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udmltatnak. 

A numerus clausus. 
Irta: C s a p o d l J ózse f . 

Két hét és ismét megnyílnak az Alma Mater 
kapui és e sok sebtől vérző hazának ifjúsága 
megkezdi a tanulást. 

A liberalizmus berkei hangosak, elővéde, a 
destruktív sajtó, szakadatlanul fújja a rohamot a 
numerus clausus ellen. Minden eszközt felhasz-
nálnak, hogy bevegyék e fontos várat, de hiába 
a roham nem sikerült. 

ó k azonban nem mondanak le tervükről, 
most niás eszközhöz fordulnak, tudják jól, hogy 
a magyart könnyen lehet egymás ellen uszítani, 
igy tehát a viszálykodás magvát hintik el a buda-
pesti Pázmány Péter tudomány-egyetem és a 
szegedi (volt kolozsvári) Ferenc József tudomány-
egyetem között. A budapesti tudomány-egyetem, 
melynek az 1922/23 tanévben dr. Bársony János, 
kiváló nőgyógyász a rektora, szigorúan a tör-
vény szerint alkalmazza a numerus clausust. Vagyis 
csakis a törvényben megállapított százalékot veszi 
fel az egyetemre. A jogi fakultásra pl. elsőéves-
nek csakis 500 hallgatót vesz fel, ezek között 
zsidó lehet 30 vagyis 6%, minthogy Csonka-
Magyarországnak lakossága közül 6°/ft-a zsidó. 

A szegedi tudomány-egyetem ellenben, hogy 
minél több hallgatója legyen, kijátsza a numerus 
clausust — amint a budapesii egyetem tanácsa 
állítja — és több hallgatót vesz fel, mint ameny-
nyit a törvény megenged. 

A budapesti egyetem tanácsa a kultusz-

miniszternek tett jelentést és kérte, hogy ne en-

gedje meg a szegedieknek a törvény megsértését. 

A liberalizmus apostolai a két egyetem 

civakodásával akarják céljukat elérni, mert jól 

tudják a latin közmondást: „Inter duos litigantes 

tertius gaudet." 

Azonban hiába fújták meg a liberalizmus 

zászlóvivői harsonáikat a numerus clausus ellen, 

csalódnak, ha abban a téves hitben ringatják 

magukat, hogy Jerikó falai össze fognak dőlni, 

vagyis a numerus clausust, a magyar faj szupre-

máciájának e védőbástyáját ledöntik. 

Már kongatják a lélekharangot, de e balga 

emberek számításon kivül hagyják az egyetemi 

ifjúság erős szervezetét, nem veszik számításba 

azt a fontos körülményt, hogy az ő mérges 

gázukkal telitett bombáik e hatalmas ércfalat szét-

robbantani nem tudják. 

A magyar egyetemi ifjúság élén erős magyar 

érzelmű ifjak állanak, kik nagyobb pergőtüzön 

mentek már át a frontokon és most sem fognak 

megijedni, mikor a destruktív sajtó tartja őket 

pergőtüz alatt. Ahogyan megállták helyüket a 

frontokon, ugy bizonyára most is megállják és 

megvédik jogaikat. 

Az országos ifjúsági kongresszus, mely junius 
hó első felében volt Budapesten és mellyen az 
összes magyar egyetemek és főiskolák kiküldöttjei 
vettek részt, egyhangúlag elhatározta, hogy köve-
teli a numerus clausus föntartását és kéri a kor-
mányt, hogy más téren is léptesse életbe. 

Mi ezzel nem üldözünk senkit, csak azt 
akarjuk, hogy e hazában, melyet Isten nekünk 
magyaroknak rendelt és melynek drága magyar 
vérrel áztatott földjén élnünk és meghalnunk kell, 
olyanok kezében legyen hazánk sorsának irányí-
tása, kik tisztába vannak a haza fogalmával. Tud-
juk. hogy e szóban: „haza bentfoglaltatik az em-
beri szeretet és óhajtás tárgyainak egész összes-
sége, oltár, atyáid által Istennek épitve; ház, hol 
az élet első örömeit izleléd; föld, melynek gyü-
mölcse táplál; szülőid, hitvesed, gyermekeid, 

, barátid, rokonaid és polgártársaid: egytől-egyig 
mind kiegészítő részei annak". 

Mert csak nem engedhetjük és nem is fog-
juk engedni, hogy Marx és Engels eszményeinek 
hívei dirigáljanak itt, kik ismét romlásba dönte-
nék e hazát, melyből már nem volna soha többé 
feltámadás. 

A magyar egyetemi ifjúság bizik a kormány-
ban, — melyet egységesen támogat — hogy nem 
engedi a numerus clausust eltörölni. Megvédi az 
ifjúságnak törvénybe iktatott jogait és elősegíti 
azt, melyért szakadatlanul küzdünk, hogy Magyar-
országon magyar kultura legyen és azok legyenek 
e szerencsétlen hazának vezetőférfiai, kiknek keb-
lében magyar szív dobog, kiknek csak egy szent 
céljuk van : e haza üdve és boldogsága minde-
nek felett. 

És ehhez jogunk van és ezt mi magyar 
egyetemi ifjúság kivívjuk és megvédjük jogainkat 
bármily eszközökkel és bárkivel sztmben is. Jel-
szavunk lesz — mint Kölcsey mondta — .Küz-
deni és győzni tanulj, kell küzdeni és győzni 
hazádért". Isten minket ugy segéljen! ! ! . . . 

Gyümölcstermelés! 
Nálunk csak a „többtermelés" kifejezése 

örvend közkeletnek, de tényleg alig teszünk 
valamit, ami annak tartómat adna. Ezért üdvöz-
löm örömmel, hogy végre valahára megmozdult 
a gyümölcstermelők egy része és immár komoly 
cselekedettel igyekszik megvalósítani egy intéz-
ményt, mely alkalmas arra, hogy gyümölcseinket 
jobban értékesíthessük. Oyümölcsérés idején 
valósággal ellepik városunkat a közvetítők és 

' részint a gyümöcs eltevésére alkalmas hely hiánya, 
részint a korán érő gyümölcsnek fel nem dolgoz-
hatása miatt potom pénzen vásárolják össze és 
viszik ki sokkal többet érő gyümölcseinket. 

Városunk előkelő polgárai közül már régeb 
ben és többen érezték, hogy a kőszegi gyümölcs 
értékesítése minden rendszer nélkül történik, 
akartak is segiteni a bajon, de a minden szép 
és nemes törekvésnek megölője — a pénzhiány 
miatt semmit sem tehettek. Üdvözlöm azokat, 
akik most pénzáldozatot nem sajnálva, meg-
alakítják a gyümölcsértékesitő és központi szesz-
főző szövetkezetet. 

Ez az jntézmény igenis alkalmas arra, hogy 
gyümölcseink több értékét magunk élvezhessük, 
mert ha ezidőszerint a gyümölcs teleltetésével és 
konzerválásával nem is akar foglalkozni a szövet-
kezet mégis megtette az első lépést annak meg-
valósítására azáltal, hogy a célnak könnyebben 
megvalósítható részét, a szeszfőzést tényleg meg-
kezdi már az idén. A lépésről-lépésre való hala-
dás biztosabb alapot is nyújt a fejlődéshez. 

