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Az általános, egyenlő, titkos választói jog köve-
telőinek nem szabad elfele -teniök hogy manapság 
titokban egy egész Európát forradalmasítani akaró 
áramlattal kell számolnunk s egy propaganda 
mindenütt a visszavonás csiráit igyekszik elhin-
teni. Ha némely külföldi állam demokratikus intéz-
mények terén előbbre van nálunk, ennek magya-
rázata abban lelhető fel, hogy ott az államok 
életütemének szabályozására elsősorban hivatott 
középosztály sokkal számosabb, sokkal mélyebb 
gyökerű. Nálunk meg kell várni a földreform 
eredményeinek üdvös kihatásait, nevelnünk kell 
a nemzet nagy erőtömegeit képviselő kisgazda-
osztályt s azután kell befogadni és képessé tenni 
őket arra, hogy az országban jelentékeny poli-
tikai erőt képviseljenek Európa viszonyainak 
ismerete mellett s figyelemre méltatva speciálisan 
a magyar viszonyokat, mindenki előtt világosnak 
kell lenni, hogy a jelen pillanatban a választói 
jog terén az eddiginél tovább menni, végzetes 
kockajáték volna. 

A miniszterelnök azzal végezte beszédét, 
hogy a párt nem köteles a pártfegyelem szigorú 
elvei alapján szavazni a nyilt vagy titkos szava-
zás kérdésében, de kötelességének tartja figyel-
meztetni a párt összes tagjait a történelem előtti 
felelősségre. 

Azok a szavak és azok a szempontok, a 
melyek a miniszterelnök fejtegetéséből kihangzot-
tak egy, az adut? vis~jrfyofrkr:! számoló, józan 
reálpolitikus véleményét fejezik ki, aki arra törek-
szik, hogy hazájának a lehető legtöbbet hasz-
náljon, de nem hajlandó oktalan lépésekkel a 
nemzet létalapjait megrendíteni. 

A magyar cserkészetről. 
Szerdán bemutatták i cserkészfilmet, hol i'löke-

pelchen Megismerhettük a cserktszélet egynéhány moz-
zanatot, láthattuk a kopcnhigai világversenyben győztes 
magyar fiukat. 

Igaza volt dr. Szunyogh X. Fei enc bencestanárnak, 
ki bevezető szavaiban olvan találóan ismertette a cser-
készet lényegét «s célját, cserkészetünk fejlődését, mikor 
mondotta, hogy a közönség még netn ismeri eléggé annak 
ideológiáját, hisztn alig tud róla egytbet, minthogy búr-

Ez alkalommal az japáu-oro*z háborúról 
folyt a szó a két ellenfél ajkán. 

A gyógy^ ie r ^ i mód felett ^ 'késült a sárga, 
•pró, de bátor katonáisért; a doktor természe 
ti6en tőle telhetőleg igyekezett lekicsinyelni 
a sárga katonákat. 

— Végre is — mondá a doktor a teljes 
meggyőződés haneján — beszélhet nekem amit 
akar, de határozottan tagadom, hogy abso'ut 
bátorság egyáltalában léteznók. 

A létért, az életért fa ló félelem ós rette-
gés ac ember alaptermészetében Tan. Ezt tel-
jesen leküzdeni hiábavaló igyekezet. S ha mégis 
— különböző körülmények között, aminő p!. a 
háború — neki mennek az emberek a bizonyos 
életveszedelemnek, az esak s í elkerülhetetlen 
külső kényszernek tudható be éh nem irható 
az egyén erkölcsi javára, érdemére. 

Nem tagadom természetesen ezzel, hogy 
mindig akadtak és fognak H akadni abnormis 
idegzetű emberek, akik hiúságból ragy feltű-
nési visiketegségből mások szemeláttára önként 
belerohannak a halálveszedelembe. Hanem es 
korántsem erény, — de inkább hazárdjáték, 
mely ha sikerül, M illetőnek dissöséget, ki-
tüntetést szeres, ha pedig rosssul üt be, lega-
lább is szánalmat ébreszt. 

Pogányt az orvos dikciója szinte extázisba 
hosta. Felhevült, haragos arseal kérdé. 

— Hát *zek után ön szerint a történelem 

kalapos diakok nyáron tíboro/n.ik. Pedig nem az a dolog 
lényege, hanem az, hogy a cserkészet hivatva van arra, 
hogy inás es helyesebb irányt jelöljön ki nemzetünk 
erkölcsi fejlődésének. Szükségünk is van arra, hogy mis-
ként gondolkozó es érző emberek alkossák hazánk uj 
nemzedékét, hogy a jelenkor önző emberiségét olyanok 
váltsák fel, kik igazán lovagiasan tudnak gor.doíltoznl, 
kik felebarátaikat szeretni, becsülni tudjak, segíteni akar-
ják. Mily magasztos eszme a cserkésznek azon f jtörvénye, 
hogy nem szabad egy napnak sem elmúlnia jó cselekedet 
nélkül Nem szabad a cserkésznek ejy n ipon sem nyug-
vóra térni, inig valamely embertársával iót netn tett Ez 
igazán Krisztus értelmében való emberszeretet, ez a lova-
gias 5/ellcin nemes megnyilvánulása. Előzékeny, szolgá-
latkész embert nevel a cserkészet. 

Pedig milyen ritka feher holló ez manapság a köz-
elet lelkiismeretlen tülekedésében. Altruiszti'tus világnézet 
terjed a cserkészetben nemeslelkü vezetők irányítása 
mellett. Jelenleg 20 ezer cserkésze van hazánkii?'*, de 
lesz több is, ugyanannyi ifjú lelkiben gyökeret ver a 
belehintett mag, ugyanannyi becsüiete-, jellemes keresz-
tény hazafi majd gerincét fogja képezni a jövő idők tár-
sadalmanak. Nem játékszerü időtöltés tehát a cserkészet, 
hanem egész nemzeti életünkre kiható olyan fontos miszió, 
melyet mindenkinek, a kormánynak, a társadalomnak, 
főurainknak, az egész nemzetnek teljes erejéből pártolnia 
kell. Talán nem is mondok evvel nj dolgot, de mégis 
hazafias kötelességemnek tartom, hogy felhívjam erre 
közönségünk figyelmét, felébresszem érdeklődését a cser-
készet ügye iránt. Az említett előadáson a közönség alig 
vett részt Nem csodálom, hiszen olyan gyakran veszik 
igénybe támogatását, mindenfele erkölcsi kötelejettséc 
felemlitésével. Szentebb ü«y, min1 nemzeti ••<gylel3nk 
visszahódítására reményt nyújtó ifjuságurk pár.olása ne.U 
létezik. Érzi ám a kisantant a cserkészügy jelentőségét, 
mert igen fél tőle, érzi azt, hogy a magyar ököl mégis 
csak le fog- £sa,)ni valamiko* fejére. 

lgea erdekesek voltak különösen a Kopenhágan 
felvett képek, melyek ugy a ml cserkészeink, mint 
a többi nemzet csapatának szereplesét, a dán fővárost 
és környékét, a dán király es a fővezér B; den-Powell 
angol tábornok látogatását mutatják be Tudjuk és büsz-
kén valljuk, hogy a 48 főből álló magyar crerkészcsapat, 
mely alig szambavehető támogatás mellett indul, neki a 
versenynek, 33 versenyző nemzet kíuül a 3. helyre ke-
rült, közvetlenül a gazdagon istápolt amerikai és angol 
csapat után és ezzel fenves tanujelét ;utta a magyar faj 
akadályt nem ismerő erélyes szívósságának, őszintén meg-
vallva igen csalatkoztam, hogy ezen az eló.'dáson oly 

'kevesen jelentek meg. A közönség zömét r . evangélikus 
1 leánygimnázium tanulói alkották. Ott lett volra n heijre 
az öss/as többi tanintézetnek is, az idealizmus hivatott 

j őreinek. Ott kellett volna lennie mindenkinek, aki lelke-
i sedni tud nemzetünk diadalán 

Nem volna ilyen közöny lehetséges az igazán sovén 

nagyjai, h'ísoi, akik önként, minden külső kény-
szer nélkül állottak meg a golyózápor közepett, 
mind e fajt i abnormis idegzetű emberek, majd-
nem szélhámosok voltak? 

