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Emlékeztető. virrasszanak. Amig ellenségeink tudjak, hogy van 
magyar honvéd mit sem mernek tenni ellenünk. 
Ha tudni fogják, hogy a magyar már nem áll 

őrt hazája határán, újra belopakodnak S 
akkor a ti ifjaitok ugyancsak katonák lesznek, 
de nem magyar katonák többé, hanem oláh, 
szerb va.^y cseh vezényszónak kell engedelmes-
kedniük. Kérdezzétek meg a székelyt, a felvidéki 
magyart, a vendet, aki ott hagyja mindenét, csak 
a magyarságát hozza magával és büszkén, bol-
dogan csap fel honvédnek. A magyar zászlónak, 
magyar tisztek magyar vezényszavára hallgatva 
érzik, hiszi, tudja, hogy saját elveszett otthona 
ügyét szolgálja. 

Kérdezzétek meg őket, akkor megtudjátok, 
mit jelent hontalannak lenni 1 . . . 

Ha ide is befészkeli magát az ellenség, mi 
még hontalanabbak leszünk, mert a nagy világon 
e kívül nincsen számunkra hely! 

Magyar anyák, magyar leányok ti nem akar-
játok fiaitokat, testvereiteket, unokáitokat hon-
talannak látni. Csak gyáva népnek nincs hazája. 
Nektek erőseknek kell lennetek, nektek erősíte-
netek kell, tinektek küldenetek kell őket, amikor 
hivja őket a becsület, a haza becsülete. 

Városi közgyűlés. 
— 1922. január 24. — 

Látogatott voll Kőszeg szab. kir. varos 
kedden me'/tartott kötgyülose, melyet a polgár-
mester szokás szerint a nemzeti imával nyitott 
uieg. A napirend előtt kegyeletes szavakkal 
eraléke/ett meg Tipka Fetvnc nyűg. polgármes-
ter elhunytáról, kinek érdemeit a közgyűlés 
jet?yzőköny vben örökiti m»'g és egyúttal r^szvét-

, iratot rendelt küldeni a há 'r imaradt özvegynek, 
j Az elnöki bejelentések során megemlékezett a 
; polgármester a vasutas árvahásban e hó 8.-áu 
lefolyt ünnepségről, mely alkalommal a vasutas 

iárvah'izat uj g »zda, a máv. vette kezelésbe ós 
1 gondozásba. Jelentette h p >lgármester, hogy 
amint hivHtalosan is értesítést kap a vasutas 
árvaháznak máv. k e z e s b e Vüló vételéről, ugy 
ezt a közgyűlés elé terjeszti, hogy a város is 
hivatalból vegye tudomásul a beállott változást. 
Jelentést tesz továbbá arról is, hogy Czeke Q. 
képviselőtestületi tag és dr. Freyberger Jenő 

' rendőrkapitánnyal együtt részt vett a január 
hó 10. én Sopronban megtartott nemzeti ünne-
pen. Ismertette a kőszegi kereskedők és iparosok 

! értekezletéből kifolyólag a határforgalom szabá 
lyozása tárgyában tett intézkedéseket és fel-
olvasta a kereskedelemügyi miniszter ide vágó 
leiratát. Majd a sok panasz folytán éles kritikát 

: gyakorolt a vámvizsgálat mikénti kezelése miatt 
;és a közgyűlés általános helyeslése mellett 
kijelentette, hogy a panaszok orvoslása végett! 
közvetlenül a minisztériumnál kér erélyes 

i intézkedést. 

Az elnöki bejelentések tudomásvétele után 
Waldmayor Károly a volt osztrák-magyar bauk 
nyug. vezértitkára emelkedik szólásra ós tartal 
mas szavakban emlékezik meg a pápa elhuny-
táról s egyben indítványozza, hogy a gyász-
lobogó h városháza ormára is kitüzessék, mit 
u polgármester azonnal foganatosíttatott. 

Ezután következett a napirend. Elfogadta 
a közgyűlés a villamos egységárnak 25 fillérrel 
való emelését január 1 tői kezdve, de azon 
kikötéssel, hogy véglegeson az egységárat maj-
dan csak akkor állanitja meg, ha a mult évi 
zárszámadást módjában lesz felülbírálni. A 

B f f y a a t a á » á r a t k o r o n a . 

Dunántul szerencsés népj még nem nagyon 
ismeri, hogy mit jelent hazátlannak lenni a saját 
hazájában, de része lehet benn könnyen, ha nem 
érti a figyelmeztető, a haza hivó szózatát . . . 

Nincs haza, de nem lehet egyéni boldog-
ság, jólét, megelégedéssel, ha nincs erős kar, 
amely emberöltők tisztességes munkájának gyü-
mölcsét, apáinktól ránk maradt becsületes örök-
ségünket biztosítani, megvédelmezni tudja. 

Csak egy hivatása magaslatán és a nemzet 
legújabb elemeiből álló hadsereg biztosíthatja az 
államnak és azzal együtt az állam minden egyes 
polgárának a békéjét, a családi otthon szentélyét, 
az iparos műhelyét, a kereskedő üzletét s a gaz-
dának azt, hogy ahol ő szántott-vetett, ott ne 
más arasson. 

A lezajlott háború alatt az egész világ hir-
dette a magyar nép dicsőségét. A magyar hon-
védet a világ legjobb katonája a német is mint 
egyenlő rangút becsülte mindig. A magyar ka-
tonát, akár a közös hadseregben, akár honvéd-
ségnél szolgált, csak honvéd név alatt ismeretes 
és rettegte az ellenség. 

Most csak magyarok és mind honvédek 
vagyunk, azok akarunk lenni. Tiszteséggel, be-; 
csülettel akarunk nevünknek, feladatunknak, a 
hon védelmének megfelelni. 

A nagy háború alatt messze Lengyelország-
ban, odalent Moldvában avagy Tirol bércei kö-

; zött csakúgy mint a Piave mentén, avagy délen 
az Albán földön a magy<n katona ezeréves ha-
záját s a saját hazáját védelmezte, amikor távol 
tartotta tőle az ellenséget. 

Mikor alattomos fondorlattal, hazugsággal 
kiütötték kezéből a puskát, amikor már nem állt 

I őrt senki az ország határánál, akkor tudták csak 
i elorozni szomszédaink a Kárpátoktól az Adriáig 
i terjedő ezeréven át őseink vérétől áztatott és 
dicsőséggel védelmezett szép hazánk tejjel-mézzel 

! folyó földjének több mint kétharmadát. 

Velünk eldobatták a puskát, melyet ók tüz-1 
készen tartottak. Elvették mindenünket. Amikevés 
megmaradt azt is sokalják. Szomszédainknak a 

'rablott kincs felett nincs örömük, nincs nyugo-
; dalműk Állandó rettegesben tartja őket az a 
i gondolat, hogy egyszer újra öntudatra ébred a 
magyar, feltámad benn az ezeréves osi virtus, 
hogy még egyszer fegyvert foghat a kezébe . . . 
Nincsen nyugtuk addig amig tudják, hogy van 
magyar honvédség, a magyar honvéd az ő örökké 
furdaló lelkiismeretük. 

