

A vjllamcfctelep bővítési munkálatainak elő-
készítése végett városunkban járt Janzsó István 
főmérnök, ki tárgyalt a városi tanáccsal a bő-
vítési tervezetről. Megtekintette Eitner Gusztáv 
turbinás vizimüvét és az alsó malmok vizierejét 
is, hogy azokat is számitasba vegye szükség 
esetén a viiágitás megoldásara. Az érdemleges 
tárgyalás előreláthatólag a jövő hó első felében 
lesz megtaitható. 

A Szabó— 6ratzl—Szsmltr—Tolnay buda-
pesti vonósnégyes társasig márc. 28-án mutat-
kozott be fényes sikerrel a Vigadóban, nagy-
szabasu kulturest keretében. A „Poster Lloyd'' 
zenekritikusa — ki elismerten legkomolyabb 
kritikusunk — igy ir : „A Szabó Ernő— Gratzl 
Gyula—Szemler István—Tolnay István vonós-
négyes nagy piecizitással és bamulatos benső 
megértéssel játszotta Mendelsohn 8. opusát. A 
közönség nagyszerű játékukat lelkes tapsviha-
rukkal jutaimazta". Néhány nap múlva a Lipót-
városi Társaskör önálló estére kötötte le a ki-
váló együttest. 

A kőszegi kath. jótékony Nőegylet mely az 

egész országban a legrégioo, e honapoan ün-
nepli fennáiiásár.sk 00. évfordulóját. Ezen em-
léknap a kalmiival a J ikus í>:,ent ázive templo-
mában aprilib29 en d. e. 9 órakor úalaado nagy 
mise lesz, melyre az egyesület tagjai és joJte-
vői meghívatnak. D. u. 3 érakor a Balhazban 
uztoiiLbCsomagotai os/l ki a/, egyesület 100 
szegény gyermek között, f»M 5 órakor gyámol-
dak szegenyei, továbbá más szegényeknek egy 
uzsonnái ad. Másnap 30-án d. u. 4 órakor 60. 
Közgyűlését tar;j i meg az egyesület. 

Önnek nincs szufcsege arra, hogy gyomor-
és bélbántilmaiool k folyolag állandóan szeu-
vedjen, amikor kóztudomásu, hogy a világhírű 
és mindenki allal legelsőnek elismert I G M A N D l 
keserűvíz használata megszünteti a rendszerint 
a fenti btjokDói eredő f e j f á j á s t , Csökkenti s 
vérnyomást az agyban és meggitolja az é r e l -
m e s z e s e d é s t . E m é a z t é s i z a v a r o k n á l 
éhgyomorra már fel nohár I G M A N D I keserű VÍZ 
elegeudő. 

Felhívás a sportkedvelő közönséghez ! A 

Kőszegi Sportegylet vezetősége, tekintettel a ma 
délutáni Szombathelyi Törekvés—KSE közötti 
bajnoki mérkőzés fontosságára, ezúton is felkéri 
a közönséget, biztosiisa a mérkőies sima Jefo-
lyásat azzal, üowy tartózkodjon minden a mér-
kőzést befolyásoló tuibaogos zavaró viselkedés-
től. Különösön áll ez a biró ítélkezéseit kritizáló 
durva megjegyzésekre, vagy bármely csapat 
játékosait lea.acsonyitó közbeszolasokra. A kö-
zönség lelkesedésének természetesen kifejezést 
adh«t a jáiazó csapatok mellett. 

A Gyöngyös patak malomárkában a zárda 
a partot kővel epitette ki, mi igazán ízléses ós 
tetszetős formát adott a partnak is, de meg a 
őzécheny térnek is. A zá.da a jelenlegi deszka 
kerítés helyett vasbetonktritesl csináltat, ami 
még jobban disziti majd a szép teret. 