— Ila szélhámosoknak nem is tartom őket, 
válaszolá az orvos — de mindenesetre, m in i 
már emiitettem, hazárdjátékosoknak, kik a tét, 
a dicsőség ós hirnév ellenében az életüket tet-
ték fel nyilvánosan. 

És higyjo el nekem, ho«y adott esetekben 
ezek a hiras hősök bensőjükben éppen r ^y re-
megtek, mint akár csak a veszedelemben sirva-
fakadó emberek, de ichgzetüköa uralkodva a 
rettenhetetlenaóg és bátoráig látszatát keltették. 

Nézzen csak például vétfig egy köí ínsé-
ges párbajt, hol két emb jr tanuk előtt egymisra 
tör. Az egyik könnyedén, olykor mosolyogva 
áll ki, a másiknak meg leri képéről a kétség-
beesés. 

Az egyiket bátor embernek tartják, a má-
sikat gyávának. 

De ha önnek, miut orvosnak alk&lma lenne 
a két ember vérkeringését megfigyelni, bélátna, 
hogy a természel egyaránt zudul fel m ind a 
kettőben ezen lehetetlen állapot ellen s a test, 
ha gazdájának hiúsága engedné, legjobb e » -
retne elfutni a veszedelem elől. 

Éppen ezért mondom ón, hogy abtolat 
j bátorság nem létezik. 

A doktor itt, élvezni óhajtva nagyhangú 

ára 9000 korona. 

Bethlen a választójogról. 
— Az egységespárt legutóbbi értekezletén 

Bethlen miniszterelnök beszédet mondott, mely 
a jelen összes aktuális politikai programmpont-
jainak megvilágítása és taglalása volt. Fontos 
volt beszédének az a része, amely a választói jog 
sokat hánytorgatott kérdéséről szólt. A miniszter-
elnök e probléma fejtegetését egy mélyértelmü 
összehasonlítással vezette be, mely frappánsan 
világította meg a liberálizmus és radikalizmus 
különbözőségét. A radikálizmus tnlajdonképen a 
liberalizmusnak egy elfajulása, mely nem az épí-
tést teszi céljává, hanem a rombolást. A libera-
lizmus eltévelyedett gyermeke a radikálizmus, 
amely kész apját felfalni, A Iiberálizmussal es 
radikáli/.mussal bizonyos mértékben szemben áll 
a konzervativizmus, mely nem programm, de 
módszer mindazoknak a fontos vívmányoknak és 
haladásoknak a megvalósítására, amelyek a nemzet 
korszerű helyzetével, pillanatnyi életkörülményei-
vel összeegyeztethetők. 

Ezen a ponton tért át a miniszterelnök a 
választói jog kérdésére s az általános, egyenlő 
és titkos választási módszert röviden, de oly 
mélyértelmüleg világította meg, mint eddig még 
kevesen. Az „általános, egyenlő, titkos választó-
jognak a jelentősége a tömegek túlsúlya és kva-
litások felett". Ez volt a miniszterelnök megálla-
pítása s el keli ismernünk, hogy rövidségében is 
rendkívül szemléletes és frappáns. Valóban nagy 
kérdés az, hogy a politikai érvényesülés egyetle.. 
kritériumává tehetjük-e minden rend veszélyez-
tetése nélkül a tömegszerüséget. egyes osztályok-
nak a számosságát. Nevetséges volna egy divatos 
frázis kedvéért életbeléptetni oly reformot, mely 
az ország jelen fejlődésével össze nem egyeztet-
hető s melynek eredménye csak zavart és felfor-
dulást okozna. 

A miniszterelnök megfontoltan, de mélyre-
látóan foglalt állást a választói jog kérdésében. 
Rámutatott arra, hogy Magyarország az utolsó 
évtizedben olyan ugrást csinált e ponton, hogy 
egyetlen külföldi állam mögött sem marad el. 

Tüzpróba. 
Hárman ültek a* asztalnál. K^y deresedő 

fejű óriás, hatalmas tajtpipával a s^ájáb^n, 
névszerint szentsráti 'Játhy Barnabás kincstári 
főerdész, egy vézna dongáju cingár legényke, 
Baróthy Ernő dr. körorvos és a környék ieg-
8*envedólyesabb vadásza, Pogány Pista gyógy-
szerész. 

És vitatkoztak. 

A doktor belekötött a patikusba. Az volt 
a legnagyobb gyönyörűsége mindig, ha valami-
képen megbosH/anthatta, ha a sarokba tudta 
szorítani érveivel azt az embert, akivel a hiva-
tása révén úgyszólván összenőtt. 

Gá thy Barnabás pedig hallgatta őket és 
fújta közéjük a füstkarikákat a nagy pipából 
csendesen, szótlanul. 

Egészen u j mulatságnak találta hallgatni 
ezt a folyton veszekedő két embert. 

Évek óta igy ütötték agyon a kit falucska 
unalmas estéit. 

Termésseteseu ezerféle téma került így 
lassacskán szőnyegre; olyan is, amihes Gáthy 
egyáltalában nem értett. Hanem h i t Gáthyt es 
egy csöppet sem bántotta. 

Neki egyre ment, akármit i« bessélt ss a 
két ember. 

A fődolog as volt, hogy besidltek éa őt 
senkisem zavarta a hallgatásban. 



• 

NH9BHH 

Kőszeg Vidéke-
1925. január 18. 

franciaknál. Ami pedig például sz angolokat illeti, az 
egész földgömbön kiterjedt angolsag mohó kíváncsisággal 
kísér minden jelentekteíen vers«nyt, mely akár az anya-
országban. akár a j;>\irmatokban megy végbe, legyen az 
lóverseny, footb.ill, krikett avagy boxmérkőzes. 

Igen kívánatos volna, ha még enynéhányszor ismé-
tellek az előadást, mely dr. Szunyogh tanár ismertetése 
ré . én hathatós propag.indaja lenne a magyar cserkészetnek. 