Ők azt akarják, hogy ne legyen magyar, aki 
őrt álljon ha rablók módjára újra ránk akarnak 
törni. Ehhez azonban előbb ki kellene, hogy 

i irtsák belőlünk magyar hazánk iránti hüségünket 
és szeretetünket, amit az anyatejjel szívtunk ma-

| gunkban, előbb ki kellene, hogy forgassanak a 
becsületünkből. 

Apák, akik becsülettel szolgáltátok a maga-
tok katonaéveit, ne tartsátok vissza fiaitokat. A 
haza háromszínű zászlója hívja őket. A jók közül 
a legjobbakat hivja! A haza áldozatot is köve-

telhetne, de nem azt követel. A haza a honvéd-
ségnél kötelességet és becsületet tudó egészséges, 

í kemény magyar férfiakat akar nevelni belőlük. 
A haza pályát, megélhetést, nevelést, jövőt biz-

t tosit annak számára, aki az ő jövője, az 6 nyu-
galma, az ö biztonsága felett akar őrködni. 

Anyák, magyar édesanyák! Mindnyájunk 
I közös édesanyja a mi magyar hazánk, unokáitok 
! magyar hazája kéri tőletek ne hagyjátok támasz 
nélkül ellenségeink prédájává lenni, ne sirassátok 
fiaitokat, büszkék legyetek rájuk ha beválnak 
honvédnek. Csak a legjobbat, a legderekabbak 
méltók arra, hogv a haza sorsa, jövője felett 

Az entente főként közvetlen szomszédainknak 
befolyása alatt semmi érvet nem akceptálva kö-| 
vetélik az önként jelentkezés alapján való had- • 
kiegészítés záros határidőn belül való végrehajtását, j 

Az ellenőrző bizottságok az ország tömér-
dek pénzét emésztik fel s addig nem hajlandók 

a z ország területét elhagyni, amig a megalázó; 
trianoni béke részleteiben is végrehajtva nincsen, j 

Nemcsak az egész országra, hanem az állam 
minden egyes polgárára egyenkint is rendkívül; 
fontos, hogy ezen nyomasztó és felesleges meg-' 
terheltetéstől megszabaduljon, viszont pedig a 
hazára nézve lét- vagy mellékkérdések, hogy egy 
pillanatig se maradjon oltalmazó nélkül. 

Őseink véres kardot hordoztak körül az 

orsiágban, amikor külső ellenség fenyegette a 

hazát. 

Ma nemcsak külső, hanem belső ellenség 

lesve-lesi az alkalmat, annak a pillanatnak elér-

kezését, amikor kiforgathatja ezt a sok megpró-

báltatást látott nemzetet, abból a kevésből is, 

ami ezeréves dicső és gazdag örökségéből meg-

maradt. 
A veszély Damoklesz kardjaként állandóan 

fejünk felett lebeg. Nemcsak a hazával szemben, 
hanem a saját jól felfogott érdekei ellen követ 
el mindenki vétkes mulasztást és könnyelműséget, 
aki ezt eszrevenni nem akarja. 

Mindenkinek kötelessége, hogy a veszély 
elhárításában összefogjon. Ha már nyakunkon 
lesz a veszedelem, akkor már késő minden. Akkor 
nemcsak a haza veszett el számunkra, de elvesz 
minden, amit fiainak csak a haza nyújthat. 

Magyar ember nem tudja idegen ember 

jármát megszokni. 

A menekült vonatoknak se vege se hossza. 
Erdélyben, a Bánátban, Bácskában és a felvidé-
ken koldusbotot vesz kezébe a magyar. Ott hagyja 
házát, ősei birtokát, mert nem tudja tűrni, hogy 
az oláh, a szerb, a cseh szabjon neki törvényt. 
Aki ott marad annak a fia az oláh, a cseh, a 
szerb hadseregben kénytelen katonáskodni. 

Hát mi hova menjünk? Hát mi merre ke-
ressünk menedéket, ha azt a kicsi hazát is el-
veszik tőlünk, amit még meghagytak magyarnak ? 

Évszázadokon keresztül küzdöttek elődeink 
egy jobb, egy magyar jövendőért. Most 14 vár-
megye területén megvalósult a regi álom. Kicsi 
az ország, de független és magyar I Mireánk van 
bizva, mi magunk vagyunk felelősek érte őseink 
emlékének s az eljövendő generációval szemben. 
Csak a saját gyalázatunk lenne, ha ismét ebek 
harmincadjára, hullarabló szomszédainknak vagy 
Istent, hazát, család és tulajdon szentségét nem 
ismerő kalandorok szabad prédájául engednők 
át ölhetett kezekkel mint tettük 1918— 1919-ben, 
amikor elhittük a népbolonditó szájhősöknek 
hogy nem kell katona. 

Nincs nép, amelyet jobban be lehetett csapni, 

nincs nemzet, amelyet valaha jobban becsaptak 

volna, mint ahogyan becsaptak minket. 

Ellenségeink nem vették be a maszlagot. 

Az csak nekünk volt szánva! Amikor félrevezetve 

eldobtuk a fegyvert, mert katonát sem akartunk 

látni, akkor jöttek ellenségeink lopva s mi néz-

tük ökölbe szorult kézzel, fogcsikorgatva de tet-1 

lenül, hogy kiforgassanak mindenünkből. 

Ha mind össze tudtuk volna fogni azokat, 

akiknek akkor ökölbe szorult a kezük, puska sem, 

kellett volna, hogy azt a gyáva népséget, amely-

nek háború alatt csak a hátát láttuk, visszakér-( 

gessük oda. ahonnan jött. 
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tárgyhoz Szova Ferenc képviselő szólalt fel és 
kifogást emelt az ellen, hogy az utcai lámpák 
több helyütt, igy a vo!t vásártéren heteken ái 
nem égnek és kéri a polgármestert, hogy üzem 
bérl6 vállalatot szorítja kötelességének ponto-
•abb teljesítésére. Flamisch Gusztáv képviselő 
ugyancsak kritika tárt jává teszi a világítás 
ögjet . A jéggyar létesítésével kapcsolatos azon 