A KSE tenniszpalyái az e«ész szezonr.i le 

lettek foglalva összesen 10 csoportot sikerült 
a ket pályán különböző beosztásokban elhelyezni. 
A tegnapi nap folyamán mindkét pálva'mrg-

nyi'ott. 
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Rendkívüli városi közgyűlés. Kőszet? szab. 

kir. város képviselőtestülete rendkívüli közgyűlést 
tartott pinteken délután. A pryü'őenek egyetlen 
tárgya volt a városi pénztárnoki állásnak he-
lyettesítés utján való betöltése. A pénztárnoki1 

állásra a képviselőtestület az elnöklő polgár-! 
mester előterjesztésére Szmolján László nyug. | 
városi ellenőrt helyezte be, ki állását májún 1 vei: 
foglalja el. A pénztárnok személyében a változás 
azért állott be, mert a volt pénztárnok ellen 
bizonyos mulasztásokból kifolyólag fegyelmi el-
járás indult, m. lynek során állásától felfüggeszt 
ve lett. A közgyűlésen szóvátették a képviselő-
testületi tagok is a fegyelmi tárgyát képező 
ügyet ég olyan kijelentések Í3 hangzottak el, 
hogy Csapodi pénztárnok megérett a nyugdíjra, 
mert annak korhatárát is elérte. A polgármester 
a közgyűlés megnyitása után kegyeletes szKvuk-
kul parentálta el Fuchs Jáno? városi képviselőt, 
ki majd egy félszázadon át volt tagja a város 
parlamentjének. Emlékét jegyzőkönyvben örö-
kítette meg a közgyülfs és a hátramaradt öz-
vegyhez részvétiratot intéz. A rendkívüli köz-
gyü l é í délután 4 órakor már véget éri. 

Iparosnagygyúlés. A kőszegi Ipartestület a 
kereskedők részvételével f. hó 22 én délelőtt 
10 órakor tartotta meg a „Mulató- nagytermé 
ben nagyszámban megjelent testületi tag és 
kereskedő részvételével Jambrits Lajos polgár-
mester és Jagits Imro iparhatósági biztos jelen-
létében az „Iposz" által országszerte megrende-
zett iparos nagygyűlését. A gyűlést Dömötör 
Gyula ipartes'ületi elnök nyitotta meg ós ja-
vaslatára a nagygyűlés elnökévé Jambrits La 
jos polgáimesttr egyhangúlag megválasztatott, 
mely után a tárgysorozatot ismertette. Jambrits 
Lajos polgármester elnöki megnyitójában javas-
latként előterjesztette, hogy a felterjesztésben 
külön kidomborittassék az a körülmény, hogy 
a jelenlegi gazdasági pangás az összes sérelmek 
Kőszeg batárváros iparosságát éa kereskedőit 
itt a határszélen sokkal jobban érintik, bajai 
sokkal j ó iban fájók, mint az ország más helyein, 
tehát Kőszeg város iparossága és kereskedelme 
sokkal inkább megérdemli, ha a kormány SÜ-
git6égére jön s terheiu enyhít. E javaslatot a 
nagygyűlés egyhangúlag elfogadta. Majd Dö-
mötör Gyula ipartestületi eluó* terjesztette elő 
a határozati javaslatokat: az adórendszer köny-
nyitését és az egyfázisú forgalmi adórendszer 
behozatalár.ak követeiéset, — az állami Anyag 
beszerző Ko>:pont felállítása elleni tiltakozó s a 
betegsegélyző törvény reformjának haladéktalan 
keresztülvitele s a munkasbi/.tositok autonómi-
ájának visszaállítása iránti határozati javaslat, 
melyeket a nagygyűlés egyhunguiag elfogadott 
s azoknak nz ilietékes minisztériumokhoz való 
felterjesztését egvhantulag elhatározta. (Meg 
hivot kapott erre a gyűlésre Lingauer Albin 
nemzetgyűlési képviselő is, azonban Apón a 
gyűlés megnyitásakor érkezett meg exkuzáló 
levele, melyet a polgármester nyomban fel is 
olvabott és amelyben kifejti, hogy nem marad 
hatott tovább otthonában, mert csütörtökön már 
Pesten kellett lennie. Ismervén azonban a kő-
szegi ipurossag súlyos sérelmeit, azokat teljesen 
magáévá teszi és a legnagyobb készséggel lesz 
szószólója a nagygyűlésen hozott határozatok 
nak a kormány előtt). — Előadó megköszönve 
a hatóság támogatását s ezzel a nagygyűlés 
véget ért. 

