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udmltatnak. 

Orvosolt panaszok. 
Miután végkép meg lehet állapítani, hogy 

tökéletesen elsimult az a válság, amelyet a föld -
mivelésügyi miniszter lehangoltságából s az ezzel 
kapcsolatba hozott kisgazda kívánságokból da-
gasztottak politikai nehézséggé, nein lesz érdek-
telen rámutatni arra, hogy milyen jelentéktelen 
és könnyen elsimítható látszólagos ellentétek vol-
tak azok, amelyekből ellenzéki oldalon, sajtóban 
s a nyilvánosság egész fórumain kormánybukás-
ról, rendszerváltozásról s országos megrázkód-
tatást hozó esetleges uj választásokról gyártottak 
híreket. A nemzetgyűlés szünete alatt a választóik 
körében megfordult képviselők közvetlenül érte-
sültek természetesen az egyes kerületeknek rész-
ben lokális, részben országos érdekű panaszairól, 
látszólagos sérelmekről, egyszersmind méltányol-
ható kívánságokról, amelyeket a pártoknak a 
politikai eseményekre való felkészülését előkészítő 
konferenciáján kötelességszerűen szóba is hoztak, 
így alakult ki magában az egységes pártban az 
agrár velleitásu csoport tagjaiban az a felfogás, 
hogy sürgetőleg kell szorgalmazni azokat az ad-1 
minisztrációs s a pénzügyi igazgatás körébe vágó 
rendelkezéseknek végrehajtását, amelyeknek ke-
esztfilvitelét ki sem kívánja őszintébben, mint 
maga a kormány és maga a kormányzópárt, mely 
a szóbanforgó kérdésekben életrehivott kormány-
rendeleteket annakidején megalkotta és törvény-
erőre emelését elkészítette. Ilyen a földreform, 
ilyen a rokkantügy, ilyen a mezőgazdasági hitel, j 
stb. Érthető, hogy minden törvény és rendelet 
végrehajtása során merülnek fel nehézségek és 
sokszor a végrehajtó szervek aggályos elővigyá-
zatossága miatt lassúbb tempóban történik az 
intézkedések megtétele, de az is bizonyos, hogy 
a kormánytól kiinduló intenció s a rendeletekben 
kifejezésre jutó tiszta szándék előre nem számol- j 
hat akadályokkal, amelyek könnyen eliminálhatók 
s hozzá csupán az egyes ressortügyek közötti 
megértésre és előzékenységre van szükség. 

Legjobban illusztrálhatja ezt a megállapítá-
sunkat a kisüst példája s a vagyonváltságföldek 
ügye is, amelyekhez valamint az adókivetési 

anomáliákhoz felelős pénzügyi kormányunk kon-
siderációja kell, nem pedig ellenzéki oldalról 
fűtött felelőtlen elégedetlerség. Általában mond-
hatjuk, hogy nagyobb tárgyi biztosítékot maguk 
a kisgazdák sem követelhetnek választóközönsé-
ségük panaszainak orvoslására, mint a kormány-
nak határozott igyekezetét minden téren a leg-
teljesebb es mindenkit kie'égitő olyan intézke-
dések megtételére, amelyek a személyi jellegű 
változások közbeiktatását is teljes mértékben 
feleslegessé teszik. Bizonyos, hogy azok számára 
volna kedvező egy valóban komplikált válság, 
akik, ha már kormánybuktatást nem lehet végbe 
vinni, személycserék felidézésével szeretnének, 
legalább látszólagos eredményt elkönyvelni a ka-
binet egysége s a kormányzópárt szilárd össze-
tartásának rovására. Szó sincs arról, hogy pon-
tokba foglalták az egységespárt kisgazdaszárnyán 
a követeléseket s hogy személyi változásokkal 
kellene megoldani azoknak választóik érdekében 
tett jóakaratú kívánságait, ikik ma is igazi pillérei 
az egységben megnyilvánuló nemzeti összetar-
tásnak. 

Rendkívüli városi közgyűlés. 
Kedden tartotta Kő»zeg város képviselő* 

lestülete rendkívüli közg> ilésH Jambrits L »jos 
polgármester elnöklete aUtt. A közgyűlésnek 
• f >ntor. tárgy» v< ülés lefolyásáról az 
alábbiakban számolunk be. 

Elfogadta a képviselőtestület a járásbiró-
sák'i pa!o'a megépítése tárgyaban az igazságügyi 
kormánnyal k-ítött szerződést. Csaknem 10 év 
ó'a húzódó ügy tehát elinté/cst nyert azzal, 
h >gy a tavassz il meg is kezdődik az építkezés 
a városmajor telkén és igy egy szép emeletes 
épülettel szépül a város. 

Hozzájárult a képviselőtestület Auguszt 
Imrt) emlékének megorökiléséhez, miről mult 
számú ikban részletesen megemlékeztünk. — A 
hősök emlékének megörökítésére pályázatot ir 
ki a polgármester. A boérkező pályázatokat 500, 
300 és 200 ezer koronával jutalmazza a város. 
— Megszavazta a Postás árvaház létesítésére a 

Lobangeri rétből kért 10 luldnyi torületot ós 
utasította a képviselőtestület a polgármestert, 
hogy a kereskedelemügyi minisztériummal a 
szerződést kösse meg. A l\3stás-árvah \z és üdülő-
telep kétszáz gyermek és 50—60 üdülő részére 
van tervezve, összekötve egy faipari szakisko-
lával. — Az 1924. évi városi költségvetést 50 
százalékos pótadóval állapította meg a képviselő-
testület. A költségvetés során Szova Ferenc egy 
városi mozinak, mint jelentős jövedelmi forrás-
nak a felállítását javasolta, mire nteve a pol-
gármester legközelebb előterjesztést tesz. A 
költségvetésről egyébként mult számunkban 
irtunk. — Megállapította a képviselőtestület dr. 
Il-'gediis Jánosné tiszti főügyész özvegyének 
nyugdiját is, valamint az alkalmazottaknak ós 
nyugdíjasoknak a miniszter által előirt illetmé-
nyeit. — Törölte a képviselőtestület a zárdában 
rendszeresített hitoktatói állás javad tlmazásához 
való városi hozzájárulást, miután az állás álla-
milag rendszeresítetett. — Az iparostanonc-
iskola választmányában elnökül Knaute Rezső 
tanárt és tagokul dr. Nagy tibeling Miklós, 
Lauringer Ferenc, Dömötör Gyula, Müller Fe-
renc és Iióth Sándor küldettek ki. — A bér* 

