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Uj erő. 
Rövid ideje annak, hogy a gyimesi vad-

v i r á g b ó l , a felföld luctenyő zöldjéből, az Alföld 
buzakalászaiból csokrot kötöttünk és odahelyez-
tük a trianoni zöld asztalra — egyiivétartozásunk 
bizonyítékaként. Egybegyüjtöttük a sok sóhajt, 

.Uajif^ért, átkot elborítottuk vele a béke-
diktálás rerinét. Hittünk, biztunk mi együgyű ma-
gvarok . És a vége ? Ránkkényszeritették történel-
münk legszégyenletesebb napját. Rövid ideje, 
hogy ez megtörtént. Túlságosan rövid, de mégis 
elég ahhoz, hogy a magyar lelkek megbarátkoz-
zanak a helyzettel. Nemtörődömség, közömbös-
ség lepi be a lelkeket. Ha vannak is néhányan, 
akik virasztanak. csak olyanok, mint sürii sötét 
éjjelen a vár fokán a lámpa, — körülöttünk min-
den alszik. Ki törődik ma már Erdély nyögésé-
vel, Tótföld kinos vergődésével, Del kalászainak 
finom panaszsusogásával, Nyugat sóhajával V Min-
den, ami poézis, ihiet, sóhaj, virág, illat, az már 
kihalt a mi szivünkből. Rákócz1 legendás földjén 
drága ősi városaink csehek igáját nyögik, Csaba 
földjén rabláncokat hord a gyöngyöt érő székely 
ver, a napsütéses Délen könnyezve arat a sváb 
leány, Csonkamagyarországon pedig árdrágítók, 
uzsorások hiénaserege hízik és dőzsöl. — 
Uj erőre van szükség. Erő, mely felrázza tétlen 
álmából a korcs ivadékot. Uj erőre, mely nem 
sajnálja az ostort tőlünk. Uj erőre van szükség, 
mely beragyogja téli álmát szendergő világunkat, 
bearanyozza glóriával a megcsúfolt, meggyalázott 
magyar rónát s ott vibrál gyújtó szikrafénye az 
álnokság földje felett, mint a villámfény, mikor 
megharagítják. Akiben csak egy szikrája ég az 
emlékeknek, akinek kedves a régi Magyarországra 
boruló égbolt, akinek szemei előtt fehérlik a Kár-
pátok sziiz hava, akinek szájában van a magyar 
kenyér ize, akinek visszasír a lelke szülőfalujába, 
akinek karja erős mint a bércek köve, lelke me-
leg, szép. mint a levegőt szántó pacsirta dala, 
az térdrehullva fog imádkozni azért, hogy eljöjjön 
ez az uj erő, mely szülője lesz a magyar nemzet 
óriás gyermekének, kit megjósollak egykor tálto-
saink, az kérni fogja a magyarok Istenet, jöjjön 
az az uj erő. mely maga lesz a magyar megdi-
csőülés: ujabb, szebb derengése a mítgyar törté-
nelemnek, mely uj erőt ugy hívják : magyar haza-
szeretet. 

] Chernel István + 

Két héten át nap-nap után aggódva érdek-
lődött az egesz város közönsége a súlyos beteg-
ségbe esett Chernel István után és bizton remélte, 
hogy ez az edzett férfiú leküzdi a hirtelen reá-
támadt kórt, hogy még sokáig folytathassa a 
tudománynak és kulturának szentelt életét. Hiába 
volt minden fohászkodás, minden segélynyújtás, 
a nngy kaszás letarolta ezt az értékes eletet, mély 
szomorúságba ejtve családját, barátait, tisztelőit. 

Kedden reggel terjedi el halálának híre; a 
városháza, a megyei hivatal, a takarékpénztár, a 
Kaszinó kitűzték a gyászlobogót s mély meg-
hatottsággal fejeztük ki egymásnak részvétünket 
ezen kiváló polgártársunk korai elhunyta felett. 
Még csak 57 éves volt. Tüdőgyulladás okozta 
súlyos betegseget. Ugy mondják ideérkezett ba-
rátai kedvéert az óhazra rendezett ski-kirándulá-
son hült meg. 

Egyetemi tanulmányainak befejezése után 
az ornithologia tudományos kutatását választotta 
életpályául és ennek szentelte minden idejét, be-
járva a külföldöt is. Legtölb idejet itthon Hermán 
Ottó társaságában töltötte és ennek az alapos 
tudósnak az oMala mellett fejlesztette természet-
tudományai tanulmányait, ki felismervén benne a 
nagy rátermettseget, atyai szeretettel támogatta 
öt mindenben. Méltó utó Jc* lett a nagy természet-
tudósnak. Értékes irodalmi tevékenységet és kül-
földi tekintélyes összeköttetéseit azzal honorálta 
a kormány, hogy a m. kir. madártani intézet 
főnökévé tette meg, majd miniszteri tanácsosi 
címmel tüntette ki. 

Minő csodás végzete a sorsnak! Annak az 
európai hírnevűvé vált Hermán Ottónak lett utóda, 
aki a hatvanas években Kőszeget választotta 
lakóhelyéül és mint szegény fotográfus tengetve 
életét, csendes visszavonultságban azon természet-
tudományi tanulmányainak és megfigyeléseinek 
szentelte minden idejét, melyek nevet világ-
hírűvé tettek. Itt kezdte meg Hermán Ottó nagy-
értékű munkálkodását és ugyanakkor itt született 
Chernel István, az ő hasonló munkásságot kifej-
tett és eredményt elélt utóda. 

Szakirodalmi tevékenységének legerteke-
sebbje a híres „Brehm Thierleben" fényes kiállí-
tású magyar kiadásának ket vaskos kötetben 

Levél az édesapámhoz. 
Irta; György Tamás . 

— Edes, kedves, jó apáin, uki már csak 
nem félesztendeje, hogy útra keltél, vájjon 
merre jársz most ezen a havas téli estén, amikor 
én iád emlékezve rovom a sorokat neked. A 
kus/.a 6orokat, melyek ki tudja, mikor érnek 
el hozzád. Lehet, bogy sohasem. 

Mert messze útra mentél, a/óla hirt sem 
adtál magadról, pedig de n igyon hiányoztál 
nekünk mindig, p^dig de soka' kesergett utánad 
szegény anyánk . . . 

Elküldöm utánad ezt a levelet, te kedves, 
te drága, — a névnapodra tán meg is érkezik. 

Emlékszem tavaly ilyenkor lázai készü-
lődéssel várta a család minden gyermeke ezt 
a nagy napot. Verset tanultak az összes uno-
kák, a legkisebb csak kétsoros mondókát rebe-

nhh.tr; is elakadt szegényke Te az öledbe 
kaptad es gyorsan megcsókoltad, hogy ne kezd-
jen ei sirni a nagy ijedségtől. 