A „Hunyadi Mátyás" m. kir. reáliskolai nevető-
intézet igazgatósága a közönség értesítése cél-
jából közölte lapunk szerkesztőségével, hogy az 
intézeti parkot a közönség az eddigi megszorí-
tásokkal ez évben is használhatja. Az összes 
padok, székek és asztalok nagy költséggel tel 
jesen újonnan festettek be és erre va.'ó tekin-
tettel a fenntartási ós javítási költséget kény-
telen részben a közönségre hárituni. Ez okból 
f. évi május 1-től az intézeti park minden láto-
gatójától csekély padhasználati dijat szed Ez a 
díj az intézeti park külxő kapusánál fizetendő le. 
Az előző évben kiadott tiszteletjegyek érvénye 
a folyó évre meghosszabbíttatott. 

Gaadát csereit a nagyaencsi Finta-félő ven-
déglő, Kiss Jenő söptei lakos vette meg, Finta 
György pedig Szombathelyre megy szikviz-
gyárosnak. 

Elveszett a főtéren, i!l. az Intézet-utcában 
egy husbevásárló könyv. Kérjük a megtalálót, 
hogy a ráréive értéktelen dolgot adja le lapunk 
kiadóhivatalában. 

mielőtt 
Szombathelyre menne 

ruhassiikségletét 
bevásárolni, előbb 

menjen Scfiwarz 
rukaüaletébe, és győződjék meg árairól. 

A Curcotdia daiaída ezévi rendes közgyű-
lésit rzá'kalommai határozatképessége miatt 
meglehetett tartania kitűzött időten. Majdnem 
teljes számban jelentek m«g a nr.űkv'dő tagok, 
a váios képviseletében jelen volt dr. Nagy-
Ebeüng Miklós, a külön meghívottak közül 
jelen volt dr. Frejberger Jenő ügyvéd és dr. 
Fuchs Endre városi aljegyző. Csak a pártoló 
tagok nem reagáltak a nyomatékos hírlapi meg-
hívásra s ipy csak alig néhányan vettek részt 
a közgyűlésen. Az elnök és a pénztáros évi 
jelenlését a közgyűlés egyhangúlag tudomásul 
vette, mely után a tibztujitáa következett. El 
nőkké ismét Dömötör Gyula választatott meg 
egyhangúlag. 

Az építkezési kedv a gyöngyösmenti f>ilvak 
ban feltűnően nagy arányokat öltött. Az egy 
szobás és konyhás iakáeokról nem is szólva, 
mert az erre való engedélyt a községi elöljáró-
ság is megadhatja, azonban a kétszobás lakásol; 
felépítésére szóló engedelyt a járási főszolgabírói 
hivatal adja ki s ilyenért eddig már tizen je 
lentkeztek és meg is kapták. Örvendetes látvány 
tarul a Szombathelyre utazó elé, ha kinéz a 
vonatból és majdnem minden község közelében 
ott látja az <pitkezésre kóezülfdők nagy tégla 
és ép jletfahalinazát, mely csak szorgalmas mun 
káskezekre vár. Ebben a tekintetben is messze 
hátul marad ez a szegény kis varos, ahol nagyon 
sok a tervező és nem található egy cselekvő. 

Ismeretlen tolvajok kilenc darab kÍ3 libát 
loptak el Nagy Istvánné doroszlói lakos udva 
rából f. Ló 15 éu 270 000 korona értékben. A 
tettesek ellen folyik a nyomozás. 

Csírkefofló nók. özv. Janzsó Györgyné és 
leánya ludadi laKos:.<k Nagypósén behatoltak 
F a n g ó József udvarába és o:in>m nyoic darab 
tyúkot elloptok, melyeke' Szombathelyen kü 
lömbö^ő helyen értékesítettek. A csendőrség 
feljelentette a csirkefogó asszonyt leanyával 
együtt. 

Betörök jártak Ihramia Istvánné doroszlói 
lakos pogányhegyi pincéjében. Egy ottfelejtett 
vaskapoccsal rést törtek a falon, azon behatol-
tak a pincébe, ahonnan 25 ktf. fi.iom aimát és 
egy nagy takurmáryhordó vásrnat emoltek el 
az tddig ismeretlen tettesek. A kár meghaladja 
a félmilliót. A tettesek ellen erélyesen folyik a 
nyomozás. 