Ma alakul meg ezen szövetkezet közel egy 
millió alaptőkével, a rendelkezésre álló erővel 
megvalósulás állapotába jut a kitűzött cél és a 
vezetésre vállalkozó egyénekben kellő erőt is 
látok ezen intézmény fejlesztéséhez. 

Igaz, hogy az ezer koronás üzletrész összege 
magasnak látszik, de ez ne ijesszen vissza egy 
termelőt se a csatlakozástól, mert ezen összeg 
a mai pénzügyi viszonyok között a valóságban 
igen csekély; a vállalkozáshoz ma milliók kelle-
nek, azt kis összeggel nehéz összehozni. 

Igaz az is, hogy az üzletrész után a szövet-
kezet nem igér több osztalékot, mint legfeljebb 
5%-ot, de hiszen nem is itt van az értéke ezen 
szövetkezetnek, hanem főképpen abban, hogy a 
termelő gyümölcsét itt helyben drágábban adhatja 
és abban, hogy a szövetkezet gyártmányait a 
tagok olcsóbban kaphatják. 

A szövetkezeti forma ugyan nehézkésnek 
mutatkozik, de mégis az összes öntuditos ter-
melőknek ez a társasági forma felel meg a leg-
jobban, aminek oka az is, hogy a szövetkezési 
forma felé hajlik a gazdasági élet ily alakulása. 
Az élet megmutatja mi a hiba és azon javit is. 
A szövetkezés főhibáját azzal lehetne kifejezni, 
hogy sok szakács elsózza a levest. Nos ezen a 
főhibán ugy lehet segiteni, hogy egy szűkebb 
körű bizottság vezetésében és ténykedésében 
nyugosznak meg a tagok. Amit meg is tehetnek, 
mert hiszen ezen bizottság erkölcsileg is, anya-
gilag is felelősségre vonható. Fontos csak az, 
hogy oly egyének állitassanak az ügy vezetésére, 
akik céltudatosan akarnak és tudnak is vezetni 
és akikben magukban is megvan a felelőssúg 
érzete is, vagyoni képesség is. 

Tudomásom szerint az alapítók jól szemel-
ték ki a szövetkezet vezéreit, megadhatjuk nekik 
a bizalmat annál is inkább, mert az egész szövet-
kezezetet az egész országban jól ismert és hasz-
nosan működő „F r u k t u s z- pártfogása alá 
helyezték. 

Ne késlekedjünk 1 Ha csak lehet minden 
gyümölcstermelő és ezek szellemi vezetői is lép-
jenek be a gyümölcsértékesitő és központi szesz-
főző szövetkezet tagjai sorába! Ezen intézmény 
Kőszegen nemcsak hiányt pótló, hanem hasznos 
is a polgároknak is, nemzetünknek is! 

Hegedf is J á n o s dr . 

Hirdetmények. 
Az iparos'anonciskohi beiratások szept. 

hó 1. és 2 án este 6—7 óráig lesznek a tanonc-
iskolái rajzteremben. A tanítás szept. 4-én kez-
dődik. Beiratáskor minden tanonc után 20 kor. 
tandíj fizetendő. Felhivatnak a tano'ictartó 
iparosmesterek ós kereskedők, hogy tanoncaikat 
feltétlenül beírassák. 

Közhírré teszom, hogy az 1921—1923 évre 
kivetett italmérési ent*edélyilletékük leszállítása 
iránt a szombathelyi m. kir. pénzügy igazgató-
sághoz benyújtott fellebbezéseket az italmérési 
illeték felszólamlás! bizottság Szombathelyei! 
1922. évi szeptember hó 1-én d. e. 10 órakor 
Kőfc>zegi-utca 23—25. sz. alatt levő pénzügy-
igazgatósági épület II. emelet 18. ajtó számú 
helyiségben nyilvános tárgyaláson fogja letár-
gyalni. ^ ^ ^ 

Kőszeg városánál nyugdíjazás folytán meg-
üresedett hivatalszolgai állásra ezennel pályá-
zatot hirdetek. Az állás a várostól járó fizetés-
sel, lakáspénzzel, városi ós állami segéllyel, 
családi pótlékkal, évenkénti ruházattal van 
egybekötve. Pályázótól megkíván*»tik a magyar 
és németnyelvben való jártasság. Kőszegi ille 
tőségiiek, harctéri szolgálattal birók előnyben 
részesülnek. Pályázati kérvények igazoló ok-
mányokkal felszerelve és s íjátkezüleg magyarul 
írva f. évi szeptember hó 10 ig adandók be a 
polgármesteri iktatóba. 

Közhírré teszem, hogy a törvényhatóság 
1923/1924 évi közúti költségelőirányzatát a vár-
megye közigazgatási bizottsága f. hó 9-én tar-
tott ülésében letárgyalta. A költségelőirányzat 
a vármegyei székházban levő irodaigazgatói 
helyiségbon augusztus 22-től szeptember 7-ig 
bezárólag közszemlére vau kitéve s ellene egye-
sek felszólamlással élhetnek, mely a kitételi 
idő lejárta napjáig az alispáni hivatalban Írás-
ban nyújtandó be. 

S g y o s i z á m á r a 4 k o r o n a . 



Kőszeg ós Vidéke- 19122. augusztus 27. 

Közhirré teszem, hogy a várostól bérelt 
földek haszonbére a szokásos módon folyó évi 
augusztus hó 31-ig fizpteridő Le A természet-
ben fizetendő haszonbér fejében egészséges, 
szár >z, 2*/» nál nem több idegen anyagot tar 
tclmazó szokványos buza, rozs vagy zab adandó 
le a közélelmezési hivatalnál — A szerződős 
értelmében joga van a bérlőknek a természet 
beui szolgáltatás helyett annak pénzbeni ellen 
értékét fizetni, mely a következőkben nyert 
megállapítást: 1 mm. buza 6000 kor.; 1 mm. 
rozs 5400 kor.; 1 mm. zab 6000 kor. Nyoma-
tékosan figyelmeztetem az érdekeiteket arra, 
bogy a haszonbér f. évi augusztus hó Ül ig 
kifizetendő; késedelmes befizetés esetén Ü% 
késedelmi kamat számíttatik. 

Közhirré teszem, hogy a Heitangeren levő 1 

városi földek, melyeknek bérlete folyó évben 
tejár, 3 évre bérbe fognak adatni. Elsősorban 
tekintetbe jönnek az. eddigi bérlők, kikéi fel 
hivők, hogy f. évi szeptember hó 1-től 5 éig 
személyesen jelentkezzenek a gazdasági tanácsos 
nál, ugyanakkor uj igénylők is előjegyzésbe 
vétetnek. Figyelmeztetem az eddigi bérlőket, 
hogy fenti határidőt pontosan tartsák be, mert 
ha ezen határidőt elmulasztják, ugy tekintetik, 
mint ha a bérletről lemondanának és földjük 
más igénylőnek lesz bérbeadva. 

Közhirré teszem, hogy az uj lisztjegyek a 
közélelmezési hivatalban t. ho 81 én, szeptem 
bei 1 én és 2-an csütörtök, pentek és szombaton 
valthatók ki drb.-kent 3 K. lefizetese ellenében. 