, kocsi dijak megállapítására a tanács nyert fel-
hatalmazást. Az anyakönyvi dijak a békebeli 
aranykoronában állapíttattak meg. Megengedte 
a kénviselőtestület, hogy Jesztl Antal a város 
tulajdonát képező téglaszin melletti területen 
sertéshizl ildát állítson fel, e célra 400 ölet 24 
évre bérbeadott. A vágóhídi és husvizsgálati 
dijak ugyancsak aranykoronában állapíttattak 
meg. A miniszter rendeletére a kéményseprési 
dijak e/év julius hó 1-től az eddigi 1250 korona 
helyett 2000 K-ban állapíttattak meg. Tudomisul 
vette a városi képviselőtestület, hogy a villamos 
egységár 14°/o-al emelkedett, de kiküldte a vil-
lamos bizottságot annak megállapítására, hogy 
szukséges-o és meddig az emelést fenntart mi. 
A villamos ügy tárgyalásánál Flamisch Gusz-
táv a villamostelep cséplési időt tette szóvá ós 
javasolta, hogy a jövőre a cséplés esik a város 
megállapodásával történhessék. Szóvá tette még 
a nappali áram szükségességét is. Macsek Fe-

Ház, mely 6 óra alatt felépül. 
Az anyaghiány és az anyag drágasága, 

csakúgy, mint egyéb írás téren, uj megoldási 
lehetőségeket teremtett az építőiparban is. Kő 
bányán, a Förster féle fémáru«yárban felállitot 
tak egy házat, mely hat óra alatt készült el. 

Az épület szállítható, kettős vaslemezből 
készült miniummal bevont földszintes családi 
ház, amelyben ebédlő, háló és konyha sorako-
zik egymás mellé. A falak anyaga ugy kívül, 
mint belül stukkoszerüen van díszítve s ez egy-
részt a falak tartósságát növeli, másrészt azok 
külsejét csinosabbá teszi. Lényegében a fal ket-
tős vaslemez, amelyek között levő tiz centimé-
teres ür — jégszekrények mintájára — oly 
anyaggal, fagyapottal, kovafőlddel van kitöltve, 
amely a hővezetést megakadályozza. így aztán 
nyáron a külső hőség dacára a lakás belül elég 
hűvös, a téli dermesztő fagy pedig n°m tudja 
lehűteni a szoba kellemes melegét. A fedélszer 
kezet és a tető szintén vaslemezekből van, ugy, 
hogy u padláson kényelmesen száradhat a fe-
hérnemű. A fürdőszoba fürdőmedencéje a fal-
ból van kiképezve, s így fürdőkádra nincs 
szükség. 

Kőbányán a Förster gyárban a találmány 
bemutatásakor öt munkás kezdett az „építéshez", 
a szükséges vastömböket három-három anya 

'csavarral egymáshoz erősítették, egypár kala-
pácsütés és hat p re alatt ott áll a kész szoba. 

Nem kellett tégla, habarás, kőműves, áll-
vány, létra, cem kellettek napok, hetek, a szo 
ba percek alatt kiszökött a földből és ott állt 
barátságosan, hívogatóan. Szinte kedve támad, 
az embernek — beköltözni. 

Édeklődtünk, hogy mibe kerül a vasház 
építése. Kétszobából, konyhából s a szükséges 
mellékhelyiségekből álló családi ház felépítése 
a mai árakat tekintve, aránylag nem sok, mert 
negyvennégymillió koronáért odateremtik házát 
bárhová. Nem szükséges saját telek sem, mert 
hisz a ház szállítható. Hat óra alatt szétszedik 
a házat Budapesten, vonatra rakják a vastöm 
bőket, az ablakokat, az ajtókat ós azt a néhány 
szükséges anyacsavart, vagy toherautomobilra 
rakják és már vihetik is a Balaton mellé. Ad-
dig kényelmesen elintézheti bárki a fővárosban 
különféle dolgait, és mire este Balatonboglárra 
vagy Keszthelyre megérkozik, már ott áll saját 
háza. Ha a pesti ház barokkstilusu volt, akkor 
a balatoni is bárokkstilü, ha valaki inkább a 
gótstilűt kedveli, az egyszerűen leküldi saját 
házát. Megszokott szobáját ugy viheti magával, 
mint a csiga a házát. 

Sőt ha az illetőnek a szomszéd ház lakói 
terhére vannak, akkor kapja magát és odébb 
vándorol az egész házával együtt. 

Építenek szobából és konyhából álló há-
zat is, ennek ára 28 millió. É ínyit kérnek ma-
napság ilyen szoba konyhás lakás puszta leié -

i péséért, amellett a drága lakbér azonkívül kö-
zeledik sz 1926 os esztendő is, amikor a házi-
urak boldog boldogtalant kitehatoek az ucetra. 
Az ilyen házban pedig mindenki a maga ura. 

Természetesen az is nigy előnye ennek a 
háznak, hogy h i valaki közba jobb anyagi vi-
szonyok közé jut ós nem fér el két szobiban, 
ugy egy harmadikat építtet m igának 14 millióért. 

Fölösleges megállapítani, hogy a m ű sú-
lyos lakásínség kizárólag csak építkezéssel szün-
tethető meg. A középosztály podig téglákból 
vagy vasbetonból nem tud építeni, mert anyagi 
viszonyai nom engedik meg. így tehát az 
aránytalanul olcaóbb m5dot, a szállith itó, síige-
teltfalu vasházak építését minden eszközzel le-
hetővé kellene tenni. Akinek még a szükséges 
negyvennégymillió koronája sincí meg, annak 
bizony ez sok, de éppen ezért a korminy eset-
leg kölcsönök nyújtásával raozdíthitni elő a 
vasházak építését. 

A technika századit éljük. 0: t tartunk, 
hogy házat rendelhet bárki, h» nom is bolt-
ban — a gyárban. S hat óra alatt már boldog 
háztulajdonosnak érezheti magát még az is, ki 
tavaly még egy sötét ssobikonyhiról is hiába 
álmodozott. 

Egyet siám ára 2000 korona. 