Eolgármester; intézkedéseket, hogy a jéggyár 
elyeül szolgáló hazbol egyik lakót a felső 

szegényház kei szobájában, másikat pedig a 
városmajorban helyezte el, ludomilsul vette azza 
a képviselőtestület, hopy a lakáshivatal gondos-
kodjék a most ideiglenesen elhelyezett lakók 
más elhelyezéséről, mert sem a szegényház, sem 
a városmajor rendeltetéséiöl el nem vonható 
Tudomásul szolgál, hogy a téglagyárból 241 
ezer drb. tégla az aszfalt burkolási költségek 
részletfizetési re eladatott. Helyeslőleg vette 
tudomásul a képviselőtestület, hogy a polgár-
mester a szenapajtát a Lobangereu lebontatta, 
miután a honvediaktanya mellett megfelelőbb 
helyiség szolgál jelenleg széuapajtául. A volt 
szénapajta az uj vásárterén állíttatik fel, hol 
vásujuoarnObUl fog szolgálni, mit a város vásá-
rok aika.mával elárusítóknak és kimérőknek 
bérbe fog adni. Elfogadta a képviselőtestület a 
tanacs azon javallatát, hogy a városi felső erdei 
•adaszberlők az u. n. Özeybold erdőben vadá 
szaioi nem gyakorolhatnak, miután a velük 
kóiou bérleti szerződés targya kifejezetten a 
feisö erdő, mihez a Szey bold erdő nem tartozik. 
Tudomásul szolgai, hogy a vams<edési jogot a 
kereskedelemügyi minisztérium egy évre meg 
hosszabbította. Ugyancsak tudomásul Gzolgál 

polgármester jelentése a szénkutatásról, mely 
szerint kutatok a tavasszal folytatni fogják 
kutatási munkálatokat. Elengedte a közgyűlés 
Kiss Kalmönra kirótt 252 koronát. Tudomásul 
szolgait, hogy a város es a kereskedelemügyi 
minisztérium között a v á m m a k átvétele t á r g y á 

ban a tárgyalftsok folyamatban v a n n a k és az 
idevágó kimutatásokat a közgyűlés elfogadta. 
A csempéikopacsi tüzkárosultaknak 500 kor. 
segelyi szavaztak meg. Az anyakönyvi kivonati 
dijakat átengedte a képviselőtestület az anya-
kony vezeiókncfc. Jovahagyast nyert a gyakor 
löier uj beneii szerződése is. Tudomásul vette 
a közgyűlés, iiogy a kir. erdöfelügyelőség a^ 
alsó eiduben rendkívüli fakibasziiaiást enge-
délyezett. Azután sommáson fogadta el elnöki 
előterjesztésre a váiosi alkalmazottak és nyug-
dijatok háborús, dragasugi segélyére, valamint 
csaiadi potlekara vonatkozó mult evi elszámolá 
sokai e» az ez evi kiu.uuta«-oka Megállapította 
özv. Tipka Ferencné, valamint Jáoümaí Jozsefné 
özvegyi nyugdijat. Augutzt János nyug. polgár-
mtsier helyellesnek milleueumi, valamint két 
haioius szolgaian evet nyugdijába duplán számí-
totta be. Két varobi tamto iakberpótiekát folyó-
snoita. luüomabul vette a közgyűlés, hfgy uz 

evi zaib^amadas jóváhagyást nyert. A 
városi arvas/ekuei kezelt árvák pénzét a Kőszegi 
Takarekpenziarlan rendelte elhelyezni. Követ-
kezeit e^uian a napirend legfontosabb tárgya, 
az idei Laziurtasi es utugyi koltségvetes, mely-
ről mull szamunkban részletes tudósítást adtunk 
és iil loviüeii esak azt emntjük meg, hogy a 
kólistgveiesi a képviselőtestület a polgármester 
arlaimat ixpozeja utan, ugy alialanosságban, 
mint icszieieibtn egyhan^uiag elfogadta és a 
városi po.uüol 33% ban állapította meg A rész-
letes laigyaias során Özova Fereno, Sulyok F. 
és WaiUuieyer Karoly kepviselők tettek indít-
ványokat, mi*et a közgyűlés ugyancsak helyes 
lőleg eilugauott. A koitsegveies targyalásaval 

'kapcsolatban a l l O ö O K emiekéuek megoroki 
tésere vegleges intézkedési joggal a tanács kül-
detett ki, me.y kiegeszitesi nyert Kincs István, 
Waidmtyer Karoly, Özova Ferenc, CzekeGusztáv 
és l?reyler Lajos képviselőtestületi tagokkal. A 
bizottság jegyzőjéül dr. Nagy-Ebeling Miklós 
v. aljegyző delegáltatott, ki utasíttatott, hogy 
az eitstll kőszegi hősök neveit alkalmas módon 
írja öfcsze. A poigaimester pedig felhatalmazást 
kbpotl, hogy it pjen érinikezésbo Menyhért 
Miklós löldink és jeles iparművészünkké!, ki 
bizonyara szívesen vállalja a HÚSOK hidjával 
kupcsoiaiosun megoldandó emlékmű tervének 
eikeszitesét. Tudomásul szolgál, hogy a forgalmi 
ado kezeieset a varos átvette es a hivatalt meg 
szervere. Elfogadta a közgyűlés az aszfalt 
javilasi munkálatokról szóló elszámolást, mely 
sztrmi m munkalatok 4Wt>.173 K ba kerültek é8, 

összesen 2217 négyzetméter aszfalt javíttatott ki, 
minek négyzetmétere 223 K-ba került. Min 
ismeretes a város ezen költségeket a háztartás 
ból tudta fedezni. Bérbeadták a Steiner réti 
utárkot, valamint elfogadást nyert, hogy a 
kéményseprési dijak ez évi január hó 1-től egy 
évi időtartamra a kétszeresére emeltettek Elfo-
gadta a képviselőtestület Schönfeld Károlyt 
kőszegi illetőségűnek. Ugyancsak felvette Kőszeg 
város kötelékébe Gieler Adolf kertészt és Mariska 
leányát 100 kor., Koroknai István bérkocsist 
100 kor., Odonits János napszámost 100 kor., 
Priszuyák János kisgazdát 500 kor., Németh 
Károly árvaházi igazgatót 500 kor., Nagy Gyula 
nyug. jegyzőt 100 kor., Troiber Antal fakeres 
kedöt 1000 kor., Miklós Berta tanárnőt 100 K., 
Udvardi Pál földbirtokost 1000 kor., Menyhárt 
Antal alezredest 1000 K., Lengyel Dezső keres 
kedőt 1000 K. és végül Pandúr Béla lapkiadói 
500 K. illetőségi dij lefizetése ellenében. 

Ezzel a kiadós és tartalmas közgyűlési 
napirend kimerült és már tí óra felé járt az idő, 
mikor a polgármester a közgyűlést bezárta. 

H i r d e t m e n y e k . 
Felhívom mindazokat, akik az 1921. évi 

forgalmi adójukkal hátralékban vannak, ebbeli 
tartozasaikat 3 napon belül okvetlen egyenlít-
sék ki, mert a forgalmi adó törvény 93. §-a 
értelmében a megrövidített adó háromszorosát 
tartozik megfizetni, ha a fél az adót a meg-
szabott időben nem rótta le. 

Felhivatnak mindazok, akiknek köztenyész-
tésre szánt bikájuk vagy kanjuk van, azokat a 
városházán I. em. 4. ajtó alatt f. évi január hó 
végéig jelentsék be. 