Közhirré teszem, hogy a házhely igény lök 
névjegyzéke még a mai nap folyamán a város-
háza 14. sz. szobájában közszemlére ki van téve, 
hol esetleges észrevételt k előadhatók. 

Jambrits Lajos polgármester. 

1 I 1 U E K . 
Lajosnapja alkalmaval Jambrits Lajos pol-

gármestert igen sokan kerestek fel jo kíván-
ságaikkal ugy hivatalaban, mint a lakásán. A 
dalárda letiuieiileg jelent meg nála es karner 
Frígje* karnagy vezetésével meleg óvaoióban 
részeMteitek a polgármestert Tisztviselő tarsai 
Jagus Imre városi főjegyzővel az ólén ugyan 
csak testületileg üdvözölték, mely alkulommal 
a varos ekés tollú és szavú főjegyzője szép 
beszéddel üdvözölte a polgármestert. A beszédre 
a polgármester meghatva mondott köszönetet 
és ugyancsak szeretetteljes össze>arUsra és ki-
tartó munkara hívta fel tisztviselő t4rsait. 

Szemelyi hírek. Kozma Miklós a macyar 
távirati iroda vezetője mult szombaton meglá-
togatta varosunkat, melyrő inen előnyösen 
nyilatkozott. Tarsrtsáwáb «n volt Csizmadia László 
varmegjei tőlevéltaros, a MTI szombathelyi 
knendeltsogének vtzetője is. — Dr. Éliássy 
báudor m kir. allamrendőrségi főtanácsos, a 
szombathelyi rendőrkeruleti főkapitányság veze-
tője szerdán meglátogatta a kőszegi rendőr-
kapitányságot, mely alkalommal látogatást tett 
a polgármesternél is. 

Egy hollandi újságíró Verbeck van der 
Sande látogatott el Kőszegre az elmúlt héten, 
mikor is a polgármester társaságában bejárta a 
várost és különösen a trianoni vonal iránt 
érdeklődött, mit a polgármester a helyszínén 
mutatott meg neki. Ez a világjáró újságíró már 
több hónapja tartózkodik Magyarországon és 
igen megszerette a magyarokat, ugyannvira, 
hogy már meglehetősen birja a magyar nyelvet. 
Igen tetszett neki Kőszeg varosa, melynek múltja 
iráni érdeklődött nagy szeretettel. Kőszegről a 
legjobb benyomással Sopronba távozott. 

Elöleptetesek. A vármegyei tisztviselők 
statusrendezése során Lauringer István a felső-
őri járás főszolgabirája a V I ik, Horváth Andor 
a kőszegi járás főszolgabirája a V i l ik, Laurin-
ger János dr. járási t. főorvos a V I I I ik és 
Cbernel István tb. főszolgabíró a X ik fizetési 
osztásba lépett elő. 

Eljegyzések. Flamisch Gusztáv pékmester 
polgártársunk eljegyezte özv. Lepold Samuné 
leányát, Paulát. — Kurzwell Ferenc órás el-
jegyezte Prickler Gizust Felsflkaposfőről. — 
Waldherr Ferenc állami tanitó eljegyezte Schmidt 
Frikicát, özv. Seybold Károlyné unokáját. 

Uj igazgató a sörgyárnál. A Kőszegi Ser 

főzde Részvénytársaság igazgatósága Szellinger 

Dezső volt soproni sörgyári főkönyvelőt, ügy-

vezető igazgatóvá választotta meg. Az uj igaz-

gató állasát 21 en mar el is foglalta. 

A Kath. Nőegylet kertiroulatsaga nagysze-
rűen sikerült. Ezen a nag)szabású segélyakción 
befolyt összeg meghaladja a .00.000 koronát, 
ugy hogy levonva a kiadásokat az egyletnek 
jelentékeny összeg jutott ruhabeszerzésre. Az 
egylet elnöksége leghálásabb köszönetet mond 
az* összes nemes, áldozatkész jótevőknek A 
fáradhatatlan hölgyekről is dicsérettel emléke-
zünk meg, Hausmaninger Jánosné elnöknő, 
Eitner Gusztávnó alelnöknő, Pusch Károlyné, 
Hammel Theodorné, Freyberger Jenőné, Perko 
vits Jánosné, Gratzl Gyuláné, Reményi Ferenené, 
Dohnál P., Wurst K., Mayer Károlyné, Hónai 
F., Scháffer J. , Schönbauer J , Auguszt J. , 
kiváhképp özv. Frey berger Sándornéról. Sokat 
fáradozott a Ker. Leánykör elnöknője Tauscher 
Béláné körülvéve a buzgó leányokkal. Az ügye 
sen berendezett cukrázda Frey berger Feremmé 
nek ehzmeje, nagy jövedelmet hozott. Ott s/or 
goskodott Unger Elekné, Kovács Lil ly, Kovács 
Annus, Wiedeman Mariska, Stúr Dini, Zsohar 
Gizi és Frőhlich Adoll. A legnagyobb köszönet 
illeti a fiatal urak zenekarát, atnely kitünö 
játékával, nagyban hozzájárult az ünnepely 
sikerehez. A derék főrendezőnek : Kőszegi József 
nek az egylet őszinte hálát mond, épugy Dr. 
Nagy Ebeling Miklósna*, az ő tevéKeny mukö 
dóséért és Pavetits tanár urnák, úgyszintén 
Fuchs Bandina* a tekeversenynél való segéd -
kezéséért. A felülfizetők és adakozók névsorát 
a következő számban közöljük. 

A „Kőszegi Hangya Fogyasztasi es Érteke-
sitó SiövetKezet" e hó 28 an tartotta alakuló 
gyűlését. A gyűlésen mintagy 200 tag volt 
jelen, kiket az előkészítő bizottság neveben 
Loparits R . József üdvözölt. Bemutatta a Hangya 
központ kiküldöMjet Dávid Ferenc titkárt, m.ijd 
felszólította a gyűlést, hoty válassza meg az 
elnöki t. Egyhangúlag gróf Erdődy Tamás lelt 
az elnök, aki az elnoKÍ széket elfoglalta, üdvö-
zölte a7. egybegyűlt tagokat és s^eiesköru agi 
táoiora hívta fel őket a „Hangya" ügyében. 
Dávid Ferenc képesti kiküldött ismertette az 
alapszabályokat majd a gyűlés euyhangulat; a 
következőket választotta le .z igazgatóságba: 
gróf Erdödy Tamás elnök, Loparits R. József 
ügyvezető ig.izgató h. elnoa Farkas Pál, Dömö-
tör Gyuia, Lagler János, Satímeister Ágoston, 
Stipkovits Is tván; a felügyelő bizottságba Hett-
lingei Jenő elnök Jaross István, Bffrondy Kai 
man, Mayer Károly beneésszékház tagja, Szent 
mikióssy Ottó, Pusky Gyuia, Randweg Mihály, 
Sulyok Ferenc. Itt emliijük meg, hogy az üzlet 
rész befizetések mar megindultak a Kőszegi 
Hitelszövetkezetnél. 