2. 
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Keszeg és Vidéke. 1924. október 19. 

renc bányavállalkozónak kutatási engedélyt adott 
a város és az erre vonatkozó szerzfdés meg-
kötésére a tanácsot utasította. Szomorúan vette 
tudomásul a közgyűlés a batá/megállapitó bi-
2otteóg jelentését," a határ végleges megállani-
táséról. — Cz(b Alajos, Máli Reztő és StrfTán 
Leopoldirának a város kötelékébe való felvételt 
kilátásba helyezték, majd Ulrich Józsefnének 
őO.OCO, Kircbknopf Ernőnek és Grünwald Má-
tyástak 5C0CC0, végül (Jrigely Antalnak 50 0C0 
K elltcélín letelepedési engedést ndott u köz-
gyűlés, mely tfbb tárgy hiányában délután 5 
óra tájban véget is ért. 

H I B D E T M É N Y E E . 
7416—1924. szém. Újból közhirré teszem, 

hogy a \ásatási és ölési idő a közfogyasztás 
céljából levágandó, illelve leölendő állatoknál 
(szaivasmarbs, sertés, juh, kecske 6tb.) délelőtt 
7—11 é'ai idfs?Lk. Az ezentúl végzett vágások, 
ölesek rtndkhülit knek minősitettnik és azokért 
dupk szimlcdij lesz szedve, úgyszintén az ün-
nepnap cszk*.zlendö vágás és ölésért is. Egy-
ben újból figye'meztetem Kőszeg város közön-
ségét, hogy mii dennemü kozfog)asztás céljából 
tménő vágást, ölést — annak megtörténte előtt 
t) órával — a városi állatorvosnál be kell jelen-
teni s az ő általa rszközlei dő vizsgálatig a leölt 
állat szerveit feldolgozni vagy megfőzni tilos. 

7872—1924. sz. Közhirré teszem, hogy az 
ikervári m. kir hfd^rva-intézetbtn f. évi október 
hó 30 án hadiárva fiuk részére, egy évig tartó 
keriészsegédi <4 középiskolát végzettek részért) 
és* ugyeniljeii időtartamú kertmunkás (0 elemi 
iskolát végzettek részére) képző tanfolyam fog 
megnyílni. BCvebb felvilágosítás vároehé.zn 11. 
sz. szobájálan nyerhető. 

7535—1924. sz. Közhirré teszem, hogy a 
94 537-1921. K. M. számú rendelet 1 § a ér 
telimben a vasárnapi munkaszünet én az üzle-
tek rórvutaitésa, a nyílt áiusiU'ssal foglalkozó 
kerfskedfkre rézve folyó évi november 1-től 
kezdidőleg a téli hónapok tartamára ismét ha-
tályba lép. 

Ertesitcm azon füldigénylőket, akik a Reit-
ang(r düllíben az országos föidbirtokrendező 
bircség utján földet nyernek, hogy földjeik a 
városi főmérnék által *f. hó 20-án, azaz kedden 
d. e. ^ ólakor lesznek kiosztva. Felhívom az 
érdekelteket, hocy a jelzett időben a helyszínen 
jelenjenek meg és mi idtn egyes igénylő4 drb. 
50 cm. hosszú egyik végén kihegyezett o iveket 
hozzon magával. — A házhelyek kiosztására 
legközelebb kerül a sor. 

7542—1924. KZ. Ismételten előfordult, hogy 
egyesek nem a kijelölt helyen bányásztuk ho 
rr»okot vagy kavicsot, hanem a saját tetszésük 
szerint kiválasztott helyeken, sőt a város vagy 
más magánosok által már kitermelt homokból 
vutek el: figyelmeztetem az éidekelteket, hogy 
a jövőben minden visszaélés esetén a legszi 

Mese a „hűtlen" esőernyőről. 
IIol volt, hol nem volt, talán még az Írott-

kőn is innét volt, volt egyszer egy esőernyő. 
Szép fekete csillogó selyemből készült. Az eső 
cseppek vigan ugrándozva szaladtak le róla 
amikor gazdáj i a feje fölé tartva parádézott velo 
a korzón. Furcsa ernyő volt, nagyon kidvelte 
a parádézást és mert gazdája gyakran kedvé-
ben járt, hü ragaszkodással szerette őt. Ragasz-
kodásában annyira ment, hosry rossz időben gaz 
dája fiát is védte a zivataros eső ellen, sőt nem 
egyszer el is kísérte az iskolába és amíg a fiu 
az osztályban vette magába a tudomány t, ad-
dig ő a fogueou lógva vigyázott a fiu sapkájá-
la és kabátjára. Egyszer is épen vigyázott a 
sapkára, amikor a csendben hangokat hallott. 
Lágyan hizelgö női hangokat, amelyek neki 
szóltak. Valaki hívta, csábította. — Jöjj velem 
te szép, te drága selyemernyő, léuy az én szol 
gám, nálam jobb dolgod lesz mint eddigi gaz-
dádnál, kap.-z tőlem finom csokoládébonbono-
kat, amelyeket egy nem épen jó barátom nyert 
a „kucséb»i*-nél és amelyikből én is elláttam 
magamat. Nagyon jó — potya fajta— bonbon, 
amilyet eddigi gazdádtól bizton nem kaptál, 
és az esőernyő ment. Tetszett neki az ellépte 
tés, illetve előléptetés. Most már bonbonnal fog 

gombban fogok eljáini és adott esetben ugy 
az alkalmazott, mint a gazdája ellen meg fogom 
indíttatni a bünügyi eljárást is. 

ad. 4970—1924. sz. Közhirré teszem, hogy 
az 1924. évi fakiedás alkalmával megmaradt 
tűzifa f. hó 20 tói kezdve kerül kiadásra. Vált 
hat bárki, akár elő volt jegyezve, akár nem és 
akár kapott eddig már fát, akár nem, bármely 
mennyiségű kemény hasáb vagy dorongfát a 
felsőerdőből, vagy bármely mennyiségű puha-
hasáb vagy dorongfát a alsóerdőből, a kiadás 
határideje f. hó 30 a. Feihivom a közönség 
figyelmét arra, hogy amennyiben az alsóerdei 
puhafa ezen idő alatt nem lesz kiadva, vidéki 
vevőknek lesz eladva. 

JarobtitK Lajos polgármester. 