A soproni diakok ballayata. A soproni bá-

nyászati es erdészeti főiskoU fiatalsága a régi 
hagyományokhoz híven az idén is megtartii a 
ballagást, ami nemcsak a városnak, hanem az 
egész vármegyének évről évra mind nagyobk 
érdeklődést keltő látványossága lesz. A balla-
gási menetet az idén rnáju^ 7-én tartjuk meg. 

Ausztria szaporítja az ezüstpénzeket. Az 

osztrák nemzetgyűlés pénzügyi bizottsága c.-ü 
törtökön kormányjavaslatot fogadott e!, mely 
szerint a shilling valuta ezüstérmein, k verését 
a lakosságra fejenkint 10 shillingről 14-re eme 
lik. Elfogadták dr. Bauer szociálist* képvisalő-
nek azon indítványát, mely szerint a nikkel- és 
bronzérmek forgaimánsk legnagyobb korlátozása 
3.50 shilling lehet. 

Korhazat épít Zalaegerszeg. Zalaegorszeg 

város képviselőtestülete elhatározta 338 ágyas 
kórház építését, melynok felépítési költségeihez 
az állam és a vármegye hozzájárulásit kérik. 
Elhatározták továbbá egy hattermes leányiskola! 
építését is. 

123 iparosgyülés volt csütörtökön a ország 
területen. Az IPOSz által a fővárosban rendezett 
nagyszabású demonstratív iparos naggyüléssel 
egyidőben az ország 123 városában és közsé-
gében tartottak gyűlést. 

Menefdijkedvezmeny a balatoni gyorsvena 
tokon. Budapestről jelentik : A MAV igazgató-
sága véglegesen megállapodott a május 10 én 
életbelépő uj menetrendre vonatkozóan, mely 
lényeges változtatásokat tartalmaz. A balatoni 
forgalomba ui gyorsvonatokat és motorjáratoknt 
állítanak be és ezen gyorsvonatokon 50%-os 
menetdijkedvezményt ad a MÁV azoknak, akik 
a Balatonra utaznak. 

A fényűzési adó reformja. A pénzügyminisz-
térium foglalkozik a fényűzési forgalmiadó re-
formjava!. A fényűzési forgalmiadat i« a lehető-
séj* szerint a vámkeze'ésnél, illetőleg a termelés 
helyén fogják s-:edni. Most az üreg s porcellán-
áruk és könyvek fényűzési adója van tárgyalás 
alatt. Az üvegáruknál az érdekeltek a csiszolás-
nak mentesítését, a könyvkereskedők pedig a 
könyveknek a fényűzési adó alól való teljes 
kivonását kérték. 

A (józgtpkezelók es kazánfűtők legközelebbi 
képesítői v í z i ó i f. évi május hó 6 án fognak 
megtartatni. A kellően felszerelt kérvények a 
ker. Ipar felügyelőséghez cimzendők. 

S P O R T 
Melyik csapat lesz a bajnok? 

Szombathe ly i Törekvés Kőszegi SE: d. u. Vs4 ó r ako r 

Lázas érdeklődéssel tekint az egész város 
közönsége a mai döntőfontosságú bajnoki mér-
kőzés elé, melyet a Szombathelyi Törekvés és a 
Kőszegi SE jóképességii csapatai között kerül 
lebonyolításra. A ket csapatról elég annyit meg-
említenünk, hogy külön klasszist képviselnek az 
alosztályban, amit legjobban bizonyít az, hogy 
teljesen kiválva a többi csapatok közül, fej-fej 
mellett kii/denek az elsőségért. Mindkét csapat 
egyformán jó, gólképes csatársorral rendelkezik, 
kik között Háni es Polgár mint gólrekorder sze-
repel. A jó összeállítású védelmek, pedig mind-
két csapatnál, elsőrangúnak mondliaiók. Össze-
hasonlítva a két csapat erőviszonyát, képtelenek 
lennénk előre jóslásokba bocsátkozni. Az az egy 
azonban biztos, hogy erős, de amellett szép és 
fair mérkőzésben lesz része a közönségnek. A 
mérkőzés bírája Müller, kerületi főtitkár lesz. ki-
nek személye garancia a mérkőzés sima lefolyá-
sára. Városunk kék-sárga szintit viselő KSE csa-
patának minden egyes tagját pedig az a tudat 
hassa át, hogy ezen a mérkőzésen győzni kell! 
Evvel tartoznak ugy egyletük, mint városunk hír-
nevének. Közönségünk ebben a munkában lelke-
sítse csapatát és akkor nem is maradhat el a 
várva-várt siker. A mérkőzés délután 7,4 órakor 
kezdődik a helybeli sporttelepen. 