Alig végezte el versikéje mondását egy 
gvorok, nr'.r ujebb unokák érleltek. Hid"t?'ől 

kipirosodott arccal lépkedtek sorban eléd és te 
a szivedhez szorítottad valamennyit. Olyan bol-
dognak láts/oltál apáui. 

Időközben asztalt terítettek az ebédlőben. 
Pompásabbnál pompásabb dolgok hívogatták az 
éhes gyermeksereget. Mindenki megtalálta a 
kedves ételét ezen » napon, a család apraja, 
nagyja örömmel ült ebédhez a te novedünnepén. 
Az asztalfőn ilyenkor te ültél, apáin és mi 
valahogy ugy éreztük, hogy a csodalatos, mély-
séges szeretet, amely két szuraoru szemedből 
még jobban kiragyogott ezen a napon, mint 
máskor, körülölel mindnyájunkat ós jobban 
megmelegít, mint a kályhában pattogó barát-
ságoz tüz. 

Örültünk, elégedettek voltunk, de a bol-
dogságunk madara ezen a napon már n^m tudott 
szárnyalni olyan repösen mégsem, mint más 
években. Megtört szárnyakkal gubbasztott vala-
mennyiünk szivében belül, m<«rt akkor már tud 
luk, hogy el ke I menned nemsokára hosszú utadra. 

Ha látnád, hogy megnőttek a fiuk, mióta 
elmentél! Kedves apám mondd, most is olyan 
büs-Ae vagv még r . h -gy csupa fiu unokákkal 

foglalt „Madárvilág* leírása. Ez a része felül-
multa a nagy tudós eredeti müvét. Nem for-
dítás volt ez, amire a kiadók felkérték, hanem 
saját gazdag tapasztalatainak és kutatásainak a 
feltárása, a speciális magyar viszonyokkal való 
kiegészítése. Ezen munkájával minden időkre 
halhatatlanná tette nevét. 

Nagy buzgóiággal foglalkozott a madár-
védelemmel. Részt vett a külföld irányító munkás-
ságában és itthon szakmunkák terjesztésével és 
agilis szervezéssel ő alapította meg az állatvéde-
lem nemes intézményét. Számos külföldi és bel-
földi egyesületnek volt tiszteletbeli tagja. 

Nagy erdemeket szerzett magának Vasvár-
megye muzeumának megteremtése és felszerelése 
körül. Hónapokon át dolgozott Szombathelyen a 
természettrajzi osztály felállításán es nagyon sok 
értékes vadászzsákmányával gazdagította a mu-
zeum gyűjteményét. 

Kőszeg város társadalmi életében csak ritkán 
vett iészt. Tudományos elfoglaltsága kötötte le 
minden idejét. Ott volt azonban mindenütt, hol 
a kultura szolgálatában nagy tudásával segítsé-
gére lehetett. Számtalan nyilvános előadással ser-
kentette a természet iránti szuretetet és segítette 
a jótékony célokat. Csak egyszer sikerült őt 
munkaszobájából a politikai közreműködés terére 
csábítani. Az ő tekintélyére és népszerűségére volt 
szükség. Ezt az egy esetet is oka volt sajnálni. 
Nem azt eredményezte amit az ő ideális gondol-
kozása remélt. 

Temetése óriási részvét mellett csütörtökön 
volt a temető kápolnájából. YVallner József ka-
nonok végezte a gyászszertartást. Jelen voltak a 
családon és nagy rokonságon kívül a m. kir. 
ornithologiai intézet,a soproni- és vasmegyei tör-
vényhatóság, Kőszeg város, a Takarékpénztár, a 
katonai helyőrség, a tanintezetek és egyesületek 
küldöttségei, valamint nagyszámú gyászoló közön-
ség a lakosság minden rétegéből. 

A család a következő gyászjelentést adta ki: 

Chernelházi Chernel Istvánne szül. pongyelóki Rotth 
Dóra a saját ugy leánya Martha cs orosz fogságból li.tza-
várt fia Miklós, sógornője magyarcsesztvei báró Miske 
Kálmánné szül Chernel Sarolta férje és leánya llly, to-
vábbá chernelházi Chernel Viktor i ir. kamarás, ny h. 
ezredes és neje báró Fitzgerald-Minarclli Harry, báró 
Mannsberg Sándorne szül. Rotth Ada férje és gvermekei. 
Arved, Erzsebet férj. úzoni gróf Béldi Gergelyné férje és 
leánykájuk Erzsébet, Margit, pongyelóki Rotth Loránd 
ny. államtitkar, neje szül. Uillming Olga és fia l.orand, 

J S g y o * s t f á m f i r i t i k o r o n a . 

KŐSZEG ÉS VIDÉKE 

áldott meg az Ég ? A legnagyobb imádkozik 
Éretted minden este és a kisebbek is mindég 
emlegetnek. Szegény anyánk ugy ödöng az 
üres szobákban, mióta elhagytad, minthogyha 
az ő lelkét is Magaddal vitted volna. El-el jár 
hol az egyik, hol a másik gyermekóhoz. ugy 
tesz. mintha örömet is okozna néüi a dolog, 
do én látom rajta, hogy bármerre j ír, Tégedet 
keres Apám ! 

Karácsonykor sok betegség volt minálunk, 
jó hogy nem tudtad Kedves, mert igen aggód-
tál volna ! A családban :»lig volt egészséges 
valaki és bizony komoly betegek is akadtak 
közlünk. I)e Istennek hála elmúlt a sok baj s 
most már csak az sajogtatja meg a szivünket, 
ha a Te üres helyedet láljuk 

Kis kertedben a fenyőfákat hó borítja 
mind. Virigáid, molveket oly gonddal ápolgat-
tál, busán gunnyasztansk téli lakóhelyükön, 
nagy karosszékedben nem ül most soh-i senki. 
Mért is hagytál el bennünket apirn ? . . . 

Mondd, mi újságot irjak móg N"ked ? 
Hűtlenül elhagyott h izádban most is szo-

morú az *let! A hős turáni áiok mo«t 



Kőszeg és Vidéke-

valamint a kiterjedi rokonság nevében is fájdalomtól leg-
mélyebben lesújtva tudatja, hogy a leiijohb férj. szerető 
atya", testvér, nagybátya, unokatestvér es rokon méltóságos 
chernelházi Chernel István, a m. kir. madártani intézet 
főnöke, c. miniszteri tanácsos, számos külföldi tudomá-
nyos egyesület tb. tagja, a kőszegi állatvédő egylet meg-
alapítója és elnöke, Supronvarmegye törv. h bizottságá-
nak tagja stb tudományos munkálkodásban és családja 
javára eltöltött eletenek' 57-ik, legboldogabb házasságának 
32-ik eveben rövid szenvedés es a haldoklók szentsé-
genek ájtatos felvetek után február *l.-én hajnali 2 órakor 
az Úrban csendesen elhunyt. A felejthetetlen kedves ha-
lott porhüvelye c»ütőrtökön, február 23.-án d. u. 4 órakor 
fog a helybeli temetőkápolnában megáldatni és ugyanott 
nyugalomra helveztetni a családi sírboltban. Az engesz-
telő szentmise-áldozat febr. hó 24.-én d. e. 9 órakor lesz 
a Jézus sz. Szive templomában az Urnák bemutatva. 