Ipartestületi közlemények. 
A győri m. kir. állami fa- és fémipari 

szakiskola igazgatósága a lakatos, asztalos, épi 
tőipari, kazánfűtői, lokomobil, cséplőgépkezelői, 
stabiigép és gázmotor kezelői tanfolyamokat 
rtndez oly helyeken, ahol megfelelő számú részt-
vevő jolentkezik. A tanfolyam költségeitarészt-
vevők fedezik. Felkérem a résztvenni szándé-
kozókat, hogy e körülményt október hó végéig 
az ipartestületben bejelentsék, ahol bővebb fel-
világosítás nyerhető. 

Dömö tö r Gyula ipartestületi elnök. 

J f i 1 I t E k . 
Iskolalátogatás. Náhrer Mátyás polg. isk. 

igazgató, Somogy s Zalavármegye polgári isko-
láinak szakfelügyelője ellenőrző körútján a mult 
héten meglátogatta a nagyatádi és marczali 
polgári fiu- és leányiskolákat, hogy tanulmányi 
áliapotukut felülvizsgálja. 

25 eves hazassáfli evfordulot ünnepelt e hó 
16 án Wáchter Gyula ma^pergetögyáros és neje 
szül. Nettó Berta. Az ünnepség családi körben 
folyt le, azonban a Sportegylet nem mulaszt-
hatta el agilis vezetőtagját ez alkalommal fel-
köszöntem és egy üdvözlő beszéd keretében egy 
gyönyörű csokrot nyújtott ál a jubiláló párnak. 

SUINOS csapast mért a sors keze Weinrich 
Vilmos reáliskolai főmüfcterre és családjára. Frida 
leánya, ki hosszabb ideig volt a nemez- és 
posztégyár krzponii irodájában mint tisztvis»-
16i;ő alkulmazvn, mult szombaton Erdélyben 
Medgyes községben rokonainál elhunyt. Még 
augusztus végén elment Erdélybe, hogy roko 
uait meglátogassa, ott egy szüret alkalmával 
meghűlt és tüdőgyulladásba es^tt, mely néhány 
nap múlva kioltotta 23 eves életét. Temetése 
hétfőn volt Medgyesen. A városban nagy a 
részvét a kegyetlenül sújtott család iránt. 

Halalozas. Pénteken délelőtt hunyt el 51 
éves korában néhai Meszlényi Károly volt vá-
rosi közgyám özvegye szül. Seiser Mária tüdő-
vész következtében. Temetése ma délután 4 
órakor lesz a gyászházból (Sziget utca 4. sz.) 
Az elhunytat hat árvája gyászolja. 

ő élni! De mennnyire csalódott szegény! A 
bonbont megette gazdája, ő pedig a sarokba 
került, mert uj parancsolója nem tartotta taná 
esosnak egy jó ideig parádézni vele. Sokat bu 
sult magában emiatt szegény ernyőke. Egyszer 
ismét esett az eső. Az uj gazda mamájának 
sürgős dolga volt a városban. Meglátta a sa-
rokban búslakodó ornyöt s mert nem tudta, 
hogy „ernyőké"-nok még nem tanácsos mutat 
kőzni, fogta, kifeszítette és elindult vele. Ment 
mendegélt lassan ovatosan kikerülve a tócsá 
kat. Az emy'nek egyre ismerősebb lett a tájék 
s egyszerro örömtől repesve látja, hogy épen 
régi gazdája házába viszi a nénike. Bementek 
a regi gazdához, őt a s írókba állította a néni-
ke, maga pedig leült egy kis beszélgetésre. Az 
ernynő rég megbánta már, hogy elengedto csá 
bitani, valami kis nesszel magára vonta hát 
most régi gazdája figyelmét, és bűnbánóan kél-
te, hogy mentse meg őt uj gazdája rabságából. 
A régi ga .da megsajnálta volt szolgáját ós más 
nap azonnal irt az uj tulajdonosnak, hogy bár 
hűtlen volt hozzá az ernyő, ő mégis megbo-
csát neki most az egyszer küldje csak vissza 
hozzá. így került aztán a hűtlen ernyő újból 
régi gazdájához. — Ez a selyemernyő szomorú 
nótája. — Hégi mese, talán igaz sem volt? 

t. j. 

A polgári kaszinó uj helyiségei most van-
nak átalakítás és festés alatt és e hó végefelé 
bizonyosan megnyílik, melynek ezidő szerint 
a katonasággal együtt 220 tagja van. A kaszinó 
választmánya szerdán este ülésezett ós örömmel 
vette tudomásul a nagy taglétszámot és elha-
tározta a választmány, hogy a 12000 koronás 
havi tagsági dijak ez év november 1 tői lesz* 
nek fizetendők és ezúton i? felkérik a tagokat, 
hogy tagsági dijaikat a kőszegi takarékpénztár-
nál nyitott folyószámlára közvetlenül fizessék 
be, sőt igen előnyös volna, ha minél több tag 
legalálb egy negyedévre előre befizetné a tag-
sági dijakat, hogy így a berendezkedéssel járó 
költségekre pénz álljon rendelkezésre. Egyben 
közöljük a kaszinó elnökségének kérelmére azt 
is, hogy a tagfelvétel végett további jelentke-
zéseket elfogad Jambrits Lajos eliKik. A kaszinó 
megnyitását, jövő számunkban részletesen fog-
juk közölni. 

Felhivas. Az állami polgári fiúiskolánál fenn-
álló továbbképző-tanfolyam a vallás és kozokt. 
minisztérium engedélyével november első nap-
jaiban megnyílik Jelentkezéseket e hó 25 eig 
elfogad a polgári iskola igazgatósága. 

A Kath Legenyegylet mulat^aga, mely mult 
szombaton este kezdődött és vasárnap reggel 4 
óráig a legjobb hangulatban zajlott le, erköl-
csileg nagyon jól sikerült, az anyagi sikert bi-
zony nem érdemes megemlíteni, mert ez a sok-
féle és elég magas adók bevezetése óta Kősze-
gen már alig érhető el. — Mindazoknak, kik a 
táncestályen felüifizettek, ezu.on mond köszöne-
tet a kath. Legényegylet vezetősége. 