Sivár, underito a jelen Hová meneküljön előle az 
az ember, ki nem tud beilleszkedni a háborút követö 
modern mentalitásba Vigasztalast csakis a múltban, azaz 
nemzeti multunk dicsó emlékei kutatása közben és a 
jövendőben, igazán meggyőződéssel lelkesedni tudó ifjú-
ságiink koreben találhat. Nem foszek korunk hangzatos 
• .'zisainak, de bízom ifjuságunk egcszséges fejlődésében. 
Ne mulasszuk el az ilyen alkalmat, hol az ideális haza-
szeretet oltárához járulva, házi oltárunk öruk tüzet is 
éleszthetjük. P aa z l g Artúr nyug. alezredes. 

neket eladásra, készen tart, kihágást követelés 

A tárgyak elkobzása mellett h törvény szerint 

büntettetik. 

303—1925. szám. — Közhírré teszem, hogy 
a soproni szőlészeti és borászati felügyelőségnél 
Museat, Ottonel, Vetrves csemege és Ezerjó 
•zőlő-oltványok kaphutók. Riparia portalis ala-
nyokon: 1 o. oltvánv darabja 3500 K, II- o. 
oltvány darabja 1750 K, rendelések a rendelés 
végösszegének felének beküldése mellett köz 
vetlen Sopronba cimzendők és a legsürgőseb-
ben elküldendők. 

Jambrits Lajos polgármsstsr. 

HIRDETMÉNYEK, 
8272—1924. sr. A m. kir. kereskedelemügyi 

miniszter 88488—1924. X X I I . számú rendelete 
alapján közhírré te^z.'m, hocry a mészáros és 
hentesiparban az ipari munka reggel 5 éránál 
ko.ábban meg mra kezdhető és esti 8 órán tul 
nem végezhető. Aki e tilalom ellen vét kihágást 
követ el és 1 millió koronáig terjedhető pénz 
büntetéssel büntettetik. Ismétlés esetén a pénz-j 
btirleiésen kivül 15 napig terjedhető elzárás is 
alkalmuz4st nyer. 

492—1925 st. Felhívom mindazokat, akik 
az lb99 évben született Szabó Domonkos, az 
1880. évben született Gunczy Gusztáv, az 1852. 
évben született özv. Zdarzill Józsefné és az 
1898. évben született Benyó József optálóknak 
tartózkodási helyét ismerik, azt nevezettek érde 
kében sürgősen közöljék a Városháza 11 sz.j 
•robájában. 

9176—624 sz. Közhírré teszem, hogy a 
város követkrző utcáin illetve sétányain a ke 
rékrározáf, lovaglás és állathajtás tilos. Város 
majorból a Kert utcába torkoló kis utcában, a 
GraUl malomtól az Intézet-utcai hidig, az egész 
Széchenyi ligeten és a Király völgyben. — Aki 
ezen rendelet tilalmait megszegi, kihágást kö-
vet el és a fennálló törvényes rendelkezések 
értelmében büntettetik 

480—1926. sz. Közhírré teszem, hogy az 
Alsóerdő kőszegfalvi védkerületében folvó hó 
22 én, csütörtökön és folytatólagosan folyó hó ! 

26 é» 27. napján, hétfőn és kedden fél 10 órai 
kezdettel circa 855 rak*? előhasználat tisztoga-
tási ágfa ktrül nyilvános szóbeli árverésen ela-
dásra. Venni szándékozók gyülekezzenek a ne-
aiescsti országúton az újonnan vágott nyiladék 
végé ), hol az árverés kezdetéi veszi. 

7959-920. sz. A keresk. min. 76 669 924. 
X I V . sz. rendelete alapján közhírré teszem, hogy 
a felsöserpenyÖB mérlegek és sulyok hástartási 
colokra is csak hitelesítve hozhatók forgalomba 
Az uz iparos vagy kereskedő, aki ezen rendel-
kezéstől eltérően hoz háztartási oélokra mérle-
geket vagy súlyokat forgalomba, vagy ilye-

5537-924. sz. — A m. kir. belügyminisz-
tériumnak 108.809-924. B. M. szám alatt a 
zeneművek színpadon kívüli előadási jogának 
védelme tárgyában kibocsátott rerdulete értei 
mében a magyar szövegírók, zeneszerzők és 
zenemű kiadók szövetkezetének központja \ as, 
Zala. Moson és Sopron vármegyék képviseleté-
vel Gyulai Imre, a szombathelyi Kultur egylet 
igazgatóját — Szombathely, Kultúrpalota — 
bizta meg. Kötelesek tehát az összes szórakozó 
helyek tulajdonosai, engedményesei es bérlői 
illetve az alkalmi zenésmulatBágok, előadások 
rendezői a zenen.űvek nyilvános előadási jogát 
minden esetben előzetesen akár szóval, akár 
írásban beszerezni. Az alkalmi zenés előadá-
sokra vonatkozó kérelmekben pontosan meg-
jelölendő az előadás neve, a hangszer neme, a 
rendező, a helyiség, az időpont és a legmaga 
sabb hely ára, valamint csatolandó a műsor, 
esetleg a meghivó. Az állandó éves zenehelyi 
ség tulajdonosai (mint pl. kávéház, vendéglő; 
az előadás jogát félévre előre is megválthatjak 
a megfelelő összog lefizetése ellenében. Az en-
gedély megszerzésekor illeték gyanánt a leg-
magasabb belépődíj tízszerese és ennek meg-
felelő 3 százalékos forg. adó fizetendő. 

Dr. Ha lmay Gusz táv m kir rendőrtanacsos. 

I I I I C E K . 

Horváth Kálmán dr. Vasvárm«gye alispánja 
.Tuttner Ká lmán műszaki főtanácsossal, az állam-
építészeti hivatal főnödével pénteken Kőszegre 
érkezett és polgármester kíséretében megtekin-
tették az utakat, majd a e r d e i gazdálkodás iránt 
érdeklődött az alispán. A referádák meghallga-
tása után megnyugvással vette tudomásul, hogy 
ugy az ulügy, mint az erdőgazdaság terén ör-
vendetes javulás és haladás tapasztalható. Este 
visszautazott szombathelyre. 

Iskolaiatogatas. Jakab Elek polg. iakalai 
szakfelügyelő e hó 12. és 13-án meglátogatta a 
helybeli áll. polg. fiúiskolát, 14. és 15 én a 
zárdai leányiskolát a tanulmányi eredmény felül-
vizsgálása végett. Mindkét helyen meghallgatta 
a tanárok előadásait és a tanulók feleleteit; 
megtekintette az írásbeli dolgozatokat, rajzokat 

beszédének ha'.ását, elhallgatott. 
Pogány, a patikus nem volt olyan jó szó 

nok, mint Uaróthy doktor. Érezte, hogy az or-
vos ugy is tul fogja licitálni, akármit is mond, 
hat inkább lemoudólag hallgatott. 

De hirtelen felütötte a fejét 
Csoda történt. 
Ami évek során keresztül elő nem fordult, 

• átby Hurnabás beleszólt a vitába. 

Az ő mély recsegő hangján kezdte. 
— Nem oda Buda, doktor öe*ém. Mégse 

less az egészen ugy, ahogy te elmondod. A vér, 
az vér! . . . Tudom a praxisomból. 

A szúrós, nagy szemöldökei alól felpillan-
tott a fali órára, azután folytaíá. 

— kiég kilenc óiAig elmondhatok nektek 
egy történetet. Ítélietek azután magatok belőle, 
kogy mi hibája volt az én emberemnek, akiről 
szólni fogok. 