A nagy halott koporsójára koszorúkat he-

lyeztek el : 

Földmivelesiigyi minisztérium, m. kir. Madártani 
Intézet tisztviselői, a két Takarékpénztár, a Kőszegi 
Vadásztársulat, Czeke Gusztáv es családja, üerbert K. 
cs neie, id. gróf Széchenyi Rezső es családja, B. Farkas 
Bt la cs neje es grof Sc'hönfeld, baró Babarczy Ilona, 
özv Dóry Miklósne, özv Fiáth Pompejusné, Fiáth l'ali 
és neje. Zatézalo István és nsje, Rotth Loránd és családja, 
Chernel Viktor es neje, Meiszner Dénes es neje, üyömorey 
Mária, dr. Fető Ernő és neje, dr. Almásy György és neje. 

Nagynevű polgártársunk immár ott nyugszik 
a Chernel-család kriptájában, boldog emlekii 
edesatyja Chernel Kálmán mellett, aki Kftszeg, 
város monográfiájának a megírásával örökítette 
meg nevet. Méltó fia emléket is szeretettel és 
nagyrabecsüléssel fogja e város története meg-
őrizni. * 

* * 

^ • J i i r wt c tx^íjk^s^^^í' £ 

Sajáthasználatra való dohánytermelésre 20o palán-
táig a földtulajdonosoknak engedely adatik ki. — Errre 
vonatkozó feltetelek es eljárás a városi adóhivatalban 
megtekinthetők — Bejelentések 1922. március végéig a 
városi adóhivatalban eszkozlendök. 

Felhívom a közönség figyelmét a varjak es szarkák 
foszforszorppel türtenó irtasara — A mérgezes ideje 
április hava, azonban az eiókeszűleteket, engedély kikér-| 
dése, mereg beszerzese, tojáshéjak usszeszadése stb. 
mar jó idejeben megkezdendók. — Miután ezen ugy a 
mezőgazdaságra, mint a baromfitenyésztésre telette kár-
tékony szárnyasvad irtasanemcsak minden egyes, hanem 
körerdek is, külön is felhívom a közönség figyelmét 
ezen olcso irtási módra, melynek leirasa Városház 14 sz. 
alatt betekinthető. 

Felhívom mindazokat, kiknek családjában siket-
nema van, hogy ezt a pontos személyadatokkal együtt 
f. évi március hó 4-ig jelentse be Városház 14 sz alatt. 

Közhírré teszem, hogy f. évi március hó 2.-án 
csütörtökön d. e N órakor a városmajorban lóvizsgálat 
fug tartatni. Felhivatnak az összes lotulajdonosok, hogy 
lovaikat es a szamarakat, különbeni szigorú bírság terhe 
mellett a vizsgalathoz elővezessék. Aki a jelzett idő-
pontban előreláthatólag lovait elő nem vezetheti, tartozik 
a vizsgálatot a városi állatorvos altal sajat költségere 
elózt-tesicn foganatosíttatni. 

Közhírré teszem, hogy f. é. március hó 4 -en 9 
órakor Kőszegfalván altalános lóvizsgálat fog tartatni 
Felhívatnak az összes lotulajdonosok, hogy lovaikat es 
a szamarakat, különbeni szigorú bírság terhe mellett a 
vizsgálathoz elővezessék Aki a jelz«tt időpontban 
előreláthatólag lovait elő nem vezetheti, tartozik a vizs-
galatot a városi állatorvos által sajat költségére előze-
tesen foganatosíttatni. 

A „Magyarországi Túrán Szövetség- felken mind-
azokat a volt oroszországi hadifoglyokat, akik vándor-
lásaik alkalmával a turáni népfajhoz tartozó nepekkel 
találkoztak es érintkeztek, arra, hogy tapasztalataikat a 
.Magyarországi Túrán Szövetséggel" (Budapest, Peák 
Ferenc-utca 14 sz.) Írásban vagy szóval közöljek. 
A kérdésben bővebb felvilágosítás Városház 14 szám 
alatt nyerhető. 

1. Felhívom mindazokat, akik forgalmi adójukat 
bélyegben rójják le, könyvüket akként vezessék, hogy a 
bevételek naponként es tételenkent legyenek bevezetve, 
a könyveket pedig minden hónap elejen mutassák be 
ellenőrzés céljából a városi forgalmi adó ügyosztálynál. 
- 2. A forgalmi adójukat átalányban fizetők kozul azok-
nak, akiknek átalányösszegük az évi 1500 koronát meg-
haladja, a pénzügy igazgatóság az egyezseget felmondja 
és könyvvezetésre kötelezi; akiknek évi átalányuk 1500 
koronán alul van, megkérvényezhetik az átalányössze-
güknek leszállítását a pénzügyigazgatóságnál. — 3. Az 
adóvallomás Uijan készpénzben fizetők ez év első két 
hónapjára eső forgalmi adójuknak megfelelő összeget 
fizessenek be előlegül. 

Közhírré teszem, hogy Kőszeg szab. kir. r. t. város 
1921 évi háztartási es útügyi zárszámadása f. évi február 
20.-ától számított 15 nap alatt a városi számvevőségnél 
közszemlére tétetik s a hivatalos órák alatt betekinthető. 

J ambr l t s La jos polgármester. 

Az Anyagbeszerző és Értékesítő Szövetkezet 

közleményei. 

Értesítem a szövetkezet tagjait, hogy ezentúl nem 
a hivatalos órák alatt és nem az Ipartestület helyiségé-
ben lesz az áru s anyag elosztás illetve elárusitás, 
hanem Dömötör Gyula Király-ut 7. sz. üzletében, ahol 
bármikor a raktáron levő áruk kaphatók 

Azon tagok, akik meg az 1921. évre járó oszta-
lékjukft nem vették fel, a hivctalos órák alatt minden 
kedden, csütörtökön és szombaton 5—7-ig az Ipartestü-
letben felvehetik. 

Felkérem azokat a szövetkezeti tagokat, akiknek 
nyitott üzletük nincs és készítményük azonban van, hogy 
azt a kesz arujukat a szövetkezet elárusítójánál illetve 
elárusító helyen (Király-ut 7. sz.) adják át értékesítés 
végett. Az igazgatóság nevében 

D Ö M Ö T Ö R GYULA igazg elnök. 

Heiyx birek. 
A nagyböjt kezdete. Kedden éjjel 12órakor 

kezdődik a negyvennapi nagy böjt, melyet a 
nagyharang meghozásával jeleznek. 

Tanács iiles. Kőszeg város tanácsa vasár-
nap délelőtt 10 órakor tanács ülést tart, mely-
nek legfontosabb tárgya a leánygimnázium 
segélyezési ügye. E/.en ülésre meghívást kapott 
a közgyűlés által kiküldött bizottság is. 