A Kőszegi Általános Temetkezett Segely-
agyesületbe való beiratkozások folyamatban 
vannak, a beiratkozások az ipartestületnél esz-
közöltetnek. Különös jelenség, hogy a beírat 
kozo tagok legnagyobb része a nem iparosok 
sorából kerülnek ki, az iparososztály, ugy a 
most alakítandó egyesülettől, mint minden 
hasonszőrű intézménytől távol tartja magát, 
pedig ép az ő érdekük volna leginkább, hogy 
e reájuk nézve üdvös és előnyös intéz-
mény tagjai sorába belépjenek Sokat, különös 
sen fiatalabb, 40 éven aluliakat talán félreve 
zetett a kibocsátott felhívásban kitett azon rész, 
hogy 1923. évi január 1-től fogva már csak a 
40 éven aluliak léphetnek be, ezek nagyon 
csalódnak, mert ez csak azokra vonatkozik, 
akik ezen idő után telepednek le a városban, 
mindazok pedig tekintet nélkül a korra, akik 
f. év végéig nem lépnek be, azon időn tul tnár 
nem vétetnek fel. Ezért ez uton is felkéri a 
szervező bizottság a belépni szándékozókat, hogy 
belépésüket mielőbb jelentsék be, hogy az 
alakuló közgyűlés megtartható legyen s az egye-
sület működését mielőbb megkezdhesse. 

A villamostelep alkalmazottainak bermoz-
gaima ügyében a polgármester tovább folytatja 
a tárgyalásokat. Megkereste a Ganz-cég által 
bérelt magyarországi telepeket, melyektől kimu-
tatást kér alkalmazottaik javadalmazásáról. Ezen 
kimutatások beérkezte után fogja megtenni a 
polgármester előterjesztését a cégnek. A mun-
kásság türelemmel és reménnyel várja a tár-
gyalások végeredményét. 

Léka visszacsatolasa ügyében — mint ille-

tékes helyről velünk közlik — csak augusztus 

utólsó napján döntenek végérvényesen Genfben. 

A visszacsatolás örömére Kőszeg város által 

Lékán rendezendő ünnepséget a polgármester 

szeptember 8 ikára tervezi, melynek reszletes 

programmját annak időjén falragaszon teszi 

közzé. 
Az ellatatMnok bs*zeiráta folyik most a 

városházán a kozgjülési teremben. Az össze-
írást Heehinger Ede dr. tanácsnok végzi, kit e 
háládatlan és népszerűtlen munkájáért igazán 
nem irigyelünk. A közjóléti bizottság ugyanis 
abban allapodolt meg, hogy az alapósszeiras 
eszkozlé.-e után felülvizsgálja a hatósági lisztre 
jelentkezők jegyzékét, miért is az összeírást a 
hatóságnak keil elvégeznie és bizony nehéz fel-
adat a volt 3000 ellátatlanból kevesebbet csinálni, 
mert mint ismeretes az ide vágó kormányren-
delet a keresetképesíiket, továbbá a gyári és 
ipari alkalmazottakat kizárja az ellátásból, ugy 
hogy az így ellátásra jogosultak száma kb. 
2000 személyre fog rúgni s ezek után még 
mindig marad közel 1000 ki nem elégített egyén, 
kik eddig hatósági ellátást élveztek. A polgár-
mester távirati felterjesztésben fordult a kor-
mányhoz, hogy az ellátatlanok létszámát hagy-
ják meg a tavalyi keretekben. Az össüeirásiras 
még folyik az figyelmeztetjük érdekelteket, hogy 
a jelentkezést el ne mulasszák. 

Meghalt a vasúti beleset egyik sebesültje 
Multheti számunkban megírtuk, hogy a vasút-
állomáson Fessler Antal bodega tulajdonos és 
Szajíió Gyula mozdonyvezető egy boros hordót 
akartak gőzzel kimosni, azonban a hordót a 
nagyfeszültségű gőz szétdobta, Fesslert és Szaj-
kót a kiömlő gőz összeégette. A súlyosan meg-
sebesült Fesslert haza szállították Czelldömőlkre, 
ahol szerdán sérüléseibe belehalt. A szerencsét-
lenül járt bodegás esete Czelldömölkön is nagy 
megdöbbenést váltott ki ismerőseiből. Pénteken 
temették el nagy részvét mellett. A másik 
sebesült Szajkó mozdonyvezetőt Szombathelyen 
épolják és bír szerint a javulás utján van. A 
dolog kitisztázása után mé^ mindég érthetetlen 
előttünk az a szomorú tény, hogy egy képeai 
tett mozdonyvezető a szakmájában a megköve-
telhető legelemibb tudással sem rendelkezik és 
tudatlan igában okozója less egy halálos végű 
szerencsétlenségnek. Mert hogv az egész szeren-
csétlenségnek a mozdonyvezető az okozója, az 
egyezer bizonyos. Felelőssége tudatában nem 
lett volna szabad neki megengedni gőzzel a 
hoidó kimosását s akkor nem történt volna meg 
a szerencsétlenség. 

Tűzifa kiadas. Mint lapunkban már jeleztük, 
szeptember hó folyamán a város újból ud ki 
fát a stájerh;tei vágásból. A kiadandó fa bük-
dorong és bükbotfa lesz lehetőleg h íztartáson-
kint 2 méter fa kerül kiadásra, melynek idejét 
és árát annak idején a városház tábláján és 
lapunkban is közölni fogjuk. 

A helybeli polgári fiúiskolában a magán* 
vizsgálatok írásbeli része 29 én d. u. 2 órakor 
lesz. A beiratások augusztus hó 29 , 30. és 31 én 
délelőtt 8 órakor tartatnak meg. Az iskolái év 
ünnepélyes megnyitása szeptember hó 1-én lesz. 

A helybeli sz. Domonkos rendi apácák polg. 
leányiskolájában és tanítónőképző intézeteben 
augusztus 30 án lesznek a különbözeti vizsgá-
latok délelőtt 8 - 1 2 óráig, délután 8—6 óráig. 
81-én javitóvizsgálat d. e. 8—12 ig, d. u 8—ö-ig 
Szeptember 1., 2 , és 4 én beirás d e. 8 — 12 ig, 
d. u. 3—6 ig. Tan- és beirási dij a képzőben : 
1200 K, a polg. iskolában: 700 K. 

