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Megjelenik minden vasárnap. 
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udmltatrak. 

mm 

A pengő becsülete. 
Megszületett az uj magyar pénznek hivatalos 

elnevezése s ezentúl a „pengő" fogja betölteni 
az értékmérő szerepét. A név maga visszavezet 
a múltba, amidőn még nagy becsben volt része 
a magyar pénznek s amidőn még az embereket 
a mérhetetlen számokban való nagy jártasság 
nem ösztönözte könnyelműségre és pazarlásra. A 
nagy számoknak Tesujtó morális hatása mutat-
kozott az emberekre, kiket valósággal megszédí-
tett az értékingadozás, mely mindig csak növelte 
a százasok, ezresek és milliók jelölésére elfoga-
dott nullasort. A kis pénzegység, a kis számokkal 

'való könnyű számolás mint a múltban, ugy vár-
hatólag az uj pénzegység bevezetése után is az 
embereket takarékosságra fogja szoktatni. Ha 
majd aprópénzben számolunk és a munkatelje-
sitmény után járó kis összegeket kénytelenek 
leszünk okos előrelátással beosztani, azt fogjuk 
észlelni, hogy a kis számok szabatosabban hat-
nak ki minden irányban az árak kialakulására és 
a tisztes kereskedelem képződésére. Hogy szorzó-
szám. vagy osztószám szabályozza az uj pénz-
nek a forgalomba levő papirkoronákhoz való 
viszonyát, az miben sem változtat oly pénzegy-
ség kialakulásán, amely belekapcsol minket a 
pénz tekintetében valamely reális rendszerbe. — 
Csak helyeselhetjük, hogy bármennyire járt is 
szem előtt annak a célnak megközelítése, hogy 
a magyar pénz tőzsdei árfolyama mellé kerülőn 
valamely idegen, más rendszeren mozgó v^ló-
értékü pénznek, a magyar kormány szakítva a 
magyar fülnek és értelemnek idegen nevü pénz-
nemek átvételével, izében-vérében magyar gon-
dolatot valósított meg, amidőn visszavezette yj 
valutánkat a pengő régi, becsületes, magyaros 
renessanszához. A nemzeti bankról szóló törvény 
kimondotta, hogy az uj pénz nem lehet a régi, 
ami köznyelven annyit jelent, hogy a pénznek 
régi értékét visszaadni nem lehet Arról van tehát 
szó, hogy a nagy számokat átvigyiik kis számokra 
és hozzászoktassuk a közönséget a kis számok-
kal való gondolkodáshoz. Ma a költekezés, borra-

A kőszegi Jurisich cserkészcsapat 
öt esztendős története. 
Irta: dr. SZUNYOGH XAV. FERENC. (IV.) 

Hazaszeretete nyilatkozzék meg legelső sor-
ban a kötelesség teljesítésben. Továbbá akkor 
lesz igazi a hazaszeretete, ha az a közösség tu-
datán alapul vagyis ha igazán szociális. Ezért 
kell már a diáknak is ..szociális diáknak" lennie. 
A vallásosságnak is hármas jellege van: hitét 
meg kell vallania bátran. A Jurisich csapat katho-
likus cserkészcsapat; ennek meg kell nyilatkoz-
nia minden mozzanatában. De ne ugy, hogy má-
sokat bántsunk. A „felekezetieskedésu helyett 
inkább a belső élet elmélyítésén; a magyarság 
mellett a lelkiség kialakításán kell dolgozni. Emel-
lett tevékenyen kell Vallásosnak lennie, azaz apos-
tolkodni kell, hogy a krisztusi eszmék átjárják 
az uj magyar társadalmat. — Ezekből a megbe-
szélésekből alakult ki ez a könyv, mely „A szo-
ciális diák" néven fog megjelenni a közel jö-
vőben. 

Ez a komoly munka csendben folyt; azért 
a csapat kifelé nem is igen szerepelt a színda-
rab után. Külső szereplésnek vehetjük talán a 
„Magyar Jövő" dalos-versenyén való, szereplést. 
Az az énekkar ugyanis, mely a versenyen a har-
madik helyre került és ezüst serleget nyert, jó-
részt a Jurisich cserkészekből állott néhány jó-

valózás és könnyelműség hánya-vetisége nem 
; méri fel, hogy a régi időben mit tett volna ki az 
eldobált összeg, mig viszont a kis pénzegység 
felkelti az óvatos takarékosságot, visszavezet a 
pénz megbecsüléséhez és a pénz becsületéhez. Á 
magyar pénznek legyen ezentúl becsülete nemzet-
közi vonatkozásban is s majdan a pengő tisztább 
csengése szoktasson'hozzá a régi elmelet igazá-
hoz s eredményezzen olcsóságot, vagy legalább 
is tartós árnivellálódást. A kormány oly pénz-
egységet keresett és talált, amely egyszerű átszá-
mítással jár és oly viszonyban van a régi értéken 
alakuló aranykoronához, mely ha nem is ugyanaz, 
de megközelíti azt s így előbb-utóbb el fogja 
foglalni a régi aranykorona szerepét Ez a reláció 
minden emberi számítás szerint mérséklőleg fog 
kihatni az árak kialakulására s ekként megvaló-
sítja azt a legnagyobb várakozást, amit a társa-
dalom az uj pénzhez fűz : az olcsóbbodási folya-
mat megindítását. 

Rendkívüli városi közgyűlés. 
Kőszeg szab. kir. r. t. város képviselőtes-

tületét f. hó 22 én, csütörtökön délután 3 órára 
rendkívüli közgyűlésre hívták össze. A város-
atyák egyenkint szállingóztak a napsütéses őszi 
délutánban a közgyűlésre. némelyik városatya, 
mert szép idő volt, inkábt, sétálni ment. Innen 
magyarázható, hogy bár nagyon fontos tárgy 
volt a napirenden : a költségvetés, csekély érdek 
lődés mellett zajlott le. 

Délután 3 órakor nyitotta meg a boteg 
polgármester helyett a közgyűlést dr. Nagy-
Ebeling Miklós tanácsnok, polgármester helyet-
tes a Hiszekeggyel. 

