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ELŐFIZETÉS I ÁR egynegyed év re : 

Helyben házhoz szá l l í t va 16000 ko rona . 

V idékre pós t án 22000 ko rona . 

Kü l f ö l d re egy évre 3 do l l á r (50 szoko l ) . 

Megje len ik mh idoa vasárnap. 
Fe le lö t szerkesz tő és k i a d ó : Róna i Fr igyes . 

Szerkesztőség ós kiadóhivatal: Kőszeg, Várkör 39 st. 
TVIrf»n-ar,Hni 2S. 

ílí 'lftír wra 2000 korona. 

Hirdtttuk miliméiersoronlwuí 500 R. 

tidmifafnak. 

A magyar közgazdasági 
krizis: „termelési válság". 
A trianoni Magyarországra nehezedő sok 

súlyos probléma között is az érdeklődés homlok-
terében a közgazdasági élet krízise áll, amely 
krizis ma már mindenkire egyformán érezhetővé 
vált. Mindenki „szanálni" akarja magát és minden 
foglalkozási ág „kölcsön-akciók" sikereitől várja 
a megoldást. Ilyen körülmények között érdekes-
nek tartottuk a helyzetre vonatkozóan kérdést 
intézni a magyar közgazdasági élet egyik kiváló 
vezető férfiához, aki a múltban, a konjunktúra 
napjaiban ismételten emelte fel intő szavát a kon-
junktúra látszat-előnyeinek kihasználása ellen. 
Informátorunk a következőket mondotta munka-
társunknak : 

— A jelenlegi krizis nem egymagában álló, 
csak magyarországi tünet, hanem európai, sőt 
mondhatnám világjelenség. Most lenne esedekes 
a háború alatt elfecserelt javak pótlása és most 
kellene megfizetni a háború költségeit. Termé-
szetes, hogy ez nem történhet máról-holnapra 
akkor, amikor csaknem az összes értéktartaléko-
kat felélte az emberiség s csak egyetlen érték 
maradt meg: a szellemi és fizikai munka Ehhez 
az értékhez azonban csak ugy lehet hozzáférni, 
ha lehetségessé tesszük ezeknek a munkáknak a 
továbbfolytatását, ujravaló megkezdését. Ennek a 
felbecsülhetetlen értékű tőkenek a gyiimölcsöztel-
hetéséhez más, kisebb és könyebben mobilizál-
ható tőkék befektetésére van szükség. Ezeknek 
a megállapításával eljutottunk a mai válság helyes 
terminus technikusának meghatározásához annak 
a kijelentésével, hogy a krizis „termelési válság". 
Termelési válság pedig azért, mert a gazda nem 
tudja a földje megműveléséhez szükséges anya-
gokat és eszközöket megvásárolni, az iparos kép-
telen nyersanyagot, gépeket beszerezni, a keres-
kedő pedig nem talál piacot cikkei számára és 
a három főfoglalkozási ág szellemi és testi mun-
kásai s mi valamennyien, gyárosok, gazdák ipa-
rosok, kereskedők és szellemi foglalkozásúak, 

termelők és fogyasztók egyaránt képtelenek va-
gyunk szellemi es testi képességeink kiváltását 
életstandardunk biztosításával lehetségessé tenni. 

A minden irányba kiható válság csodasze-
reként lépten-nyomon a „.cülföldi kölcsönt" em-
legetik, Hinnék ebben a panacaeában, ha nem 
tudnám, hogy azon a külföldön, amelytől épen 
a segítséget várjuk, csaknem ugyanaz a helyzet. 
S bár ezt mindannyian egyformán sejtjük, mégis 
a külföldi hiteltől várjuk a megoldást, iparosok, 
gazdák, sőt a termelők és fogyasztók összességét 
jelentő egyes államok is. 

Bizonyos, hogy a külfölddel való hitelkap-
csolatok ujrafelvétele mellőzhetetlen és előnyös. 
Előnyös pedig főleg azért, mert jelenti a nem-
zetközi összeköttetéseknek és bizalomnak újra-
éledését. Ezért van például nagy jelentősége a 
tulajdor.képen kisösszegü magyar kölcsönnek is. 
De persze nem lehet várni azt, hogy kizárólag 
ezekkel a kölcsönökkel lehessen talpraállitani a 
gazdasági életet. 

De semmiképen sem lehet talpraállitani a 
különféle rövid lejáratú, d:á;a külföldi kölcsön-
ajánlatok felhasználásával-, amelyek csak aira 

: alkalmasak, hogy egyrészt elvonják az utánjárá-
sok tartamára az igénylőt a termelő munkától, 
másrészt a folyósítás után olyan terheket rónak 
rá, hogy a kölcsön után sralnasabb helyzetben 
van, mint volt előtte. 

