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Hirdetések najjysdg szerint {utúu^ps rirbaa 

szdinifurnuk. 

Uj községi törvény 
van készülőben. Máskor a sajtó már heteket 

megelőzőleg tájékoztathatta a közönséget, inost 

hirtelen meglepetésként csak egyes részletei 

kerültek bizalmasan kiváltságosok kezébe. Ebből 

is csak annyit tudunk meg, hogy a virilizmust, a 

legtöbb adót fizetők elsőbségét, nemcsak nem 

korlátozza, |hanem még lényegessen felemelni 

akarják, ami éles ellentétben á;l a keresztény-

szoclálista programmal, a sokat hirdetett demok-

ratikus egyenjogositó irányzattal és a társadalom 

szociális felfogásával sem egyesztethető össze. 

Ez érdemben határozott állást íoglait el 

nemzetgyűlési képviselőnk. Gátolva lévén a bizal-

mas pártértekezleteken személyesen megjelenni, 

a pártelnökhöz intézett levélben jelenti be állás-

foglalását. Ebben előrebocsátván azt, hogy a 

virilizmus eltörlése vagy legalább is korlátozása 

az uj kormányzópártnak egyik sarkalatos meg-

állapodását képezi, a javaslat lényegére nézve 

kijelenti: 

Most értesülök, hogy a Belügyminiszter ur a tör-
vényhatósági és községi választásokról szóló uj törvény-
javaslatában pártunk programjának ezt a pontját nemcsak 
hogy nem respektálta, hanem ellenkezőleg olyan intéz-
kedéseket vett fel abba, melyek a virilizmust még a mainál 
is antidemokratikusabb irányban tovább fejiesztik. Fő-
képpen három pontot látok olyat, mely elfogadhatatlan Az 
első az, hogy létesiti a külön agrár-virilisek kasztját, amely 
lépcső az osztályokra-bomlás felé és magában hordja 
ujabb osztályellentétek csiráit. A második az, hogy a 
virilisek kategorizálása mellett áttöri az általános választó-
jog elvét és külön virilis választórendet statuál A har-
madik az, hogy a két kategóriára elkülönített virilisek 
választási módja révén nemcsak útját állja a törvény-
hatóságoknál és a községeknél a tisztogató keresztény 
szellemű akcióknak, hanem ellenkezőleg szinte intézmé-
nyesen biztosítja azt, hogy a keresztény törekvésekkel 
szemben álló elemek könnyű szerrel, szinte automati-
kusan stabilis képviseleti kontigenshez jussanak és az 
egyik viriliskategóriában megdönthetetlen bástyákat kap-
janak saját külön fajvédelmi törekvéseik számára. Beteg 
vagyok, orvosi kezelés alatt állok, sajnos, nem utazhatom 
föl a holnapi pártkonferenciára, hogy ott mindezeket élő 
szóval adhatnám elő. Ezért ezúton kérem Nagymeltoságo-
dat, méltóztassék a pártkonferencia elé terjeszteni azon 
nvilt kijelentésemet, hogy pártom programjával, és 
választóimnak tett Ígéretemmel öfszeférhetetlennek tar-
tanám a belügyminiszter ur ezen javaslatát megszavazni. 

Ízlésem ellen volna holmi lényegtelen elvi különbségek 
miatt a párt töbségének akaratával szembehelyezkedni, de 
egy ilyen sarkalatos pontban, ha deferálnék, lelkiismere-
tem ellen vétenék. Kérem Excelenciádat, kegyeskedjék 
a pártnál bejelenteni, hogy én ezen javaslat ellen a 
Házban és a Házon kívül a legerőteljesebb akciót 
kívánom meginditatni. Ha a pártvezetöség ebben fegyelem-
bontást lát, vagy a javaslat megszavazáságól pártkérdést 
csinál, az esetben — kénytelen volnék az egységes 
kormányzópárt tagjainak sorából kilépni. Tennem kellene 
ezt annál is inkább, mert aggasztónak tartom, hogy a 
Belügyminiszter ur egy ilyen fontos javaslat elkészítésé-
nél sem a képviselőket, sem a törvényhatóságokat nem 
hallgatta meg, hanem most a sürgősség fegyvereivel 
igyekszik azt minél előbb keresztülhajtani. 

A javaslatnak még egy pontja teljesen tart-
hatatlan feltételt kiván törvénybe iktatni. A köz™ 
ségi illetve városi vagy törvényhatósági képvise-
lők meg nem jelenésének 2000 koronáig terjedő 
megbüntetését. 

A szigorítás szükségét mi is úgyszólván 
minden közgyűlés alkalmával, hangoztatjuk. De 
nem büntetéssel kell a megválasztottakra sújtani. 
Ki vállalkozik majd különben az elöljáróság 
támogatására? Elég ha törvénybe iktatják, hogy 
aki kétszer igazolatlanul elmarad, a jegyzékből 
töröltetik és helyette a soron levő póttagot hív-
ják be. Ez okból ugyanannyi póttagot kell válasz-
tani mint rendeset. 

Ez az intézkedés teljesen kielégítő arra, 
hogy a képviselőtestületek vagy törvényhatósági 
bizottságok olyanokból alakuljanak, akik a köz-
ügyeket komolyan veszik és igy biztositható 
az is, hogy e testületekben valóban a közakarat 
jusson kifejezésre és ne 10—20 tagu érdekcso-
portok dominálják a helyzetet, vagy irányítsák 
egy község, város vagy vármegye közéletét és leg-
feljebb csak választáskor a kortesek agilitásából 
kifolyólag kerüljön össze a teljes testület és ekkor 
is a jobb kortes akarata érvényesüljön és nem 
a képviseltek: a nép akarata. 

Jó lesz ezt az uj törvényt el nem hamar-
kodni. 1886 óta várják a be nem vált községi 
törvény megváltoztatását. Azóta hosszú idő telt 
el és sok tapasztalattal gyarapodott különösen 
a városok polgársága. A városoknak és különö-
sen a fejlődésükben megakasztott kis városoknak 
a megkérdezése felette fontos arra nézve, hogy 

ne „gyorstalpaló" munkával csinálják meg az 
uj törvényt, hanem e tapasztalatokon okulva 
hallgassák meg azokat, akik nagyon üdvös taná-
csokkal láthatják el a törvénygyártókat, akiknek 
a sorában nagyon sok lehet a kiváló jogtudós, 
vagy a közigazgatási lajtorjának magas fokára 
felkapaszkodott, de nincsen a városi és főleg a 
kisvárost és községi életet ismerő, különben 
nem állanának elő oly javaslattal, melynek 
csak az a néhány nyilvánosságra jutott része 
sem felel meg a közkivánalomnak vagy közér-
deknek es semmivel sem viszi előbbre az önkor-
mányzással járó tudatos, eredményes, végrehaj-
tásában egyszerű és természetes keretekben 
mozgó ideális közigazgatást. 