A kereskedelemügyi minisztériumtól egy 
repülő bizottság járt a napokban városunkban 
és a határközegek ellen leadott pauaszokat 
vizsgálta meg. A bizottság vezetője Ígéretet 
tett, hogy a legrövidebb ut m intézkedni fog-
nak a sérelmek orvoslásáról, úgyszintén a határ-
forgalmat is rendezni fogják. 

Eljegyzes. Hirscli Ferenc, a Hirseh Test-
vérek elektro-technikai vállalatának beltagja 
Békéscsabáról eljegyezte Schwarcz Adolf hely-
beli tüzelő és építkezési anyagkereskedő leányát, 
Ettát. 

hagyja nyugodni a lelkeket. Ezer ellenség gyulöl-
kudeKe közepette is egymás ellen tör a magyar. 
Csehek, rucok fenek edéseinél halálosabb duh 
bel roniatiak egymásnál; politikusaink. Lelkes, 
energikus, jó magyar emberek tartják kezükben 
a kormány kerekét, ám ha az ellenség pillanat-
nyilag békébeu is hagyja vihartépázott kis 
hajóroncsutikai, gyűlölettől fűtött hazafiak és 
tudatlan senkik üvöltenek a hajó vezető tisztjei 
felé. Meg akarják menteni a hajót, azt álliiják, 
de viselkedésükkel éppen az ellenkező célt érik el. 

A szegény, sok csatában megsérült beteg 
hajó igy táncol, hánykolódik a puszta tenger 
közipen és hamarosan bizony nem hiszem, hogy 
partot tudjon érni. 

ilogyau fájna a szived apám, ha a nagy 
messzesegben, ahová mentél, elérnének Hozzád 
a hazai újságok ! Jobb is talán, ha nem tudsz 
Magyarországról semmit. Aki ugy szerette a 
hazajat, mini szeretted mindig, nem jó annak 
látni, hogy meunyi sebtói vérzik ! . . . 

Hol jársz, merre jársz most ó kedves 
messzejaró apám? Ha Kád gondolok, mindig 
ugy látlak magam előtt, mint bus, magányes 
l í ? ! r l * egyedül rójja nehéz útját a messze 
kék hegyek felé . . . Utadban kedves kis kósza 

madarak kisérnek. E'éuk csicsergésük elfelejteti 
Veled néha a magányosságodat. I la fölnézel az 
égre rózsaszín és feher vándorfelhőket veszel 
észre, amelyek kisérni látszanak utadon. Tudod-e 
kedves apám, hogy a mi szeretetünk dalol az 
Utánad repülő kis szárnyas dalosok torkából 
és a mi Feléd szálló sóhajunk kísér vándor 
felbök alakjában az uton ? I . . . Ha üdítő for-
rásra akadsz, a mi imádságunk varázsolta azt 
Eléd s ha selymes, puha pázsiton jársz az oly 
sokszor göröngyös utak után, a mi könnyeink 
vizétől termékenyult meg számodra oly enyhet 
adón a talaj. Mert a szeretet csodákat müvei apám 

Áldást osztó melegével ha átfogja a szive 
ket, hatalmas erő lesz belőle, mely könnyedén 
sugároz át egész világokon keresztül pillana-
tok alatt. 

De minek is írok ilyeneket Neked apám ? 
Hisz T e jobban, sokkal jobban tudod mindezt 
hiszen Előtted nem számit már a tér és idő s 
hiszen Te is bizonyára épp oly vágyón, esen-
gően nyújtod ki a két karodat utánuk a messze-
ségből, mint mi Te utánad. Isten rendelése 
folytán elérni egymást azért mégsem tudjuk 
már soha-soha az életben apám. 

Én kedves, drága szegény halott apám ! 

El jegyzes . Deák Irénkét, Deák Lajos ven-
déglős es neje Pap Teréz leányát Kecskemétről 
eljegyezte Deák János reáliskolai vívó és torna-
segédoktató Kőszegről. 

Kotsondy Hugó, órás és ékszerész, városunk 
köztiszteletben és közszeretetben álló derék 
polgára megrendítően tragikus körülmények 
között fejezte be szerdán délután '/42 órakor 
40 éves földi pályafutását. Vasárnap éjfélkor 
megjelent a Sportegylet által rendezett nép-
mulatságon a Mulatóban és több ismerősével 
elszórakozott. Záróra után le akart jönni a kis-
terem felöli lépcsőn s ennek alsó pár fokáról 
m^g eddig fel nem derített módon, állítólag a 
mögötte lejövő Kálmán Uyula péksegMdel együtt 
oly szerencsétlenül zuhant a cementre, hogy 
eszméletlen állapotban szállították haza. Az 
első orvosi segélyt dr. Lauringer János orvos 
nyújtotta és a vérző sebet a bal füle mögött 
bekötözte. Állapota azonban mindig súlyosabb 
lett, eszméletét egyáltalában nem nyerte vissza 
s még aznap megkezdte a haláltusát, mely 48 
óráig tartott. Nliután a szerencsétlenségét a 
közönség körében többféle verziókban tárgyal-
ták és az a gyanú merült lel, hogy gaztett 
lappang mögötte, az államrendőrség elrendelte 
a nyomozást, mely azonban a tanuk kihallgatása 
után nem hozta m^g a várt eredményt. Az 
ügyészség elrendelte a hulla boncolását is, 
melyet dr. Pallér József és dr. Havas Gyula 
orvosok végeztek csütörtökön dr. Manninger 
Sándor járásbiró jelenlétében. A boncolásnál 
megállapították, hogy esés következtében ko-
ponyatörést szenvedett, a behatoló csontrészek 
elroncsolták az agyvelőt, miáltal agyvérzés 
támadt s ez feltétlen halálos kimenetelű. Miután 
a szerencsétlenül járt nem nyerte vissza esz-
méletét, a valóság, melyet csak ő tudhatott, 
örökké rejtély marad. Ilyen végzetes baleset-
nek lett áldozata a derék Kotsondy Hugó. — 
1914. augusztus hó 2.-án, mint sok más baj-
társa, bevonult az első tartalékosokkal és kiment 
az orosz frontra, de nem sokáig védhette magyar 
hazáját, még azon év szeptember 16. án lábán 
súlyosan megsebesülve orosz fogságba esett, 
ahonnan sok jó, rossz tapasztalattal, több szen-
vedés mint jó sors után 1920. augusztus Ifi án 
hosszú hat év múlva érkezett haza. Jószívűsége 
és jó kedélye által sok jóbarátot szerzett magá-
nak, kik nagyon megkedvelték s éppen ezért 
lesújtó in hatott az egész város közönségére a mult 
hétfőn délelőtt szélvész gyanánt elterjedt hir a 
vele megtörtént katasztrofális balesetről. — 
Pénteken temették el óriási részvét mellett 
Nem volt szem, mely száraz maradt volna 
Koporsóját számos koszorú takarta jeléül annak, 
hogy aki ismerte, az szerette. Emléke élni fog 
közöttünk. 