Főleg vonatkozik ez a mezőgazdaságra. A 
mágy r mezfigázchság * t <^e%eh t é fi e. m tfr t esiít- i f e 
magát látszólag a háborus évek alatt. De csak 
látszólag! Mert kifelé megfizette ugyan jelzálog-
tartozásait, de óriási adósságokat csinált önma-
gával szemben, amennyiben esztendőkön át kép-

1 leien volt beszerezni az akkor talán elódázható, 
de ma égetően szükséges anyagokat, felszerelé-

I seket, eszközöket. Ezt a fartozáisát akarja most 
megfizetni a magyar mezőgazdaság, de ha ezt 
rövid lejáratú drága külföldi hitelek felhasználá-
sával akarja tenni, saját vesztébe rohanna. A 
mezőgazdasági beruházások előnyei ugyanis nem 
mutatkoznak egyszerre és olyan rövid idő alatt, 
mint amennyi idő alatt a kölcsön lejár. 

Valamivel kedvezőbb az ipar helyzete. Az 
ipar ugyanis jóval rövidebb idő alatt képes meg-
forgatni az üzemébe befektetett tőkét, de itt m ^ 
az a nehézség, hogy a produktumok értékesítése 
csaknem lehetetlen a mai viszonyok között. 

Megállapíthatjuk tehát, hogy a külföldi hi-
telektől nem várhatunk mindent, va^y 1 '.a'ább 
is nagy körültekintéssel kell eljárnunk ezen a 
téren, mert az elhamarkodottan felvett s'iivos 
feltételű kölcsön csak oktalan és végeredményben 
katasztrófális eladósodásra vezetne. A szaniláét 
tehát belülről kell kezdenünk az igények mérsék-
lésével. A feszültség enyhülése után különben, — 
amikor a lappangó tőke már belátja, hogy a 
konjunktúrák végképen elmultak — azt h.szem 
idehaza is jelentkezik annyi pénz, amennyi a ter-
melési válságot ha megszüntetni nem is fog jh 
de enyhíti majd és lassan, fokozatosan ismét 
lábraáll a ma súlyos beteg magyar közgazdaság. 

H I R D E T M É N Y E K . 
S/.őlészeti és borászati fŐf-alügveM álNl 

megtartott ellenőrzés alkalmával hiányként meg-
állapította, hogy a helybeli borkereskedők és 
vendéglősük a oortörvViy 17. § áh m előirt kö-
telezettségnek nnn tesznek eleget azaz a tér-
vénynek föld nivelésiigyi rendelettel megáll ipt-
tott ós nyomtatványban rendszeresített kivoia a 
a megjelölt helyeken kifiiggpsitve nincs. Ez 
estben a kihágísi eljá^á* hfo'yiatását mgllfl-
z itn, nfzontim Tiyoin irékosan Muivom az érde-
keheket a hiány pótlására, mert a legLözelebbi 
ellonőrzés alkalmival t apmta l t muUsztás'ok a 
törvény telj >s .szigor ival főuruk megtoroliatni. 
Ily bortörvény táblák, mii* a készlet tart, a sop-
roni szőlészeti ós borászati főfelügyelőségnél 

.rendelhetők meg. 

A gépjárművezetői igazolványok lí)25. óv 
junius végéig érvényesek. Mindazok tehU, kik. 
ezen határidőn tul is kivárni t\ gépjár niivet 
vezetni, uj igazolványt kötelesek szerezni. B^uri 
uj igazolványok — a régiek bemutatást* tnelíeU 
— 192ö j tnuír 1 tői április végéig fognak be-

a városnak Bocskay István felkelésének idejo 
alatt tanúsított ra igatartás\val A kőszegi pol-
gárok nehogy^em rokonszenveztek a felkeléssel. 

Ismerjük B.ieskay István felkelésének tör-
ténetét és városunknak Némethy Gergely ka-' 
ruc generális által való elfoglalását. Igaz csak 
rövid ideig szállták meg a hajdúk városunkat, 
de e rövid időre is szomorúsággal gondoltak 
vissza elődeink. A hajdúk városunkat nem ren-
des ostrom utján fog.alták el, hanem azáltal 
váltak uraivá, hogy Nádasdy Tamás a hajdúkat 
a hátsó vár kapun át. melyet özvegy ódosanyja 
Nádasdy Kristófnó néhány évvel azelőtt csinál-
tatott, beerosztette. A várból azután hirtelen a 
városba törtek és azokat, akik ellenállottak,le-
vágták. Nádasdy Tamás azután mint a felkelők-
nek paracsnoka (Rebellen Obrester) a hadukat 
a belvárosban a polgároknak házaiban elszálá 

[láaolta és a polgárok által eltartatta. A városi 
| kormányzást pedig reábízta valami Dien Din ié i 
nevü emberre Lócsról, ki egyúttal a városi bí-
rói tisztet is viselte. 

A hajdúk Kőszegen nem töltötték el tétlen 
idejüket, hanem Ausztriába portyáztak. Gyúj-
togatás, zsákmányolás és rablás jelezte utjukat. 
A zsákmányt Kőszegre hozták, itt maguk közt 
felosztották és lakásaikban tartogatták. Mikor 
azonban a hajdúk megtudták, hogy egy tábor 
nagy parancsnoksága alatt közeledik a császári 
had, Nádasdy Tamás titokban elillant. A többi 

felkelő is elmenekült és teljesen nyoma ve3zett, 
mintha a fold nyelte volna el őket. Még annyi 
idejük sem maradt, hogy zsákmányukat ma-
gukkal hurcolhatták volna, az mind visszama-
radt lakáslikban, melyet azután a városba Peszer 
kapitány parancsnoksága alatt bevonu'ó császári 
zsoldos had magának tartó t míg. 