A kis városokra egyenesen létkérdés, hogy 
a megyei kormányzat ólomlábu szervezetéből 
kiszabaduljanak. Feltételük az is, hogy körzetek-
ben a falvakat a városokhoz csatolják. Egyforma 
teherviseléssel kell ezeknek is a nekik is szol-
gáló kulturmunkához hozzájárulni. így a közsé-
gekre is sor kerül, hogy a városokhoz hasonlóan 
fejlődjenek minden kulturigényt illetőleg. A váro-
sok mai helyzete pedig feltétlenül megkívánja a 
nagyobb gazdasági erővel biró vidékeknek támo-
gatását. Ez fogja megteremteni a sokat hangoz-
tatott város és falu közötti barátságos viszonyt 
és az egymásra utaltságnak üdvös érzetét. 

Alapos munkát kérünk, ne hebehurgyás 
kapkodást! * 

Városi közgyűlés. 
— 1920. október 16. — 

Szombaton délután rendkívüli közgyűlést 
tartott a város képviselőtestületi) néhány sür-
gősebb ügy elintézésére. 

Napirend előtt Jam'irits Lajos polgármes-
ter kegyeletes szavakkal emlékezett meg Pollák 
Sándor nemrégen elhunyt virilista képviselőről, 
kinek omlókét jegyzőkönyvbe iktatják. 

Következet' a napirend: 

1. Felső helyről jött leirat folytán elhatá-

rendnek, hanem emellett legfontosabb intéz 
ményo a f ő i s k o l a , ahol a rend ifjú sarjade-
kát., a „klerikusokat" képezik ki teljÖS egyetemi, 
teológiai és szaktanári képesítéssel középiskolai 
tanárokká. A fiatalok már a gimnázium 6 ik, 
7-ik és 8 ik osztályából léphetnek be és egy 
teljes éven át „novitiusok". Éz év lelkületük, 
gondolatviláguk átformálására, a szerzetes élet 
megismertetésére és jövő hivatásukra való elő-
készítésre szolgál. Ha beváltak, folytatják gim-
názialis s ezután főiskolai tanulmányaikat. 
Keggeli 5 órától estéli 10 óráig erős szellemi 
munkával telik el idejük, kivévén az étkezé-
sekre és recreatióra szánt néhány órát ; sétáikat 
közösen végzik, ha szép az idő, a hegy keleti 
oldaláról aláhu/.ódó, 52 hold területű parkban, 
míg a konventbeli urak többnyire a hármas-
halom gerincvonalán végigfutó, vagy a vár 
körüli utakon végzik szokott sétájukat. Szigorú 
rend, céltudatos munkabeosztás és vasfegyelem 
uralkodik itt mindenütt és ez magyarázza mug, 
hogy innét oly magas képzettségű tanárok 
kerülnek ki, kik 2—3 szaktantárgy mellett még 
végzett teológusok is. Bár mindenütt igy vagy 
legalább hasonlóan képeznék ki az if júságot! 
Mennyire meghatványozódnék .» nemzet hasz-
nos munkaproduktuma, mily miggyá lehetne a 
mi kis népünk isi 

De meg is van minden kellék hozzá, hogy 

a klerikusok magas fokú tudományos mívelt-
ségre szert tegyenek, a tanárok pedig folyton 
fejleszthessék tudásukat. Itt első sorban a nagy-
szerű k ö n y v t á r említendő. Ez egy óriási 
méretű, latin kereszt alakjában tervezett, már-
ványfalakkal és dongaalaku mennyezettel ellá-
tott csarnokban van elhelyezve, mely felülről 
és oldalról kap világosságot. A csarnok egy-
emeletes és nemcsak az oldalfalak mentén 
vannak elhelyezve vógovehetetlen sorokban, szép 
könyvállványokon az értékesnél értékesebb régi 
és uj könyvek, hanem oldalvást csatolt fülkék-
ben is, amelyek részint az értékes képtár és 
régiségtár, valamint az éremgyüjtemény számára 
is szolgálnak. Kiegészíti ezt a hasonló nagy-
ságú földalatti könyvtár, hol a folyóirat gyüj te -
mények és a másodpéldányok vannak. Igy ért-
hetjük meg azt, hogy közel' 200 000 kötet könyv 
van itt összegyűjtve. A munka, moly ezt létre-
hozta, annál bámulatosabb, m*rt alig tőbb mint 
100 év eredménye. Hiszen II. József császár 
1786 b in feloszlatta a rendet, amikor is elkal-
lódott a könyvek legnagyobb része. Midőn 11. 
Ferenc 1802 ben visszaállította a rendet, alig 
néhány ezer könyvet lehetett v i s s z a s z e r e z n i . 

Rendkívül gazdag, sőt párját ritkítja a 
f i z i k a i s z e r t á r vagy muzeum is. Telve 
van a fizika, spectrál-analysis, foldtnértan és 
csillagászat mindenféle műszerével és anyagá-

ü g g y e s b j s á a i a r a 1 k o r o n a 5 0 f i l l é r . 

KŐSZEG ÉS VIDÉKE 

Pannonhalma. 
Irta: Reményi Ferenc 

Második közlemény. 

Már közeledik a vacsora ideje, belép a 
kiváló hitszónok és apologéta, Strommer Vik-
tórin, perjel, az esetleg a monostorban időző 
vendégekkel együtt, hogy régi szokás szerint a 
főapátot meghívja a közős étkezéshez. Belépünk 
a hatalmas méretű, boltozatos refektóriumba, 
melynek mennyezetét és oldalait értékes és 
szellemesen megkomponált freskó festmények 
borítják. Az egybegyűlt rend itt várja már a 
főapátot, a felszentelt papok: a „konvent", a 
középső, T alakú nagy asztalnál, a fiatalság, a 
klerikusok pedig az oldalak mentén húzódó 
asztaloknál. Azonnal megkezdődik a latin nyelvű 
bevezető imádság, melyet a porjel imádkozik 
elő. Böjti napokon szokás, hogy ebéd alatt egy 
klerikus fellép a szószékre és onnét valamely 
szerzetes rend történetére vonatkozó epizódot 
olvas fel. Étkezés után megismétlődik az 
ima, azután a rend 1. ÍV J; ul és mindenki dolga 
után lát, kivévén vacs.TU után, midőn a kon-
ventbeli papok lemennek a társalgóba, hol 
fesztelen csevegés fejezi be a hasznos és nemes 
munkával eltöltött napot. 

Mert munka van itt elég A monostor 
nemcsak szellemi és gazdasági gócpontja u 



Kőszeg és Vidéke. 
1920. október 17. 

roztatott nz irredenta imát minden ülésnek ele-
jén elmondani és a hivatalos iratok elejéro rá-
nyomatni . 