Sertéshizlaldát állit fel Jesztl Antal ven-
déglős a városi téglaszinek mellett. Az építési 
bizottság szerdán tartott a helyszínen tárgyalást, 
mely alkalommii a telepengedélyezési eljárást 
is megtartotta és miután a közegészségügy i öv-
intézkedések is megtétettek, az epitési és telep-
engedély egyidejűleg kiadatott. Az építési mun-
kálatok már meg is indultak. 

Az irottkoi kilátótorony karbantartását a 
kőszegi és rohonci turistaegyesületek közösen 
vállalták. Mist arról értesülünk, hogy a ro-
honcink befejezték a munkálatokat s igy köte-
lezettségüknek eleget is tettek. Azonban a kő-
szegiek kötelezettségüknek még nem feleltek 
meg s most azt véghezvinni alig lesz módjuk-
ban, inert az aszfaltozási munkálatok befejeződ-
tek é£ a munkások már eltávoztak. Ugyanis 
az lett volna a város kötelezettsége, hogy a 
kilátótorony platóit aszfaltburkolattal lássa el, 
de ez eddig nem történt meg. 

A csalitszedes ügyeben kérvényt intézett a 
varos vezetősege a földmivelésugyi minisztérium-
hoz és egyben a nemzetgyűlési képviselőt, Lin-
gauer Albint is felkérte a polgármester közben-
járásra. Mint ismeretes, tavaly a minisztérium 
nem engedélyezte a városi erdőkben a csalit-
szedést, mi elég nagy elégületlenséget keltett a 
város gazdaközönsége körében. 

Nagypbsen keresztszentelő ünnepség kere-
tében az ottani tűzoltóság ma vasárnap tánc-
mulatságot rendez. 

Ezentúl 
az Ízléses és régóta bevált do-

bozos „valódi Franck kávé-

pótlék" az utánzott gyártmá-

nyoktól külsőleg abban külön-

bözik, hogy címkéje barna-kék-

fehér színekből van összeállít-

va, umelyen a jellegzetes ismer 

tetőjelek, nevezetesen a „kávé-

daráló" és a „Franck név fel-

tűnően érvényre jutnak. 

A „valódi Franck a kávé-

darálóval" közkedveltségét ki 

váló aromájának, izletességének, 

erejének és zamatosságának kö 

szönheti. 



1924. október 19. Kőszeg és Vidéke 

MPOKT 
KSE- GyAC 2:1 (1:1). 

Szépszámú közönség jelenlétében játszotta le a 
fenti két csapat bajnoki mérkőzését, melyből megerde-
melten a KSF. került ki győztesként s ezzel megszerezte 
az őszi szezonban az első kot pontot 

Kőszeg kezd és mindjárt a játék elejen veszélyes 
helyzeteket teremt a győiiek kapuja előtt, azonban a 
lövések sorban célt tévesztenek. Közben felszabadul a 
győriek kapuja es támadásba mennek át, melyet meg-
akasztanak. A biró 2f» méterről szabadrúgást itél a KSE 
ellen, Spindlbauer a nehéz lövést csak kiütéssel tudta 
védeni, azonban a résen álló győri center azt a kapuba 
fejelte (0 1). A KSF-t meglepi a váratlan gól, a gvőriek 
nem soka örülhettek a vezetesnek, mert a Nemes —Szova 
jobbszárny akciójából Hani megszerezte a kiegyenlítő 
gólt a 3N percben (1 1 A félidő végéig egyformán'támad 
mindkét csapat, de eredmenytelenül 

A második félidőben kidomborodik a KSE fölényé, 
különösen a Nemes Szova jobbszárny van elemében, a 
belső csatárok azonban sorra küldik á lövéseket — kapu 
mellé, vagy a jól működő győri védelem leszereli őket 
A y. percben végre eredményt hoz az ostrom: Nemesnek 
8 méterről lőtt labdája utat 'talál a hálóba 2 : 1) A KSE 
a félidő 30. percéig folyton a győriek terfelében tanyaz, 
azonban a győri védelem mindent rombol és kapura lőtt 
labdák célt tévesztenek. Ezután néha a ü v A C is szóhoz 
jut, de erélytelen támadásaikat a kőszegi védelem szereli, 
majd KSE-támadá«sal végett ért a mérkőzés 

Mindkét csapat lelkesedéssel küzdött s mindvégig 
remélt gyözelmcben A KSE megérdemelte a győzelmet, 
mert határozottan jobb volt ellenfelem I, azonban a GyAC 
sem lebecsülendő ezen veresegert, mert méltó ellenfél, 
kik elejétől-végig lelkesen küzdenek a mérkőzésen és 
a közvetlen védelmük és balszélsőjük elsőrangú játéko-
soknak bizonyultak. A győztes csapat minden embere 
jól megállotta helyét Különösen a Nemes—Szova jobb-
szárny, a védelemben pedig Schwarz, Pojdesz II. és 
Bla zovich voltak nagv formában. 

Neubrunn biró a mérkőzést körültekintéssel és 
pártatlanul vezette. Példaképe a biroknak, ki mindvégig 
biztosan ke/ében tartja mérkőzés folyását s nem engedi, 
hogy az eldurvuljon. Vájjon hány ilyen bíróval dicseked-
hetik a kerület ? 

KSE II KSE I f júság i 2 : 0 . (Előmérközes) 

Szölösi Leventék-Kőszegi SE (Barátságos). 
Ma délután 3 órai kezdettel játszik fenti kt' csapat 

barátságos mérkőzést. A közönség tájékoztatására közöl-
jük, hogy a fentnevezett csapat nem azonos a múltkor 
ittjárt csapattal, az az egyesület 11., mig a ma szereplő 
az I. csapat, mely legutóbb a komplett SzSE-től csak 
2:0-as vereséget szenvedett. A KSE csapatanak tré-
ningjeit mult héttől kezdve Wogenhuber, i SzAK trénere 
vezeti, kinek személye elég garancia ahhoz, hogy egy 

[ jó együttest neveljen a kőszegi fiukból s a további baj-
noki küzdelmekben jobb eredményeket érhessenek el. 

Budapesti valuta-árfolyamok: 
Budapest 0.0068 00 

1 aranykorona 17.000 pap í rkorona . 