Az idegei voltak e rendetlenek, vagy pe 
fi g egy nagy darab szív és lélek szorult e belé. 

Baróthy doktor mosolyogva vonogatta a 
vállait, mintüi* csak azt mondotta volna: majd 
meglátjuk, l'oguny meg áhítattal nézett az őszülő 
óriásra, ki most itt nyomban megvédi az ősi 
virtust, az 6 gúnyolódó ellenfelével szemben. 

Gáthy Barnabás pedig beszélni kezdett. 
— Régen történt. Azt sem tudom most 

már bizonyosau a hetvenes éve* végén-e vagy 
a nyolcvanus évek elején-e, de megtörtént. 

A caendőrséget állították fel akkortájban 
az Alföldön. 

Szörnyen elszaporodtak a zsiványok, az 
útonállók. Ezeket akarták összefogdostatni a 
caendőrséggel. 

En akkor gyakornok voltam B.-beo, az 
akkori kincstári nagyerdőn. 

Egyszer csak halljuk, hogy a mi falunk 
is kap néhány zsaudárt. 

Újságnak újság volt, annyi szent, hanem 
se az öregek, sem mi fiatalabbak nem sokat 
biztunk az egész rendszerben. 

Mert hát embere volt a vármegyének ad 
dig is elegendő, de hát osak a kisebbfajta be 
tyároknak árthattak. A nagyobbakat bolygatni 
kéae veszedelem volt. Mindeuki tudta. Az a 
szegény hajdú vagy pandúr örült, ha leparoláz 
hatott ep bőrrel egy-egy főzsivánnyal, ha a sorsa 
véletlenül útjába sodorta valamelyoek, nem 
hogy elfogta volna. 

Nohát szentül hittük, hogy ezután is osak 
ugy lesz. 

Vagy pedig száz lelke legyen minden zsan-
dárn-ik, hogy ha egyet egyet eloltogatnak be-
lőlük, hát maradjon is. 

Szóval, nem sok reményt füztünk hozzá-
juk. Hanem azért vártuk őket. Kíváncsian. Mint 
valami uj csudát. 

Egy novemberi csúf esős napon aztán meg 
jött sz első. (Folytatjuk ) 

és slöjdmunkákat, ellenőrizte a belső ügykeze-

lést és a látottak s tapasztaltak felett teljes 

megelégedését nyilvánította. 

Okleveles gépészmérnök lett verbói Szluha 

Márton, városunk polgártárs*. 

Lelkeszválasztas. Gerencsér Zsigmond evan-

gélikus hitoktatót Nemesoeón lelkésszé válasz-

tották. 

Uj biro N^mescsoban Kajtár István község-

bíró lemondása következtében as uj bíró Nemes-

csóban Strokai Károly lett. 

Halálozas Pohl Kichárdné szül. Ringh^fer 
Erzsébet, a i egykor itt működött kiváló zene-
tanár és egyházi karnagy özvegye, elhunyt 88 
éves korában. Talán a legidősebb asszonya volt 
városunknak. Egyetlen leánya, Pohl Elza zon-
goratanitónő és kiterjedt rokonsága gyászolja-
Kedden végbement temetésén nagyszámú gyá-
szoló közönség kísérte el utolsó útjára. A siruál 
dr. Tirtsch Gergely ev. lelkész meghatott sza-
vakkal emlékezett meg a sokat szenvedettnek 
megadással viselt gondterhes életéről. Nyugod-
jék békében! 

A kath kulturestek jövő heti programmja: 

csütörtökön, jan. 22 én este Borossay Imre dr. 

„Mindennapi jogi tudnivalók" cimen tart előadást. 

A kőszegi anya- és csecsemövedó egyesület 
részére, a polgármesternek az Országos Stefánia 
Szövetséghez beterjesztett kérelmére a m. kir. 
népjóléti és munkaügyi miniszter 5,000.000 ko-
ronát adományozott. 

A városi tisztvisslói valasztasok mégis caak 
megmozgatták nem is annyira a város közön-
ségét és unnak képviselőtestületét, hanem inkább 
az aspirálók gyürkőztek neki. Már mult szá-
munkban is irtunk néhány sort arról, hogy 
semmi értelme 6incs annak, hogy a régen szol-
gáló helyettes tisztviselőkkel szemben kívülről 
erőlködjenek. Dehát persze, azt senkinek sem 
lehet megtiltani, hogy ne pályázzék. így hát 
bizoDy akad elég pályázó, mi a inai nehéz gaz 
dasági viszonyok között érthető is, pláne akkor, 
mikor az úgynevezett szellemi munkásokban a 
B-listák folytán is tulprodukoió van. A Vasvár-
megye pénieki számából tudjuk meg, hogy a 
tanácsnoki állásra, mit dr. Nagy Ebeling Miklós 
tölt be már hosszú évek óta beosülettel és szor-
galommal, Kreyberger Jenő dr. ügyvédjelölt is 
pályázik, ki szolgálta ugyan Kőszeg városát, 
mint tanácsnok, de nem mint polgármesterbe-
lyettea, sőt városi és kéaőbb állami rendőrkapi-
tány ia volt. t 'gyancsak a Vasvármegye irja, 
hogy a polgármester személyesen járta be az 
ÖS329S képviselőket jelöltjei érdekében é* alig 
akadt képviselő, aki a polgármester ajánló ivét 
alá nem irta. Hát eddig ez mind rendben van 
ós való igaz, hogy a polgármester ivét bizony 
a képviselők 95°/s-a aláirta. No de az már aztán 
mégis csak meggondolatlan kirohanás és vastag 
megsértése n polgári tisztességnek, hogy ast 
meri leírni a Vasvármegye eikkirója, hogy a 
választás titkoa lévén, igy az a l á í r á s o k 
e l l e n é r e is meglepetések várhatók és a meg-
lepetée elsősorban a gazd. tanácsnoki állás be-
töltése körül állhat elő. Mi ast hiiasük, sőt 
merjük állítani egész bizonyossággal, hogy épen 
a tanáesnoki állás betöltésénél nem less meg-
lepetés és pedig azért nem, mert akik a polgár-
mester ivét dr. Nagy-Ebeling Miklós érdekében 
aláírták — és az a 95%-os többség — vannak 
olyan gerince*, szavukat és aláírásukat megtarté 
polgárok, hogy épen itt nem leez meglepetés, 
azaz hogy mégis van, taláu a cikkíróra, vagy 
épen a konkurrens pályázóra. Egyben a legha-
tározottabban tiltakoznunk kell a Vasvármegye 
cikkírójának olyan könnyelmű beállítása ellen, 
hogy Kőszeg város polgárai, illetve képviselő-
testületének tagjait szavukat maf nem tartó 
egyéneknek állítsa be ós biztoo tudjuk, hogy a 
cikkíró insiuniációja méltó megbotránkozást ie 
keltett Kőszeg város polgárságában. Egyébként 
ugy hall juk, nogy a polgármester a képviselő-
testület tagjait a jövő héten megbeszélő érte-
kezletre hívja meg, hol az összes állások be-
töltése tárgyában tájékoztató információt fog adni 

Gyümölcsfa permetezógspet szerez be a vá-
ros, mit kifog kölcsönözni a kerttulajdonosok-
nak és egy embert fog betanittatni, ki a géppel 
bánni fog. Mihelyt a gép megérkesik, Stettner 
Walter gazdasági felügyelő szakszerű előadás-
ban fogja ismertetni a kerttulajdonosok k»l a 
psrmetezés sriikségességét. 