2 A kőszeg szombathelyi vasút részvény-
társaság igazgatósrigába a város részéről Jara-
brit8 Lajos és Szova Ferenc delegáltattak, a 
felügyelőbizottságba pedig dr. Hechinger Ede 
tanácsos. 

3. A jövő évi tűzifa termelés bérének meg-
állapítására a polgármester nyert felhatalmazást. 

4. A vadászati jog bérbeadásának árverési 
eredményét a közgyűlés többek hozzászólása 
után jóváhagyta. 

5. Horváth József haszonbérleti szerződé-
sét jóváhagyta. 

6. A fogyasztási szövetkezet szeszfőzdéjé-
nek alapítását a közgyűlés nem ellenzi, de fen-
tartja azon jogát, hogy a helybeli termelők 
ezeszégetesi dijának a megállapításánál közre-
működjön és annyi has?onban részesedjen, 
•mennyi t a jelenlegi városi szeszégető jöve-
delmezett. 

7. A legtöbb adótfizetők 1921. évi név-
jegyzéke a bizottság összeállítása szerint jóvá-
hagyatott. 

8. Városi ingatlanok eladásából befolyt 
vételárak a városi törzsvagyonhoz csatoltattak. 

9. Csalitszedésre a helyek kijelöltettek a 
közhírré teendő téritményi dijak mellett. 

F. hó 10.-én a Jurisics téren 20 korona 

k é s 7 p é n z találtatott. Igazolt tulajdonosa átve-

heti az államrendőrségen. 
Rendőrhatóság. 

Ipartestületi közlemények. 

Felkérem a kovács-iparosokat, hogy vas-

és patkóáru , ácsok akik hosszú ácsfürészt 

(Zugsáííe) rendelni óhajtanak, hogy f. hó 18 án 

este 6 órakor jelenjenek meg az ipartestületi 

helyiségben. 

Felkérem az összes vasbádoggal dolgozó 

iparosokat, ho^y hétfőn, 18 án este 6 órára 

az ipartestületben jelenjenek meg őket érdeklő 

fontos ügyben. 

Értesitetnek azon cipészek, akik az ipar 
testületi szövetkezetnek üzletrészes tagjai, hogy 
a részükre rendelt anyag kiosztása f. hó 20. án 
délután '/a2 órától, iizon cipészek részére pedig 
akik a szövetkezetnek még nem tagjai, a ren 
delkezésre fennmaradó anyag f. hó 22.-én pén 
teken délután %2 órától kezdve fog eszközöl 
tetni. Az elnök. 

Hirdetmények, 
Közhírré teszem, hogy a városi szeszfőz-

dében (Csizmazia Ferenc Intézet-utca) az ége-
tési főzési dijakat napi 150 K-ban állapítottam 
meg. (24 óránként). 

Vasvármegye alispánjának 18419 sz. ren-
delete alapján közhírré teszem, hogy a vízhasz-
nálati engedély okiratok kiállítása alkalmával 
az eljárási költségeken kivül a törvényhatóság 
pénztára javára jövőben 40 K. fizetendő be. 

Tekintettel a Szombathelyen járványsze-
rüen fellépett vörheny megbetegedésekre figyel-
meztetem a város közönségét, hogy minden 
megbetegedést azonnal jelentsen orvosnak, ki a 
szükséges óvintézkedésekről gondoskodni fog. 
A betegség bejelentésének elmulasztását szigo-
rúan fogom elbírálni. A megbetegedett család-
ból gyermekek iskolába nem küldhetők. 

Jambrits Lajos polgármester. 

val , amellyel egészen a legújabb találmányokig, 
milyen pl. a szikratávirászat, minden idevágó 
tüneményt szemléltetőleg, kísérletileg be lehet 
mutatni . É na^y jelentőségű intézmény főkép 
Palf t in Gergely főiskolai tanár nagy tudását 
és fáradhatatlan, úgyszólván fanatikus buzgal-
mát dicséri; a rendnek eme nagyérdemű tagja 
immár közel 40 éve működik a monostorban e 
téren; ezen elismert tudós a legnagyobb szíves-
séggel mutatja be az érdeklődőknek a csodással 
határos kísérleteit. Joggal igen büszke kitűnő 
látcsöveirt, melyekkel tiszta időben az ország-
nak tekintélyes részét, egész az osztrák alpese-
kig és a pozsonyi Kis Kárpátokig meg lehet 
látni . 

A l e v é l t á r is egyik nevezetessége 
Pannonhalmának. Már az Árpádok kirában 

.plapitották és épen az Árpádok kora, különö-
sen az ellő 2 század van gazdagon képviselve 
hiteles oklevelekkel. Azon kor 60 okleveléből 
29 et a pannonhalmi levéltár Őriz. Legértéke 
sebb darabja Szt. István sredeti alapító levele, 
amely egyedül hiteles okmánya a nagy király-
nak. Lehetetlen bizonyos szent megilletődés 
nélkül érinteni eme még jó karban levő perga-
mentet, ha arra gondolunk, hogy a keresztény 
Magyarország fenkölt megalapítója irta azt alá 
sajátkezüleg, immár 900 éve. Hires a Liber 
Ruber (vörös könyv) nevű chartulárium is, mely-
ben Oros apát gyűjtötte össze művészies kivi-
telű másolatokban a 11—12 századi pápai és 
királyi okleveleket. Ezen oklevelek nemcsak 
történelmi, rendi és sociológiai értékkel birnak, 
hanem rendkívül fontosak a magyar nyelvtudo-
mány szempontjából is, mert a latin szöveget, 

Helyi hírek. 
Főapáti látogatas. Dr. Bárdos Kernig, a 

szent Benedek-rend főapátja, városunk dísz-
polgára e hó 30. án érkezik városunkba a szék 
ház látogatására. Küldöttség fogja a vasútnál 
üdvözölni. Díszpolgári oklevelét a képviselő-
testület élén a polgármester november 1.-én dél 
előtt 11 órakor fogja átadni. 

Rendőrkapitányunk, dr. Freyberger Jenő, 
majd három havi távollét után e héten ismét el 
foglalta hivatalát. Távolléte alatt a kerületi fő 
kapitány intézkedéséből Sopronban helyettesi-
tette a felfüggesztve volt dr. Heimler Károly 
főkapitányt. Viszont £areczky Jenő soproni 
államrendőrségi fogalmazó volt az ő helyettese 
nálunk, ki e héten visszatért Sopronba. El kell 
ismerni, hogy nagyon előzékenyen és tapinta 
tosan működött, ugy a tisztikarnak, mind a 
legénységnek, nemkülönben a város közönsé-
gének őszinte rokonszenvét érdemelte ki 
magának. 