Kőszeg szab. kir város kezelése alatt álló 
Dallos Károly és Kaysrál Károly kiházasitási 
alapítványnak a város tanácsa által adomá-
nyozó évi kamatjára ezennel pályázatot hirde 
ek. Pály ázhatnak mindazon Kőszegen illetőség-

gel bíró róm. kath. hajadonok, kik erkölcsi 
szempontból kifogás alá nem esnek és ez év-
ben házasságra lépnél. A házasságkötést iga-
zolni kell. 

Jambr i t s Lajos polgármester. 

H e l y i h í r e k . 
Gyászmise a pápáért. Ilétfőn röggel 9 óra-

kor a Jézus Szive templomban az elhunyt XV. 
Benedek pápáért gyászmise tartatik. 

A mezögazdasagi kamara bizottságba Kő-
szegről Szova Ferenc lett megválasztva. 

Esküvő. Vasárnap délután tartja esküvő-
jét l lani Lajos mészárosmester Csánics Mici 
kével. 

Halalozas. Komarek József nyűg. m. kir. 
államvasút! főellenőr szombaton este hosszú 
betegeskedés után 71 éves korában meghalt. 
Az elhunytat ismerősei és barátai nagy rész 
véte kísérte utolso útjára. 

Halalozas. Molnár Irén tanítónőképző I I I 
osztály tanulója, Molnár Lajos cipészmester 
leánya, péntek reggel 18 éves korában hastífusz-
ban meghalt. Temeiése vasárnap d. u. 4 órakor 
lesz a temető halottasházából. 

Halalozas. Deutsch Dávid helybeli bőrkeres 
kedő, szombaton reggel 85 éves korában vég-
elgyeogulés következtében meghalt. 

Egyházi közgyűlés. Az evang. gyülekezet 
f. hó 2.-án 10 órakor tartja általános egyházi 
közgyűlését amelyen uj egyháztanácstagokat 
választ. 

Jurltich Miklós emlékbizottság Igen szíve-
sen vette Kőszeg város társadalma a legutóbbi 
közgyűlésen hozott azon határozatot, hogy 
Kőszeg város védőjének, Jurisíeh Miklósnak 
méltó emléket akar emelni a város a négyszáz 
éves évfordulóra, mi 1932 ben lesz. Ugy érte-
sülünk, hogy a legközelebbi közgyűlésen a 
polgármester előterjesztést tess a Jurisíeh emlék-
bizottság megalakítása iránt, mely bizottságba 
Maits Lipót polgártársunkat ia javasolja bevá 
lasztani, ki mult évben saját költségén meg-
festette a város közgyűlési terme Márnára 
uris ich Miklós életnagyságú arcképét. 

A hősök emlékbizottsága. Kőszeg város köz. 
gyűlése még 1915 ben bizottságot küldött ki t 
hősök emlőkének megörökítésére. A bizottság 
tagjai voltak akkor Kincs István apátplébános, 
Bárdos Rémig főgimnáziumi igazgató, dr. Stur 
Lajos ügyvéd és Budaker Károly felsőbbleány, 
iskolai igazgató. A legutóbbi közgvülés, mint 
ezt közgyűlési tudósításunkban is megírjuk, a 
bizottságot u jr i alakította, mert Budaker ég 
Stur elhaláloztak, Bárdos Rémig pedig eltávo-
zott Kőszegről. Az uj bizottság a tanáccsal 
együtt működik, addig is mig működését meg-
kezdi dr. Nagy Ebeling Miklós városi aljegyző 
a bizottság jegyzője máris elkezdi az elesett 
kőszegi hflsök névjegyzékének összeállítását. 
Felhívja a polgármester Ezúton is már a város 
közönségét, hogy a háborúban elesett vagy el-
tűnt, vagy a háborús fáradalmak következté-
ben elhalt hozzátartozóikat a hivatalos órák 
alatt városház ajtó 14 szám alatt jelentsék be 
s amennyiben az elesettekről fényképpel is ren-
delkeznek azt szintén adják le, mert esetleg 
módot keres a hatóság arra, hogy a kőszegi 
hősök arcképalbumát összeállitatja. Ugy tudjuk, 
hogy Kőszeg városában a háborúban elesett, 
eltűnt és elhaltak száma megközelíti a százat. 

Bbthlen Gábor ünnepely. Csütörtök d. e. 10 
órakor tart az evang. gyülekezet a templomban 
Bethlen Gábor erdélyi fejedelem emlékére 
ünnepélyt azon alkalomból, hogy 300 évvel eze-
lőtt megkötötte a hires 'nikolsburgi békét. 

A Magyar Turista Szövetsega „Világháború 
legmagasabb állásaiban" eimen e hó végén fel-
olvasó- estélyt rendez — vetített képekkel — 
Dunántul nagyobb városaiban. Útjukban helyi 
turistáink meghívására városunkat is felkeresik 
és az előadásokat itt január 30. án tartják meg. 
A Magyar Turista Szövetség a „Világháború 
legmagasabb állásaiban" című szenzációs dia-
positiv sorozata a magyar hegymászók munká-
ját mutatja be saját eredeti felvételei alapján, 
arait a Btrgführ«r csapitok az Ortler jégvilágá-
ban és a Dolomitokban küzdöttek végig u leg-
jobb olasz hegymászó katonákkal szemben. A 
hatalmas jégalagutak, kavernák s a 3800 méter 
magasságba felliureolt ágyúállások az ember 
akarat és erő s a hegymászó képesség mind-
megannyi csodáiként tárulnak elénk körülbelül 
250 szines képben. A rendkívül érdekes és ta-
nulságos előadásra, mely hélfőn d. u. 6 órakor 
lesz a Mulató nagytermében, felhívjuk városunk 
közönségének figyelmét. 

Utlevel nélküli kilépés miatt kihágási eljá-
rás indult meg öt egyén ellen. 

Rá thné Nolret Irén énekművésznő, ki mint dr 
Országh Sándor csaladjának vendege évente ellátogat 
Kőszegre s itt már több ízben fellépett jótékonysági 
hangversenyeken, befejezte művészi kiképzését es január 
3.-án lépett fel Budapesten először a nagy nyilvánosság 
előtt. Szerződtették a „Corellitől Dohnányiig" cimü nagy 
zenetörtenelmi hangverseny-sorozatra Januar 3.-án Mo-
zart-Beethoven-est volt. Egyik fővárosi lap igy emlékezik 
meg R. Noiret Irén szerepleséről ezen az előadáson: 
„R. N. J. pedig iskolázott, kellemesen csengő szopránján 
egy Mozart-áriat és egy Beethoven-dalt adott elő érzel-
mesen és finom kidolgozottsággal. A közönség ünnepelte." 
lanuár 31.-en lesz a sorozat következő estje, ahol R. 
Noiret J. Wagner Tanhüuseréböl Erzsébet nagy belepő-
áriáját és Liszt „Oh, quand je dors" c. gyönyörű dalát 
fogja előadni. Február 27.-en pedig a ciklus-magyar esté-
lyén Kacsóh Pongráctól fog eredeti magyar dalokat éne-
kelni Ugyancsak februárra már meghívást kapott 1 — 1 
hangversenyre Pozsonyba és Szegedre. Reméljük, hogy 
a nyár folyaman mi is élvezhetjük majd immár teljesen 
kifejlődött művészetét. 