1 
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Vidéki előfizetőinket tisztelettel kérjük, hogy 
»z előfizetést szíveskedjenek minél előbb meg-
újítani, hogy az ezévi eimek kinyomtatása még 
ebben a hónapban fezközölhető legyen és abból 
ki ne maradjanak. Azon előfizetők, kik a lapot 
tovább járatni nem óhajtják, irják rá a lapra 
„vissza, nem fogadom el" és adják át a levél 
hordónak. Azután pedig rendezzék hátralékos 
tartozásaita*, amennyiben ilyen volna. 

Körvadászat. A polgármester mezei terüle-

tén e hó 25 én lesz u körvadászat. 

A 25 millió koronás fónyeronieny, mit a Pesti 

Nppló olvasóinak jutalmazására kitűzött, a sze-
reneséb vélet'en folytán Wentz l Mihály helybeli 
fuszernagykereskodő Lirtokába jutott. 

Halmi Jenő színigazgató, kinek 50 tagu szín-
társulata jelenleg Körmenden szerepel, váró 
sunfeb>»n járt a körülmények tanulmányozására. 
Ugy halljuk, hogy társulatával március 1-étől 
kezdve szánd»-kozÍK a városba" 8 hétig játszani. 
A Bzintórsuiat saját zenekarral rendelkezik. 

Bi; ováiasztás lesz Tömördön, mert Grego 
rits .'ánuK korségbiró ezen tisztségéről le-
mondou. 

A kath. hitközség felkéri tagjait, szíves-
kedjenek tagsági járulékaikat f. évi jan. 25 én 
délután 2 órakor a kath. elemi iskola (j ik osz-
tályú termében a pénztáros kezeihez befizetni, 
mert a hátralékban maradt tagok ellen végre-
hajtási eljárás lesz folyamatba téve. 

Karnevál herceg az idei farsang alkalmával 
nagyon finnyás úrfi lett, most n w a kulturális 
intézmények által rendezett fi~om mulatságok 
SF a imponálnak neki, kudarcot csinált a Con-
oordia dalárdának, duplakudarcot a Zenepártoló 
Egyesületnek. Hol is tanulta meg ezt a kényes-
kedést egy év alatt* Vagy talán annyira össze-
nyomta a bukszáját a fizetési meghagyásokkal 
fűtött gőzhenger, hogy még az utolsó százezrest 
i" foszlányokká préselte V Nem hisszük, hogy a 
társadalom minden rétegében iyy volna, Talán 
a bacaca»é, a tarka barkaság jobban fog tetszeni 
mint a művészet, a tudomány. Majd meglátjuk. 

A Kath. Legenyegylet táncmulatság!, melyet 

s mu't számunkban hirdettünk, — tekintettel 
ti7 idő rövidségére — elmarad 

A hazassagi felmentesek taxáját a megyés-
püspök a következőkép állapította meg: három 
kihirdetés alóli felmentés 150.000, két kihirde 
tés alól 100.000, egy kihirdetés alól 75 000, kü-
lönböző akadályok alól 30- 200 000 K. Igazolt 
szegénység eeetében ezen dijak egészben vagy 
részben elengedbetők. 

Ingyen hwi a szegsnyeknek. Wiedemanu Béla 
nagyvállalkozó egyik lova lábát törte. A lovat 
le kellett vágni és a tulajdonos 2K0 kg. lóhúst 
•ngyen bocsájtott Kőszeg város szegény kösön-
segc részére. A lóhúst a városn-jorban osztatta 
k» a polgármester, mi el is fogyott. 

Megfeltbbezték a városi vlrilis nevjegyzeket. 
A felebbezők azt vitatják, hogy a jogi szemé-
lyek és nők adójába nem számitható bole a 
kereseti ós társulati adó, hanem csupán a város 
területén fekvő vagyonok után fizetett adó. 11a 
iVaz< k van, akkor tényleg a jogiszemélyek és 
özvegyek közül néhányan kiesnek és igy a leg-
több adót fizetők névjegyzéke változást szenved. 
Az ügyben az alispán hivatott véglegesen dön-
teni, ahova az iratok már fel is mentek. 

Ügyforgalmi kimutatás a váróinál. Kőszeg 

szab. kir. váras polgármesteri hivatalához az 
elmúlt évben 9198 ügydarab érkezett be. Az 
arva6zékhez 619 és kihágási ügydarab 4C3 volt. 
Érdekes összehasonlítást tenni ezzel szemben 
pl. az 1913 as békebeli évvel, mikor is a pol-
gármesteri iktatóba 4120, az árvassékkez 120 
6s a kihágási iktatóba 112 ügydarab érkezett. 
Azt látjuk tehát, hogy az ügyforgalom meg-
kétszereződött, sőt az árvaszáknél és a kihágá-
soknál megnégyszereződött ós 1913-ban még 
tisztán a rendőrség látta el a kihágási ügyeket. 
A megsokszorozódott ügyforgalommal szemben 
* tisztviselők létszáma viszont, a létszámreduk-
eió kapcsán, nem hogy több nem lett, hanem 
slérte a békebeli létszámot, mert mint tudjuk, 
legutóbb megszűnt a városnál egy tanácsnoki 
és a tiszti főügyészi állás is és igy a statisztika 
diktálta helyzet szerint bisony, további létszám-
spasztást a városnál nem lehet eszkőiölni. 

A t. •Ivasóközönseg részére több eter kötet 

magyar és német regóny áll rendelkesésre a 
btlybeli Kolcsönkönyvtárban. 

Gyümölcsfáink permetezését ugylátszik kellő 
időben megkezdhetjük. Ugy értesülünk, hogy a 
város számára nemsokára megérkezik egy per-
metezőgép, mely gép aztán ki lesz adva hasz 
nálat céljából az érdekelt közönségnek. Néhány 
kerttulajdoros szintén rendel ilyen gépet, ugy 
hogy a permetezést még több helyen lehet majd 
alkalmazni. Fontos is, hogy mindenütt történjék. 
Ugy halljuk, hogy legközelebb szakszerű elő-
adásban fogják ismertetni a védekezés módjait. 

Tömeges lakásepitesskre parcellázható telek-
ti mböket keresnek megvételre, mert az Országos 
Közérdekű Lakásépítő most már a tavaszi épi 
tési mozgalmak komoly előkészítéséhez terv-
szerűen hozzáfogott. Miután különösen városok-
ban az épiteni szándékozó lakásigénylök részére 
sok esetben nem állanak kisebb alkalmas ház-
helyek rendelkezésre, a „Lakásépítő- lehetőleg 
megszerzi a nagyobb tömböket és feldarabolva 
bocsájtja az igénylők rendelkezésére. Tekintve 
a dicséretes col rendkívüli fontos és közéráekü 
voltára felhivatik a közönség, hogy az alkalmas 
telektömböket mielCbb jelentsebe: az .Értéke-
sítő és Építő Részvénytársaság" nak Budapest, 
Főherceg Sándor-utca 4. — Ez alkalommal 
jelentkezhetnek olyanok is, akik bizonyos tőke 
fölött rendelkeznek és törlesztésre lakást szán-
dékoznak építeni. 