Lingauer képviselőnk interpellációja a nyu 

gatrnagyarországi állatcsempészet tárgyában jövő 

szerdán kerül a nemzetgyűlésen napirendre. 

Halálozás. Szombathelyen elhunyt fehér 

falvi Cziple Zsigmond volt országgyűlési kép-

viselő, nyug. törvényszéki biró 83 éves korában. 

Dr. kisvárdai Papp Imre a szombathelyi Taka-

hellyel-közzel félbeszakítják magyar kifejezések, 

mondattöredékek. 

Már emiitettük a monostor t e m p l o m á t , 
mely méltán sorakozik többi nevezetessége közé. 
Mindenesetre a leghangulatosabb. A földalatti 
altemplom román, maga a tempiom gót, tornya 
pedig renaissance stílusban épült, ekkép jelké-
pezve mintegy az egyház győzelmes fennállását 
minden korban. Ha a quadratura felőli oldal-
kapun, a gyönyörű „díszkapun" (porta speciosa) 
belépünk, rögtön áhítat fogja el az embert. 
Borongós, sejtelmes félhomály uralkodik itt, 
amely annyira megfelel a vallás mysztikus 
alaphangulatának. A környező monostori épü-
letek elfogják a napfényt, amely csak néhány, 
ragyogó színekkel festett üvegablakon szűrődik 
be. Ha ilyenkor halkan megszólal a kitűnő 
orgona hangja, különösen ha a 16 lépcsőfok 
magasságában épült főoltárnál misét szolgálnak 
a díszes ruhákba öltözött papok és a fölöttük 
emelkedő gyönyörű mennyezet kupolájából 
fantasztikus fény árad széjjel, igazán valamely 
más világban képzeli magát a hivő. 

A templomhoz csatlakozik az u. n. „káp 
talan"; ez egy nagyszabású terem, melyet a 
háború alatt fejeztek be ; oldalfalait gyönyörű 
salzburgi márványlapok fedik. Itt tartja a rend 
legfontosabb gyűléseit, pl. a főapátválasztást. 

Sajnos, nem terjeszkedhetünk ki a rész-
letekre. A rendről 14 vaskos kötetet irtak a 
tudós bencés történészek. Pannonhalmáról magá 
ról is legalább egy kötetet lehetne irni. De mi 
megelégedüuk azzal, hogy legfőbb benyomása-
inkból közöltünk egyet mást. 

rékpénztár ügyvezető igazgatója apósát gyászolja 
az elhunytban. A nagyon szimpátikus, hatal-
mas testalkatú öreg ur évek óta városunkban 
nyaralt és sokaknak kedves emlékében él. 

Halalozás. Hétfőn temették özv. Keller 
Ignácnét, szül Rusznyák Zsuzsannát, a honvéd-
laktanya szemközti közismert szatócsüzlet tulaj-
donosnőjét. Évtizedek óta buzgó szorgalomban 
mindig munkás életet élt, kinek 67 éves korá-
ban történt elhunyta általános részvétet keltett. 

A kath. Nőegylet tegnap este hangversenyt 

rendezett a főgimnáziumban, melyen Meiszner 

Dénesné szül. Bligh Eldina városunkban lakó 

hegedűtiiűvesznő is közreműködött. Az ered-

ményről jövő héten referálunk. Nagy Balázs 

főgimnáziumi igazgató pedig nagyérdekü fel-

olvasást tartott. 

A Terfiletvédö Liga helyi szervezete hétfőn 

Eölbey Thyll Sándor elnöklete alatt ülést tar-

tott, melyen a hangverseny rendezéséről és a 

szombathelyi Népgondozó ünnepen való rész-

vételről számolt be a vezetőség és elhatározta, 

hogy az irredenta imát minden ülésen ós min-

den ünneprendezésnél kifejezésre juttatja. 

Erdei hajtó-vadászatot rendez ina a kőszegi 

vadásztársaság a felső erdőben. A nimródok 

egy része már tegnap este kelt útra és az éjjelt 

a stájerházaknál levő turistaszobában töltötte, 

másik része a hajtókkal korán reggel kelt útra. 

Reméljük, hogy csupa koromfekete kémény-

seprővel és számos ifjú szép leánnyal talál-

koznak. 

A sörgyárak árpaszükégletet országos ta-

nácskozáson állapították meg az érdekeltek vagy 

képviseletük jelenlétében. Az előző évek sör-

termelése arányában történt. A kőszegi sör-

gyárnak ennek alapján csak 5 és fél waggon 

jutott. Ez természetesen nem elegendő arra, 

hogy a rendes forgalomnak megfelelő mennyi-

ségű sört produkálja. Legfeljebb arra jó, hogy 

annyit gyárthasson, amennyi üzemköltségre és 

a mi fő: gyártási, fogyasztási, kereseti és hadi-

nyereség stb. adóra telik. 

A Gyöngyösközi setautntk kiépítési 

munkálatait újra folytatják. Eddig a munka 

anyaghiány miatt szünetelt. Ha a hatalmas 

védőfal készen lesz, a jelenlegi gyalogjáróhid 

mellett uj hidat építenek, melynek felső része 

vaskorlátokkal felszerelt lesz. Jövő tavaszra a 

közkedvelt sétahely, melyet az 1916. évi árviz 

teljesen tönkretett, ismét, nem tudjuk, hányad-

szor, jókarban helyezett lesz. Attól tartunk, 

hogy még sokszor fogja a városi kasszát ter-

helni, ha a szemközti évtizedes ársodrásból 

származott sarkantyút eltávolítani vagy szabá-

lyozni nem sikerül. 

Minden látogató nagy ós maradandó emlé-
kekkel távozik innét. Ha kitárja vendégszobá-
jának ablakát, ha széjjeltekint Pannónia tágas 
síkságán, ha élvezi az itt fenn uralkodó fensé-
ges csendet és m a g á n y t , ha lelki szemeit 
végigjártatja Magyarország ezeréves múlt ján, 
melynek munkájából , dicsőségéből és szenve-
déséből e kiváló rend is bőségesen kivette a 
magáét, akkor a gondolatok ós érzelmek egész 
tömkelege ébredezik lelkében. Megérti, hogy ily 
magasan kiemelkedő helyen, ily széles látó-
körrel kürülötte, az itt nevelkedő szerzetos is 
csakis magas szellemi nézőponttal ós tág látó-
hatással bírhat. Anná l szomorúbb azonban azon 
nép lelki állapota, amt ly ott lenn, Magyarország 
téres tágas síkságain lakozik. Rettenetes önzés, 
sz eszményeknek hiánya, az erkölcsöknek majd-
nem teljes elrothadása — ez a magyar nép 
lelkületének mai képe. Hogy erkölcsileg ujjá 
születhessen, egy u j t é r í t é s n e k k e l l m e g -
i n d u l n i a — úgymint ezeróvvel ezelőtt. Egy 
nagyszabású m i s s z i ó - t e v é k e n y s é g r e van 
szükségünk. A bencések jelenlegi hivatásuknál 
fogva inkább osak a tudományos pályákra ké-
szülő ifjúság erkölcsi nevelésével foglalkozhat-
nak. A k ö z e é p lelkületének teljes átformá-
lása, ez más szerzetes rendek feladata lesz. 
És bizonyos előjelt akarok látni azon körül-
ményben, hogy éppen pannonhalmi időzésem 
alatt a S z o c i á l i s U i s s i ó-Tá r s u l a t két 
kiváló nővére ott végezte lelkigyakorlatait. 
Bizonyos, hogy e fiatal, de a nemesítés körül 
már oly nagy érdemeket szerzett magyar női 
szerzetes-rend jelentős részt fog magának kérni 
az erkölcsi megváltás jövendő nagy munkájából* 