Első tárgy volt az 1926 évi háztartási és 
utügvi költségvetés tárgyalása. — A pénzügyi 
és gazdálkodó bizottság rnár előző nap letár-
gyalta, a közgvulésnek alig volt szava hozzá. — 
A kndás 4,700 000.000 koronával szerepel a 
költségvetésben, mig b'vótele a városnak a költ-
ségvetés szerint 4 400 000 000 korona. A fede-
zetlen 300 000 000 K - n 50% os pótadót vetnek 

hangú, de nem cserkész gimnázistával kiegészítve. 
Külső munka volt az ötödik és hatodik táboro-
zás, amelyben a csapat szintén uj utakat kezdett. 
Az álló tábor helyett ugyanis, amely a szajki er-
dőben volt 1923 augusztusában, megkezdte a 
mozgó táborozást. Az első kísérlet 1923 júliusá-
ban volt, amikor néhány vállalkozó cserkész körül-
járta a Balatont. Kiindultak Zalaapátiból és Hé-
vizén át Keszthelynel érintették a Balatont Gya-
log mentek Fonódig, ahol a várat nézték meg. 
Majd a szántódi bencéskormányzó jóvoltából egy 
egész napot Földváron töltöttek Ezután Szántód-
ról átgyalogoltak, illetve átkompoztak Tihanyba, 
ahol felkeresték az első tábor helyét és Füredre, 
ahol egy kellemes délutánt töltöttek. A Balaton-
tól való bucsuzásul megmászták a Badacsonyt, 
ahonnan hazatérve még Sümeget tekintették meg. 

Igy folyt le a harmadik év, melynek mun-
kája volt tehát a régi szellem megőrzése mellett 
az uj problémák megoldása és uj utaknak a törése. 

A negyedik év eseményei . 

A legnehezebb esztendeje a csapatnak az 
1923 és 1924-ik iskolai év mondható. Ebben az 
évben nemcsak hogy emelkedés nem volt, hanem 
belső munkában talán inkább hanyatlás tapasz-
talható. Kiment az életbe az a raj, mely a zömét 
alkotta eddig a csapatnak, a megmaradtakban 
pedig nem volt még megerősödve igazán a Ju-
risich szellem. Utánpótlás sem volt elég nagy, 

ki. Körülbelül ogy óra hosszat tartott ezen első 
tárgy referálása, mely után m\r gyorsan zajlott 
le a napirend. 

A kir. járásbíróság épülete épitési ügyében 
kötött szerződés egyes pontjainak módosítását, 
valamint azon örvendetes hirt, hogy az állami 
költségvetésben a járásbíróság felépülése szere-
pol, a közgvülés tudomásul vette. 

Az 1922., 1923 és 1924 évi zárszámidá-
Rokat a képviselőtestület jóváhagyta. Ugyanosak 
jóváhagyta a város által kezelt alapok és ala-
pítványok 1923 éi 1924. évi zárszámadását. 

Örömmel vette tudomásul a képvisel Ites-
tület, hogy a barakkórházakat a honvédelmi 
minisztériumtól a népjóléti minisztérium átvette, 
rne'y a kezelést a városra bizta. 

A helypénz és kéményseprési dijakat nov. 
1 tői újonnan megállapította. 

A nyilt árusítással foglalkozó üzletek zár-
órájának megállapítása tárgyában az idevonat-
kozó szabályrendeletet a kereskedelemügyi mi-
nisztérium rendeletére módosították. 

Dr. Maurar Frigyes altanácsnok orvost 
500.000 K, Szabó Lajos fóldmivest 100.000 K 
lefizetése, Németh Sándomé hadiözvegyet díj-
mentesen felvették a város kötelékébe. Kováts 
Erzsébetnek a város kötelékébe való felvételt 
kilátásba helyezték. Németh Imrének illetőségét 
közgyü'és megtagadta. 

Más tárgy nem lévén, az elnök a közgyű-
lést délután 5 ónkor bezárta. 

HIRDETMÉNYEK. 
7855—925. Felhívom az érdekeltek figyel-

mét arra, hogy az érvényben levő rendeletek 
értelmében minden zenész, aki a zenével fő v»gy 
mellékkeres forráskélt foglalkozik, tartozik 
belépni az „Országos M igyar Z mészszövétségé-
be. A jövőben zenélési engedélyt csak az kap 
hat, aki tagságát igazolja. 

ad. 7769—925. Közhírré teszem, hogy Vas-
vármegye igazoló vá'asítmánya október 28 án 

hogy az uj cserkészek frissítették volna' fel a 
lanyhuló szellemet. Így van ez minden magyar 
intézménynél, hogy a fellendülés magyar szalma-
lángját hamarosan felváltja a csüggedés, lemon-
dás, kislelkűség szelleme. 

Hogy ez a kritikus év netn hozott nagyobb 
megrázkódtatást még sem a csapatba, abban nagy 
része van az uj csapat tisztnek Kováts Arisztid 
bencés tanárnak, aki Győrött egyik megalapítója 
volt a cserkészetnek és most öt esztendei pa-
rancsnoki tapasztalataival segítette a parancsnok 
működését. Az öreg cserkészekkel folytatta az 
első év megbeszéléseit, melynek eredményét a 
fiúk maguk foglalták irásba és örökítették meg 
a csapatnaplóban. Mint a természetnek nagy ba-
rátja, aki már sokszor kora reggel kint járt a 
hegyekben, sétáira sokszor elvitte a cserkészeket. 
És hogy ezeket a szép sétákat mások is élvez-
hessék. a Jurisich cserkészek az ő vezetése alatt 
megújították a kőszegi hegyekben már sok helyen 
elmpsódott túrista jelzéseket. A környék szebb 
pontjain azután táblákat helyeztek el, melyekre 
nagy költőinknek egy-egy szép mondását festet-
ték fel, hogy igy segítsék mélyebb megértésre, 
lelkibb örömökre a kirándulókat. Az ő munkájuk, 
hogy a rőti völgyben levő „andalgóknak párja 
lett a hétfprrás felé vezető úton a „merengő-, 
ahonnan gyönyörű kilátás nyílik a városra és a 
vasmegyei síkságra. Ide szebb verset nem is le-
hetett volna találni, mint Vörösmarty Merengőjé-
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Kőszeu és Vidéke. 1925. október 25. 

tartja azon ülését, mely bon a legtöbb adót fizeti 
törvényhatósági tagok id^ijenes névjegyzékét 
megállapítja. Az ügyre vonatkozó bt jelentések, 
különösen HZ adó kétszeres számítására vonat-
kozó igény ez?n határnapig szóval vngy Írásban 
teendők meg. 

ed. 7907-925. Közhírré teszem, hogy az 
iparos tanonciskola 1925-26 évi téli tanfoly*-
mába való beiratkozások f évi október hó 26, 
27, 2H, 29, 30 és 31-én este 6 - 7 őra között 
lesznek a tanonciskola rajztermében. Bejutáskor 
az egész tanfolyamon résztvevők 50 000 K át, 
csakis a rajztanitásban résztvevfk 30 000 K át 
tartoznak fizetni. A tanitás november hó elején 
veszi kezdetét. — Különösen felhívom a kőmi 
•es, ács, és cserepes tanoncokat, hogy a kitu 
zött időben feltétlenül iratkozzanak be, mert 
ellenkező esetben büntető e'járásnak teszik ki 
magukat. 

hd. 7898—925. Felhívom a közöm;''g figyel 
mét rrrs, hogy 4000kg-i.ál súlyosabb járművek 
azon esetben, ha a vontatás fahidakon át tör 
ténik, cenk a ni. kir. államépitészeti hivatal 
fngedélyével közlekedhetik közutakon. Az en-
gedély legkésőbb 48 órával előbb távirati uton 
is kéruető. 