A b a r a k k l a k ó k segelyezese Mult számunk-
ban részletesen és az igazsághoz hűen meg-
világítottuk a baraklakók helyzetét és a „Vas-
vármekye- szintén közölte polgármesterünk vá-
Iászát a baraklakók valódi helyzetét illetőleg 
Tény az, hogy a barakokban is csak olyan 
nyomorúság van, mint sokhelyt másutt, de semmi 
esetre sem olyan, mely elviselhetetlen volna, 
de mert a „Vasvármegye" lángra lobbantotta a 
nyomorúság lappangó szikraját, a mondva csinált 
tüzet el kellett oltani s igy Kőszeg város tár-
sadalma mint mindig, most is me'eg szivéről 
tett tanúságot, mert jelentős adományok foly-
tak be a rászorult baraklakók részére. A város 
hoz befolyt több mint 5000 koronáért a köz-
élelmezésből lisztet és zsirt kaptak a rászzrul-
tak. Azóta az idő is megenyhült és igy most 
már attól sem kell tartani, hogy a nagy hideg kárt 
lesz a baraklakók között. Debrecenben a nagy 
hideg alatt — mint ezt a napilapok irták — 
ugy polgári házaspár megfagyott a lakásában, 
de hála Isten Kőszegen még a barakokban sem 
fagyott meg senki. 

Adományok a városi szegények részére 
Adler tftmon kőszegi kereskedő 500 koronát 
adott a polgármester kezeihez azzal, hogy ezen 
összeget a városi szegényeknek juttassa el. A 
polgármester az 600 koronát Klafsky Károly-
nak adta, a szombathelyi takarékpénztár kőszegi 
fiókjától kapott 300 K-t pedig özv. Schwarcz 
Ferencné beteg családjának juttatta. 

Táncmula tság . A ker. szoc munkásegylet 
ma este 8 órai kezdettel táncmulatságot rendez 
a Mulatóban. A mulatságon a kőszegi fúvózene-
kar játszik. 
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É r t e k e z l e t . A ker. szoc. munkásegylet ösz-
szes tagjai ma 10 órakor d. e. jöjjenek össze 
értekezletre. Budapestről Ankner Béla főtitkár 
ur fog felolvasást tartani. Betegsególyző ügye-
ket is megbeszélünk. 

A kőszegi l akásmizer ia . Ezen a eimoti me-
gint csak a Vasvármegye egyik száma cikket 
i r , mely cikk a kőszegi barak lakók helyzetével 
kspcsoiatosan foglalkozik a kőszegi lakásviszo-
nyokkal. Mi a cikkel csak annyiban foglalko 
zunk, amennyiben a való tényállásra akarunk 
rámutatni, mert a cikknek durva, mosdatlan és 
erősen a vörösnépbiztosság idejére emlékeztető 
hangja elsősorban írójára — ki magát Károlyi 
Lászlónak nevezi (miért nem Károlyi Mihály-
nak) — vall és másodsorban azok illetékesek 
ellene tiltakozni, kiket a cikkben névszerint, de 
névtelenül is megemlít, I g y tudjuk, hogy ezek 
eljárást is indítanak Károlyi László ellen. Tény 
az, hogy a Laraklakók legtöbbje a lebontott 
gőzmalomlaktanyában lakott. De meg kell álla-
pítani, hogy a gőzmalumlaktanyában sokkul 
rosszabbul laktak, mint a barakokban, mert a 
volt laktanyában ajtó és ablaknélküli helyisé 
gek voitnk és maga az épület pedig közveszé 
lyes volt és tartani lehetett attól, hogy szeren-
csétlenség áll be. Megjegyezzük azonban, hogy 
a lebontott gőzraalomlaktanyából a lakókat a 
város a honvédlaktanyában helyezte el, hol 
megfelelő elhelyezést is találtak, de mert a ka-
tonai kincstár ragaszkodott a honvédiaktanyá 
hoz, ki kellett innen lakoltatni a polgári lakos-
ságot és így kerültek ezek a barakba. Hogy a 
barakokból nem csináltatott a város kislakáso-
kat eddig, pz nem a hatóságon múlott, mert a 
hatóság ismételten tett intézkedést eziránt, de 
a hozzájárulást eddig nem kapta meg, minek 
magasabb állami érdekek állanak útjában, mit 
egyenlőre még Károlyi László urnák sem hoz-
hat a hatóság tudomására. Még csak annyit 
jegyezünk meg, hogy a gozmalomlaktanya le 
bontása ellen a hatóság éppen ugy nem tehe-
tett semmit, mint ahogy nem kényszerithette 
tulajdonosait arra. hogy a laktanyából palotát, 
vagy lakásokat épitsen. A lakáskérdés világ-
kérdés, mely csak építkezéssel oldható meg és 
mert erősen a magántulajdonba vág, rrég Ká-
rolyi László ur sem kényszeríthető ezidoszerint 
arra, hogy házat építsen, vagy ha van neki 
háza, arra még egy emeletet húzzon, miért fáj 
hat a feje azért, hogy a malomiaktanya tulaj-
donosok azt lebontutiák, vagy hogy nem épi 
tették át Károlyi László u'- szájaize szerint la-
kásokká. Ne felejtse el Károlyi László ur, hogy 
Magyarországon a bolsevizmus megdöglött és 
ha bolsevisták még maradtak is, ezeknek ugatása 
nem hallatszik u menyországba. 

„A kis lo rd" előadására lázas buzgalommal 
folynak az előkészületek. Burnett Ilodgson 
amerikai írónő e bájos darabjában azt az ellen 
állhatatlan varázst érezteti, melyet a romlailan 
gyermek üde lelke gyakorol a megtört lélekre. 
A főgimnázium Jurisieh cserkészei nagyra vál-
lalkoztak, mikor e drámai életképben kifejezett 
soko dalu és bonyolult ielki küzdelmek színre 
hozását bataroztak el. A cserkészünnepély-
jellegű színielőadások március 14.-én és 15.-én 
lesznek, melynek meghívóit a hét folyamán a 
cserkészek viszik szét. Az wnuepély jövedelme 
a cserkészet támogatására szolgai. 

Nyukosz - f igye lmez te tes . Felkéretnek az 
összes nyugdíjas havidíjasok, hogy személyeikre 
vonatkozó bármilyen változást a népgondozó 
kirendeltségnél jelentsék be, vonatkozik pedig 
az rendjelekre és egyéb kitüntetésekre, az ille-
tékekre, a családban előforduló változásokra, 
név és vallásra, lakhelyre és címre szolgálaton 
kívül való helyezésre, az államszolgálatba való 
belépésre és az ebből folyó illetékek változására 
és végül a teljes kilépésre vagy elhalálozásra. 