Évnyitas a leánygimnáziumban. Bejáró tanu-
lók felvételi és javitóvizsgálatai augusztus 31-én 
reggel 8 órakor. Beiratások szeptember 1 én és 
és 2 án délelőtt 9—12 óráig. Bentlakó tanulók 
jelentkezése szeptember 4. és 5 ón d. e. 9—12-ig 
és d. u. 4—7 óráig. Bentlakó tanulók felvételi 
és javitóvizsgálatai szeptember 6 án reggel 8 
órakor. Szeptember 7-én reggel 9 órakor a tanév 
ünnepélyes megnyitása, melyre a növendékek 
hozzátartozóit és a tanügy barátait ez uton 
hivja meg as intézet. Fizetendő egész évi fel-
vételi dij oitnéu 200 K, a tandíj óvi összege a 
fűtési pótdíj beszámításával 1000 K, melynek 
fele a beiratáskor fizetendő. I. osztályos tanulók 
felvételi vizsgálati dija 40 K, különbözeti viss-
gálat dija tárgyankint 60 K. Javitóvizagálatot 
tevők tárgyankint 50 K át tartoznak fizetni 1 
intézet felszerelési alapja javára. 
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Operamuvészek hangversenye augusztus 19-én. 
Néhány lelkes tiatal műpártolónak, főleg Dr. Marton Jenő 
ügyvédnek köszönhetjük, hogy Kőszeg elsőrangú művé-
szek találkozó helyéve válik hova-tovább Alig néhány 
hete annak, hogy a budapesti kir. Opera nagytehetségű 
fiatal mezzosopranja, az itt nyaraló M. Nemethy Ella 
golo-hangversenyen gyönyörködhettünk az ö kiváló művé-
szetében, máris a niult szombaton, 19-én az Opera mű-
vészeinek egész kis gárdaja ismét a hangversenyterembe 
vonzotta a zeneert lelkesedő közönségünket. Pilinszky 
Zsigmond, az Opera első hős-tenoristája nyitotta meg a 
rendkívül gazdag és változatos műsort Az általa elő-
adott operaáriák es műdalok során meggyőződhettünk 
arról, hogy nem csak egy hivatott operaenekes, hanem 
magas színvonalú koncerténekes is áll előttünk. Erőteljes 
és mégis láj;y, magas tenorja ep oly alkalmas a pathe-
tikus drámai enekre, mint lyrai ellágyulásokra. Legna-
gyobb sikerét Leoncavallo „mattinata"-jával és a „Tosca" 
egyik áriájával érte el. — M Némethy Ellát üdvözöl-
hettük utána mint már kedves ismerősünket. Helyes 
érzés vezette, midőn ez alkalommal kizárólag a drámai 
enekre szorítkozott. Az ő hatalmas, erőteljes művészi 
egyéniségének főleg a démonikus női szerepek, a Car-
men, az „Aida"-beli egyiptomi királyleány, a Sába 
királynője és a Wagner-féle drámák hősnői felelnek meg. 
Itt bontakozik ki az ő csodalatos szépségű, egeszen 
sajatos mely színezettel zengő hangja és jellemző mimi-
kája a maga egész pompájában. Aki tőle a hires „Haba-
nerau-t, Amneris áriáját, az „Aida" 4-ik és Sába király-
nőjének nagy áriáját a 2-ik felvonás elejéről hallotta, 
azt nem csak elbűvölte énekének zenei szépségével, de 
megrendítette is a dramai kifejezés erejével. Mindezt 
betetőzte azonban egy „Walkür-beli részlettel, Brür.hilda 
csatakiáltásával a 2. felvonásból, a hires „hojotoho"-val 
Wagnernek ez egyik legmereszebb alkotasa; hogy e 
nyers, őserejii kiáltásokat mily művészi szépséggel lehet 
énekelni, ezt M. Némethy Ella mutatta meg. Nem csoda, 
hogy e számot a közönség tomboló lelkesedesere meg 
kellett ismételnie. — Mint az Ope.a-beli művész-triász 
3-ik tagja egy még egészen fiatal ballerina lépett a dobo-
góra Tompa Margit, ki Budapesten a „Mályvácska" 
balett egyik főszerepének megalkotásával tűnt fel. Itten 
Liszt 2. rhapszodiáját táncolta el stílszerűen es igazi 
magyar tempeiamentummal. Bájos volt Chopin á-moll 
valcerenek ábrázolásában is Szép jövőt jóslunk e fiatal 
tehetségnek; a közönség frenetikus tetszése követte 
minden egyes szamat, amelyek közül kettőt meg kellett 
ismételnie. — Az összes számokat Karácsonyi István, 
az Opeia nepszerú karmestere kisérte zongorán, meg 
pedig nagy rutinnal és a szakember hozzáértésével. 

A leánygimnázium igazgatosaga közli az 
érdekeltekkel, hogy az építkezés elmaiadása 
folytán helyszűke miatt az egyéves női keres-
kedelmi tanfolyan szervezése egyelőre halasz-
tást szenved. A jelentkezéskor befizetett 100 K 
felvételi dijat a nyugta felmutatása ellenében 
az intézet szeptember 1 én és 2 án d. e. 9—12 
óráig visszafizeti. Ez a halasztás nem jelenti a 
magasabb női kereskedelmi tanfolyam gondo 
latának elejtését. A még fennálló nehézségek 
leküzdóse után a tanfolyam meg fog nyílni. 

Iskolaszeki ülést tartott a rom. kath. iskola-
szék melyen hatarozatba ment, hogy az elemi 
iskolákban a beiratási dijakat 50 és 100 koro-
nara emelik fel, a szegények azonban beiratási 
dijat nem fizetnek. 

Beiratasok az ag. hitv. evang. nepiskolaban 
augusztus hó 30. és 31-én lesznek. A szülők 
vagy azok helyettesei fel kéretnek, hogy ugy 
a mindennapi mint az ismétlő iskolai tanköteles 
tanulókat személyesen elkísérjék. 

Szüreti mulatsag. A Kőszegi Sport Egylet 
október 1-én nagyszabású szüreti mulatságot 
rendez. Az előkészületek már nagyban folynak. 
A mulatság előreláthatólag jól fog sikerülni, mert 
már Kőszegen rég nem volt 6züreti mulatság. 

A2 özkut igen szép ós regényes helye a 
vároBi erdők Olmód község felé eső részének 
és e helyet kitűnő ivóvize miatt is igen szívesen 
keresik fel a kirándulók. A polgármester tervbe 
•ette, hogy mint a stájerházi kutat, az őzkutat 
is eementburkolattal befedeti és néhány padot 
készíttet a kiránduló helyen. 

Palyázat hivatalszolgai állásra. A polgár 
mester pályáza-ot hirdpt a városnál üresedésbe 
jött hivatalszolgai állásra. A pályázati feltételek 
a városi hirdetmények rovatában olvashatók, 
mely szeriní a pályázati kórvények szeptember 
hó 10 ig adandók be a polgármesteri hivatalban. 

A rokkantak felülvizsgalasa, a járásban 
az elmúlt héten befejeződött, Kőszeg városában 
is kezdetét veszi a napokban. Az idevágó elő-
készületek már megtétettek. 