Ez is karácsonyi ajándék ? Egy helybeli 
uri hölgy kis eaomagot kapott bécsi rokonaitól 
karácbonyra, melynek tartalma 2 doboz leves-
spárga. 1 doboz szardínia és két kis kelvirág 
volt. Ezért a kis küldeményért csak 6»i.000 K 
vámot kellett fizetni az illető hölgynek. 

Az összeepitett vagy közelfekvö falvakat a 
kormány állítólag egyesittetni akarja, hogy igy 
a rájuk nehezedő terheken csökkentsen, tízó 
van arról is, hogy a nagykőzségok egy részét 
kisközségekké alakítják át. 

Dunántul íróihoz ss müveszeihez. A Nagy-
kanizsán Huhn Gyula szerkesztésében megje- } 
lenő „Visszhang- című irodalmi, művészeti és; 
társadalmi hetilap azzal a kéréssel fordul Du 
nántul összes Íróihoz, zeneszerzőihez, rajzolói-
hoz, festőihez, szobrászaihoz és iparművészsi-
hez, akár szerepeltek már müveik a nagy nyil-
váuoSság előtt, akár nem, szíveskedjenek csat-
lakozásukat bejelenteni. A közeljövőben ugyanis 
Dunántul írói és művészei bemutatkozó estéket 
(matinékat) fognak túrtam Dunántul nagyobb; 
•árosaiban. A rajzolók, festők, iparművészek 
és szobrászok részére ugyanakkor kiállítás lesz, 
hogy Dunántul közönsége mogismerje művészeit, j 
A Visszhang szerkesztősége kéri ezért az írókat, 
hogy a programm keretébe vágó munkáiról 
(egyfelvonásos dráma, vígjáték, operelt, jelene-
tek, dramolettek, szavalásra alkalmas versek, 
víg és komoly énekszámok s tb ) mielőbb érte-
sítsék a Visszhang szerkesztőségét, a rajzoló-, 
festő-, szobrász- és iparművészek pedig jelentsék, 
hogy milyen anyaggal vennének részt a kiálli 
táson. Részletes felvilágosítás a Visszhangján . ; 
25 iki száma ad. Szerkesztőség és kiadóhivatal 
Nagykanizsa, Magyar u. 1 l/a. 

A szurkáló büntetés* Megírtuk, hogy de-
cember 1-én éjjel az egyik doroszlói koresmá-| 
ban Pongráei Tános ottani lakó* Pongráea La-
jost ugy hasbaszurtft, hogy annak belei kifor-
dultak és hasat itt Kőszegen varrták össze. — 
Pongráez Jánost csütörtökön büntette meg a 
ssombathelyi törvényszék f> havi szabadságvesz-
tésre, továbbá az orvosi költségek és 2 millió 
koiona fájdalomdíjnak megfizetésére. 

Varsóban egy tsmplomi esküvőn a vissza-

utasított udvarló többször rálőtt az épen esküvő 

árra, aztán öngyilkosságot követett el. Mind 

ármnn meghaltak. 

Egy magyar lószerszámot kínált megvételre 
Blazovits István répcesarudi esavargó ssijgyár 
totanonc az egyik Király uti kapáskoroamában. 
A gazdának feltűnt, hogy a 800.000 koronát 
megérő lószerszámot nagyon olcsón, 170.000 K 
kínálja. Ezért a közeli rendőrt hívta, mert sej-
tette, hogy lopott dolog. Azonban mire vissza 
tértek, Blaaovitsnak nyomaveszett. As ottha 
gyott lószerszámot és igazolványokat a rendőr-
ség lefoglalta, a tettes után pedig nyomoznak. 

Tyuktolva] nagyobb stílusban. Hagasics Já-

nos tömördi lakós félszeróből ismeretlen tettes 

31 drb. tyúkot, Kozma Sánder óljából 8 tyúkot 

lopott el összesen 1,560.000 K értékben. A tet-

tes után eddig meddő a nyomosás 

Anyakönyvi kivonat az elmúlt hétről. S z ü -

l e t é s e k : Rusznyák—Samu Gneisz Anna : Jó-
zsef rk Bausr I.sjos—Ssrang Már ia : Mária rk. 
Beke János-—Szabó Margit: Miklós rk. Németh 
Mihály—Fushs Franciska: Ottó rk. H á z ás-
s á g : Balogh Gyula—Oláh Mária. H a l á l o z á s : 
özv. Pohl Richárdné 88 éves, aggkór. Jámbor 
Éva 2 hó, tüdőgyulladás. 

Vásárlási könyvet -kék) cserélje ki a Hangya 
üzleteiben. 

Mindenkinek fontos. ho«y minél olesóbbau 
szerezze be szükségetek. Fil ipp kötött árugyá-
rában Szombathelyen a saját gyártmányú első-
rendű angol flórzoknik 35.000, női harisnyák 
DMC anyagból 85.000, kötött k ibátok és svet-
terek 290 000, kötött mellények 195.000 koro-
nába kerülnek. 

Fagyott zöldieget és gyümölcjöt ismét élvez-
hetővé tehetünk, ha hidtg vizbo tesszük, ame-
lyet hóval és sóval kevertünk. A vizet 4 óra 
múlva leöntjük és a zöldséget, k-yumölcsöt szellőn 
helyen megszárítjuk. A gyümölcsöt legjobb 
kendővel megszárítani és olyan helyro tenni, 
ahol a t'agyás ellen biztosítva van. 