Köszönetet , meleg köszönetet hozok nektek Kő-
szeg honleányai. Sopron hölgyei, ifjai küldik adományai-
tok, szeretetteitekért Nemcsak a Mansz elnöknője, titkár-
nője és boldog ifjúsága, de — messze Norvégia — Ko-
lozsvár, Hódmezővásárhely, Kecskemét, Budapest, Szom-
bathely kiküldötteitől is. Az ünnepély — a gyűlés, a 
lakoma, a tánc várakozáson felül sikerült és 750 ifjú 
megvendégelese (amit az egész ország asszonyai küldtek) 
egy szívbe markoló gyönyörűség volt. Az ünnepi szónok-
latok sorozatai dr. Krétsy Ferencné a Mansz titkára nyi-
totta meg, ezután dörgő tapsvihar közepette Tormai 
Cecil emelkedett szólásra. Szónoklata, amikor leborul az 
összes asszonyok nevében az ifjúság előtt, fenséges volt 
Utánna a városok küldöttei szóltak: Norvégiából Gre-
gersen Lujza, Kolozsvárról Bornemissza bárónő, Kecs-
kemétről dr. Pástiné, Győrből Rédliné, Budapestről 
Raffai Sándorné, Sopronból Uihelyiné s Hohenlohe her-
ceg és Kőszeg S a többi városok sürgönyei, levelei 
egész halmaza, Horthy Miklósné levelével együtt bizo-
nyította, hogy minden asszony szive abban az órában 
együtt dobbant. Külön dicséretet hoztam Somló Jenő tanár 
urnák a gyönyörűen festett emléklapért, ami kézről-kézre 
járva, általános tetszést keltett. Amikor a szíves adomá-
nyokért ismételten köszönetet mondok Kőszeg hölgyei-
nek — egyben kerem, tegyenek továbbra is kicsi drágs 
országunk melegszívű angyalai. Simogassák, becézgessék 
szeressék nagy beteg édesanyánkat, Magyarországot. 

Farkas Dánielné-



1982. január 29. Kőszeg és Vidéke. 3. 

Sikerült műkedvelői elöadast rendezett a 

ker. szoc. munkásegylet mult szombaton. Meg-

ismételték Kincs István vígjátékát a .Kis 

majszter"-t. Utánna táncmulatság volt reggel 

6 óráig. 

Ingatlanforgalom Özv. Quell Manóné át-
adta az Intézet utca 20. házszamu házának őt 
illető részét 30.000 kor. becsárban nevelt leányá 
nak, Kuzmits Mariának. 

Az országos vásár sajnos elég rosszul sí 
került. Nagyon kevés volt a felhajtás és atru 
házás. Most látjuk mit veszítettünk Nyugat-
magyarországgal. 

Uj rendelet jelent meg a hitárátlépési iga 
zolványokat illetőleg Az igazolványokat ezután 
is a rendőrség állítja ki, de aláírás előtt a 
csendőrségnél láttamoztatni kell 

Miért nincs ejfel utan villanyvilágítás ? Rö-
vid idő éta éjfél után elalusznak a lámpák és 
teljes sötétség borul a városra. Ennek okáról 
Ksmarás Jenő villany telepi igazgató, a követ 
kezőképen nyilatkozik : Amig a hideg időjárást 
lágyabb, illetve esős időjárás fel nem váltja, a 
gyöngyös patakban oly kevés víz van, hogy a 
vizierőkkel még a : éjjeli csekély áramszükség-
letét sem tudjuk kielégíteni. Azért fordul elő, 
hogy éjfél után a villamos áramszolgáltatás 
teljesen szünetel, reggel 6 óráig. Ha viahiány 
van és a villanytelep éjjfel után is járatná 
egyik 100 lóerős gépéi uz inén csekély terhe 
léssel — esetleg reggelig — akkor rövidessen 
egy tetemes egységáramemelés következne be, 
tüzelőanyag túlfogyasztás miatt. 

Vámkezelée. Mert hát sajnos, ilyen is van 
és a szomorú idők ezt is megakarják a közön-
séggel ismertetni. Most hogy határszéli város 
leltünk igen érzékenyen érezzük ennek a követ 
kezményeit. A kőszegi kereskedik és iparosok 
mint ismeretes egy n>tgy gyűlésen foglalkoztak 
a határszéli forgalom kérdésének sürgős meg 
oldásávul, mert a trianoni vonal teljesen meg 
bénította a helybeli kereskedelmet és ipart. A 
panaszok feljutottak egé6z a minisztériumig és 
a kereskedelemügyi minisztérium táviratban 
jelezte, hogy a határforgiilom gazdasági kérdése 
rövid időn belül rendeztetni fog. Hát igazán 
nehezen várjuk már ezt a rendezést, mert a 
helyzet napról-napra tarthatatlanabb lesz. A 
kőszegi vámhivatal jelenlegi vezetője Kutnyák 
Pál fővámtisat, ki esak rövid ideje van városunk-
ban, de azóta a panaszok szinte megkétszere-
ződtek. Nevezett tisztviselő ugyanis a paragra-
fusok legpontosabb betartásával kezeli a vám-
ügyet. Hat hiszen ezt is megértjük. D j mig a 
vasúti állomáson a legszigorúbb mértékben 
érvényesül a paragrafus, addig ax erdőn mezőn 
vígan nyílnak a csempészet hóvirágai, mert a 
természetet szerető és ott járkáló vagy vadászó 
ember meg-meg pillant egy-egy marhacsapát a 
hófödte szántón, a járatlan erdei uton. Hát a 
kétlábú csempészek csapai meg olyan utakon 
kanyarodnak el, hol még a madár sem jár. — 
A vasúti állomáson viszont szomorú szívvel 
utaznak haza Burgenlandba a hazátlanok és ha 
visznek magukkal egy pakli purziesánt, vagy 

kiló köleskását, vagy két kiló lisztet, akkor 
ezek a szigorú vámvizsgálat következtében pur 
zicsán, köleskása és liszt nélkül utaznak el 
Kőszegről, mert a vasúti állomáson elveszik 
tőlük a szigorú vámvizsgalók. Nem jól van ez 
'Ky, mert ezzel barátokat alig, e*ak ellenséget 
szerezünk Csonkamagyarországnak és így még 
azokat is elriasztjuk, akikben p id ig ól a remény, 
hogy egyszer majd csak vámvizsgálat nélkül is 
elutazhatnak Pulyára vagy Lékára. Mert hát 
vámvizsgálatot nemcsak paragrafusokkal, hanem 
megértéssel, szívvel és lélekkel is lehet teljesí-
teni. Ugy értesülünk, hogy a panaszokból ki-
folyólag feljelentés ment a minisztériumba. 