7857, 7858, 7859-625 Közhírré teszem, 
hogy az 1924. év folyamán nnvelési ág és adó 
lárgy változási, uj ültetétü szőlők továbbá az 
ideiglenes adt mentes volt szőlőterületek jegy-
zeke a városi adóhivatalban f. évi október 26-tól 
kezdidőleg 15 napi közszemlére vau kitéve. 

7994—925. Felhívom a város azon hazafias 
érzétü lakosait, kiknek módjában áll, a hősi 
sírok feldíszítése céljából g}üjtsenek otthon vi-
rágó', hogy azokat a tanulóifjúság koszorúba 
fonva a hősi sírokon elhelyezzék. A virágokat 
házról-házra járva f. hó 30 án és 31 én a cser 
késitiui szedik össze. 

Hirdetmeny. Többeknek érdeklődésére köz-
hirié teszem, hotry a m. kir. honvédség köte 
léiébe való felvétel állandóan Urt. Ezzel kap-
csolatban felhívom az érdekellek figyelmét arra, 
bc^y aki mügában a katonai pálya iránt hiva-
tási érez, jelentkezzék árnál is inkubb. mert a 
belepő honvéd most már jelentékeny összegű 
"?6(ídut kap. Bővebb felvilágosítás Városházán 
a 10. sz. szobában nyerhető. 

j ambr i t s ! a|os oolgárine let. 

Porosz és stayer 
kőszenet, tűzifát 

legolcsóbban házhoz szállít 

FRANKL LAJOS Kőszeg, Kossuth L. u. 21. 

Farkas M a r i a hegrdü LŰvé«7nő novemberi 
hai gv.-rseny^nek mü-ora: 1. I Iánd»l : Sonata, 
G-moll. 2. Kies Suite 3 tételben, G dur: a) 
BJUHVO, b) Adagio, c) Perpetuum mobile. -
Szünet. — 3 a) G'azounow: VIeditation; t 
Pu^nani Kreisler: Pr^udíumés Allegro. 4 Mc 
zart-Kreialer: Roodo. 5. Hubay : 5 sz. Csárdás-
jelenet. A ráudásokban a legkedveltebb h.iug-
versenytermi aprégátroif. — A zongorák iséret-1 
Reményi Ferenc vállalta, aki a szünetben e,-
játs?a Scbub.rt nagv G dur fantáziájának 
középső téte'é'. — J. «yok Róth JanŐ köny 
kereskedésében nov. 3 ától kezdve kopható 
Ülőhely 25 ezer, állóhely 10 ezer korona 

Végre volt egy vasar, mely megfelelt a s 
értelmének és — ami a iegfoltünőbb volt 
nem esett az eső, azaz esett, de csak vásár 
után. A kirakodó vásár szokatlanul nat-y ar -
nyukat öltött: voltak óriási ruhasátrak, e 
egész u'cáru való. Hcntessátrak vagy tu i* 
még sok más egjéb. A vásárlók is nagy szár 
ban voru'tdk fei nagyszerű vásárló kedvvel, h 
most van pénze a falu népének, most adta <' 
gabonáját és fölösleges marháját. Az ál!at\ 
sáron szintén meglepően nagy volt a forpaic 
Felhajtottak 450 lovat. 320 marhát és 300 s 
tést. Ebből elkelt 145 ló, 125 marha és 3 • 
sertés. Külföldre meni 84 ló és 17 marha. < 
árak eleinte tartóz! odóak voltak, mert mindé 
azt remébe, hony majd esni fognak, azon' 
a.ikor a burgenlandiak kendtek vásárolni, . i 
marosan felszöktek. Azt is tapasztaltuk, h 7 
a kőszegiek nem nagyon pártolják a kősi 
vásárt, mert alig volt 25 darab helybeli á 
felhajtva; ellenben a kőszegfalviak egyedül 
darabot ÜHjtottak a vásárra. Ilyennek kelL-ne 
lenni Kőszegen mitden vásárnak, akkor néhány 
napra elfelejtenők szomorú helyzetünket. 

A nagy zsilip a Czeke-malom felett elké-
szült. Weöres Aladár a vasszerkezeti munkákat 
olyan méretekben készítette el, hogy az bizto-
san tllentáll még a legnagyobb árvíznek i?; 

csak a betonfal tartson ki. Most már csak a 
vadárok szabályozása lesz m>ijd szükséges, hogy 
a beömlő víz el ne mossa a káposzráskerteket. 

Meghívó. A kfcszegi róm. kath. hitközség 
képviselőtestülete november hó l én délelőtt 11 
órakor az aj ácazárda tornatermében tarija rendes 
közgyűlését, melyre a megválasztott képviselő-
testületi tngokat tisztelettel meghívom. Tárgy-
sorozat: 1. ülnöki jelentés. 2. Az 1926. évi költ-
ségvetés rnewaMapitlsa. 3 Uj képviselőtestületi 
tagok váhisztá ának elrendelése. 4 Iaditványok. 
Az indítványok a közgyűlés napját megelőzőleg 
24 órával a hitközség elnökénél nyujtaudók be. 
Náirer Mátyás, a hitközség elnöke. 

Ve'eiTibön ma vasárnap tüzoltómulatság van 
a Molnár M o vendégben . 

I U I I X H V I L M O S 

fa- es diszmüesztergályos üzemenek 
fióküzlete Kőszeg, Király-ut 5. 

vv 

Gyárt és rak táron tart m inden e s z akmába 
v ágó munká t u. m. : Pmg-Ponn (asztali tenisz) 
gyermekrakéta. Turul labdaverőfa, ródli, skibot. 
Nyu^ágy, vendégágy, fŰKgöágy (szabadban . Gyurii 
es karzatos hinta, Ping-pong iabda és veröfa. Kou-
lette, sakk és dominó dobozban (utazási célra is). 
Kis szekér, talicska, dugós pisztoly, kf. nagyág 
Sakk vászon kf. nagys. Számolóállvány. Park szines 
karika bottal. Billiard dákó, golyó és bőr. Só- és 
füszertartó, vajforma, mozsár, sodrófa. passziruzófa, 
liusverőfa, főzókanál. liszt-, só- és fiiszerlapátok, 
asztalra összehajtható fatátea, táska szatyor , ka-
rika, tojástartó, esi«atészta csináló, ruhamosódeszka 
fából Villamos állólámpa. Facsillíir, vili felszerelve, 
selyemernyők kf nagys. Zongoraszék, kottatarto, 
álló- és faüfogas, függönytartó, türülközötartó. — 
Szalon- cs varróasztalka. Virág-, szobor-és könyv-
állvány. Fali virágtartók. 25 fele ruhatartó, 50 féle 
konyhai fatárgyak, 100 féle gyermekjátékok. Lomb-
fürészdeszka es szerszám, kazetta minden nagysag 
és kivitelben. Ruhaszárító csat, hátitáska fából, 
székiilés. Hullám-, gőr- és gyöngyléc. Gyermek-
kocsi, rokka, kerek és ovál kép- es tálcakeret — 
Tömegcikkek gyártasa. Gép- és szerszánnyelek. 
Ilordócsap, dugó, srödl és parafa. Kugligolyó Lig-
num sanctum fából, kuglibáb gyertyánfából. Szij-
kerck géphajtásra fából stb. stb — — 