Font Sterling 342.000 K, Dollár 7(1370 K 
Sehw. frank 14 7»>0 . Francit frank 4000 , 
Lira 8330 „ Sokol 2264 — 
Dinár 1084 „ Lei 420.— 
100 osztrák K 10900 100 Márka — 

H i v a t a l o s gabonaarak : dunántuli buza 
458.000 — K. Hozs 442.000 K. Takarmányárpa 
3W.000 K. Sörárpa — — K. Zab 370.000 K. 
Kukorica 375.000 K. Korpa 220.000 K. 

Egy német ur 
a magyar nyelv elsajátítása céljából keres 

tanitót vagy tanítónőt. Ajanlatok a kiadó-

hivatalba kéretnek. 

KŐSZEGI BÚTOR-és FAIPAR r.-t. 
KÓSZEG, KIRÁLY-UT 48. s z ám . 

Állandó raktár saját készítésű komplett háló, ebédlő, 
uriszoba és konyhabútorokból. — Kerti székek és 
asztalok, szönyegszövószekek, mehkaptárok, mosó-
gepek es teknők, egyébb háztartási cikkek a leg-
jutanyosabb árakon. — Megrendelések az épiilet-
berendezési es butorszakmában a lehető leg-
gyorsabban elsőrendű kivitelben készíttetnek. — 

Megtekinthető vásár lás i kényszer nélkül 
reggel 8 órá tó l esti 7 ó r á i g . 

Osztálysorsjáték sorsjegyek 
kaphatók a Kőszegi Kereskedelmi Bank R,-T.-nal. 
Koszorúkat és sircsokrokat 
Mindenszentekre mii , valamint élóvirá^ikból 
natfy választékban készítek. — Klör; megren-
delt élővirág koszorúkat válogatott virigból Ízlé-
sesen készítek. — Rendelések minden árban 
és minden szinti tnű és élővirágból elfogadtatnak. 

Ugyanott cukorkák nagy választékban kaphatok, 
A nagyérdemű közönség szives pártfogását k é w 
vagyok tísztolettel MILOSITS GYULA 

virág- és cukorkakereskedése, Király-ut ó szám. 

Káposztás - árverés] 
Ügyfeleim megbízásából oktober hó 19-en 

délután 3 orakor irodámban Onkentes arveresen 
jeladók több káposztást a vagohidnal a kövntkező 
térmérték szerint: 

1 drb. káposztás 13 negyzetöl 

n n n 35 „ 
« » »» 41 „ 

10 r n 
kiterjedésben. A feltételek irodánban megtud-
hatók. 

Dr. Szovják Hugó ügyvéd. 

Egy szobás es konyhás iakást lelepessel keresek. 
Cím a kiadóhivatalban. 

S T E R H J O Z S K F a i . 
B U D A P E S T 
K a l v i n - t é r 1 s z á m 
ALAPÍTTATOTT 1860 BAN. 

Kizárólag első-

rendű minőség-

ben. a legelőnyö-

sebb árakon. — 

Női és férfi ruhaszövetek. Kői-, férfi- és gyermekfehérnemiiek. Vászon- és mosóáruk. 
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A külföldiek mtigyar területen való lakba 
tási bizonylatok kiállítását a belügyminiszter 

' további intézkedésig megszüntette, merte tárgy-
ban ujabb intézkedéseket fog eszközölni. 

Az osztrák csendörök visszatoloncolták 
Szanka Sátdor és Weidingt r Károly szénbányai 
munkásokat, mert már ismételt esetben meg-
próbálkoztak igazolvány nélkül Ausztriába szök-
ni. A rendőrbiró fejenként 30 00U koronám 
büntette őket. 

Az olcso amerikai hust már árusítják Buda-
pesten a központi vásárcsarnokba!-. Eleje 20.000, 
a hátulja 25000 koronába kerül. Valóban meg-

I lepetíst okozott ez az ár, amennyiben 30—40 
%-al olcsóbb a belföldi hus áránál. Amellett 
az amerikai hus elsőrendű hízott ökörből való. 
Nem istállóban hizlalt vén állatokból, hanem 

| olyan marhából, származik, mely Amerika vég-
telen kitirjcdésü itgelőin hízott. Minthogy mi 
kőszegiek is elég drágán fizetjük a marhahúst, 
és itt ugyancsak nem elsőrendű hízott ökröt, 

í hanem többnyire kis soványka tehénkéket és 
üszőket vágnak, talán érdemes volna, ha váro-
sunk vezetősége az amerikai fagyasztott hus 

! behozatalának eszméjével foglalkozuu és azt az 
újra megnyitandó városi mészárszékben legalább 
kisérletképen kiméretné. Ezen kisérletro a téli 
évszak különösen alkalmas. Iláthu akadna itt 
is vevő a jó és olcsó husrj. 

Anyakönyvi kivonat az elmúlt hetrol. Szü-
l e t é s e k : Zsoldos János—Gan.fl Irén: Ferenc 
r. k., Weikszli Erzsébet híjadon: Erzsébet r. k., 

; Szagmeiszter József—Touipek Katalin: Mária r k. 
j H á z a s s á g: Wtber Samu—H ütsz Mária, Tar 
! István—Hofer Mária. H a l á l o z á s : özv. Mesz-
lényi Károlyoé 51 éves, tüdővész. 

Elveszett penztarca. Szerdán, e hó 15 én 
d. e. 10- 11 óra között elveszett e^y fekete, kb. 

j 15 cm. hosszu és 10 cm. széles négyrekeszes 
j sima bőrtárca, a piactól a Gyöngyös uccán át 
az Arpád-térig terjedő útvonalon, mintegy fiO 
korona és apró iratok voltak benne. A megta-
láló szivtskedjék a bőrtárcát Hónai Frigyes 
ujságüzletében leadni, a tartalmát a megtaláló 
megtarthatja magának. 

S z a k á c s n ő , ki teljesen önállóan főz, 
I felvétetik. Citn a kiadóhivatalban. 