. Feljelentések a sikos jarda miatt. Mult 
neti szamunkban figyelmeztettük h háztulaj-
donosokat, hogy hintsék fel házuk előtt a jár 
®at. Sokan nem fogadták meg jó tanácsunkat, 
8 most a rendőrség fogja pénzbüntetéssel figyel-
meztetni őket kötelességeikre. A mult héten 

8y egész utcasort büntetett ugyanezert meg a 
ttndőrség. 

Hangverseny. Február 2. án Kováts Ferenc 
teljes eenekara hangversenyez a Sörcsarnokban, 
nol a legújabb darabokat fogják előadni. Kes-
é i é d. u. % 4 órakor. Beléptidij ninee. — Ma 
THf,arnap cigányaene. 

A villamosvllagitás ügye élénken foglal-
koztatja városunk közönségét és a legutóbb 
megtartott városi közgyűlésen is vita tárgya 
volt a villamos ügy. Mint lapunk más helyén 
közöljük az egységárak 25 fillérrel emelkedtek 
január 1 tői és a cégnek joga is van a felemelt 
tételt beszedni, do az egységár végleges meg-
állapítása előreláthatólag csak március hó folya-

1 mán fog megtörténni, miután a cég alig készül 
el előbb a mult évi zárszámadással, mikor is 
mnjd tiszta képet nyerünk arról, hogy tényleg 
indokolt e és mennyiben a villamosegységár 
emelése. Az ideiglenes emelésbe azért kellett 

; belemenni, mert az alkalmazottak béremelését 
másként megoldani nem lehetett, nekik pedig 
élni kell és nem várhattak addig, míg a mult 
évi zárszámadásból kifolyólag az egységár eme 
lésére vonatkozó tárgyalások befejeződnek. 

Illemhelyek. A közegészségügyi rendsza-
bályok követelik meg, hogy az illemhelyekkel 

| is törődjék a városi hatóság, miért is a városi 
tiszti orvos az elmúlt héten a kávéházak és 
vendéglők illemhelyeit vizsgálta meg és bizony 
akadt néhány hely, mely nemcsak hogy Mz-

i egészségellenes, de egyenesen tűrhetetlen álla-
potban van. A városi hatóság etekkel szemben 
legközelebb erélyes intézkedéseket tesz folya 
matba. 

i i 
Hány kutya van Kőszegen ? Megírtuk lapunk-

ban, hogy a kutyák megrendszabályozna a 
hatóság részéről legközelebb megtörténik. — 
Polgármester a kutyákat összeiratta a városban 

; és ax összeírás eredménye 203 kutyát mutat fel. 
Legközelebb megtörténik az ebjegyek kiadása, 
mely után minden ebjegy nélküli kutya kikerül 
a sintérhez. Ajánl juk a kutyatartó közönségnek, 
hogy ebjegy nélkül ne eressze kutyáját az 
utoára, mert különben a jegynélkül elfogott 
kutya gazdája meg is birságoltatik. 

Tüz a Király uton. Kedden este fél 8 óra 
tájban özv. Benedek Gyuláué Király-uton lévő 
füszerkereskedésében tuz ütött ki. Az utcán 
járók a kitóduló füstről vették észre, azonnal 
feltörték a lezárt ajtót, s még mielőtt nagyobb 
I aj történt volna eloltoiták a tüzet. Szerencse, 
hogy a veszélyt idejekorán észrevették, mert 
ha pár percig késnek, az üzletben elhelyezett 
petróleum tartály felrobbanik, mely körül már 
égett, menthetetlenül elpusztult volna az egész 
üzlet. A kár körülbelül 5000 korona. 

A köztisztviselők fogyasztasi szövetkezeté-
nek fiókja ezúton is figyelmezteti a vasutas 
közalkalmazottakat, hogy Kedvezményes áruikat 
azok, akik akarják, az Árpad téri raktárban a 
kiosztások alkalmával kiveheti*. Befizetés a 
fiókárudában hivatalonként is történhetik. 

Felmentettek a csalas vádja alél. A du-

nán'uli keresztény vasutas szövetség kőszegi 
csoportja 1919. októberében nagyobb kukorica-
vásarláasal bizta meg Kalamár Józsefet. Kala-
már a megbízást elfogadta és leutazott Fejér-
megyébe, ahol nagymennyiségű kukoricát va-
sárolt meg. Vaggontételekben küldte haza a 
kukoricát, ahol az á.vételkor a csoport észre-
vette, hogy minden egyes alkalommal a kuko-
ricából nagyobb mennyiség hiányzik. A kir. 
ügyész még azzal is megvádolta, hogy a méter-
mázsánként 100 koronáért megvett kukoricát 
120 koronába számította a csoportnak. A tör-
vényszék büntető tanácsa mintegy 10—15 tanút 
hallgatott ki. Kalamár azzal védekezett, hogy 
ami hiány volt, azt a beszáradás és hibás má-
zsálás okozta. 'A százhúsz koronás árat téve-
désből számította, mikor azonban észrevette a 
külömbözetet, rögtön visszafizette a csoport 
pénztárába. A kihallgatott tanuk a vádiratban 
foglalt vádakra nem tudtak bizonyító vallomást 
adni és a büntető tanács Kalamár Józsefet a 
csalás bűntettének vádja alól felmentette. Az 
ügyész az ítéletet megfellebezte. 

Anyakönyvi kivonat ez elmúlt hétről. Szüle-

tések: Mayer János—Art Már i a : Paula, r. k., 

Schranez Károly—Molnár A n n a : Margit, r. k. 

Halálozások: özv. Kirnbauer Sándorné 74éves, 

tüdőgyulladás, Komarek József 70 éves, érel-

meszesedés, özv. Spindlbauer Rezsőné 80 éves, 

tüdőgyulladás, Pick Johanna 72 éves, cukorbaj, 

özv. Weingártner Józsefné 80 éves, aggkori 

gyengeség, Bruokner Károlyné I8évea, hashár-

tyagyulladás, Molnár Irén 18 éves, haaihagymáz. 

Hásasság nem köttetett. 

Bsleset a nemezgyárban. Greger Karolni 
18 éves helybeli nemezgyári munkásnő az 
orsózó gépnél levő két fogaskereket akarta meg-
olajozni, a működésben levő gép fogaskerekei 
a balkesének középső ujját összeroncsolták úgy-
annyira, hogy előreláthatólag két hónapig tart 
meggyógyulása. A vizsgálat megindult, hogy 
kit terhel a felelősség. 