2. 

F. hó 9.-én a Jurisits-téren egy pénztárca 
találtatott pénztartalommal. Igazolt tulajdonosa 
átveheti az államrendőrségen. 



A faárakat állapította meg a szombathelyi 

^vizsgálóbizottság. Munká ja természetesen ki-

terjed a vidékre is. A falu még valahogyan el-

bírja: vagy a közeli erdőből maga fuvaroz, 

vagy saját termelésének drágitásával hárítja át 

ezt az árdrágitást is a — városi fogyasztó kö 

íönségre. Tehát nemcsak a mi faszükségletünk 

is drágul, de meg kell fizetnünk a falunak a 

fáját is. A kemény hasábfa ára méterenkint 

458 korona, a fuvarozás az erdőből az ország-

útig köbméterenkint 40 korona, az országúton 

25 korona. A kemény vagy puha vágott fa 

mázsája házhoz szállítva 114 korona. — No, 

ezek a fatudósok jól befütöttek nekünk! 

Petroleum-osztásról adtunk mult héten hirt. 

Tévedésből a vidéki rovatnak megírt figyel 

meztető a helyi hirek rovatába került és a 

s z ö v e g b ő l nem ismerték fel, hogy az a közsé 

geknek szól, habár „az elöljáróság" jelöltetett 

meg a kiosztás helyéül és nem a polgármesteri 

h i v a t a l vagy a városháza. Természetesen akadtak 

elég sokan, akik a petroleumos fiaskóval jelen-

tek meg a közélelmezési hivatal petroloumnélküli 

intézőinél és ezek ugy vélték, hogy legjobb ezt 

az „égető kérdést" tréfával elütni. Elküldték az 

igénylőket a szerkesztőhöz. Talán kevesebb 

fáradságba került volna a petróleumot az al-

ispántól megszerezni, mert hogy a szőlősgaz-

dáknak holdankint egy litert adnak, az kétség-

telen és a járási hivatal meg is szerezte a köz-

ségeknek és mi azt hisszük, hogy Szombathe-

lyen Kőszeg város jogosultjainak az igényét is 

elismerik, ha valaki törődik veie. Igaz, hogy 

ott a kiutalást már hivatalból is elvégezhetnék 

és egy kissé gyorsabb tempóban, de azt már 

csak kitapasztalhatták a városházán, hogy ami 

kedvezményt osztanak a kormánynál, a megyé-

nél, azért jobb jelentkezni, mint reá várni. 

Amerikai szeretetadományokat osztanak szét 

Szombathelyen. Pamutot, ruhaféléket és talán 

még dollárokat is, mert most jött annak a híre, 

hogy ebből a közkedveltségnek örvendő papi-

rosból 100.000 darabot (csekély 35 millió ko-

rona) küldött ajándékba Széchenyi Gladis gróf-

nő, kinek férje az országos Fehér-Keresztnek 

elnöke. Semmit sem hallottunk erről, hogy 

ebből a szeretetből Kőszegnek is jutott volna. 

Ha ott a központban nem gondolnak ránk, hát 

jó lenne egy kis figyelmeztetés a mi jótékony-

ságot intézőink részéről. Msrt, hogy itt is van 

enyhítésre rászorult nyomor, azt úgyis tudják, 

elég bajuk van vele. Ha bennünket csak a 

tagsági nyugtákkal és egyéb hozzájárulásokkal 

tudnak megtalálni, hát keressük fel őket mi. 

Nem hisszük, hogy az amerikaiak szeretete 

csak — Szombathelynek szólna. 

Az arcképes vasúti igazolványoknak 1921. 

évre való érvényesítéséért még csak november 

hóban kell folyamodni. 

Internálások. 

3. 

Itt a cenzúra 17 sort törölt. 

Simon Jenő ügyét újra tárgyalják. Október 

9.-én járt Kőszegen Valkó vizsgálóbíró, hogy 

terepfelvételt tegyen a temetőben Hersits ki 

végzése színhelyén. A vizsgálat nyilvános volt, 

többen nézték és beszélgettek az ügyről. Bizo 

nyos, hogy az objektív szemlélő hallgatva a 

tanuk, a vizsgálóbíró stb. előadását ós látva a 
helyzetet, amelyben a tanú és a tettes a gyil-

kosság percében volt, arra meggyőződésre jutott, 

hogy legalább is kétséges az, hogy Hersicset 

Simon Jenő lőtte volna le. 

Gyermekprémboa kicsi, fehér az Intézet 

utcától a Mecséry-utcáig elveszett; a becsületes 

megtaláló adja le jutalom ellenében e lap ki-

adóhivatalában. 

Elfogott tolvaj. Bubics János répcesarudi 
akóst üzleti ügyben meglátogatta Balikó Oszkár 
kőszegi illetőségű innsbrucki bankhivatalnok 
és ez alkalommal a szobában levő asztal sárat 
lan fiókjából 1600 koronát elemeit. A tolvajt 
itt elfogták és átadták a soproni ügyészségnek. 
A pénz nagy részét megtalálták a tettesnél, aki 
azzal védekezik, hogy azért követte el a lopást, 
hogy Innsbruckba utazhasson. Balikó Oszkár 
egyébként javíthatatlan tolvaj, mert már több 
ízben ült emiatt tömlöcben. 

Sport. 
Csekély számú közönség előtt folyt le 

mult vasárnap a Szombathelyi Move Sport 
egylet és a Kőszegi Sport Egylet barátságos 
football mérkőzése. Mindkét csapat tudása javát 
adta s külünösen az első félidőben az erő-
viszonyok egyenlők voltak, amit az eredmény 
(0:0) is igazol. Élvezetes játékban volt részünk, 
különössen kiemelkedő preciz játékáért mind-
két fél védelme, melyen kölcsönössen minden 
támadás összeomlott. A mindvégig fair mérkőzés 
2 :1 eredménnyel a szombathelyi csapat javára 
dölt el. Ma a vásártéri sporttelepen a Kőszegi 
Sport Egylet I. csapata a helybeli vasi gyalog 
ezred football-csapatával tart barátságos mérkő-
zést. —er. 