K S E - K T K 3 : 0 (1 :0). A mult vasárnap 
Körmenden szereplő KSE csapata Háni, Nóvák 
és Márkus góljával 3 : 0 arányban győzött a KTK 
elleni bajnoki mérkőzésen. — Kőszegi Épitők— 
Csepregi Leventék 3 : 0 (Csepregen). — Itthon 
az Epilők es a Csepregi Leventék második csa-
patai közti mérkőzést 1 : 0 arányban a kőszegiek 
nyerték. Szombathelyi Máv. komb.—KSE Törekvés 
5:1 (0:1). 

Gó l s t a t i s z t i ka . A mult vasárnapi bajnoki mérkőzés 
után a KSH gól lövő statisztikája a következőkép alakult: 
Háni 10. Novak I 12. Márkus 6, Rie^ier II., Nemes es 
Szova 3—3, Nóvák II. 2. — Adtak 47-et, ebből 2 öngól 
(KTK, ZTF.), kaptak I I gólt. 

Uj footbal lb irák. A mult szombaton meg-
tartott biróvizsgán Szombathelyen Lepold Ernő 
es Wáchter Walter uj MLSz bíróknak minősít-
tettek — Végre Kőszeptíek is vannak hivatalos 
MLSz birái és ez a KSE-nek is előnyére fog 
szolgálni. 

Má jus 2-ára, amikor a KSE első csapata 
Sárváron játsza le utolsóelőtti bajnoki mérkőzését, 
egy helybeli kombinált csapat részére a szombat-
helyi Törekvés 1/b. csapatát kötötte le a vezető-
ség barátságos mérkőzésre. 

É h g y ° m o r r a 
mór egy fél p o h á r 

Sclimidthauer 
v i l á g h í r ű 

k e s e r ű v í z 

Jó ó t v á j j y a t , 
kellemes 

közérzést és 
munkakedvet 

b i z t u s i t 

n: „Az Operaház fantomja" 

3. Kőszeg rs Vid3fce 192S. április 25. 



4 VhíAkr Ápril is 25. 

Nyilttér*) 
Értesítés. 

Tudomásomra j u to t t , hoi?v Baumgartner 
Lajos «zt hireszt->li. henry ő a Sziklai féle Kos 
suth Lijog-utea 3 *z. házat egészben megvette 
s az HZ ő tulajdona. 

Ezzel szemben kijelentem, hogy Baum 
gartner L »jos csak osztatlan fele házrészt 
vette meg zv. Zulaws-i Bbánétól, H másik osz-
tatlan fele része HZ én j T«OS tulajdonom. 

B-uimgartner Lajos osak a haz kezelésével 
volt pzideig általam megbírva. 

Kgyben tudomására adom a t. c. lakóim-
nak. hogy dr. Halik Miksa helybeli közjegyző 
ur által a ház kezelését Baumnartnertöi vissza-
vontam s ezért felkérem a t. c. lakóimat, hogy 
1926. augusztus 1-től kezdve a fale házbért 
kezeimhez juttassák. 

Kőszeg, 192t» évi április hó 24 én. 

Sziklat Ferenc 
a Kossuth L.-u. 3 sz. ház társtulajdonosa. 

•) Az e rovatban közlőitekért a szerkesztőség fele-
lőséget nem vállal. 

m T S T s ^ T I ^ I N Í T I 
állandóan a legjobb 
minőségben kapható 

S C H W A R Z A D O L F 
mész- és szénkereskedőnél 

l idszeg, Gyöngyös-utca 15 sz. 
Ugyanitt 

! 

vizpárszigetelö anyag lerakat. 
Kapható kilónként és 25 kilogrammos 

bádogdobozokban. 