A harcias csempesz. A napokban az olmódi 
uton a vámőrség két csempészt fogott el, kik 
egy tehenet akartak átosempészni a határon. 
Az egyik csempész sehogyseji akart belenyu-
godni, hogy tőle a marhát elvegyék és egy vá-
ratlan pillanatban bottal fejbe ütötte a vámőrt, 
ugy hogy mire ez magához tért kábul'ságából 
a csempészeknek sikerült megszökni A vissza-
hagyott marha húsát a hatósági mészárszék ki-
mérte 20 koronás árban. 

Elitélt marhacsempeszek. Krötzl Mihály kő 
szegi lakóst, mert a közelmúltban négv darab 
marhát esempészett ki az osztrákok által meg-
szállt területre. A rendőrbiró 30 napi elzárásra 
és 5100 korona pénzbüntetésre ítélte. — A mult 
számunkban már megírtuk, hogy Sehreiner Jó-
zsef kőszegi lakos egy másik csempészetben 
segédkezett Heizinger Alajos rendeki lakosnak 
s ezért most a rendőrbiró nyolc napi elzárásra 
ítélte. 

Betörés. Trinkl Lajos százados Chernel-
utcai lakását vasárnap este, míg a vonatvizs-
gálatnál szolgálatot teljesített, ismeretlen tettes 
kifosztotta. Mintegy 30 000 korona értékű ruha-
neműt egy utazókosárba rakva vitte el. A ko-
sarat másnap a Várkertben üresen megtalálták. 
A rendőrség nyomozza a tettest. 

Sziták, rosták, sajtárok, ós mindennemű 

kosárárut ajánl S z a b ó J ó z s e f Szombathely, 

Kőszegi utca 44. 

K 
FASZÉN 

TiMlám 

T Ű Z I F A 

ksménv és puha, valamint az összes építési és 

IftsolőanyagoKat minden mennyiségben azonnal szállítja 

.TURUL" fedőpala lerakata. FRANKL LAJOS KÓSZEO. 

OKSZ tö l töká lyhába 
Ő S Z É N szoba fűtésre 
ovácsszén kovácsoláshoz 

V i d é k i h i r e k . 

Mulatság. A ludadi ifjúság január 29 -én 

a ludadi vendéglőben kabaréval, szépségver-

sennyel, világpostával és tombolával egybekötött 

táncmulatságot rendez. — A ezáki ifjúság is 

Hansli Mihályné vendéglőjében tart vasárnap 

mulatságot. 

Haranyszenteles Seregelyhazán Vasárnap, 

29. én szentelik tel Seregélyházán az uj haran-

got. A tüzoltóegylet az ünnepély után tánc-

mulatságot rendez. 

H . e t i k r ó n i k a . 

Megh&lt a pápa. A katholikus egyháznak 
gyásza van. Meghalt X V . Benedek pápa. XV . 
Benedek pápa mintegy tiz nappal ezelőtt bete-
gedett meg influenzában. Kleinte nem vette 
komolyan a betegséget s orvosa tanácsa ellenére 
végezte magas hivatásának teendőit és csak 
akkor dőlt ágynak, mikor néhány nappal ezelőtt 
kétoldali tüdőgyulladás járult az influenzához. 
SZÍVÓS természete napokig bírt i a küzdelmet a 
halálos kórral, mely aztán vasárnap győzedel-

j meskedett és gyászba döntötte a katholikus 
világot. XV . Benedek pápának a béke helyre-
állítását eólzó nemes törekvései, irgalmas szive, 
jótékonysága és bölcs egyházkormányzata meg-
szerezte az egész világ becsülését. — A pápa 
holttestét főpapi díszruhában és ünnepélyes kör-
menetben átviték magánlakásából a trónterembe, 
ahol felravatalozták. Csütörtökön a pápa földi 
maradványait délután a Szentszék kápolnájából 
átszállították a Szent Szív kápolnába. Itt be-
szentelték a holttestet, majd lezárták a külső 
koporsókat. Ezután a temetési menet elindult 
a pápai sírboltba, ahol a pápát örök nyugalomra 
helyezték. Az uj pápa megválasztása február 
2. án leez, melyre Csernooh János bíboros 
hercegprimáe is elutazott. 

f 



Az uj tiszti eoyenruha A nemzeti had-
ppreg átszervezése folytán szükségessé vált uj 
egyenruha behozatala is. Az uj tiszti egyen-
ruha egyszerű, de Ízléses, abban a tisztek min-
denütt, társaságban, szórakozóhelyeken meg 
jelenhetnek. A régi egyenruha még használható, 
de szolgálatban nem. 

Bű Isten áldás ? A mexikói Taoapicóban 
egy Hulbo nevezetű gazdag földbirtokos felesége 
a napokban nyolc egészséges gyermeknek adott 
életet. (?) Orvosi körökben az esetet nagy érdek-
lődéssel fogadják, mert eddig csak hatos ikrek 
fordultak el A. 

A felejthetetlen Osztrigás Mici vigszinházi 
ieprizérói egész csomó pompás felvételt közöl a 
Színházi Elet uj száma, mely részletesen — 
képben és Írásban számol be a Nemzeti Szín-
ház újdonságáról a „Mohács" ról s az elmúlt 
hét minden színházi eseményéről. A lap ára 
15 korona, negyedévi előfizetés 150 korona. 
Kiadóhivatal P>zsébet-korut 29. 

Kötelező patkányirtás. A patkányok tudva 
lovőleg a legjobb terjesztői a ragályos betegsé 
geknek. főleg pedig a pestisnek. Ezért most a 
népjóléti és munkaügyi miniszter a pestis ve 
szedőimére való tekintettel rendeletet adott ki 
a patkányok kötelező irtásáról. 

S l e k t r o B i o s & o p 
a „Mulató44 nagytermében. 

Műsor : , Va8árnap, januar 29.-en 

S w . é p I l o n k a 
Ko nánc 4 felvonásban. Vörösmarthy M. 

költeménye után irta Lázár István 
A főszerepben H O L L A Y K A M I L L A . 

És a kiserőműsor. 

Műsor: Csütörtök, február 2 -án 

Suimesi vadvirág 
(íéfzy István 1000 forintos díjjal kitűnte-

tett népszínműve 5 felvonásban, a főszerep 

ben KOVÁCS L IL I és M E D O Y A 3 Z A Y J . 

I^h n k i s é r ő m ű s o r . 

Köszönetnyilvánítás. 

Mindazoknak, kik felejthetetlen jó 

anyánk 

özv. Kirnbauer Károlyné 
szül. Schnelder Emma 

gyászos elhunyta alkalmával jóleső rész-
vétüket juttatták kifejezésre, nemkülön-
ben azoknak, kik a temetésen való meg 
jelenésükkel fájdalmunkat enyhíteni 
igyekeztek, ezúton mond hálás és meleg 

köszönetet 

Kőszeg, 1922. január 20. 

a gyászo l ó csa lád . 