Vidéki hirek. 
A csepregi járás uj főszolgabirája Balogh 

Dénes lett, kit a törvényhatóság egyhangúlag 
megválasztott. Még most is orosz fogságban 
sínylődik. 

A felsőpulyai járás uj főszolgabirájává 
Krutz Hugó soproni szolgabírót választották 
meg egyhangúlag. 

A gabonabeszolgáltatás ügyében az alispán 
befejezte megyei körutazását. . Az ellátatlanok 
száma 50 ezerrel csökkent, de annyi gabonát 
még sem sikerült összegyűjteni, amennyit Vas 
vármegyére a miniszter kivetett. 

A soproni törvényhatósági közgyűlésen 
Engelits plébános heves támadást intézett a 
lábra kapott folytonos mulatságrendezések ellen, 
melyek a népet erkölcseiben megrontja, a ke-
vesebb keresettel bírókat lopásra és visszaélő 
sekre ragadtatja. Az engedélyeket korlátozni és 
magas összegű engedélydijakkal ellensúlyozni 
kéri. Az alispán megígérte a szigorítást, de a 
dijfelemelés nem vezetne célra, mert nincs olyan 
korcsmáros, aki a magasabb összeget is a bor 
árából be nem szedné. 

Muraszombatból kiutasították a jugoszlávok 

dr. Cziffrák János ottani ügyvédet, inert erős 

sovinista voltánál fogva, jelenléte nekik nem 

kívánatos. Ügyvédi irodáját egyideig Őriszent-

péterre helyezte át, meri a rendelkezés meg 

változtatását remélte, de mert a laibachi tarto-

mányi kormány jóváhagyta, most végleg Cell-

dömölkön telepszik meg. 

Vasmegye marhaállománya most nagyobb 

mint volt a háború előtt. A töblet legalább 

30.000 darab. Minőségére nézve az a vélemény, 

hogy vetekedik a svájcival. 

Az ellátatlanak megyei jegyzékét közszem-

lére függesztik ki és 50 kor. jutalmat adnak 

egy-egy jogosulatlannak feljelentéseért. 

Szombathely 1921. évi költségvetése már 

elkészült. 7'/3 milliónál több a szükséglet és 

valamivel több mint 4 millió a bevétel. Tehát 

3Vs mil l iónak a fedezetéről kell gondoskodni. 

A jelentékeny nagyobb adóalap folytán 90 

százalékos pótadóval vélik a fedezet biztosítását. 

Nemetszentmihályon nem siketül a polgári 

iskolát létrehozni. A község megtagadott minden 

hozzájárulást. A mult héten ott járt nemzetiségi 

miniszter sajnálatát fejezte ki a felett, hogy az 

első német polgári iskola létrejötte meghiusult. 

Most az a kérdés, vállalja e egyedül az ál lam. 

Nemetszentmihályon az Erdődy erdők felé 

15 kilométeres iparvasutat építtetnek Andauer 

Simon és Techet József fanagykereskedők, a 

leszállítási nehézségek megszüntetésére. 

A Magyar Olasz Bank Szombathelyen a 

Széli Kálmán-utcában fiókot nyit. 

Sopronban a vármegyei közigazgatási bizott-
ság felterjesztést intéz a sopron—kőszegi vona-
lon még egy vonatpárnak a beállítása érdekében. 

Heti széljegyzetek. 
A vadásiat bérbeadása alkalmával e helyen tréfás 

megjegyzéseket tettünk az árverés lefolyásáról. Első eset, 
hogy az ezen rovatban foglaltak miatt aprehenzió jutott 
tudomásunkra. Azzal fenyegettek, hogy majd visszalőnek. 
Csak rajta, egészen bátran, lapunk keszsegesen rendel-
kezésre áll s mi előre is megígérjük, hogyha tréfás ötlet, 
szójáték lesz, érte megharagudni nem fogunk. Hát csak 
a miniszterek vagy egyéb közéleti nagyságok lehetnek 
a megtréfálás témái? — Ne mucsajiskodjunk ! 

• 

Beniczky Ödön volt miniszter, majdnem a mi képvi-
selőnk, jelenleg — ugy mondják — Szombathely képviselője, 
párbajt vivott a MOVE alapításból híressé lett Gömbös-
sel, most már államtitkárral, leendő miniszterrel. Beniczky 
megkardlapozta Gömbös mellét, Gömbös pedig fejbe-
vágta érte. Ennek megtörténte után kezet szorítva kibé-
küllek. Ami saját külön mindenbe beleszóló jó barátunk, 
3ütyök Andris, azt kézdezte tőlünk, „hát kérem szere-
tettel, nem lett volna okosabb előbb kibékülni?" — 

* 

Éppen egy esztendeje nógatják a kormányt, ne 
engedje kisurrani a nagy vagyonokat külföldre és most, 
hogy elég idő volt a kisurranásra, megjelent a borzasz-
tóan szigorú b o t nélküli törvény, mely a külföldre került 
vagyonok bejelentésére kötelez. — Szinte látjuk, milyen 
szép sorrendben sorakoznak az összes galíciai vendégek 
a — hasukat tartó kacagáshoz. 

* 

A történelem tanúsága szerint, eddig nálunk a 
pártok azon a királyon vesztek össze, amelyik van. 
Most a nemzetgyűlésiek azon a királyon veszekednek 
amelyik nincs. Azonban mindnyájan éltetik a királyt. Az 
egyik csoport mert már tudja kit, a másik csoport mert — 
szeretné tudni. — 

* 

A miniszterelnök fakultatív sajtócenzurát akar. 
Kérdezi tőlünk a mi Bütyök Andrisunk: mi a fene az? 
Magyarázzuk neki. A cenzorok figyelmeztetik a lapot, 
hogy mit lesz tanácsos kihagyni, de ha nem respektálja, 
akkor a kir. ügyésszel gyűlik meg a baja. — Bütyök 
Andris barátunk erre azt mondja: akkor hát nálunk is 
van ippeg ilyen gezemice. Szüret előtti időben a szőlők 
felé járókat a csősz ugy figyelmezteti, hogy „szabad a 
járás akármerre, de ha errefelé veti a lábát, ugy leütöm, 
hogy attul kódul." — * * 

Közérdekű hirek. 
A nemzetgyűlésen a sajtó-eenzura és a 

királykérdés nagy izgalmat okozott. A cenzúrát 
illetőleg a miniszterelnök is beismerte, hogy 
rosszul kezelik, de nehéz a teljes törlése, mert 
katonai, külügyi és pénzügyi érdekek miatt van 
rá szükség. De rajta lesz, hogy egységesen 
kezeljék. — A királykérdésbon tulnyomólag a 
szabad királyválasztó jog ós hogy a mi 
királyunk csak magyar király lehet volt 
túlsúlyban, mert ez biztosítja Magyarország 
függetlenségét. Volt ellentétes nézet is, mely a 
régi monarchia visszaállításának a lehetőségére 
engedett következtetni. — A birtokreform tár-
gyalását sürgeti a kormányzópárt és ez jövő 
héten okvetlen napirendre kerül. 