A „ l á t h a t a t l a n vendég". Huszár Károly 
nemes akciója, mint egyik mult számunkban 
megírtuk 3000 koronát juttatott Karner Nán-
dor polgári iskolai tanulónak. Mint értesülünk 
a többi középiskolákban is is részesültek a 
segélyben jeles előmenetelü szegénysorsu tanú 
lók és pedig a polgári leányiskolában Wurst 
Paula, a tanitónöképzőben Maurer Böske és a 
főgimnáziumban Antal Ferenc IV. oszt. tanuló. 

Inga t lan forga lom. Kasper Mihály eladta a 
Hegyalja utcában levő 10/a. számú félházát 
69.000 K-ért Sághy Gyula és nejéuek. 

Erősödik a v isszacsatolasi mozgalom Nyu-
ga tmagyarorszagon . A Deutsches Voíksblatt azt 
írja, hoty a nyugat magyarországi nép körében 
az utóbbi időben erős nyugtalanság mutatkozik, 
ami arra a hírre vezethető vissza, hogy Kismar-
tonban és környékén népszavazást fognak tar-
tani, minthogy pedig a szavazás előreláthatóan 
Magyarország javára üt ki, Ausztria a veszen-
dőbe menő részek helyett Kőszeget és környé-
két akarja megkapni. A lap ennek a hirnek 
forrását kutatva, rámutat arra, hogy Eszterházy 
hercegnek nagy uradalmai vannak a kismartoni 
járásban és nagy propagandát fejt ki avégből, 
hogy ezt a járást Magyarországhoz csatolják. 
Nyugutmagyarország egyes részeiben — irja a 
lap — a visszacsatolasi mozgalom ma erőscbb 
mint valaha. 

A hatarkiigazitas k t r d t s ó v e l kapcsolatosan 
újra mindenféle mende monda kapott lábra. Tény 
az, hegy a halárkiigazitás legközelebb kezdetét 
veszi és biztos reményünk van arra, hogy ez 
Magyarország, illetőleg Kőszeg város javára 
nyer megoldást. A Deutsches Voíksblatt, ez a 
bécsi újság, érthető okokból olyan híreket kür-
töl világgá, hogy az osztrákok Kőszeg várost 
és környékét szeretnék megkaparitani, kárpót-
lásul azért, hogy egy ny ugatmagyarországi eset-
leges népszavazásnak reájuk nézve kedvezőtlen 
eredményét egyensúlyozzák. Ez a hír, illetve 
kívánság már magában hordja a legnagyobb 
absurdifást, mert ba tényleg kedvezőtlen lenno 
Nyugatmagyarországon az esetleges népszava-
zás az osztrákokra s igy a jelenleg elszakított 
rész tehát éppen a szavazás folytán visszake-
rülne Magyarországhoz, hogyan akarják akkor 
Kőszeget és környékét átcsatoltatni, mert csak 
nem gondolják, hogy Kőszeg várost és környé-
két ölbe veszik és átviszik, mint valami csem-
pészárut Ausztriába. Van egy jő magyar köz-
mondás, mely azt mondja : Boiond lyukból, bo-
lond szél luj. Hát a Deutsches Volksblattból, 
meg Ausztriából is — bizony ilyen b o l o n d szél fuj. 

Folyó ho 2 8 . án (Húshagyókedden) Jesztl 
Antal az Elité-kávéház összes termeiben az 
aranyifjúság közreműködésével jótékonycélu 
zártkorn házibált rendez. Belépőjegy oOK, csa-
ládjegy 00 K. Tekintettel arra, hogy a jótékony 
célra minél nagyobb összeg legyen fordítható, 
névre szóló külön meghívók nem küldetnek 
szét. Kezdete 8, vége 2 órakor. A korai záróra 
miatt pontos megjelenést kér a rendezőség. 

Elcsípett tolvaj még 1021 jan.-ban Gratzl 
János malmából nagyobb mennyiségű lisztet 
lopott el Nagy István nagyalásonvi származású 
molnársegéd. Gratzl annakidején feljelentést 
adott be ellene, azonban az enyveskezü molnár-
segédet elcsípni nem tudták. Szombaton a pápai 
rendőrség a kiadott körözőlevél alapján letar-
tóztatta és K< szegre kisérte. A nyomozás be-
fejd se után csütörtökön átadták a szombat-
helyi kir. ügyészségnek. 

Tejv izsgá la t a városban . Szanyi István kir. ve-
gyész, a magyaróvári vegyvizsgáló intézettói, városunk-
ban megvizsgálta az eladásra szánt tejtermekeket. A 
gyanúsnak talált tejből mintát vett és ezt Magyaróváron 
fogják vegyileg megvizsgálni. Hogy kik hoztak hamisított 
tejet forgalomba, azt majd a vizsgálat utan hozzuk nyil-
vánosságra. 

A sa já t edényeit vette meg. Szabó Sándor saom-
bathelyi cipészsegéd Kőszegre jött munkát keresni. Ka-
pott is munkát Varga Ferenc cipészmesternel. azonban 
nem ült le dolgozni, hanem jövedelmezőbb üzlet után 
nézett. Megdézsmálta Szirch Anna befőttes üvegeit, majd 
Novozáth József cipeszmester konyhájából emeltei ede-
nyeket. Miután dolgát rendesen elvegezte, beült az egyik 
vendéglőbe, ahol maghatóan előadta, hogy most jött meg 
orosz fogságból, felesége meghalt s most minden ingó-
ságát eladja. A jószivii emberek megsajnálták s igy sike-
rült is az edények egy reszet eladnia. Most jön a dolog 
humoros oldala. Visszament Novozáthoz és a tőle ello-
pott edények közül párat eladott neki 90 koronáért. Köz-
ben megérkezett Novozáth felesége, ki legnagyobb meg-
lepetésére saját edenyeit ismerte fel a vett holmikban. 
Persze a tolvajnak már hült helye volt, azonban a ren-
dőrség az utcán lefülelte és átadta az ügyészségnek. 

Felf i l f izetések. F. évi február hó 19.-én a kőszegi 
Move Sportegylet nepmulatságán a következő felülfize-
tések történtek, mely adományokért az egyesület ezúton 
fejezi kl köszönetét Jambrits Lajos 75, dr. Pallér József 
50, Skriba Sándor 50, lesztl Antal 50, Schedl Márton 30, 
Schreiner János 25, Wáchter N. 25, Schwarz Jenő 25, 
Riegler János 20, Szuklicz Géza 15, Novak Rezső 10, 
üangl N. 10, Névtelenek 140 koronát. 

Húshagyókedden Lágler Pál vendéglőjében 
este 8 órai kezdettel táncmulatság tartatik. Be-
lépődíj nincs. 

Egy segéd es egy tanonc azonnal felvéte-
tik P r e u t i e r P á l lakatosmestemél Kőszegen. 