M e r t én b e t e g s é g e k r ő l . Irta: Serényi István 
állatorvos. Most, mikor a sertesek között napról-napra 
fokozódo súlyos veszteséget okoznak e^yes járványos 
betegsegek. állandóan fölvetődik azon kérdés, hogy mi 
ennek az oka s mi volna ellene a hatásos védekezés? 
Kzekre a kerdesekre óhajtok al erdekelteknek megfelelni. 
A sertések járványos, egyik napról a másikra hTteien, 
majd pár napig húzódó elhullását e/en a vidéken főképp 
a sertesorbarc nevű betegség okozza. Nincs kizárva, 
hogy egyik-másik nem sertésorbancban, hanem sertés-
pestisben, esetleg a két betegség együttes jelenléte foly-
tán hull el. Ezeket a betegségeket csak szakember (állat-
orvos) tudja megkülönböztetni. Sertésorbánc az 1 eves 
s ennél fiatalabb sertések betegsége. Okozója a sertes-
orbáncbacillus (Bac. er> sipelatis onis), me'.y betegek 
ürülékével, vizeletével, vagy elhullott sertések testreszsi-
vel fertőzött talajban egyik évről a másikra is életben 
marad s ugy az udvarok mint a legelók talajában elő-
fordul. A ertesek táplálékkal egytitt fölszedik és fertő-
ződnek. Terjeszthetik a bete^sé^et olyan egészleges 
sertések is, melyek beleben állandóan vannak bacillusok, 
ezek a bacillus hordozók Közrejátszhatnak meg alkalmi 
okok, meghűlés, gyenge takarmánj ozas, melyek a beteg-
ség kifejlődését elősegítik, illet. r latot szervezetének 
legyengitese folytán a betegaéggel s/.emben fogékonnyá 
teszik A betegség leggyakoribb formája magas lázzal, 
nem ritkán hányással kezdődik, majd az allatok bágyadtak, 
teljesen étvágytalanok, bélsarat nem ürítenek, esetlec 
csak késedelmesen A 2 3-ik napon a test kü lönböző 
részének bőrén piros foltok keletkeznek. Elég gyakori 
azonban, hogy a sertés előbb elhull, mielőtt ez a piros-
ság kifejlődne. Vedekezés mint ta'ajfer íőzés okozta be-
tegség ellen nagyon nehéz. A sertésólak állandó tisztán-
tartása. bemeszelése, trágya. szenn> elhordása « gyakori 
almos.is mindenesetre csökkentik <« bacil lutak elszapo-
rodását s a fertőzés lehetösegét. Ha inár a betegieg fel-
lepett ajánlatos a betegeket al egészségesektől elkülö-
níteni s az egészséges fáikat más helyre hajtani Ortos-
lás a már beteg sertések azonnali beoltása. A|betegseg 
megállapítását s a betegseg elleni oltóanyaggal va l óba 
ojtást csak szakember állatorvos) végezheti A betegseg 
megállapítása azért tontos, mrrt teljesen céltalan például 
sertésorbánc ellen oltani, mikor sertéspestis forog fenn 
és viszont. Az oltás rendszerint sikerrel jár. biztos ered-
ményt azonban garantálni nem lehet 1 a betegség előre-
haladott súlyos alakjában,2.olyan küi kaöS esetben, mikor 
az oltóanyag hatására orbáncbó! meggyógyul ugyan aa 
állat, de az ugyanakkor fellepd pestisben vagy vérfertő-
zésben elhull (vegyes fertózes) Ahol a tarvanyos beteg 
•eg évről-évre fellépni szokott, ott a sertesek rendszere* 
oltásával lehet a betegsegwkozta ves/.teséget jtlenteke-
nyen csökkenteni, esetleg megszüntetni. 

E 

MILLIÓ KORONÁT 
ad • 

PESTI NAPLÓ 
előfizetőinek és olvadóinak 

RÉSZLETEK 

A PESTI N A P L Ó B A N . 



Ujabb vlzoíön. Az emberek aluiábaa ait 
hiBzik, hogy a földet egysEor viaöaön pusstitotta 
el. KE téridé*. Neai egysser, hanem már h.ir-
minckétsier érte a földet ez a szörnyűségei 
katasztrófa. I l i a mindenségben egy naprcnd* 
•zer öeszeütkőzik a nebulákkal, akkor olyau 
hatalmas fergeteg keleikezi'í, houy n földön a 
tengerek kilépnek a medrükből, megrohanják a 
szárazföldet s n fold alakjának egész uj formá-
kat adi ak. Ez már h.irminckétszer megtörtént. 
Nem lohetetlen, hogy ae a földrész, a:nit mi 
most Éurópának nevezünk, ezelőtt valahol a 
Csendes Óceán valamelyik pontján volt. Egy 
ilyen rettenetes katasztrófa sodorta a mai he-
lyére. De ép ily könnyen lehotséges, hogy a 
legközelebbi katasztrófa elsodorja innen a fold 
egy másik pon'jára. 

M i < t r l J ó a f e l i í r a e m ü y 

K K Ü S A i n O I , l » c é g n é l ? 
Budapest IV., Káro ly -körut 30 szám, T e l e f o n i z á m 108 -94 

m e r t m ű h e l y é b e n U ^ H v i t i 

a leg jobb anyagból óa a l eg jobb munkásokka l 

Budapesti valuta-árfolyamok: 
Budapes t 0.0069 50 

1 a ranykorona 17.000 pap í rkorona . 

Font Sterling 347 .000 K, Dollár 71600 K 
8ehw. frank 13.900 „ 

Líra 2914 „ 
Dinár 1136 „ 
100 osztrák K 102 — 

Francia frank 3984 — 
Sokol 2144 — 
Lei 370.— 
Márka 17000 — 

H i v a t a l o s g a b o n a á r a k : dunántuli búza 
580.0U0 K.— Rozs 476.000 K. Takarmányárpa 
400.000 K. SOrárpa 490000 K. Zab 41Ö0Ő0 K. 
Kukorica 282.000 K. Korpa 245.000 K. 

Férfi zefir-ing divatmintával . . 125.000 K. 
Selyem vagy rayé-mellű ing . . 100.00') „ 
Hálóing egész hosszú 135.000 „ 
Alsónadrág hosszú 85.000 . 
Zzebkendő 100 különböző 

mintával darabja . . . 7.000 . 

Nőiing kézi hímzett vászonból . 53.000 , 
Női hálóing batiszisifonból egész 
hosszú kézi himzett és azsur . . 1(50.000 . 

2 részes készlet, ing és nadrág 170 000 K. 
Zseinper leibehen, kézimunka . 85.000 . 
Alvó és nappali pyamák mértek 
szerint, gyapjú flanellből, divat-
szinekben 400.000 . 
Kelengye lepedővászon, 160 cm. 
széles méterje 55.000 „ 
Finom fehérnemű siíón . . . . 27.000 w 

MlndsnncmQ vásznak , damasz tok é* t ö rö lkö-
zők gyár i á rakon k apha t ók . 

Vidéki rendeléseket utánvétte l kUldünk. - Meg nsm felelő árut k icseré lünk , vagy a pénz vis*za 
ad juk . Nagyobb bevás á r l á sná l fél vasút i jegyet meg té r í t ünk 

U q 7 q r\7 ckfác Kivonat h hivatalos lap 
I l c t A c t l v e r e f c . h Ha i t i János 

özv. Maitz J inosné kő.izegi laiiósoknak 

Hegyalja-utca 10 b. számú háza 1925 . 
évi január hó 2 0 - á n d. e. 9 órakor 

a kőszegi telekkönyvi hatóság hiv italos helyi-
ségében birói árverésen el.iditik. Kikiált-sí ár 

3,000.000 (hárommillió) korom. 

S te l l a sütőpor, GUSTÓ vanilin cukor 
* legjobb! Gyár: BUDAPEST 
VII., Rottenbiller-utca 46 szam. 

Pk. 802/4 1924 végrh. sr. 

Á r v e r é s i h i r d e t m é n y . 