A nök választójogát; a községi és törvény-
hatósági választásoknál korlátozni akarják. 

Be kell jelenteni a külföldi vagvont, melyet 

t. i. a magyar állampolgár külföldön szerzett 

vagy külföldön helyezett el, akár betétek, érték-

papírok vauy pénz, esetleg előre befizetett élet-

biztosítások vagy életjáradékok. A mulasztók 

20 000 koronáig vagy hat havi elzárásig bün-

tethetők. 

Cattarot a nagykövetek Jugoszláviának 

Ítélték. 

Ausztriában ma választanak képviselőket. 
A keresztényszocialisták erős harcot vivnak 
mindenütt a szociálistákkal és biztosan várják 
győzelmüket. A mult választásoknál csak 60 
mandátumot tudtak szerezni a szociálisták 
69 ével szemben. Most azt remélik megfordítva 
lesz. Az összes mandátumok száma 186. 

Az osztrák Államtitkárokról kiderült, hogy 
a magyar kommunistákat repülőgépekkel, gép-
fegyverekkel és lőszerrel támogatták, mely anya-
gokat a bécsújhelyi raktárakból csempészték át 
magyar területre. Nyilvánvaló tehát, hogy 
Ausztria jelenlegi államférfiai egyetértettek 
Kunbéláék garázdálkodásával és előbb utóbb 
Ausztriát is ilyenbe sodorják, ha a keresztény-
szcciálista párt győzelme el nem sepri őket. 

Forgalomkorlátozás. Az államvasutak vo-

nalainak egy részén a közlekedést redukálják. 

Egyes vonatok további intézkedésig megszűn-

nek, mások csak a hét három napján közle-

kednek. A szombathely-győr budapesti vonal 

egyelőre változatlan. 

Karinthia lakosságának mintegy 60% a 

Ausztria megmaradása mellett döntött. 

Kőszeg és Vidéke. 1926. október 17. 



4 Készek' ••« Vidéí o. 1920. októbnr 10. 

A budapesti Vígszínházát amerikai társaság 
vette 'meg 130 000 dollárért, ami 40,000.000 
koronának felel meg 1921-ben veszi át a vezetést. 

Az uj cinor árát a miniszter 90 koroná 
ban akarja megállapítani. Természetesen fa-
pados, szagos, sárga nyersemkor értendő ezalatt. 
Az adagolás a j -vőben a városokban nagyobb 
lesz. Valószinöleg 60 deka fejőnk int As havon-
kint, a falvakban azonban esak 25—30. A va 
lódi febár kockacukor ehhez képes' valóságos 
olcsóság, tekintve, hogy teljes cukortartalmánál 
fogva sokkal gazdaságosabb. 

Az idei termeseredmény. A földmivelésügyi 
miniszter közzétette Csonkamagyarország ez évi 
termésének végleges eredménvét. Eszerint a 

búzából 7,930.233, rozsból 4,196 426, árpából 
4,3(54.368, zabból 3.335.663, tengeriből 12,273 576, 
burgonyából 19,497.883 és cukorrépából 6.112.626 
métermázsa tercnett. Eszerint a kenyérmag-
vakból a jelenlegi Magyarország 8 millió lakó 
ssának egy egy t'ejr"2 mázsa, tehát mázfélmázsa 
liszt, tehát csak egy mázsa kenyérliszt jut, amiből 
130 kiló kenyér lesz, havonkint tehát 11 kiló, 
naponta alig 40 deka, Ha igy van, akkor baj 
lehet, mert hát mennyi ebből a csempészet 
a magyar gyomor kárára?? 

A „Nyukosz" es a „Turul biztosító r.-t.u 

szerződése. A „Nyukosz", az „Országos nemzeti 
rokkant szövetség" és a „Turul biztosító r. t." 
szerződési viszonyba léptek. Ezen egyesülés 
által ugy a nyugdíjasok, mint a rokkantak, 
hadiözvegyek és árvák jelentős jövedelemhez 
juthatnak, míg a fent jelzett egyesületek juta 
lékokban részesülnek, melyből az ország munka-
képtelen rokkantjait, özvegyeit és árváit jelentős 
támogatásban tudják részesíteni. Ezen országos 
szervezés az államot érezhetően fogja teher-
mentesíteni. míg a biztosítást részben altruista 
intézménnyé alakítja át. Elvárható, hogy a 
magyar társadalom minden osztálya ezt a nagy 
jelentésű országos szervezést hathatósan támo-
gatni fogja. Az igazgatóság tagjai: gróf Somsich 
Tihamér, báró S/.urmay Sándor gyal. tábornok, 
báró Lukachieh Géza altábornagy, dr Neményi 
Imre ny. államtitkár, Zsiros István, báró Stipsitz 
Károly, dr. Hegedűs Gyula, Lantos Zsigmond, 
dr. Deutsch Oszkár, Kepes Sándor, Papp Tamás, 
Péderv Atilla. / " 

í 
E g y b a r n a f e l ö l t ö a kőszeg csömötei 

országúton szombaufxy déleXutt elveszett. 

A becsületes kéretik ju ta lom 

ellenében Váikt ír 1/0 . sz. í. e. leadni. 

Uj és régi tárgyakat 
valamint ruhaneuilíejíet stb. viszontel-

adasra a LE^ELGJIYÓSCÍ^T> feltételek mellet el-

fogad a Keresztén^ bazár, Főtér 23 . sz. 

Értesítés. 

j<ülönféie bútorok eladóK. 
Megtekinthetők lifojtfl ilij. InII Lepold 
G y u l a asz ta los j j j ^k fné l • Kőszeg, Kossuth 

Lajos- Jrca 7. szám. 

Vidéki ! ereskedok legjobb bevásárlási helye 

41 P Í R P<s fll P Í R n ü r i n b e r * i é s diszm»-
H L I HII HLTHi . á r u nagykereskedés. 
Budapest, VII. Károly-körut 1. Telefon: J. 129-09. 

Állandó raktár: gallérszoritó, email bross és fátyol-

osát, fésüáru, tüára, doliányzócikkek, valamint ciga-

rettahüvely, papir stb. 