SefitsUnk rokkantjainkon, hadiözvegyein-
ken és hadiárváinkon felírású gyüjtőivvel jár 
nak ma és holnap városunkban rokkantak és 
hadiözvegyek, bogy u háborúnak keresetkép-
p e n áldozata irészére némi természetbeni és 
pénzbeli adományt gyűjtsenek. Segítsünk 1 S« 
Kitsünk letörölni a férjeket és apákat sirató 
özvegyek és árvák könnyeit I Könyörüljünk 
fokkantjainkon, kik érettünk szenvedtek és óldoi-
tak legtöbbet f 

Az országos központ i á rv i zsgá ló b izot tság a 
vendéglökben, kávéházakban es egyéb nyilvános jellegű 
étkezési üzemekben az etelek es italok kiszolgáltatásáról 
uj rendeletet adott ki. A rendelet, mely a „Budapesti 
Közlöny" 192-ik szamaban jelent meg, a következő főbb 
rendelkezéseket tartalmazza: A vendéglőket, kávéháza-
kat három csoportra ossza es pedig: aj, b) es c csopor-
tokra, az alkalmazottak száma szerint. Az a) csoportba 
tartoznak azok az üzemek, amelyek legalábn 35 alkal-
mazottat tartanak, (irodai éttermi szakképzett alkalmazott, 
konyha- és egyeb szegéd-személyzettel együtt). A b) 
csoportba azok az üzemek tartoznak, melyek' sem az a), 
sem a c) csoportba nem sorozhatok. Á c) csoportba 
pedig azok az üzemek tartoznak, melyek csak ó vagy 
ennél is kevesebb szakképzett alkalmazottat tartanak, 
(ide nem ertve a segédszenielyzetel) vagy pedig ahol 
maga a tulajdonos és hozzátartozói látják el az üzemet. 
Minden nyilvános jellegű étkezési üzem tulajdonosa 
köteles naponkent az étkezéshez étlapot kiállítani, melyen 
fel kell tüntetni annak a csoportnak a megjelölését, 
amelybe az üzem tartozik, a tulajdonos nevét, h kiszol-
gálás napját, valamint az összes ételek és italok árát. 
Az étlapot feltűnő helyen ki kell függeszteni, ugy hogy 
az mar a helyiségbe való belépes előtt is könnyen 
olvasható legyen. Az árlapon kitüntetett árakhoz pótdijat 
semmiféle cimen hozzászámítani nem szabad. Azoknak 
az eteleknek a rendelésenél, amelyeknek az ára az étlapon 
ki nem tüntethető, a fogyasztót azok áráról előzetesen 
kell tájékoztatni, vagy azok árat a tálra helyezett cédulán 
könnyen olvashatóan jelezni kell. Az elfogyasztott ételek 
és italok áráról számolólapot kell adni és a fogyasztó 
kívánságára tetelenkent az ételek es italok arát is ki 
kell tüntetni. Ugy a déli, mint az esti étkezési időben 
kötelesek üres főzeléket, valamint főzeleket feltéttel is 
kiszolgálni. Attól az Időponttól, amikor az üres vagy 
feltétes főzelék elfogyott, bárminemű húsételt — szár-
nyas és hal kivetelevel — kiszolgálni tilos. Üres leves 
csak a rendelő kivánságara szolgálható fel A rendelet 
mar eletbe lepett s az a vendéglős, ki a rendelkezést 
megszegi vagy kijátsza, hat hónapig terjedhető elzárással, 
valamint 2000 korona büntetessel büntethető. 

Országos vasar marhavásárral egybekötve 
lesz Kőszegen f. évi szeptember 4.-én. 

Felhívás rendőri szolgalatra való jelentke-
zesre. A belügyminiszter felhívást bocsátott ki, 
melyben felhívja mindazokat, kik a rendőri 
pályára kedvet éreznek, jelentkezzenek szolgálat 
tételre. Rendőr lehet minden magyar állam-
polgár, aki : a 21- életévét betöltötte, katona 
volt, magyarul ir és olvas, testileg ép és egész-
séges, büntetlen előéletű, jó erkölcsi magavise-
letű ós a ház ihoz hűséges volt. A rendőr illet 
ménye a szolgálat első két hónapjában évi 
10.800 K, harmadik hónapjától évi 12.000 K, 
hetedik hónapjatói 13.200 K, második évétől 
evi 14 400 K, 3 - 5 ik évére 20.400 K, hatodik 
évére 21000 K. A hetedik évében a rendőr 
rendőrőrmesterré, a kilencedik évében törzs-
őrmesterré, a tizedik évében p» dig főtörzsőrmee-
térré lép elő és fizetése 2Ö.200 K-ra emelkedik. 
Ki'p a rendőr ezenkívül rendőri pótdíjat is, 
mely fokozatosan 3420 K-ra emelkedik, kap 
továbbá ideiglenes drágasági potdijat, lakáspénzt 
és lakáspénzpotlekot, a nős rendőrök a feleség 
és a gyermekek uUn családi potlékot, saját 
reszére természetben teljesen ui«yeues felsőruhát, 
lábbelit ós fehérneműt. Ha ot évi szolgálat után 
szolgálat képtelén né válik, élete fogytáig nyug-
dijai, rövidebb szolgalat esetén végkielégítést 
kap. Je.entkezni lehet iteombalholyen minden 
hónap 12 en és 28-án, ha ezek a japok vasár-
napra esnek 11 en es 27 én a kerületi kapitány-
sasnál. A belépők hat évi szolgálatra kötelezik 
magukat, ebbe a szolgálati időbe azonban a 
katonai és csendőri szolgálatból három év be 
lesz számítva. Azt hisszük, bogy a belügy-
miniszter ezeu felhívásának meg lesz a kellő 
eredménye és többen jelentkeznek rendőri 
palyára. Az itt feltüntetett szép fizetések biztos 
megélhetést nyújtanak a jelentkezőknek, azon-
kívül a hazának is szolgálatot tesznek azzal, 
hogy a megtépett, a mindenéből kifosztott 
ceonka hazan* rendjén örködnek, nehogy — 
mint a múltban — sötétlelkü kalandorok és 
vörös csirkefogók prédája lehessen ez az ország. 

A kőszegi főiskolai hallgatók csoportja f. hó 
28-án azaz héttőn délután 6 órakor a Város-
háza tanácstermében rendes taggyűlést tart. 
Az elnökség kéri a tagok pontos megjelenését. 
Tárgysorozat: Könyv- és egyéb segelyezések 
ugye, tájékoztatás az egyetemre való beirat 
kozásról, elszámolás a mulatságról stb. A tagok 
kéretnek, hogy % ad iv papírra irják fel milyen 
könyv van náluk és melyekre van még szükségük. 

Farkatkutyát topott. Francsics Kálmán 
nagyasszonyfai fiatal ember még a rault óv 
december havában ellopta Hausmaningor Károly 
uy. ezredes farkaskutyáját. A szombathelyi 
törvényszék ezen teltéért most vonta felelősségre 
a magáról megfeledkezett fiatal embert és 4000 
korona pénzbüntetésre itelte ef. 

A Kőszegi Szeszfőző és Gyümőlcsertekesitö 
Szövetkezetbe belépni óhujtók az aláírási ivet 
dr. Hegedűs János ügyvéd irodájában alá-
írhatják. 

Megdrágult a péksütemeny. A kőszegi pékek 
tekintettel a magas lisztárakra elhatározták, 
hogy mától azaz vasárnaptól kezdve a süte-
mények árát 6 koronára emelik fel. 

Letartoztatott hadsereg gyalazo. Drescher 
Mihály helybeli kőmivest a rendőrség a nem-
zeti hadsereg gyalázása miatt letartóztatta és 
átadta u szombathelyi kir. ügyészségnek. 

Lefülelt árdrágító. Takács Józsefné bozsok 
asszony a szombathelyi piacon a turó literjét 
40 korona helyett 50 koronáért árulta a maxi-
mális áron felül. Az árdrágító asszonyt előállí-
tották a rendőrségen, ahonnan az ügyet áttették 
az ügyészséghez. 

Taialt taryyak. Egy női szalmakalap és 
egy barna nádbot találtatott. Igazolt tulajdonosa 
a rendőrségen átveheti. 