Köszönetnyilvánítás. 
Mindazoknak, kik felejthetetlen jó 

anya. nagyanya illetve anyós 

özv. Spindlbauer Rezsőné 
szül. W ind isch Janka 

elhalálozása alkalmával jóleső részvé 

tűkkel fájdalmunkat enyhíteni igyekez 

tek, nemkülönben azoknak, kik a teme-

tésen résztvettek, ezúton mond hálás 

és meleg köszönetet 

Kőszeg, 1922. január 27. 

a gyászo ló Sp ind lbauer család. 

Üzleti elárusitóleány 
február l-re felvétetik. — Cim a 

kiadóhivatalban. 

A Szombathelyi Ker. Munkás-

biztositó Pénztár a m . kir. Népjólét i ós 

M u n k a ü g y i miniszter ur 1921. évi dec. 

27.-én kelt 192 355/921 s z á m ú rendelete 

a lapján a munka adók altal tel jesítendő 

bejelentesek cél ja ira szo lgá ló es azok részére 

kiadott nyomta tványü r l apok után 1922. 

j a n u á r h ó 1 -tol kezdődő leg előáll ítási költ-

ség c imén darabonk in t 1 koronát számi t 

fel. Ha az igy f izetendő összeg a 25 koro-

nát meg nem halad ja , rendes póstabélyegben 

is befizethető. BENÁRD GÉZA igazgató. 
» t 

Mindenesleány felvétetik 
február 1-ére. Cim a kiadóhivatalban. 

A z Eitner és Gu lner-malmok közöt t fekvő 

7 0 0 D - ö l rét 
ö röká rban eladó Bővebbet az e l adóná l 

levélben vagy személyesen : 

Fekete Lajosné, Bük. 

Szántó-eladás. 
j T ^ 

A Koczor testvérek (Fercsák u tca ) tulaj-

donát képező szántó a Szvetics kert alatt 

1476V> négyszögö l , 1 drb. s z á n t ó a 

Hosszugubahegyen 1018 négyszögö l , 1 drb. 

szántó a bedőcshala>tónál 691 négyszög-

öl és 1 drb. káposztás a v ágóh i dná l 26 

V, négyszögö l kiterjedésben i r odámban 

önkéntes árverésen f. évi január hó 
29.-én (vasárnap) d. u. 3 órakor el 
fognak adatni. A z árverési feltételek iro 

d ámban megtudha tók . Dr. Szovják Hugó 
ügyvéd Kőszegen. 

Buza, zab, árpaszalma 

és széna kapható a 

Nagykereskedelmi vállalatnál 
32ÜŐS z e g ' e n . 

K é t ü g y e * * s z a R i o , 
ki már hosszabb gyakorlat ta l bir és ön-

al lóan do lgoz ik , a kőszegi m. kir. reál-

iskolai nevelőintézetben a lka lmazás t nyer-

het. Bővebbi felvi lágosítás az intézet gaz-

dasági h ivata láná l . 

Megjelent d í j t a l a n u l M t 
Magyar Mag t e nyé s z t é s i R. T. 

1922. évi tavaszi fflárjegyzéke. 
Hatvani nemesitett gabona, Gazdasági mag, Konyha-

kerti meg, Virágmag, Rózsafák, Virághagymák, 

Kerti szerszám, Méhészeti eszközök, Növény-

védelmi szerek. 

I OVÓInim' M*gyar
 Magtenyésztési r -t. Monor i 

LölDIül l l l i Magkereskedése Budapest , IV. ker. 
Kossuth Lajos utca 3 szára. 

Telefon: 66 - 53,66 -54 Sürgönyeim: Granar lum. 

ZSOLDOS TANINTÉZET 
BUDAPEST, V I I , Dohány - a . 84. T.: J. 124-47. 

A legjobban készít elő 

m a g á n v i z s g á k r a . 

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

Speciális, maganhasználatra irt tankönyvekalapján. 

J6 m inőségű 

takarmányrépa valamint széna 
kapha t ó waggon té te l ekben is özv . Ma j l á t h 

And r á snén á l Kőszegen , Király-ut 96. sz. 

A répa r a k t á r omban megtek in the tő . 

T r l f a I l i d a r a b o s 

szenet 100 kg-onk«nt 
400 kor.-ért házhoz szállít 

ZERTHOFER MIHÁLY Kiráiy-ut 114. sz. 

Zsinór és paszományok 
c ipő fűzők , katonai-, egyházi-, roló- és fü«ő 
(mieder) zs inórok , sú j tások , bor í t ás , gyertya-
bél, gyermekágyhá l ók és egyá l t a l ában min-
dennemű zs inórok és paszományok gyá r t á sa . 

Preisz Gyula Szombathely 
Erzsébet-Királyné-u. 36. (Sabária mellett. Babics h.) 

G r X J T H V I L M O S ü m i m * 

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

Készit minden e szakmába vágó munkákat, úgymint 

villamos állólámpát selyem ernyővel, könyv-, szobor 

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

ruhatartót, álló- s falifogast, zongoraszéket, tölcsért, 

hordócsapot,billiárddákót és golyót, kuglibabát, kül-

földi nehéi Lignumsanctum-golyót, dobrámát,rokkát. 

I»r K l m h fé le 

S k a l i o t o a* i n - kenőcs 
ú j b ó l k a p h a t ó ! 

Leghamarabb megszünteti: 

V i s z k e t e g s é g e t , 
• ö m ö r t , ó t v a r t , r ü h e s s é g e t . 

Nem piszkit, szagtalan, nappal is használható. 
15, 25 és 40 K-ás dobozokban. Bedörzsölés utánra 
való Skabofonn-puder 7 korona. Kén- és kátrány-
szappan 20 K. — Kapható minden gyógyszertárban 

Tyúkszemet, 
bórkeményedést, szemölcsöt leg-

hamarabb eltávolítja Dr. Flueh-féli 

Q A CT ST A B XJT 
1 üveg 20 K. Kap ható minden gyógyszertárban. 
Főraktár: TÖRŐK JÓZSEF R.-T ífudapest, VI., 

Király-utca 12. szám. 

Nyomatott Hónai éa Pandúr könyvnyomdájában Kőszegen. 

•4 Kős zeg éa Vidéki ; . 
j-uiuAr 29. 

Mielótt bárminemű villamos berendezést, javí-
tást vagy átalakítást végeztet, ne mul.tssza el elő-
zőleg nálam érdeklődni. Árajánlattal es költség-
vetéssel díjmentesen szolgálok. Állandóan raktároa 
tartok „METAX" izzólámpákat és mindennemű 
szerelesi anyagokat, Világítási, erőátviteli és jelző 
csengő berendezéseket jutányos árban és jótállás 
mellett váilalok. Elégett villanymotorokat újra 
tekercselek jótállás mellett gyorsan és olcsón. 
Műhelyemben javítok pumpákat, kutakat, gazdasági 
gépeket és mindennemű épület és géplakatos mun-
kát elfogadok. A n.é. közönség szíves pártfogását kéri 

Yiee Clomór é P u l e t é s Képlakatos és villanyszere-
MSS tlBlHBI iési vállalkozó KŐSZEG, Várkör 88. 
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