• B ^ H • • 

I I I H K . 
Beteg a po lgármester . A polgármester kedd 

óta betetf, hüiés következtében. így történt az, 
hogy 10 évi polgármesteri működése alatt e!6 
szőr foidult elő, hogy nem ö vezette a közgyü 
lést. Mint érlesüliintt már jobban van, jövő hét 
elején már elfoglalj.* ismét hivatalát. 

Uj doktor. Róka Lászlót a budapesti kir. 
Pázmány Péter Tudomáuy Egyetemen a jogtu-
dományok doktoiavá avatták. 

Dr. Pallos Las/lo tanár a pedagógiai vizs-
gáját kitűnő er> dménnyel tette le a mult héien 
és a közeli napokban utazik Olaszországba, a 
bolognai egyetemre, ho! a ku tu^zmiuiszt^r ösz 
töi.dijával folytatja tanulmáoyait. 

Fen>es esküvő volt tegnap Szombathelyen 
d u. 6 órakor a székesegyházban. Kopfeosteinor 
Manó építész Lingauer Aibin képviselőnk leányát 
Marianrtt vezette oltárhoz. — A kép\ise!ót az 
tröiLD»p alkalmából k> ruletünkből számosan 
táviratilag üdvözölték. 

Oktcber 31 en. a reformacio em'ekünnepén 
az ev. templomban 9 órai kezdettel istentisztelet, 
nov. 1 én d u. 6 órakor pedig ugyanezen alka 
lomból vallásos estély lesz. Protestáns testve 
reiek ! Legyünk ott mindnyájan! 

Halalozas. Vasárnap reggtl fél (i órakor 
hunyta le örök álomra szemeit özv. Koller Má-
tyásné szül. Kaszner Klára, néhai Koller Mátyás 
kovácsmt6tcr neje hos6ai betegeskedés és három 
havi ágybanfekvés után Amidőn 1923 ban férjét 
a szántóföldön a villám sújtotta agyou, az akkori 
nagy ijtdelem és megrázkódtatás á l u l szívbajt 
kapott, mely lassan, de biztosan felőrölte testi 
és lelki erejét és ledöntötte mindig faradhatat 
lan lábairól. Egész életében, mely eleinte nagyon 
küzdelmes volt, mindig esak a munkára töre 
kedett s fáradhatatlan szorgalmának köszönheti 
lassacskan megszerzett vagyonkáját. Sajnos, a 
sors nem engidte meg neki, hogy szorgalmáuak 
gyümölcsét sokáig élvezhesse, a halál kegyetlen 
bideg keza idő előtt kiragadta őt a földi nyu 
galomra érdemesek sorából Cs a vaióságos örök 
nyugalomba vitte Temetése kedden délután ment 
végbe nagjszamu résztvevők jelenléte mellett. 
Fia, a Rónai és Pandúr csaladok gyászolj ik. 

Hala lozas. Hétfőn est? 11 órakor hunyt el 
özv. Gulner Mihályné szii . Rózsás Mária, a 
szombathelvi orfzágutmenti Gulner malom tulaj 
donosuője 72 éves korában. Az erős és mindig 
szorgalmas asszonyt szívszélhűdés ölte tneg oly 
hirtelen. Temetése szerd in délután volt lv's/.eg 
falván nauy részvét n.ellett. Njolc felnőtt gyer 
meke gyászolja. 

Templomi hangverseny. A róm. kath. hit-
község tanácsi Vadas Uábor orgonaművész 
közreműködésével ma vasárnap délután fél 5 
órakor a Jézus S;ent Szive templomában harang-
alapja javára hangversenyt rondiz. 

Szülői ertekezlet. A polgári fiúiskola ma 
vasárnap délután fél íi órakor szülői értekezletet 
tart és erre a szúiőket és a szállásadókat meg-
hívja. Ez alkalommal dr. Pallér József városi 
tiszti fóorvos a szülési és gyermekágyi rend-
ellenességekről, u'ánu Taucher Gusztáv tanár az 
iskolai rendszabályokról és nevelés szempontjá-
ból tart előadást. Az első tételre való tekintettel 
kérjük az anyáka*, hogy minél nagyobb szám-
mal szíveskedjenek az előadáson resztvenni. 

Adományok. A .Tézus Szent Szive temploma 
részére beszerzendő haranera Hammer János 
1,500000. Somogyi István 300.000, Szerdahelyi 
Károly ílOO.COO, Ludwig Béla 'JOOOOO, Szomor 
Lajos 11 0 000 koronát, adoma:iyo>ott. Fogadják 
az adakozók nemesszivü adományokért az elnök-
ség hálás köszönetét. 

Az epitkezesi munkalatok az aireáliskolában 
serényen folynak. A nagyarányú földmunkák 
mellett már íalakat in húznak, melyek többé-
kevésbbé már a földszin fölé kerülnok. Ha az 
időjárás továbbra is kedvez, nagy haladást érnek 
el a vállalkozók még ez évb.n. 

Ültessünk gyümölcsfát! Unghváry József 
faiskolája (C gkd) megkezdte a szállítást. Bu-
dapesti irrchja VI., Andrássy ut 56. Árjegyzék 
ingyen. 

i 

nek azt a néhány sorát, melyet a cserkeszek fes-

tettek a táblára. 

Ebben az évben vett nagyobb lendületet az 
ipari munka is. Fafaragás, ólomöntés, könyvkö 
tes foly az őszi órákon. Gyűlt a sok szép cser-
készmunka. melyet ezután a cserkészeket szerető 
jó lelkű nők kézimunkája kiegészített úgy, hogy 
1924 pünkösdjén szép es tartalmas kiállítást le-
hetett rendezni ezekből a tárgyakból. Sokan meg-
néztek ezt a kiállítást, melynek szép anyagi ered-
ménye is volt az erkölcsi siker mellett. 