20 eves gyakorlati tapasztalat bizonyítja 
hogy nedves lakások és pincék, áru és 

terményraktárak tükeletes szárazzá téte-

lénél a „Bibét" a legalkalmasabb. 

Gyermekregimsnt a kínai polgárháborúban. 
A kínai polgárháború sok furcsasága közt talán 
a legkülönösebb a gyermekregiment. A gyermek-
különítményt Tsingtaoban állították tel. A város-
parancsnok hirdetményt adott ki, mely szerint 
minden erős, egészségen, tizenharmadik életévét 
betöltött fia, aki önként jelentkezik katonai 
szolgálatra, megkapja a katonák számára előirt 
napi rizsporoiót. Ez a hirdetmény, amely ugy 
látszik, nagyon csabitó Tolt, megtette hatását 
és valamennyi fia, aki a feltételeknek megfelelt 
sietve jelentkezett. Azt mondják, hogy a gyer-
mekkatonák, akiken komikusan lóg a tulbő 
katonaruha, szabad idejükben ismét cssk gyér 
mekekké vedlenek és jókedvűen játszanak. 

Meghívó 

a Kőszegi Bútor- es Faipar Részvénytársaság 
1926. évi má jus hó 9-én délután 3 órai 

kezdettel saját irodahelyiségében mag ta r tandó 

rendes évi közgyűlésére. 
Tárgysorozat : 

1. Az igazgatóság javaslata és a felügyelő-
bizottság jelentése alapján az 1925 január 1-i 
megnyitómérleg megállapítása. 

2. Az igazgatóság javaslata a részvények 
névértékének megállapítása és összevonása tár-
gyában. 

3. Az alapszabályok 5. és 9. § ainak mó-
dosítása. 

4. Igazgatósági jelentés a lefolyt üzletévről, 
zárómérleg, vesztesé-gnyereseg-számla megállapi 
tása és a tisztanyereség hovaforditása iránti javaslat. 

5 A felmentvény iránti határozathozatal. 

6. Egy igazgatósági tag választása. 

7. Esetleges indítványok. 

Megnyitó-mérleg 1925. j anuár l-én : V a g y o n : 
Készpénz 229-32 p. — k. Adósok 4S44 47 p. — 
60,555.919 k. Anyagkészlet 12,472 58 p = 155,907.20) k 
Árukészlet 10.896-80 p. = 136,210 0<»0 k. Félkész áru 
4201 60 p. = 52,520.000 k. Berendezés és szerszámok 
6469-92 p. - NO,874.000 k. — Összesen 39,114-69 p. 
4NS,9:M.668 k. — T e h e r Alaptöke 16.000 - p. = 
200,000000 k. Részvényesek kölcsöne 15,289-45 p = 
191,118.132 k. Előlegek megrendelésre 3116 53 p. I -
38,956.600 k Hitelezők 222510 p. 27,813 771 k El-
fogadványok 2290 56 p. — 28,632.00<» k Átmeneti tételek 
193 05 p. — 2,413.165 k Összesen 39,114-f»9 pengő 
48*,934 668 korona. 

Zárómér leg 1925. december 31-én: Vagyon : 
Készpénz 141 88 p. 1,773 522 k Adósok 7153 01 p — 
89,412.669 k Anyagkészlet 14.823 26 p. - 185,290 832 k. 
Árukészlet 20,420-72 p. • M6,2ő9.000 k Félkész áru 
4841 68 p. 60,521 000 k Berendezes 8000 — p. . 
100,000.000 k. — összesen 55,380-56 p. - 692,257 023 k. 
T e h e r Alaptőke 16.000-- p 2(0,000 000 k. Rész-
vényesek betéte I M I S 9 3 p. — 230,236.650 k. Előlegek 
megrendelésekre 5.">48 — p. ~ 69,350000 k. Hitelezők 
10,803 01 p. 135,037.648 k. Elfogadványok 4394 24 p. — 
.">4,928.0*10 k Átmeneti tételek 172 91 p. ^ 2,161.400 k. 
Nvereség 43 46 p. 543.325 k. — Összesen 55,380-50 
péngó 692,257.023 korona. 