Síremlékek, ^keresztek 
gránit, márvány és homoUtoből valódi aranyozású 

felírással; — egys^rjí és mintázott c emen t-

lapok, cementfsSi íe l^ imtgyürük, váltjuk, 

portlandce«rietu7es mész a legolcsóbb napi 
/ árakon kapható 

7PRTMflP£B liMÚÁI Y cementáru és márvány 
LLninUrCn OüinHU ipartelepén Kőszegen. 

Mindenféle 

v i l l a nyos berendezéseket , 
javításokat és teljes malomvi lág i tás i beren-

dezéseket rézanyagból gyorsan és jutányos 

árban eszközlök. Motor- és dynamó-teker-

cselések elvállaltatnak. 

Teljes tiszlelettel 

Kiss Elemér villanyszerelési vállalata 

KŐSZEG. Várkör 88. sz. 

Nyomatott Rónai Frigyes könyvnyomdájában Kőszegen. 

Tisztelettel értesítem! Kőszeg város és 

vidéke m. t. k ö z ön s égé / / hogy 

kárpitos ihletemet 
Kőszeg, Jurisits-tép 10 sz. (Városház 

meilett) ú jbó l m e g f u t o t t a m . 

Elvál lalok d íványok. ^afelracok stb. 

készítését és feldol^ii.iPJiflTugyszintén min-

den e szakmába váfi> javítást — házaknál is 

— ju tányos árak ffiiellett. 

K ivá ló tisztelettel Muszli S á n d o r 
kárpi tos és diszitő. 

> 

HázajRhoz megyek 

villamos körfürésszel 

fát fűrészelni 
mérsékelt árért. — Előjegyzést elfogadok 

Pallisch-ulca 11. szám alatt. 

Kiss Elemér vil. szer. vál la lkozó. 

S e r t é S T s k U S T ' f ? T ' 
resüJfa?*0--^Cím a k iadóhivata lban. 

JSHektro B á o s k o p 
a „ M u l a t ó 4 4 n a f í F t e r m é b e n . 

Műsor : Ma v isaxtia/ ok^ober 17 -én: 

A t a í fá-rry . 
Dráma 4 felvonáslA. játszák francia 

s/injpzek 

És a ki^erönuísor. 

Köszönetnyilvánítás. 

Mindazoknak, kik /elejihetetlen jó 
édesanyám ill. a l eg j ^ l j rokon 

özv. Keller Ignácné 
született Rusznyák Zsuzsánna 

/ 

elhalálozása alkalmával, valamint a 
temetése^vnlf m^L'jel«'m>»nkkel jóleső 
részvétüket fc jo^iék JffT nemkülönben 
azoknak is, l ^ a > k ! Í g a halott kopor 
sóját virágokkaTes kosborukkal halmoz 
ták el, ezutoh mond hálás köszönetet 

Kőszeg, 1920. október 15. 

Keller Béla. 

megvét£lr€Ker&MJ*C\m a k iadóban. 

T\/f TT T T T Á ^ Jtm^H'M kÍMŰ \tercJvi A* V . W 

a kőszeg-szombathelyi h. é. vasút r. t. 
1918. üzletévéről 

1920. évi október hó 26.-án délután 3 órakor 

Kőszegen a városháza közgyűlési termében tartandó 

XXXVí l . évi rendes, közgyűlésére. 

N a p i r d : 

1. Az igazgatóság jelentése az üzletkszelcsről. 

2. Az 1918. évi számadás és mérted-előterjesztése. 

3. A felügyelőbizottság jelentése/' 

4. Határozathozatal a tiszta N y e r e m é n y felosztása és a felmentvény meg-

adása felett. / iw W 
5. 2 igazgatósági tagnak és pedig a lapszabályaink 40. §-a értelmében Kőszeg 

szab. kir. város képviselőtesUifeténeki kijelölése alapján az 1924. évi közgyű lés ig 

5 üzletévre, továbbá f e l ü g y e ^ i z t í j t s á j ^ ! póttagnak a részvényesek közü l az 1921. 

évi közgyűlésig 2 üz le tévrp . tér jd f t j f üködés i időre való választása. 

Kőszeg, 1920. október háfeá* A / y Az igazgatosag. 
Az üzleti s z á m a ^ és mérleg, 7. igazgatóság és a felügyelőbizottság jelentése a közgyűlést meg-

előzőleg 8 nappal a társság pénztáránál agFivatalos órák alatt megtekinthetők 
A közgyűléseit az' a részvényes jfiv szavazati joggal, aki részvényeit vagy részvényeiről szóló letét-

jegyét (20. és 28. §.) nappal a közgyül* előtt a társasag pénztáránál letette. 
Egy részvényes saját letett ré^lényei után 20-nál több szavazattal nem birhat, egynél több meghatal-

mazást nem vállalhat s a meghatalmazjf megillető szavazatokkal együtt sem birhat 4<>-nél több szavazattal 

/ m (Utánnyomás nem dijaztatik.) 

M é r l e g 1918 . év jd fe l . Vagyon : Vasútépítés és felszerelés 635 800 Szombathely 
állomás bövitése 70.014 19. Wszegi állomásépület 34.451 59. Pénztárkészlot 2 632•38, Takarék -
pénztári betétek 128 497 06#Postatakarék pénztári betét 61175, Igazgatósági tagok óvadéka 
22.000 — Adósok 48 320'3af Összesen 951.42735. — Teher : Készvénytöke 635 800'—, 
tartalékalap 58912 11, OrjBz és csatlakozási számla 22.184 36, Felépítmény megerősítési alap 
88.523 25 Szombalhelv átétmás bővítési kölcsön 79.01419 Kisorsolt elsőbbségi r^szvénv 400 —, 
Fel nem veU o s z t a l é k ^ 2 2 0 " J e l e n l é t i jegvek ós jutalékok 3 000 - Óvadékok 22.000 
Hitelezők 4.1G9 44, 1 9 l y é v i tiszta nyeremény 35.204 —, Ö.^znsen 951 427 35 

E r e d m é n y é z á m l a 1 9 1 8 . é v r ő l . Ta r toz i k : Üzlotkezelésórt 20017062 Tör-
lesztés és kamatok 30.936 18, Igazgatósági s irodai kiadások 2.480 87, Adók és illetékek 
11.537-48, Felépítmény megerősítési alanra 31.397 52, Jelenléti jegyek és jutalékok 3 000'—, 
1918. évi tiszta nyeremény 35.204—. Összesen 314 72667. — Követe l : Üzleti jövedelem 
a) forgalom 311.021 67, b) postaszállitás 3.600 — e) rakhelybér 105 — Összesen 314.726 67. 

Megvizsgá l ta és rendben ta lá l ta a felügyelöbizottság. 
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