Színdarab helyett ebben az évben farsangi 
estelyt rendezett a csapat. Meg akatta ezzel mu-
tatni. hogy lehet mulatni még farsangkor is anél-
kül, hogy léhák lennénk; szerezhetünk magunk-
nak nemes örömöket, nem kell folyton élvezete-
ket hajhászni. „Az egyetlen kabát' megmutatta,' 
hogy az ifjúság kedélye a nyomasztó viszonyokon | 
is, hogy tud áttörni. „A szekrény titka" a diák-
elet vidámságát varázsolta elénk. Herceg Ferenc : 
„A hét ember" cimü jelenete pedig rádöbbentette 
a cserkészeket is arra a nagy igazságra, hogy 
Szent István rombadölt országát csak akkor tud 
juk helyre állítani, ha mindenki, tanult és tanu-
latlan összefog, mint a mérnök és a bányász 
legény is egymásra találva tudott kiszabadulni a 
rombadölt tárnából. Ez az előadás is tehát cser-
készsztrü volt, mert mély tanulságot hirdetett a 
cserkészeknek is, meg a nézőknek is (Folytatjuk.) 

2. 



Műkedvelői előadás A kőszegi Kereskedelmi 
Kör alkalmazottak csoportja október 31 én és 
november 1 én, szombaton és vasárnap este a 
Mulató nagytermében műkedvelői színielőadást 

>! ez. S7inre kerül Haupach „Molnár és gyer 
t " cimü drámája 10 képben. A darab fő 

z< peit Kőszeg közkeuvelt műkedvelői játszák. 
árnap délután 4 érakor ifjúsági előadás lesz 

.^it sékelt hrlyárakkal. Mindkét nap az esti elő 
, o k pontosan 8 órakor kezdődnek .legyek 
t . ' ö válthatók Róth Jenő könyvkereskedésében. 

Vörheny járvány ütött ki a Hunyadi Mátyás 
•e* iskolni nevelőintézetben. Eddig már több 
n ibetegtdés tö/tént, miért is az intézet kapu-
; kifüggesztették a figyelmeztető táblát. 

Egy példás üzleti elv. örömmel közöljük 
ásóinkká', hogy az üzleti szo'id>áyáról és 

a • jobb szöveteiről világszerte közismert Semier 
• őszi és téli eredeti nneol nf i és férfi kelme-

önh'gesiégéit CCCRSI-ÍŐS eladás keretében a 
árió közönség rendelkezésére bocsáj'ja. A 

önség, amely 75 év óta innen szerzi be szö 
szükségletét, boldogan vette tudomásul a ki 

' ,Ő minőségű szövetek mérsékelt árait. Az 
ási forgalom folytán felhalmozódott ezidejü 
nden méretű maradékait a cég Bécsi u ^ a 7 
iiru főüzletében a Irgjutányosabb árakon ki-
isiíja. Ez alkalommal ismételten bizonyította 
az 1850 óta közmegbecsülésben állo cég, 

gy mindenkor szem előtt tartja vásárló közön 
jének érdekeit, mely egyúttal a S e i r l e r e é g 
leti elve is. Felhívjuk olvasóink figyelmét, 
gy a cég a vidéki vevőit soronkivül pontos 
figyelmes kiszolgálásban részesíti. 

Az íparostanonciskolai teli tanfolyamba való 
beiratkozások október '2G-31 éig este tí—7 óráig 
lesznek a tanonciskolái rajzteremben. Beiratás-
kor az egész tanfolyamon résztvevők 50 ezer, 
a csakis rajztanitáson résztvevők 30 ezer korona 
tanszerdijat tartoznak fizetni. A tanitás novem 
ber elején veszi kezdetét. Felhivatnak a kőmü 
ves, ács és tetőfedő iparostanoncok, hogy a ki 
tűzött időben feltétlenül beiratkozzanak, mivoi 
késtdelmeskedés esetén büntető eljárásnak teszik 
ki magukat. Az igazgatóság. 

Meglepetes erte mult vasárnap reggel a 
kőszegi mészárosokat és henteseket; alig hogy 
kinyitották mészárszékeiket, ott termett a rend 
nek éber őre és azt mondta, hogy vagy azonnal 
bezárni, vagy feljelenti őket sorban! Mitévők 
legyenek most? volt a kérdés. Inkább feljelen-
tették magukat, mintsem bezártak volna, mert 
hisz ott lógott nekik még az egész húskészlet 
és a háztartások m6g nem fedezhették husszük-
ségletüket, mert senkinek sem volt erről az uj 
rendeletről tudomása, hogy a mészárosü'.leteket 
ezentúl vasárnap reggel nem szabad már ki 
nyitni. Ez a rendelet is nagyon sérelmesen hat 
városunkra, még pedig azért, mert az itteni 
lakosság közül nagyon sokan vannak a vidéken 
dolgozók, kik minden szombaton este jönnek 
meg a vonattal és hozzák heti keresetüket. Mire 
az asszony pénzt kap és mészároshoz jut, hogy 
beszerezze vasárnapi húsát, addigra már le van-
nak zárva az üzletek, tehát vasárnap reggel kell 
neki azt megvásárolni. Ezért volna fontos, hogy 
a mészárosok legalább reggel 9 óráig vasárnap 
reggel is nyitva tarthatnák üzleteiket. Ezirány-
ban kérvényeztek is a helybeli mészárosok a 
belügyminisztériumhoz, do addig, mig ez vég-
leges elintézést nem nyer, mégiscsak zárva kell 
tartaniók üzleteiket. 

Épületfát, 

deszkát, 

lécet, 

fazsindelyt, 

kútcsövet, 
(vörös fenyő) lego lcsóbban vásáro lha t 

Fatermelő Kereskedelmi r. t.-
ná l , Kőszeg, Csepregi-ut, 

Panaszkodnak a fuvarosok, még podig jogo-
san, hogy igen rosszak az erdőbe vezető utak, 
különösen az Óbáz mellett a Sperriegel vágás* 
hoz vezető szekérút. Nem kátyúk, do majd mé-
ternyi mélységű gödrök nehezítik meg a fát 
fuvarozó fogatok haladását. Agyonkinozza magát 
ember állat egyaránt, törik a szekér, szakad a 
szerszám. Fölfelé az üres szekérrel majdnem 
nehezebb felkapaszkodni mint a lefelé való ut. 
Kitérésre alkalmas szélesebb hely alig van, ha 
tehát szemközt találkoznak a szekerek, az egyik-
nek nagy darab uton vissza kell mennie, hogy 
a másiknak helyet csináljon. Minthogy az idén 
még ezeken az utakon i^en sok fit kell majd 
behordani, közérdek volna, ha a város legalább 
némiképen, ugy nagyjából megjavíttatná az erdő 
felé ve/elő utakat ős talán tavaszra halasztaná 
az abpos javítás'. I l i nem is hasznoth;>jtó, de 
mindenesetre hasznos befektetés volna az arra 
költött pénz, Tekintve azt, hegy az erdei gaz 
daság egyik igen jelentékeny jövedelmi forrása 
a városnak és városi ad. fizető emberek javát 
szolgálná a rosszkarbun levő uttestek helyie-
állítása, közérdekről van szó. 