Veszteség-nyereség-számla 1925. dec. 31-én : 
V e s z t e s é g : Anyag 12.38332 p. ^ 154,791.496 k. 
Költség 38,214-42 p. — 477,680.204 k. Nyereség 43 46 p. 
ó43.325 k. — Összesen 50,641-20 p - 633,015.025 k. — 
N y e r e s é g : Árukon 48,322 89 p ^ (304,036.170 k. 
Gépmunkán 129817 p. — 28,727.090 k. Nyeresegáthozat 
20 14 p. - 251.765 k. — összesen 50,641 20 pengő -
633,015 025 korona 

A cárszámadás a vállalat irodájában mától kezdve 
közszemlére ki van téve 

; 

I 

1 pár 35-40-es számú sandái 70.000 K. 
Prima varott sandá lok . Fonott d ivat . 

1 pár fehar vaszoncipű s p a n g l i i 145.000 K. 

Fried cipőáruházában 
Kőszeg, Főtér. 

Kőszeg. 1926. április 15. Az igazgatóság;. 

Átvizsgálta és rendben talalta a 

fe lügye löb i zo t t ság . 

Meghívó. 
A Fatermelö és Kereskedelmi R.-T. 
Kőszegen, f. évi má jus hó 2-án d. e. 9 órakor tart ja 

első évi rendes közgyűlését 
saját irodahelyiségében, melyre a részvényeseket ezennel 

tisztelettel meghívja 
Tárgysorozat : 1. A részvények névértekének pen-

gőben való megállapítása ts reszvenyösszevonás 2 Az 
alapszabályok 5. §-ának módosítása. 3 Az igazgatóság 
jelentese az 1925. évi üzletév eredményéről, 1925. évi 
zárszámadás, mérleg es a nyereség felosztására vonat-
kozó igazgatósági indítvány. 4. Felügyelöbizottság jelen-
tése. 5 Feliigyelobizottság jutalékának megállapítása. 6. 
Felment vény tárgyában határozathozatal. Az i g a zga t ós ág 

Mér legszámla 1925. december 31-en. VAGYON : 
Pénztárkészlet 13,094 100 K 1047 52 P, Árukeszlet 
429,616 000 K 34,.369 28 P, Berendezés 13,000.000 K — 
1040 - P, Alapítási költség 16,000.000 K = 1280- P. 
Postatakarékpénztár i»5 742 K -7 66P, Ingatlan 50,000.000 
K 4000-— P. Összesen 521,805.812 K 41,744 46 P. 
TEHER: Részvénytőke 150,000.000 K 12.000 - P. Hi-
telezők 344,515 280 K • 27.561 22 P, Nyereség 27,290 562 
K 2183 24 P Összesen 521,805 842 K - 41.744.46 P. 

Az igazga tóság . 

Megvizsgálta és helyesnek találta A felügyelőbizottság. 

Veszteség-nyereség számla VESZTESÉG Költ-
segek 105,408 315 K - 8432 67 P, Fizetések 119.109.400 
K - 9528-75 P, Kamat 55.284.000 K - 442272 P, Juta-
lékok 23,290.023 K — 186320 P, Nyereség 27,290.562 K 

2183 24 P, Összesen 330.382.30Ó K •= 26 430 58 P, 
— NYERESÉG: Áru-számla 330,3*2.300 K 26 430 58 P. 
Összesen 330 382.300 K 26.430 58 P. 

Kőszeg, 1925. december 31. Az igazga tóság . 

Megvizsgálta és helyesnek találta: A felügyelöbizottság. 

Az 1925 évi mérleg és zárszámadás a Részvény-
társaság irodahelyiségében a közgyűlés előtti 8 napon 
betekinthetők Csak azon részvényes bír szavazati joggal, 
aki részvényét a közgyűlés előtt 5 nappal pénztárunk-
nál letétbe helyezte. 

A titkos társaságok ia nz oldalukat fogják 
nevettiikban, ha elolvassák .Az Ojság" uj szá-
mát. A népszerű vicclap mindenkinek Öröme. 
Az előfizetők jutalmat kapnak. Mutatványszámot 
ingyen küld a kiadóhivatal, Bpest VI., ó u. 12. 