Alulírott bírósági kiküldött az 1881. évi 
LX . t. c. 102 § a értelmi ben kozbirr" teszi, hogy 
a kőszegi kir. járásbíróságnak P K . 8<>2 4 1924. 

számú végzése következtében Dr. Kr Gyula 
ügyvéd szombathelyi l«s ••> javára 700 G00 Kés i 
jár. erejéig 1924 j u i i n 14 ón foganatosított ki 
elégíteni végrehajtás utján le- és felülfoglalt és 
1,470.0<K) K ra becsült következő ingóságok, u. 
m. : egy darab vöróst.irka uszöborju, egy kecske, 
ruhaszekrény, ébresztőóra stb. nyilvános i'irve 
résen eladatnak. Mely árverésnek u kőszegi kir. 
járásbíróság Pk. ^002 4. 1924.számú végzése foly 
tán 700 .600 K tőkekövetelés és az eddig össze-
sen 212 900 kor. bíróilag már megállapítod költ 
ségek erejéig, Seregélyháza község 12 számú 
háznál leendő megtartására 

1925. évi j anuár hó 19-ik 
napjának dólutáni I órája 

határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándé-
kozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy 
az érintett ingóságok az 1K81. évi LX t. c. 107 
és 108 § ai értelmében készpénzfizetés mellett 
•zukség esetén bee'áron alul is el fognak adatni. 
Amennyiben az elárverezendő ingóságodat ina-
sok is le- és felülfoglalták s azokra kielégítési 
jogot nyerlek volna, ezen árverés az 1S81 LX 
t. c. 120. § a órteluaében ezek javára is elren-
deltetik. — Kőszeg, .925 január 2 án 

H e r m n n n F e r e n c bírósági kiküld jtt. 

ttsiiíElo ^ ü . i B k á c ^ s a i h 

február 1-ére keresünk 
— C in a kiadóhivatalban 

ki a magyar éi n^in íiyelw ;t birjj, szabad 

M w f e l v é t e t i k Varga és Tarsa 
Király-ut 87. 

Dr. Schneller Aurél ügyvád irodájában Kőszegen 

b c k ö l t ö i J i d o I i a z 

kisebb gazdálkodásra is alkalmas és 1'/, kat 
hold kaszá ló rét, gyümölcsös nagy széna 
paj tával f. évi j anuár 25-én d. u. 3 órakor 

Á r v e r é s u t j ű n e l a d a t i k . 

Házeladás. 
Egy kisebb gazdasági haz nálam eladó. 

I)r. SZOVJAK HUGÓ. 

Házeladás. 
Egy kertes, gazdálkodásra alkalmas ház 

gazriasAgi epülettel nálam E L A D Ó * 

Dr. SZOVJAK ügyvéd. 

Házeladás. 
Schey Fülöp utca 4. sr.átn alatti ház eladó 

Bővebb felvilágosítás nyerhető Qruber Sándor-
nál, Várkör 56. szám alatt. 

Gyümölcsös-árverés. 
A kőszegi 2516 sr. j ívben fölvett 7213, b/1. 

br̂ ámugyűmölcsös a Rostajscher-úülöoen 
450'/f néuyezögöl kiterjedésben, mely kiskorú 
Kapp.'l Teréz é* testvérei tulajdonát képeri, 

1925, evi január hí 24-en d. u. 3 órakor 
irodámb.n onkentís arvsresin ol ndra. At 
arr« rési feltételek nálam megtudhatók. 

Dr. SZOVJAK HUGÓ ügyvéd. 

G r ü T K V I L M O S ^ ' " " irirt lirtilmtt 
fa-, csont- es diszmüesztergáiyos-mühalye 
.Szombathely, Kossuth Lajoa ucc* 19. sz. 
Részi t karácsonyi a j á ndéknak megfalelA tár-
gyakat , minden e szakmába rágó munkákat úgy-
mint facsillarok.it. villamos ál lólámpa! selyem er-
nyővel, virágállványt, függöny-, kotta-. zongora-
széket, hordócsapot, hilliarddákót és golyó;, kugli-

babát, külföldi Lignumsanctum-golyót. 

BUDAPESTI 

NEMZETKÖZI 

VÁSÁR 

ÁPRILIS i8—27-ig. 

Rendezi a 

BUDAPESTI K E R E S K E D E L M I kS 

I PARKAMARA . 

Felvilágosítás kapható: A KÖ3zsgi I p a r t e s -
tület elnöksegénsl, Sopronban a K e r e s k e -
delmi Iparkamaránál, továbbá u vásir ren-
dezőségéül BUDAPEST V. SZEMERE-
UTCA 6. Kedvezményes utazás és vízum. 

Lakáskiutalás. 

ZSOLDOS MAGANTANFOLYAM 
Budapest VI I , Dohany-u. 84. Telefon: J. 124 47. 

előkészít k«(/>|>iakulai T ^ N G A I I * Í Z * * ált I*A, 

éreltNcuire v i d f k i c k r t i». 
m a n c v x M D B a r w . ' sar r u i i *y 

Kerteladás. 

i 
A Rohonci utcában lévő 595 négyszögöl ker-

tet f. évi január 25 én d. t». 11 órukor öukéntes 
magán^rveréseu irodámban eladom. 

Dr. STUR L A J O S ügyvéd. 

ÖSSZEFOGLALÓ T A N K Ö N Y V 
a középiskola alsó 4 osztályának teljes tananyaga 
két kötetben; A lgebra és Geome t r i a a közép-
iskola teljes tananyaga olyképen feldolgozva, hogy 
tanár nélkül is megtanulható. — Megrendelhetők 

Zso ldos M a g a n t a n í o l y a m n á l Budapes t s a 
VII., DohAoy-atca ** 

Köszöne tny i l v án í t á s . 

Mindazoknak, kik szeretett anya, anyós, 
nagyanya és rokonunk 

özv. Holéczius Tótomé 
szül . Schneeberger A lo jz ia 

elhunyta alkalmival jóleső részvétüket nyilvá-
nították, valamint azoknak, kik drága halottun-
kat utolsó utjár.i clkiserték, nemkülönben a 
koszorú és virá^adományokért. ezúton mond 
hálás köszönetet 

Kőszeg, 1925. január 8. 
a gyás zo l ó csa lád . 

Köszöne tny i l ván í t ás . 

Azon jóleső részvétnyilvánitásokért, melyek 
szeretett jó anyáin ill. rokon 

özv. Pohl Richárdné 
szül. Ringhofer fisa 

elhunyta alkalmival hozzám jutottak, nemkü-
lönben azoknak, kik a drága halott koporsóját 
koszorúkkal és virágokkal díszítették, valamint 
a temetésen megjelenteknek ezúton mondok 
hálás köszönetet. 

Akik ezt a hirdetést kivágják és vásárlásnál elő-
mutatják.^ azok 2° ,-os^engedményben részesülnek t 

H E R C E G és F O D O R 
D u d a p e a t VIII, T h ö k ö l . v u t í í 4 . 

A Keleti pályaudvar köxelében. 

A legolcsóbb bevásár lás i forrás ! 

Férfi és nő i szövetek , posz t ók . vász nak k a na-

vás znak^se^ymek , mosó és kö tö t t á r uk , kesr 

fehernVmüek , ágyter l tdk l szóliyág'ek, pap lanok* 

f ü gg önyök , menyasszony i ke lengyék stb . stb. 

Nagy v á l a s z t é k b a n ! Nagy v á l a s z t ékban ! 

Kőszeg. 1925. január 15. 

Pohl Elza. 

KOUAR IT ! 
liííüPiíiarsr. 

•V - ' i V t v 1 * •• 

^AI0ASA4J EPULETÍK, t ^ A l t 

MALMOK BEFEDÉSÉRE éS RÉGI 
ZaND-EIYTETÖ* ÁTFEDÉSÉRE A R 

LEOALKALMASAOa f 

Kaphátó: Klrchknopf Mihá ly 

vaskereskedésébea. 

Nyomatott Rónai Frigyes könyvnyomdájában Köaaegaa. 

4 Köatrg és Vidéke. If25 jannár IS. 
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