Vannak rendeletek, melyek nem mindenkor 
és nem mindenhol esnek ta'pra. A Í iiyen ren-
deleteket, híibár mitsera segít rajt i, jogunkban 
áll megkritizálni, vagy legalább is furcsának 
minősíteni. Egy ilyen furcsa rer.de'etnek nevez 
hető az is, hogy egy nemzetközi útlevéllel sza-
bá'yszerüen felszerelt gépkocsi hivatalos órán 
kívül, azaz déli 12 órától délután 2 óráig és este 
0 órától reggel 8 éráig nem közlekedtetik simáu 
a boz-:oki határon át, hanem a vámőrség, mivel 
ez különórában történik, külön dij ikat u szed, 
még pedig nem is olyan keveset, csak 00 000 
koronát. Most azt kérdezzük : nincsen a bozsoki 
vámőrsécen napi 24 órai szolgálat ? Mert nálunk 
a Hőt ós Kethely felé vezető uton van, de még 
nem tapasztaltuk azt, hogy egy személyszállító 
gépkocsi utáij a városi vámon kívül tr.ég más 
dijukat is szednek be. Mit szólna az iilotö vám 
közeg, Vbgy rendeletcsináló, ha például Buda-
pestre u'azna és a vonat egyszerre csak ineg-
állana valahol a nyilt pályán, azért mert 6 óra 
van és csak másnap reggel 8 órakor menne 
tovább? H u . Hát fnetne a mozdonyvezetőnek 
iiülönórapánzt, hogy menjen tovább! 

A magyar király tragédia. Kendkivül érde-
kes könyv jelent meg Budapesten. IV. Károly 
király mozgalmas életét irta meg Balassa Imre 
rendkívül vonzó és szifies m >dorban Nem po-
litikai munka ez, még csak nem is történelmi 
mű. Inkább hasonlil valami izgalmas, megható, 
különösen fordulatos regéoyhez, amelynek tör-
ténelmi háttere vau és történelmi alakjai. Meg-
elevenedik szemünk előtt a világháború, az öss/.e 
omlás, a forradalmak kora, történelmi idők láto-
mása vonul el szemünk előtt páratlanul plasz-
tikus, élette'jes képekben. Az író nem politizál, 
nem pártoskodik. Megindítani akar, nem pedig 
viszályt kelteni. Annyi bizonyos, hogy a világ 
történelem utolsó évszázada kevés olyan törté-
nelmi tragédiát mutathat fel, mint IV. Károly 
király élete. Ezt a fordulatos, mozga'nus és 
megrázó életet irta meg olyan szerencsés for 
mában Balassa Imre, hogy szinto uj műfaji 
alkotott benne: ez az uj műfaj a történelmi 
tanulmány, a publicisztikai vitairás, a regény 
és a színes riport között van valahol. A rend 
kívül vonzóan megirt érdekes, mozgalmas munka 
ára fűzve, még sehol meg nem jelent szenzációs 
képmelléklettel és Károly király egy sajátkezű 
levelének fotográfiájával 77.000 korona, díszes 
kötésben 98 000 korona. Megrendelhető Buda 
pesten, a Világirod ilorn könyvkiudó vállalatnál 
IV., Magyar utca 40. De kapható az összes hely 
beli könyvkereskedésekben is. 

Megjelenik a Miiveszeti Lexikon. Hatalmas 
kötet, sok száz szövegmagyarázó illusztrációval, 
a rr.űmellékleted mintegy 800 klasszikus fest-
mény, szobor, műouilék, iparművészeti tárgy 
képe. Színes képmellékletek. — Megrendelhető 
Kóth Jenő könyvkereskedésében Kőszegon. — 
H'telképes egyének az eredeti árban részletfize 
tes e is megkapják. 

Ü g y e l j e n 
b e v á s á r l á s a i n á l 

v é d j e g y ü n k r e ! 

Ami a tudósban a: ABC, 

Ez a konyhában 

a FRANCK-kávé 

Éhgyomorra 

Schmidthauer 
v i l á g h í r ^ 

Igmándi 
keserűv íz 

j ó é tvágyat , 

kel lemes 

közérzést és 

munkakedve t 

biztosit . 

Az e lgázo l t t i g r i s . Nem mindennapi esetet 
jelentenek Londonon keresztül Bombayből. A 
Bombay közelében fekvő Khandal Ghant felé 
haladó uton teljes sebességgel robogott egy autó-
busz. Egyszerre csak a vezető észrevette, hogy 
az orszáaut közepén hatalmas, kifejlett tigris 
fekszik. A soft'őr erősen tülkölt, fékezett, de az 
autóbuszt már nem tudta megállítani. A tigris 
az autó közeledtére fölemelte fejét, dühösen vi-
csorította fogát, do nem mozdult. Mikor a nehéz 
kocsi nagy dübörgéssel rohant feléje és m á r 
egész közel volt, a fenevad felugrott, de m á r 
későn volt, az első kerekek elkap'ák és a kocsi 
alá gyűrték. A megsebesült állat még talpra-
ngrott, az egyik utas azonban golyót röpített a 

; fí jéb*. 