Anyakönyv i k ivonat az e lmúlt hetrö l . S z ü lé-
t é se k : Csánita József—K jpfer Katalin : József 
r. k., Recetár György-Wágner Gizella: Ferenc 
r . k , Jesztl Antal — Kelemen Etelka : Etelka r. k., 
Schatzl József—Tangl Mária: Józsefr. k., Csery 
Károly—Szaufnauer Mária : Margit ág. ev', Kohl 
Gusztáv—Schlögl Anna: Antal r. k. H á z a s -
s á g o k : Tompeck Ferenc—Iliás Mária, Kercs-
már József—Gaál Teréz, Koczor Károly—Ko-
ezor Teréz, Hollenthonner Gyula—Frankenber-
ger Anna, Gróf Frigyes—Pápai Julianna. Ha-
l á l o z á s o k : Sehlapfer Ferenc 07 éves, tüdő-
gyulladás, özv. Kaufmann Józsofné 78 éves, 
aggkori gyengeség, Kohl János 27 éves, holttá 
nyilvánítva, Kuntner Józsefné H9 éves, tüdőlob, 
Hauser Mária 1 éves, tüdőlob, Schranc Forene, 
76 éves. aggkori gyengeség, chernelházi Chernel 
István 5G éves, tüdőgyulladás, Kotsondy Hugó 
40 éves, agyalapi törés. 

Rum, különböző pálinkák es l ikőrök kapha-
tók ugy zárt palackokban mint kimérve T án-
c s i c s G y ö r g y fűszer és csemege kereskedé-
sében Kőszeg, Belváros. 

D r o t k e r i t e s t , tüskésdrótot, kaput, ajtót, 
mulomszitát és vasbutort ajánl Szabó József 
Szombathely, Kőszegi utca 44. 

Sa já t kötésű női és gyermek harisnyák, 
férfi soknik a legfinomabb minőségben állan-
dóan raktáron. Bekebel i anvayokbol köt ss f e j e l 
Filipp, harisnyakótőde Szombathely, Széli Kál-
mán utca ti. szám. 

Szomba the ly i Kerületi Munkásb i z t o s i t ó Pénz t á r 

F e l h i v A » ! 

A m. kir. Népjóléti és Munkaügyi Miniszter 
Ur 7930/1922. sz. rendeletével 1922. február 
27-től számított hatállyal a betegségi biztosítás-
ban a napi bérosztályokat, átlagos napibért, 
biztosítási járulékokat, táppénzt, temetkezési 
segélyt módosította. 

Felhívjuk a munkaadókat, hogy a beteg-
ségi biztosításra kötelezett a lka lmazot ta ik kö-
rül azokat (munkásokat, háztartási alkalma-
zottakat, tanoncoka1, tisztviselőket, kereskedő 
segédeket és hasonló állásban levők egyéb be-
jelentésre kötelezett alkalmazottakat), akik ná 
luk 1922. évi február hó 27 nap j án a lka lma 
zásban á l lanak és akiknek keresete a napi 
45, havi 1125, i l letőleg évi 13.500 koronát 
megha lad ja , f. é. február 27-től számított 8 
nap alatt a szombathelyi ker. munkásbizto-
sitó pénztárhoz jelentsék be, tekintet nélkül 
arra, hogy ezek az a lka lmazottak megelőző-
leg be voltak jelentve, vagy sem. 

Munkások, segédek, tanoncok, szolgák és 
cselédek, munkakeresményük összegét tekintet 
nélkül, — tisztviselők, munkavezetők és keres-
kedősegédek pedig bezárólag évi 48.000 korona 
bér határáig jelentendők be. 

Ezen általános bejelentésnél az alkalma-
zottak pontos személyi adatait ós az általuk 
pénzben és természetben élvezett összes java-
dalmazásokat be kell jelenteni; tehát fel kell 
tüntetni a pénzbeli javadalmazásnál annak címét: 
fizetés, lakbér, háborús-, drágasági-, családi 
pótlók, ruházati segély, osztalék, jutalék stb. ; 
a természetbeni járandóságoknál pedig: teljes 
ellátás, lakás, élelmezés, mosás, fűtés, világítás, 
hálóhely, ruházat, termények, élclmieikkek, föld-
vagy kerthasznalat, állattartás stb. 

A bejelentés elmulasztása esetén a kihá-
gási eljárást azonnal folyamatba tesszük. 

Csupán ezen általános bejelentéshez szük-
séges nyomtatványokat bocsájtja a pénztár díj-
talanul a munkaadók rendelkezésére. A pénz-
tárhoz címzett összes poslai küldeményeket 
megfelelő bélyeggel kell ellátni. 

Szombathely, 1922. évi február 14. én. 

Herbst Géza s. k. 
min. biztos, alispán. 

Bénárd Géza s k* 
igazgató. 

Önkéntes árverés. 
Az Árpád-tér 24. számú ház 

nagy kerttel s elfoglalható lakással f. évi 

március hó 12.-én dclután fél 3 órakor a 

helyszinen megtartandó önkéntes árverésen 
eladatik. 
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Köszönetnyilvánítás. 

Mindazoknak , kik a temetésen 

való szives megjelené>iikkel és rész-

vétnvi latkozataikkal igyekeztek mér-

hetetlen bánatunkban némi enyhí-

tést nyú j tan i koszoruadomanvok-

kal tiszteltek 

Chernel István 
felejthetetlen emiekét — képtelen 

lévén egyenként megköszönn i . — 

fogfldják ez uton ősz nte és hálás 

köszönetünket. 

Chernel család. 

Köszönetnyilvánítás. 

Ha valami végheietJen f.íjdaimun 
kut felej'he'etlen fivérünk és sógorunk 

Kotsondy Hugó 
olv váratlanul bekövetkezett halála miatt 
enyhíteni képes vo!í, uuy ez a/ elhunyt 
iránt megnyilatkozó őszinte nagyra-
becsülés és ál'alános részvét sok tanú 
je'ének tuíajdoimható, amelyek köszönt-
és \ irágadományokban, f íötto számos 
részvétel által H tenietsísn-M .-s a számos 
szóbeli (-» írásbeli rés^vétuyilaikozst 
által, m-'lyek itt és távolból hozzánk 
érkeztek, kifejezésre u'.otnk Miután 
képtelenek v igvurk minden egyesnek 
mélyen érzett hálánkat » ifejezni, ez 
uton fejezzük ki a t. 

Mindenkinek ismételve legmelegebb 
köszönet . 

Kőszeg, 1922 február 2.V-én. 

Kotsondy Tinka es Reiszék. 

emeletes ház Pallisch-utca 
3, sz, alatti 
udvarral és kerttel szabad kézből e l a d ó . 

Bővebbet ugyanott . 

JYlárcius 5.-én 
(vasárnap) fél 10 órakor Pallisch-utca 3. sz. 
alatt bútorok, konyhaedények stb. magán-

árverésen eladatnak. 

J B l e & t r o B i o s & o p 
a „Mulató" nagytermében. 

Műsor: V-isarnap. február 26-an 
dé lután es : óra i kezdettel 

A k i * * i n g n i a . 

Vidám játék 5 felvonásban,,a főszerepben Várkonyi 
Mihály cs Éva May 

Az eltűnt férj. 
Vigjaték 2 felvonásban. 