A „Caval la" cigaretta általanos forga lomba 
kerül. A Cavalla cigaretta, —amely eddig mint 
Különlegességi gyártmány szerepelt — május 
3 tói általános forgalomb i kerül és minden tra-
fikos árulhatja. Az ár* változatlanul fJOO korona 
marad darabonkint. A Hölyy-cigarettát viszont 
még ezévben teljesen kivonják H forgalomból. 

VALÚDI HATÁSOS DELEJESSÉG 
kisugárzó lemezt adunk 

TELJESEN INGYEN 
minden Községi Sorsjegyhez. 

Ne mulassza el 
önmaga, szerencséje iránti kötelességét 

Örökké hálás lesz 
nekünk, ha sürgősen megvásárolja a 
10.000 koronás torsjegyeinket, melyek 
sokszorosát eri maga a törvényesen 
védett Delej-lemez. Külön nem kapható 

Ezenfelül / > c r k r l á c nyeremény 
nyerhet C Ö U U a a tárgyakat . 

Postán való küldés esetén portó külön. 

Rendel je meg utánvét lel 

KÖZSÉGI TISZTVISELŐK ORSZÁ-

GOS EGYESÜLETE 

Budapest V., Akadémia-utca 3 szám. 

,1,'Í, Húzás juniu* 7-én 

Elektro-Bioskop 
a Mulató nagytermében 

Mú to r : Vasárnap , ápr i l is 25-én: 

Rádius-Paramount világattrakció 

A 

sárga ördög 
Dráma 7 felvonásban. Főszereplő 

POLA NEGR1. 

És a kisépómüsor. 

ö l t ő « i v 
Egy kifogás-
talan barna _ 
jutányos áron eladó. Cím a kiadóhiv. 

ÜJ K E R É K P Á R O K 
részletfizetésre is kaphatók 

2,000.000 
koronától felfelé 

LÉPOLD GÉZA 
mechanikus 

Kőszeg, Kossuth L.-u. 9. 

HIRDETMENY. 
Horvátzsidány község elöljárósága 

az 1324 kat. holdat kitevő községi 
erdő és mező területen gyakorolható 

vadászati jogot 
1926. má jus hó 2-án délután 3 órakor 

Horvátzsidányban a bíró házánál 
nyilvános árverésen azonnal kezdődő 
6 évre haszonbérbe adja. Árverési 
feltételek a horvátzsidányi körjegy-
zői irodában megtekinthetők. 

Horvátzsidány, 1926. április 1. 

Az elöljáróság. 

Házeladás. 
A Sáncárok 6. számú gazdálko-

dásra is alkalmas háza, mely 2 utcai 
2 udvari szobából, konyhából, csép-
lésre alkalmas kapuszinből, pajtának 
használható padlásból, istálló, kamra 
s pincéből ugy kertből áll, továbbá 
egy szántót a Sveticskert-dülőben 
1041 négyzetöllel 

1926. május 2-án d. u. '/23 órakor 
irodámban önkéntes árverésen el-

adom Feltételek nálam megtudhatók. 

Dr. SCI1NELLER, ügyvéd. 

100 millió K-ig 
házat keresek megvételre a zonna l i 

készpénzfizetés mellett egy ügyfelem 
részére. 

Dr. SZOVJÁK HUGÓ ügyvéd. 

Egy ház 90 millióért 
udvarra l , kerttel négy szobáva l , par-

kettázva a Belvárosban e ladó . Bőveb-

bet Schrelner épí tőmester , Intézet-u. 

A „Mimiu és Kölbl dűlőben levő 

idei lucerna- és fütermést 
május 2-án délelőtt 11 órakor, a 
Schützengraben dűlőben levő ugyan-
csak lucerna és fütermést pedig 
délután 3 órakor a helyszínen eladom 

RÓTH SÁNDOR. 

Elköltözés miatt 

v é g e l a d á s 
hétfőn és kedden d. e. 10—12-ig 
és d. u. 3—5-ig Király-ut 78 sí. 
alatt bútorok, közte 2 Biedermayer 
szekrény, 1 antik szalonasztal, füg-
gönyök, képek, képkeretek, könyvek, 

bőröndök, ládák, stb. 

Nyomatott Hónai Frigyes könyvnyomdájában Kőszegen. 
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