Sajat gyártman>u kötött kabát 195.000 tői, 
kötött mellény 130.000 tői, kötött jumper38.000-
től. Filipp kötöttárugyára Szombathely, Széli 
Kálmán ucca fi. 
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Lakásigénylók jelentkezzenek! A végzetes 
lakásínség enyhítésére megindított országos moz-
galomba immár bekapcsolódott a legtöbb vidéki 
város is, sok ezer hasonérdekü ember szövet-
kezett egységes hatalmas táborba, mely szer-
vezkedésnek máris mutatkoznak örvendetes ered 
ményei. Városunkban most indult meg az igény-
lök tervszerű összeírása, miért is felhívatnak 
az érdekeltek, hogy a Kőszegi Bútor és Fa 
ipar H.T. nál, mely az Országos Közérdekű 
Lakásépítő Budapest VIII., Fhg. Sándor ucca 
4 s2. részéről a helybeli összes ügyek elinté-
zésére megbízást nyert, mielőbb jelentkezni 
sz ivesk f djenek, azonban lehetőleg vasárnapokon 
délelőtt 9—11 óra között. Hogy a sürgősen 
megindítandó építkezéseknek a feldolgozandó 
anyagát bizonyos sorrendben intézhessék, leg-
elsősorban olyanok jelentkezíenek, akik némi 
tőkével, telekkel rendelkeznek. Az összeírás díj 
mentesen történik, 

A holnapi orszagosvásár, tekintettel az iga-
zán S7ép időjárásra és — mint halljuk — u 
többi községek erős és sikeres vásé^ara, előre-
láthatólag jól íog sikeiülni. — A rumi vásáron 
cégjezernél több volt a felhajtott állatok szá-
ma, melyik közül a javát olasz kereskedők vá-
sárolták meg. 

A szombathelyi városi arveresi csarnok e 
hó 15 én kezdtu meg azon tárgyak gyűjtését, 
amelyiket egyesek eladásra szántak. Lehet az 
ékszer, arany- vagy ezüsttárgy, bútor, lakbe-
rendezési, közhr.sználali vagy közszükségleti cikk. 
A részletis feltételek a gjüjtőhelyen (Berzsenyi 
Dániel ucca 3 ) reggel 8-tól d. u.2 ig s délután 
4—G-ig megtudhatok. A kiállítás és árverés 
helyét, úgyszintén idejét még közölni fogjuk. 

Uj cipt szarak. A kőszegi ipartestület cipész-
szakosztálya, az élelmiszereknek állandó drá 
gulására s az egyéb közterheknrk felemelésére 
való tekintettel, kénytelen volt a n unkadij>ikat 
szintén felemelni s azokat a következőkben álla-
pította meg: uj csizma készítésért 300.000, uj 
cipő készítésért 150.000, cipöboritásért 75.000, 
taipalásért sarokkal 25.000, sarokkészitésért 5— 
10.000, csizmafejelésért 200,000 koronát fognak 
ezentúl számítani. 

A száguldó autók es motorkerékpárok már 
szinte életveszélyessé teszik az utcán való járás-
kelcst, különösen vasár és ünnepnapokon, mi-
kor éppen a legnépesebb az utca és éppen akkor 
nyargalásznak ezen jármüvek a legszédü'etes-
sebben. Felhívjuk a rendőrhatóság figyelmét az 
ügyié ós ha egyik-másik ilyen gyorsszáguldót 
jói megbüntetnek, talán akkor tn*jd észbe kap 
és nem a város belterületén produkálja magát, 
bol port is ver fel, kellemetlen szagot is áraszt. 
Tehát lasabbun az autókkal és motorkerékpá-
rokkal. 

A mezei egerek nagy méi•ékben elszapo-
rodtak, miért is a földmivelésügyi miniszter 
azok kötelező irtását elrendelte és utasította a 
hatóságokat, begy ezen rendelet, foganatosítá-
sát szigorúan ellenőrizze. 

Talált targyak : egy sálkendő és egy cipő. 
Igazolt tulajdonosa átveheti a rendőrségen. 

Legújabb radiojelentes Hidió utján közlik 
velünk a legfontosabb híreket. Ilyen uton jutott 
hozzánk budapesti tudósítónk jelentése, mely 
szerint a vidéki intelligenciára nézve roppant 
fontos, hogy minél előbb résztvegyen az ország 
legnagyobb szövetáruházának, az 1850. év óta 
fennálló világhírű Semler J. cégnek őszi és téli 
maradékvásárán, mert iránta országos érdeklő-
dés nyilvánult meg. Mint ismeretes, a londoni 
Semler-cég (London 14., Golden Square) az 
óriási forgalma révén felhalmozódott, nemkülön-
ben a mult ősz, tél ós tavaszról visszamaradt 
békebeli minőségű összes maradékokat Buda-
pestre szállította és a céi? Bécsi ucca 7. alatti 
fő* és Koronaherceg ueca 9. alatti fióklerakatá-
ban árusításuk a legjutányosabb alkalmi áron 
megkezdődött. 
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Intézeti matracok 

készen kaphatók 
c/o 
<33 
OO 

P n l l á l z kárpitos es diszitő 
1 U I l C l l Y i V I l l \ o a Köszeo. belváros (a Mulató mellett) 

Készít: angol uriszoba, Bírgéres-^arni- i A f P Qrt Á R A k̂  T 
túrákat, bőrből vagy gobelinszövetbal. | VU l /OV I l i i IV. 

Kaszeg, belváros (a Mulató mellett) 
Elvállal minden a szakm íjába vágó mun-
kák javítását házon kivül és vidéken is. 

oo 

3 

Qí 

Értesítem a n. é. közönséget, h >gy a 

Táblaház ucca 7 sz. alatt levő Németh Test-

vérek cég cipészüzletét ezután saját nevem 

alatt tovább vezetem. NÉMETH ISTVÁN 

tirt és női cipész 

Ezen üzletben egy tanonc azonnal felvétetik. 
r 

Árverés. 
Dr. Aimásy György ügyfelem nlköltözése 

folytán Kósregen, Kelcz Ádelffy-ucca 7. sz. alatt 
oktober hó 26 an delelott 1,11 oratol kezdődőleg 
ö n k é n t e s á r v e r é s e n eladásra kerülnek 
bútorok, függönyök, képek, porcellán, üvegedé-
nyek, konyhafelszerelés stb. Az ingók kéz alatt 
is* eladók. Dr. Szovják Hugó, ügyvéd. 

E l a d ó I l á z . 
Az Árpád-tér 2ö. sz. ház eladó. 

Dr. Kopfstein, ügyvéd. 

Árverés. 
A Gyöngyös ucci 1U. és 15. számú háza-

kat együtt vagy külön 1924 oktöb;»r 19 én d.e. 
11 órakor irodámban árverésen el fogom adni. 
Lakó nincs. Azonnai Ív lehet költözni. 