Z S O L D O S T A N I N T É Z E T 
BUDAPEST, V I I , Dohány-u. 84. T.: J. 124—47. 

A legjobban keszit eló 

m a ^ á n v i z s g á k r a . 

V i d é k i e k n e k levelező oktatás 

Speciális, magánhasználatra irt tankönyvekalapján. 

Ingatlan-árverés. 
Március hó 5.-én, vasárnap délután 3 
órakor két drb. káposztás a betegház 
mögöt t és egy drb. káposztás a vágó-

hidnál összesen 20u négyszögöl kiterjedés-

ben i rodámban önkéntes árverésen el lesz 

adva. Dr. Szovják Hugó ügyvéd Kőszeg. 

S a í s i d o r 

oki. köm. és építési vál lalkozó 

K Ő S Z E G , Király-ut 17 szám. 

Elvallal e szakmaba vago mindennemű munkát. 

O S Z T R A U I és K L A P N O I 

KOVÁCSSZÉN, KŐSZÉN, KOKSZ, 
Faszén csomagolva. Takarmányrépa. 

Kapha t ó FRANKI. LAJOS-nál Kőszeg. 

Mielőtt bárminemű villamos berendezést, javí-
tást vagy átalakítást végeztet, ne mulassza el elő-
zőleg nálam érdeklődni. Árajánlattal es költség-
vetéssel díjmentesen szolgálok. Állandóan raktáros 
tartok „METAX" izzólámpákat cs mindennemű 
szerelesi anyagokat, Világítási, erőátviteli és jelző 
csengő berendezéseket jutányos árban és jótállás 
mellett vállalok. Elégett villanymotorokat újra 
tekercselek jótállás mellett gyorsan és olcsói . 
Műhelyemben javítok pumpákat, kutakat, gazdasági 
gepeket és mindennemű épület és géplakatos mun-
kát elfogadok. A n.é. közönség szives pártfogását kéri 

tf ioe H o m á r épület és géplakatos cs villanvtzere-
MOO LlölllCl lési vállalkozó KŐSZEG, Várkör 88. 

Í Í Í S ' d l ' 1 £ 2 1 ^ 2 1 1 . 

Közhírré teszem, ho^y Maitz János és 
gyermekei tulajdonát képező kővetkező ingat 
lanok : Intézet utca 11. sz. félház és kert 48 
•-öl le l , 1274 • • ö l szántó a Szveties kert alatt, 
911 Q öl szőlő s gyümölcsös H Kalchgtaben, 
520 szőló az Ursprung, 480 Q öl szőlő a 
Schueider, 32G Q-öl s/őlő a Steiger dűlőben ; 

és 1318 :-öles erdő — értékes fákkal — ar. 
Óhá/nál , irodámban 1922. március hó 5.-én 
délelőtt fél 11 órakor irodámban megtartandó 
önkéntes árverésen eladatnak. 

Dr. Schneller Aurél ügyvéd. 

Lotulajdonosok figyelmébe! 
A. n. é. közönség tudomására hozom, hogy 

a jövőben is mint eddig fid »ztetek ménlovaim-
inal. Födöztelési dij 1 anytkaucáról 50 kgr. 
gabona vauy annak ellenértéke. 

ös tör László, Lukácsháza 
vendé^lőü és m Mitulajd )nos. 

3 l e u m a , c s ű z , k ö s z v é m j e l l e t i 

a l egb i z tosabb szer a KANYÓ-féle szabadal-
mazot t és törvény i leg védve a 

I f i e i i ü i i a l k o l 
amelytő l már több ezren gyógyu l t ak k i . Idü l t 

betegség vagy öregség nem ha tá roz . Megren-

delhető u tas í tása i együtt K A X Y Ó S V M M ) l t 
r c i i K i n jcyógyMxet* k é ^ / i t t i Budapest , VI. 

Izabel la-utca 45. s zám 

Z s i n ó r és paszományok 
c ipő fűzők , katonai-, ••gyházi-, roló- és füzó 
(mieder) zs inórok , sú j t ások , bor í t ás , gyertya-
bél, gyermekúgyha lók és egyá l t a ' á ban min-
dennemű zs inórok és paszományok gyá r t á sa . 

Preisz Gyula Szombathely 
Erzsebet-Kírálvné-u. 36. (Sabária mellett. Babics h.) 

H á z e l a d á s 
Király-ut 39 szám alatti ház nagy 

kerttel szabad kézből eladó. 

Jó minőségű 

takarmányrépa valamint széna 
kapható waggontételekben is özv. Maj lá th 

Andrásnénál Kőszegen, Királv-ut 96. sz. 

A répa raktáromban megtekinthető. 

Mozi-jelentes! ] A s z c z o n l egs iebb J 
-_ , r j részei filmje. 4 

JR, kis hazátlanok 
Két kisleány regénye 4 restben 2ő felvonásban, a 

főszerepben Snndra Mi lowanof f , O l inda Manó 

Biscot cs a kis Jancs i . 

I. rész : március 5.- én 

A két árva. 6 feiv 

II. rész : március 12.-én 

Az élet számüzött je. 6 feiv. 

III. rész : március 19.-én 

Üzenet a túlvi lágról, i teu 

IV. rész : március 26.-án 

A vihar elcsendesül. < feiv. 

Jegyeket elő jegyezni lehet a moz i pénz t á rná l . 

I t é ( - á r i e i m 

F. évi február hó 26.-án d. u. 3 órakor 

i rodámban Pontyos K á l m á n tulajd képező 

R É T 
a Felsőréten (Nemezgyár mellett) 907 négy-

szögöl kiterjedésbei magánárverésen 

el lesz adva. Dr. SZOVJÁK HUGÖ 
ügyvéd Kőszeg. 

Buza, zab, árpaszalma 

és széna kapható a 

Nagykereskedelmi vállalatnál 
3 £ Z c s r - . 

T r i f a l l t darabos 

s z e n e t 1 0 0 k j - o n k é n t 

40O kor.-ért házhoz szállít 

ZERTHOFER MIHÁLY Kiráiy-ut 114. sz. 

G U T H V I L IbdEOS ̂ ''"MViribiriiduitt 

fa-, csont- es diszmüesztergályos-mühelye 
Szombathely, Kossuth Lajos-utca 19. 

Készít minden e szakmába vágó munkákat, úgymint 

villamos állóiampát selyem ernyővel, könyv-, szobor 

és virágállványt,függöny-, kotta-,törülköző-, gyertya 

ruhatartót, álló- s falifogast, zongoraszéket, tölcsért, 

hordócsapot,billiárddákőt és golyót, kuglibabát, kül-

földi nehéz Lignumsanctum-golyót,dobrámát,rokkát. 

Nyomatott Rónai és Pandúr könyvnyomdájában Kőszegen. 

4 

Egy jó karban levő 

máso l ó prés 
Jutányos áton eladó. Magpergetogyar Kőszeg. 
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