— Érdekes elvi dön tés a t isztességtelen ver-
senyrő l . A budapesti Kereskedelmi és Iparkamara döntő-
bírósága .Mayer Géza dr. urnák, a m. kir. s/abadalmi 
törvényszék alelnökének elnöklete alatt, a tisztességtelen 
verseny tárgyában nemrég közérdekű elvi drtnt-4st hozolt. 
Kevesen tudják, hogy a budai városi jog már 1244-ben 
a tisztességtelen verseny ellen irányuló felette szigorú 
határozmányokat tartalmazóit az iparjog megvonása, stb.) 
és hogy Széchenyi István gróf, a legnagyobb magyar, 
„Hitel" ciniii művében a tisztességes kereskedelmet te-
kinti a közgazdaság e^>ik legfontosabb tényezőjének. 
Modern törekvésünk, mely a versenykodex megalkotására 
irányult, csak 1900-ban veszi kezdetét, amikor ugyanis 
Nagy Ferenc egyetemi tanár, a kereskedelemügyi minisz-
térium államtitkára, törvénytervezetet dolgozott ki, a tör-
vény azonban csak kb. i , évszázad múlva. 1921-ban 
készült e! véglegesen. Ezen uj törvény becikkelyezése 
óta alig mult még cl egy esztendő, de az álta'a teremtett 
uj szellem, mely elsősorban a kereskedelmi es iparkamara 
döntőbíróságának ügygyakorlatában nyilvánul es a keres-
kedelmi vi'ag mentalitását mindinkább megváltoztatni 
iparkodik, maris mindenfele észlelhető. Az úttörvénynek 
tulajdonítható, hogy számtalan visszaélés, mellyel szem-
ben a kereskedelem és a közönség eddig tehetetlen volt, 
egy csapással megszűnt és neki köszönhető, hogy a fent 
emiitett döntés által a visszaélések egyik legveszedel-
mesebb fajtáját is sikerült megszüntetni Eddig ugyanis 
gyakran megtörtént, hogy pl „Hunyadi" keserüvizet, 
„Lysofornr-ot. „Franck-kavéM, „Schichf-szappant vagy 
„Asp i r inM kérő vevőnek a „valódi" gyártmány helyett, 
valamely versenycég gyártmányát szolgáltattak ki, mely-
nek csomagolása a legtöbb esetben az eredeti gyártmá-
nyéhoz hasonló volt, de sokszor attól el is tert A kö-
zönségnek ilynemű ámítása csak akkor volt bíróságilag 
büntethető, hogyha közönseges csalás esete forgott fenn, 
avagy ha az ilykepen eladott áru oly védjeggvel volt 
ellátva, mely a „valódi" gyártmány védjegyének utánza-
tának volt minősíthető. A fent emliteit esetben oly keres-
kedőről van szó, aki „Franck-kávét" kérő vevöjet, minden 
további megjegyzés vagy magyarázat nélkül, egy konkur-
rens ceg gyártmányával szolgálta ki, miért is a „Franck" 
ccn az illetőt ilynemű cselekmények abbanhagyására pe-
relte. Fentemiitett bíróság a panasznak helyt adva. a 
kereskedőt abbanhagyásra es a felmerült költségek vise-
lésére Ítélte, — egyben megállapította azt, hogy a kérdéses 
cselekmény az alább felsorolt három okból a tisztesség-
telen versenyről szóló törvénybe ütközik, mert a keres-
kedő általa: 1. a vevőt ámította, amennyiben nem a kert 
árut szolgáltatta ki. 2. megkárosította a „valódi" cikk 
gyártóját, amennyiben az ilykép ámitott vevő abban a 
hiszemben, hogy a „valódi" gyártmányt kapott, az utánzat 
silányságát a „valódi" gyártmány rovására irja es végül 
•i ilyen cselekmény a kereskedelem legfontosabb ténye-
zőinek egyikét, a közönség bizalmát ássa alá és altala a 
közönségnek e kereskedelem megbízhatóságában való 
hite alapjaban megrendül. 

Egy káposztás a vágó^ 
hídnál bérbeadó. 

Cím a k i a d ó h i v a t a l b a n . 

1925. október 25. Kőszeg és Yidéte 3. 



SPOKT 
Kőszegi SE Szombathelyi Vasas 5 :0 (3:0). 

A mull vasárnapi bajnoki mérkőzés fenti 
csapatok között Szombathelyen, a kőszegi csapat 
nagy gólarányu győzelmével végződött. A Vasas 
csapata nem birt ellentálni a KSI: ostromának s 
ez okozta súlyos vereségét. Mind az 5 gólt Hani 
lőtte, ki ezzel a KSfc góliekordere lett. (A bajnoki 
mérkőzéseken adott 20 gólból egymaga 9-et ott). 
A győztes csapat nem játszotta ki rendes formá-
ját, legjobb része a jobbszárny és Pojdesz I. bal-
fedezet volt. Hollósy biró ezúttal valamivel jobban 
és több eréllyel vezette a mérkőzést. 

KSE ifi I. Építők 3:2 (2:1). 
Sárvári Leventék KSE Törekvés 5: I. 

A KSE Zalaegerszegen. 

Az eredetileg november :29-ere kisorsolt 
ZTE—KSE bajnoki mérkőzést, a két egyesület 
közös megegyezéssel október 25-én játssza le. 
Így a mai napon ismét vidéken szerepel a kőszegi 

együttes, még pedig Zalaegerszegen, hol a ZTE-
vel mérkőzik. A ZTE csapati kemeny dió ottho-
nában s ezért a KSE-nek nagy ambícióval kell 
küzdenie mindkét pontért, különösen ha vezető 
pozícióját akarja megtartani. A KSE csapata ma 
délelőtt a 11 órai vonattal utazik Szombathelyre, 
onnan Pedig gyorssal Zalaegerszegre és a csapat 
az éjféli vonattal érkezik vissza Kőszegre. A ve-
zetőség, tekintettel a jó vasúti összeköttetésre, 
sportkedvelőket kísérőknek szívesen lá:. 

A magyar ipar versenykepesseg-jrol » 10Í?. 

könnyebben tnog«yő/.ödhet, h i egy próbivásir-
lást Psz Filipp kötöttáruívárábHÍ Szombathe-
lyen, ahol divat mellény 135 ezertől Pall-avver 
195 ez rtől, saját gyártmányú cyapju?oknik 29 
ezertől, gyermekszvetterek 05 ezer koronától 
kaphatók. 

Résztvevő csapatok r 5 •c •u N r. 
so r rend je : 

N 
ft c ZJ TJ Q. s» c p so r rend je : 
O — < X 

Kőszegi SF . 7 5 1 1 20 5 111 

Kámoni AC . 5 4 — 1 14 4 9 i 
Szombathelyi TE . . . . 5 4 1 _ 13 8 8 
Zalaegerszegi TE . . . . 4 2 1 1 9 9 5 i 
Körmendi TK . 6 2 3 1 14 14 5 
Szombathelyi Törekvés . 3 2 1 — 4 5 4 
Szombathelyi Vasas . . . 4 1 3 7 11 2 

Zalaegerszegi MSE . . . 4 — 3 1 4 11 i ! 
Sárvári Leventék . . . . 4 — 3 1 5 12 11 
Vasvári SE . 4 — 4 — 2 13 o > 

IKOUARIT 

JUV'JUI" «K::U»Mt fi 
•ff'í*; 

GAZDASÁGI EPÜLETEK, GYARAK, 
MALMOK BEFEDÉSÉRF ÉS RÉGI 
ZSINDEIYTETÖK ÁTFEDÉSÉRE A 

LEGALKALMASABB 

. Kapliató: 
K I R C H K N Ü P F M I H Á L Y 

vM<tr«i<; Jijéttm 

HÚZÁS 1925. N3VEMBER 8-AN. 
5000 

koronáért vegyen bármely tőzsdében 

Állatvédő Sorsjegyet 
FŐNYEREMÉNY: 

egy csukott n egy kerékf ékes teljesen 
fölszerelt 6 üléses uj 

A l T O M O l t l L 

öt teljesen felszerelt motor-

kerékpár, 40 drb. teljesen uj 

kerékpár és 54 drb. különféle 

értékes nyereménytárgy. 