F i g ye lmez t e t e s ! A Kőszegi Hegyközség 
választmánya figyelmezteti a kiránduló közön-
séget, hogy a főutakról letérni, a gyümölcsö-
sökben és szőlőkben járni, gyümölcsöt szedni 
vagy letépni szigorúan tilos. A tilalmat meg-
szegek ellen az igazolvánnyal ellátott hegyőrök 
minden rendelkezésre álló törvényes eszközzel 
fognak eljárni. A Hegyközség választmánya. 

Borzalmas tűzvész Nemetzsidanyban. Hétfőn 
délután fél 1 órakor telefonon jelentették a 
kőszegi tűzoltóknak, hogy Németzsidányban tűz 
ütött ki. Hatalmas füstgwmolyag jelezte, hogy 
nagyobb tűzvész pusztít. A kőszegi tűzoltóság 
Marton Károly főparancsnok és gróf Erdődy 
Tamás alparancsnok vezetésével, ket fecskeu-
dővel azonnal elindultak a tűzvész színhelyére. 
A tűz oly rohamosan terjedt, hogy délután 1 
órára már az egész déli front teljesen leégett. 
A környékbeli tüzoltok 21 fecskendŐv» 1 óriási 
erőleszitéssei láttak az oltáshoz, amit szurnyeu 
megnehezített az az átkozott körülmény, hogy 
nem volt víz és igy a tűzoltók csak a tűz 
lokalizaiásáratörekedhettek Világos nappal lévén, 
az é«ő házakból idejekorán sikerült a jószágokat 
kiterelni, ugy hogy csak egyetlenegy sertés 
pusztult el a lángok közt. N igyon sok ingó-
ságot is megmentettek. 27 h iz és 22 pajta 
azont í leégett, rengeteg gabonával és takar-
mánnyal. Délután 6 óra tájban a tűzoltók el-
hagyták a tűz színhelyét. A cs^pregi csendőrök 
azonnal vizsgálatot indítottak a tűz okának 
kiderítésére. Meirál!apit'»tták, hogy a vendéglő 
gazdasági, hátsó épületeiben keletkezett a tűz, 
pontosan nem lehet tudni hogyan, de biztosra 
veszik, hogy a korcsmában tartózkodó ittas 
emberek vigyázatlanságából. A csepregi járási 
főszolgabíró gyűjtési akciót rndit a tüzkarosul-
tak fel segítésére, akik közül sokat teljesen 
koldussá tett a katasztrófa. A végzetes tűzesetet 
még tragikusabbá teszi az a körülmény, hogy 
egy évvel ezelőtt, 1921. augusztus hó elsején 
Horvátzsidányban, Németzsidány testvér közsé-
gében, itt is a korcsmából kiindulva, pusztított 
a vörös kakas. Akkor eugyel több: 28 ház 
égett le és 3 emberélet és rengeteg állat is 
bennpusztult a lángokban és 7 millió koronán 
felül volt a kár. A kármegállapitó bizottság 
szerdán kiszállt a helyszínére, hogy a tűzvész 
által okozott kárt megállapítsa 

Anyakönyvi kivonat az elmúlt hétről. Szü le-
t é s e k : Ederits János—Sehönfeld Teréz : Károly 
ág. ev. Kappel Gusztáv—Varga Anna : Karo-
lina ág. ev. Bauer Antal—Krötzl Anna : Margit 
r. k. H a l á l o z á s o k : Scheck János 8 hóna-
pos, tuberkolozis. Césár Oyuláné 27 éves, tüdő-
vész. Németh Margit 13 hónapos, influenza. 
Töpfer Lajos 66 éves, szívbillentyű elégtelenség. 
Ederits Károly 6 napos, merevgörcs. Zárka 
Imre 76 éves, agyvérzés. 

Elveszett ezüst melltü, saskarmot ábrázol, 
értéktelen, de elhalt anyjától való emlék. — 
Megtaláló a kiadóban adja le '200 kor. jutalom 
ellenében. 

Jól főző mindenes szakácsnő Győrbe keres-
tetik. Jelentkezés: Dr. Steiner Vizgyógyintézet. 

Saját ktitesü női és gyermek harisnyák, 
férfi soknik a legfinomabb minőségben állan-
dóan raktáron. Békebeli anyagokbol köt és fe|el 

Filipp, harisnyakötőde Szombathely, Széli Kál-
mán utca 6. szám. 



A „Máv . Ha l adás " Kőszegen. Vasarnap délután 
élvezetes m rközést nézhet vé^i^ a sportotkedveló kö-
zönség A szombathelyi „ M á v " első csapata jön el hoz-
zánk. ho^y szép játékával gyönyörködtesse a kőszegie-
ket és összemérje erejet a Kőszegi Sport Egylet csapa-
tával. A szombathelyi csapatot nem kell külön dicsérni. 
Aki figyelemmel kisérte a sporteseményeket az tudja azt, 
hogy a vasutasok csapata egyike a dunántuli legjobb csa-
patoknak Az idei szezonban is már gyönyörű eredme-
nyeket ért el. azért a kőszegi fiuknak jól bele kell fe-
küdni a játékba hogy valami eredményt elérhessenek. A 
vendégcsapata következő összeállításban játszik : Koczor, 
Rozman—Marth, Schrancz Nemet Koszogovits. Gabro-
sek—Kertesz Csiszár-Tolnai—Mészáros Tartalék: Dé-
nes A mérkőzést Kecsmár (Sz.tk) szövetségi b tró vezeti. 
A kőszegi csapat a legutóbbi összeállításban veszi fel a 
küzdelmet, s ha győzelemre nem is számíthat az erős 
csapattal szemben, legalább kiizdeni fog, hogy fair játé-
kával biztosítva a közönség további jóindulatai és még 
több sportbarátot szerezzen a testet és lelket nemesítő 
sportnak Mi bizunk csapatunkban, hogy ezúttal is meg-
állja a helyet. A mérkőzés d u. 5 órakor kezdődik. Itt 
említjük meg hogy a vendégcsapattal érkeznek meg 
a dunántuli alosztály megbízottai is, kik megvannak 
bizva a pálya hitelesítése vei, hogy a bajnoki mérkőzé-
sek is rendben lebonyolíthatók legyenek. 

wtwm^m 
TVj T4 

Eíle&tro B i o s k o p 
a „Mulató" nagytermében. 

Műsor : Vasarnap, augusztus ho 2 7 . - é n : 

Hétszáz m szerelem 
Fantasztikus történet eg> előjáték és 6 
l el vonásban A főszerepben SMOLOVA 

SYB ILL és LUKÁCS I'ÁL. 

Kőszeg és Vidéke 1922. augusztus 27 

Jíét tanonc felvétetik 
Kosztot kapnak. Cim a kiadóhivatalban. 

62/1J22 végrh. sz. 

X r v e r é a i h i r d e t m é n y . 