Dr. KOPFSTEIN ügyvéd. 

30 kilogramm házizsir 
eladó Gyöngyös-utca 24. szám alatt. 

Szántó és gyümölcsös 
. a Steiner dűlőben G97'/a negyzetöl, továbbá 
gyümölcsös, ret, kőfejtő a Steiner-diilöben 4S54 
négyzetöl és három parcella gyümölcsös a Kalch-
grabenben 77 és í 19 négyzetöl terjedelemmel 
egészben vagy parcellákban szabad kézből 
eladó. Bővebbet Dóra Lajosnál 

Király ut 65. szám alatt. 

Egy jó házból való fiu 

tanulónak felvétetik 
a Köztisztviselők Szövetkezeteben. 

Üzletmeguyiti&s* 
Van szerencsém a n. é. közÖ HÓáf ludimá-

sára adni, ho?y Némth TestvArak néz ilatt 
folytatott társis cécrből kiléptem és a Város-
ház ucca 7 ahitt Ruisz féle szabóiulet helyén 

nyi'.ok f. hó 20 án és azt saját nevem alatt 
tovább vezetem. — Elvállalok minden a szak-
mámba vágó munkádat. Mérsékelt árak. Pon-
tos kiszolgálás. A n. é. 
fogását kérve, tisztelettel 

— Mitől olyan zamatos a kávéja, Édesen ? 

— Egyszerű, mert UHU-kávéval van főzve. 

1 lábas takaréktűzhely 
Í2 sütővel, vizmelegitövel jók írb in »Ud > Sratnics 
István asztalosmesternél Kőszeg)a, Király ut 4. 

közönség szíves p\rt-

NÉMETH JÓZSEF 
cipészmester. 

— Ugyanitt egy tanonc felvétetik. — 

Özv. Pázmán Ferenené és gyermekei meg-
bízásából a Pá .<er ueca 5 sz. házat 1924. okt. 
19 en d. u. 3 órakor irjdámban nyilvános ár 
verésen el fogom adni. A fettételek nálam rimg 
tekinthetők. Dr. KOPFSTEIN ügyvéd. 

Hégi épületanyag, 
ajtók, ablakok, cserép/sindelv és tetőgorendázat 
olcsón eladó. Bővebb felvilágosítás a Kőszegi 
Kereskedelmi Banknál kapható. 

Szénát keresekmegvételre 
Franki Lajos, Kossuth Lajos-ucc-t 4. 

Egy lópokróc elveszett 
a Rohonci-utcában. Becsületes megtaláló 

jutalom ellenében adja le a kiadóhivatalban. 

Általános Biztosító R.-T. 
Igazgatóság: Budapest V , Szabadság tér 13. 

K A R T E L L E N K I V Ü L ! 

Kérje 
élet-, tiiz , betörés-, 

baleset-, szavatossági-, szállít-

mány- és uvegbiztositására ajánlatunkat! 

K e r e s ü n k : megbízható és agilis 

föügynököket, helyiügynököket 

és üzletszerzőket magas javadal-

mazással. 

K R A U S Z J Ó Z S E F 
i l i i a i á r i i l i a i x i i 

KŐSZEG, Kossuth L. ucca 2. 

Ehéten eladásra kerülnek: 

Kockás és csikós 

gyapjú divatszovetek Ji?,™- 65.000 
Gyapjú kamgarn 

120 cm. sz, minden színben 75.000 
Nagy választék férfi-

öltöny, női kosztüm 

és ruhaszövetekből , 
kabat-velourokesrarján double szövetekből 

Schiffonok, vásznak, 

barchetok és mosó-áruk 

állandóan raktáron. 
Előnyös á r ak ! 

Uj rendszerű benzin -
motoros körfürésszel I I IAIIJIÍ 

felvágását és aprítását 
elvállalunk házaknál 

fél öltől kezdve minden mennyiséget. 

Wiedemann és Farkas 
vállaltotok. Kőszeg. Király ut 24. 

• ^ l o k t r o B i o M k o p 
a „Mula tó " nagytermében 

Műso r : Vasá rnap , okt . 19-en : 

A kam<t|iA* liöl̂ y 
Dráma 7 felvonásban. A főszerepben 

RUDOLPH VALENTINO. 

Műsor : Csütör tök , ok tóber hó 23-án : 

Leszámolás éjszakája 
Dráma 0 felvonásban Főszereplő OLAF FÖNNS. 

ÉS A K1SEROMÜSOR 

ÍT : fi % N f c i l l * Kossuth Lajo 
utca 8. alatt 

jos- J 
tt: 4 

O r í l i o p i n l c ipőket 
ludtalpu, donga, fagyos, büttykos, vagy 

bármily rendellenes lábakra a legtöké-

letesebb, finom kivitelben készítenek : 

M o r i t z és G r á p e l 
szakorvosl lag elismert or thopádtnűc ipészek . 

Budapest, VI., Jókai-tér 4. sz. 
(Andrássy-uti sarok.) Telefon 55 05. 

B Ú T O R T : (MAjLATH ANDRASNÉ) 

szekrényeket, asztalokat, székeket, 
ágyakat konyhaberendezéseket, háló-

szoba- es ebédlőbercndezeseket. min-
denemii bútorokat a legolcsóbb áron. 

R U H A N E M Ú E K E T : 

férfiöltönyöket, alsóruhákat, férfi- és 
nűi fehérnemiieket, szoknyákat blúzo-

kat. női kabátokat, cipőket, kalapokat, 
szőnyegeket, ágynemüeket és paplanokat. 

MlndennemB konyhai- és díszedényeket, átványokat veszek 

Z S O L D O S T n r i l M T É Z E T 
a leg jobban készít e lő magánv l z sg ák r a . 

Budapest , VII. kerület Dohány-utca 81. szám 
Telefon József 124-47. 

ALGEBRA és GEOMETRIA 
a közép isko lák te l j es tananvaga , egyszerű nyel-
vezettel, bő magyaráza tokka l megrendelhető . 

OSSZEFOGLALO TANKÖNYV 
a közép isko la négy a lsó osz t á lyának tananya-

ga két kötetben mngrende lhe tö . 

Nyomatott H ó n a i Frigyes könyvnyomdájában Kőszegen. 

1 
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