ÁLLATVÉDŐK VILÁGSZÖVfcTSEGE 
magyarországi osztály 

T Á R G Y S O R S J Á T É K A. 

Budapest VI, Gróf Zichy J.-u. 4. 
Telefon 162—00. 

Sorsjegyek viszonteladóknak is, 
Árverés. 

1925. november 5-én d. e. 9 
órakor és a kővetkező napokon 
Kőszegen, Rajnis-utca 4 a sz. 
alatt hagyatékból származó értékes 
lakberendezést (bútor, szőnyeg, 
kepek, műtárgyak stb.) árverésen 
el fogok adni. A Rajnis-utca 4 a 
számú ház eladó. 

Dr. Kopfstein Lipót 
ügyvéd. 

Köszönetny i lván í t ás . 

Azon számos és jóleső rész-
vétmegnyilvánulasért, melyben sze-
retett édesanyánk, anyósunk nagy-
anyánk és rokonunk 

özv. Koller Mátyásné 
sz. Kaszner Klara 

g\ászos elhunyta aikalmáva! része-
sültünk, nemkülönben azonjőbará-
toknak és ismerősöknek, kik drága 
halottunk koporsóját virágokkal 
bontottak és azt utolsó utján elkí-
sértek, ezúton mondunk leghálásabb 
köszönetet. 

Kőszeg, 1925. okt 22. 

a gyászo ló h á t r ama r ado t t a k . 

Ha nem ellensége 

önmagának 
keresse fel Ká lmán József cipészt 

Kőszegen . Elvállal minden e szakmába 

vágó luxus, strapa es javítási munkát. 

Pontos k i s zo lgá l á s . — Olcsó á rak . 

Vidékre a legröv idebb 
idö alatt szá l l í t . 

A n. é közönség minél nagyobb párt-

telies tiszelettel Kálmán József 
cipész, Kőszeg. Pal l isch-utca 8 sz. 

T i i d j i i m á r ? 

hogy megnyitott az uj kész 

férfi és gyermekruha üzlet 
a ( l i l O I I ^ T Ö S - I l l c a l N I I l . 

Mielőtt szükségletét beszerzi, tekintse meg 

vételkényszer nélkül dúsan felszerelt raktá-

romat. Raktáron tartok : 

férfikabátokat, felöltőket, 

gyermekkabátokat, ruhákat 

iskolaöltönyöket, 

férfi ruhákat, 

női- és leánykabátokat 
nagy választékban és minden igénynek meg-

felelően. 

s e m v A i c z IZIDOII 
kész ruhakereskedő , Gyöngyös -u . 13. 

Mielőtt írógépet vesz, 
tekintse meg kiadóhivatalunkban 

a kitűnően bevált világhírű 

„ROYAL" ÍRÓGÉPET 
Kedvező f izetési feltételek ! 

VARRÓGÉPEK 
KERÉKPÁROK 
uj és használt állapotban állandóan raktáron 

Farkas JÓZSfif mechaaikusmeVternél 

Kőszeg, Király-ut 16 sz. 

Meghívás. 

A kőszegi „ H A N G Y A " Fogyasztási es Értekesitö Szövetkezet 
1925. nov. 8-án d. u. 4 órakor a g imnáz ium nagytermében 1924. 

évi rendes közgyűlést 
tart, melyre a tagok az alapszabályok 24. §-a értelmében meghivatnak. 
Ha a közgyűlés a megjekmő tagok csekély száma miatt határozatkép-
telen lenne, ugy a közgyűlés 1925. nov. 15-én fog megtartatni, mely 

tekintet nélkül a tagok számára, határozatképes lesz. 

N A P I R E N D : 
1. Mult évi üzleteredményről szóló jelentések targyalása. 
2 Zárszámadások megvizsgálása es felmentvenv megadása. 
3. Mérleg megállapítása. 
4. Tiszta jövedelemről való rendelkezés 
5. Az igazgatóság kiegészítése 
6. Felügyelő-bizottság választása. 
7 Uj alapszabályok alkotása. 
8. Netáni indítványok. 

1924. évi december hó 31-én a tagok száma 1208, üzletrészeik-
nek száma pedig 45.178 volt; az év folyamán belépett 32 tag 5*50 
üzletrésszel. — A felügyelő-bizottság á l tal megvizsgált évi mérleg az 
irodahelyiségben mindenki által megtekinthető. 

Kőszeg, 1925. évi október 21-én. 

Az igazgatóság. 

BANGÓ jogi szeminárium 
Budapes t , IX . Ráda i-u tca 14. s z ám . 

Tel jes anyag i g a r a n c i á v a l készí t 

e lő v idék ieke t is 

Va*arnap, oktober hó 25 en: 

j R z ö l d i s t e n n ő 
Dráma 10 felvonásban. A főszerepben 

G E O R G E ARLISS 

MAC 50 éves jubileuma. 
Aktuális. 

Szerdán, október hó 2S an : 

X t s Í D o r i t t 

A halhatatlan Dickens világhírű regénye 
filmen 8 felvonásban. A főszerepben 

Gunnar Tolnaes és Carinna Bell 

Mukira rájár a rud 
Burleszk 2 felvonásban. 

Árverés. 
A kőszegi 1719 sz. tjkvben 

5937—5940 hrsz. alatt felvett Kalch-

grabeni gyümölcsöst 562 •-ö l le l 

1925 november l én d. u. 3 órakor 

irodámban el fogom adni. 

Dr. Kopfstein, ügyvéd. 

Birtokárverés. 
Közhirré teszem, hot?y a néhai 

özv. Tompeck Mihálynó örökösei-
nek tulajdonát képező, egy 302'/, 
négyszögöl rövid Schützengraben, 
egy 462 négyszögöles Steiner dűlői 

szőlő és gyümölcsös, 
ás et?y 40 négyszögöles káposztás 
a váKÓhidnál f evi október 25 en 
délután 3 órakor irodámban meg-
tartandó önkéntes ár veresen eladom. 

Dr. Schneller Aurél ügyvéd 

Az ev. leánynevelőintézet 

iskolaszolgai, illetőleg 

kapusi állása 
megüresedett. 

Ezen á l lásra, melyet november 
1-én kell el foglalni , je lentkezni 
lehet az intézet i gazga tóságáná l . 

L a k á u l 
2—3 szobával keresek, leiépégt 

fizetek. Tremmel K. Árpádtér 8. 

Nyomatott Hónai Friízyes könyvnyomdájában KAsze«on. 

4 Kős-'fi* ós Vidéke 1925 október 18 
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