Alulírott bírósági végrehajtó esennel köz-
hírré teszi, hogy a kőszegi járásbíróságnak 1922 
évi P. 332/922. számú vég'.és következtében 
Dr. Kopfstein Lipót ügyvéd által képviselt özv. 
Schmidt Károlyné javára 6400 K. s jár. erejéig 
192? évi május hó 30 án foganatosított kielégí-
tési végrehajtás utján le és felülfoglalt és 
73920 kor. becsült következő ingóságok, u. m. 
szekér, üzletberendezés, ékszer, lovak stb. nyíl 
vános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek fenti tőkekövetelés és a 
bíróilag már megállapított költségek erejéig 
Kőszegen leendő megtartására 

1922. évi szeptember hó l-ik napjának 
délutáni 3 órája 

határidőül kitüzetik és az ingóságok készpénz-
fizetés mellett a legtöbbet ig^rfínek, szükség 
esetén becsáron alul is el fog adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingósátro 
kat mások is le és felulfoglaltatták s azokra 
kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés 
az 1881 évi LX . t. c. 120. § a értelmében ezek 
javára is elrendeltetik 

Kelt Kőszeg, 1922 évi julius hó 29. napján. 

K i s s I C á l n i n n 
kir. bir. végrehajtó. 

B Ö W f c f l E í j 'daság i e p ü l e t e k , g y á r a k 
j m u u ^ m . j; , / i A l i Y ; 0 K BEFEDÉSÉRE ÉS RÉGI 

^ r ^ i T ' ^ t » 1IM TJELVTETÖK ÁTFEDÉSERí A 
LEGALK.MM ASAft B 

í ^ l i p É Kapható: L A U R I N G E R E L E K 
k * . . 1 ' yaskereskedőné l Kőszeg . 

fJTrT *> --y^Rrv'-pí*.',-^-; ••Mríj 
I[f rntf-^i .* ••'.-•,••-.»,. »-.. .. Jm.-y.Sj 

1 -V •'•'ll»-|'l ' '-Í ' f aiK-NvíJlj 

3íá z- és kerteladás. 
Városház utca 3 számú Tomp ek-féle ház ós 
a Tompeek-féle 2010 négyszögöl kiterjedésű 
gyümölcsös a I inge Schützengraben dűlőben 
nálam el.idó. Dr. Szovják Hugó ügyvéd Kőszeg. 

3gen jó fejőstehén 
eladó. Cim a kiadóhivatalban. 

Házárverés. 
Az Intezflt utca 6 szamu földszintes ház 

udvarral irodámban szeptember hó 3-án d. e. 
J1 órakor árver'sen el lesz adva. 

Az érverési feltételek irodámban megtud-

hatók. Dr. Szovják Hugó ügyvéd, Egy keveset használt 

varrógép eladó. 
Citn a kiadóhivatalban. 

Keresek bérletbe 

l—2 hold szántóföldet. 
Cim megtudható a kiadóhivatalban. 

S z á n t ó e l f i d i i s . 
Párti Gyula tulajdonát képező 1 h. 
58 [J-öl kiterjedésű szántó a rövid I 
gubaht gyen és 1246 Q-öl kiterjedésű 
szántó a csói útnál szabad kézből eladó.1 

Dr. Szovják Hugó ügyvéd Kőszeg.. 

A z o n l K a * i a s * * o i i a v 

ki ugorkáit és főzelékeit jól és tartósan akarj i 

konzerválni, vásárol- ^ f c m ú 

jon kitunrt minőségű ^ v ® ^ • 

B R A D E R és T R E M M E L cégnél Kőszeg, 

Király-ut 9. szám alatt. (Kiss mészáros.) 

Mindenféle használt Gvegeket 

legmagasabb áron veszünk. 

bőrszép i t ő és r áncmentes l t ö h a t á s á r ó l m á r 
30 éve ismeretes a Dr . J U T A S S Y-K R É M 
(Kozmet ikus kenőcs. ) Nappa l r a száraz , é j je l re 
zsíros. Kapha t ó szaküz le tekben vagy u t ánvé t 
mel lett Dr. Jutassy Kozmet i ka i Gyógyintéze-
tében, Budapest , Kossuth Lajos-utca 4 . s z ám . 

Minden egyéb Mépséghlbáról tájékoztató füzet és árjegyzék Ingyen 

A n y a r o z s o t , ö k ö r -

f a r k k á r ó v i r á ^ o t 

és mindenfé le g y ó g y n ö v é -
nyeket a legmagasabb áron 
veszünk. Pantodróg Magyar 
Gyógynövénygyár Budapest, 

V I I I . , Hnt-oa* ufen I 3. nxáia. 

Fazsindely, 
Épületfa, 

Deszka-léc, 
Tőzeg, 

mesz es cement, 
Trifaili 

Poroszszén 
es kovácsszen 

kapható F rank i La josná l Kőszeg, 

Kossuth Lajos utca 21. szára alatt. 

Nyomatott Hónai és Pandúr könyvnyomdájában Kőszegen 
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03 1922. végreh. sz. 

Árverési hirdetmény. 
Alulírott bírósági végrehajtó ezennel köz-

hirré teszi, hegy a kőszegi kir. járásbíróságnak 
1922.évi P. 333/922 szánra 'végzése következté-
ben dr. Kopfstein Lipót ügyvéd által képviselt 
özv. Schmidt Károlyné javára 10300 kor. s jár. 
erejéig 1922. évi május hó 29 én foganatosított 
kielégítési végrehajtás utján le- és felülfoglalt 
és 73920 koronára becsült következő ingóságok, i 
u. m.: egy szekér, ókszer, üzleti berendezési 
lovak stb. nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a fenti tőkekövetelés és j 
bíróilag már megállapított járulékai erejéig,1 

Kőszegen Ipendő megtartására 

1922. evi szeptember hó l-ik napjának 
délutáni 3 órája 

haléridőül kitüzetik és ahhoz a venni szándé-
kozok ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, 
hot:y az érintett ingóságok az 1881. évi LX . t.-e. 
107. és 108 § ai értelmében készpénzfizetés 
mellett a legtöbbet ígérőnek, szükség esetén 
becsárun alul is el fognak adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le és felülfoglaltatták s azokra kielé-
gítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. 
évi LX . t. c. 120. § a értelmében ezek javára 
is elrendeltetik. 

Kelt Kőszeg, 1922 évi julius hó 29. napján. 

1ÜMN l i i i l i n á i i 

kir. bir. végrehajtó. 

M. kir á l l a m r c n d ő r t é g kőszeg i k a p i t á n y s á g a . ^ Á 

630 1922. k ihg . s zám . 

Á l t V E K É S l I I I R D E T H É M Y 
Közhirré teszem, hogy a fenti kihágási számú ügyben, ismeretlen 

tettestől lefoglalt, igaba fogható egy drb. fekete 2 éves, egy drb. 
sőtétpej egy és fél éves herélt cs ikó; egy drb szekér, egy pár 
lószerszám a m. kir. ál lamrendőrkapitányság alulírott rendőrbiraia altul 

a V Á R O S M A J O R B A N 1922 évi szeptember hó 2-án d. e. 
9 órakor megtartandó árveréseit, a legtöbbet ígérőnek el fog adatni. 

Az árverésen résztvevők kötelesek a kikiáltási ár 10%-át az árvetést 

vezető kezébe bánatpénzül lefizetni 

Kőszeg, 1922. évi augusztus hó 26-án, 

F A R K A S P Á L 
rendőr segédfogalmazó, mint rendőri büntető biró. 

* 1 * » I t 1 ' 
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