Dieu Dániel volt városbíró, ki ugy mint a 
többi kuruez szinte Ausztriában értékes holmi-
kat hirácsolt össze, sehogysem nyugod itt bele, 
nogy zsákmánya, melyet volt szállásadójánál 
Tarner Mihálynál hagyott menekülésekor /ias.~«, 
a császáriak uak közébe esett. Igen értékes hol-
mik lehettek, mert utóbb mjnekülés) után 
Lócsról reklamálta azokat EJamer Mihálynál, ki 
azt izengette vissz), hogy nála semmi zsák-
mány ós ha volna, akkor jöjjön el személyesen, 
de Dien Dánielnek volt oka el nem jönni Kő 
azegre. Más eszközhöz nyúlt, mellyel az elrab-
lott tárgyakórt magát kárpótolni go"d>lta. A 
kőszegi polgárok, nem tudva azt, hogy a köz-
rend nem állott még helyre óa le nem fegyver-
zett nemesok és egyéb zsákmáuyra éhea csó-
cselék kóborol szerte azét Sopron óa Vasasa-
gyében, ismét vásárokra jártak. .Akkori időben 
a közönség az évi szükségletét a vásárokon 
szerezte be, innen magyarázható, hogy a mos-
tani vásárok a régebbi vásárok forgalmát még 
osak megsem közeliti. Hát ezen alkalomra le-
selkedett Dien Dániel Lóesoo, ki időközben 

á r a 9000 korom 

/ 

Kőszeg város polgárságának helyzete a huzi 
bekekötés után, 

Nemrég egyik polgártársnui kérdezte tőlem, 
hogy vájjon a régibb időben jobb sora volt e 
az embereknek, mint most? I lát bizony akkor 
sem volt aranyélet, különösen nem a huzi bé-
kekötés után. A gyakori háborúk, török hódolt-
ság, belviszály, mind gyengítette édes hazánkat 
szivta életrejót. Leírhatatlan nyomor, inség. sze-
génység terjedt el az országban. Tetézte az ál-
talános elégedetlenséget u császári hadaknak — 
soldateszkának — erőszaka, fosztogatása. A 
soldateszka ellen nem volt védelem. Hová is for-
dult volna a kizsarolt, kifosztott polgár oltalomért 
megtorlásért? Ki szolgáltatott volna neki elég-
tételt, mikor a azoldateszka volt az ur az or- j 
szágban? J ó sora csak ennek volt. Zsoldon ki j 
vül jutott még zsákmány, mert katonának sza | 
bad a prédázás. 

A huzi békekötés után, mely véget vetett 
Bocakay István felkelésének, 16C7 ben még ko-
rántsem állott helyre a béke ós a rend. Mielőtt 
azonban az akkori állapot egyik részletének 
megismertetésébe bocsátkoznék, elakarom mon-
dani Kőszeg városnak helyzetét a Bocakay fel-
kelés ideje alatt, mivel erre vonatkozólag nem 
teljeaen hitelea adatok jutottak eddig napfényre 
és amit elakarok mondani, öeazefügésben van 
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Cheroel Feréne Sopronmegye főispánjának szol 
gálatába lépett, hogy bosszúját a kőszegi pol 
gárokon kitölthesse. Kájuk csapolt kóborló cin-
kostársaival, midőn ezek iparcikkeikkel vásárra 
jártak, és kettőt Lícson mindenestül egy kas-
télyban fogva tartott, mig megfelelő váltság-
díjat meg nem fizetnek. Ily zsarolásban Dien 
Dániel és cinkostársai Nádasdy Tamásnak pél-
dáját követték, ki Pamer Mihály fiának szabad-
lábra helyeréseért 2 ezer tallért követelt ós 
•zen rengeteg összeget meg is kapta 

klit most? 
Kőszeg város bírája és magisztrátusa 1007 

évi szeptember hónspban instanciát nyújtóit be 
Mátyás skkor még ausztriai főherceghez, ki azt 
a magyar kai.celláriához küldötte át. A város 
PZ ins'aneiábnn nem kért egyebet, mint hogy 
Nagy György, Sopronmegyének akkori vices-
pánja kötelezze Dien Dániel lóo»i lakóst, hogy 
a fogvatartott két kőszegi polgárt szekerükkel 
éa lovaikkal azonnal btCMássa szabadlábra, a 
kőszegi polgárokat pedig Sopronmegyóben ne 
háborgassák. Hason utasítást kértek kiadni 
Szclpstey Ádám Vasmegye alispánjának is a/.on 
hoztátoldáshal, hogy a kőszegi polgár csak sa 
ját vároefcirája előtt panaszolható be és lenem 
tartóztatható idegen hatóság vagy közeg által. 

Polgártársamnak erek utáa azt válaszol-
hatom: akkor van az embereknek jobb sorsa, 
midőn van béke, jog és életbiztonaág és efelett 
«gy erős tisrtesuéges kormány őrködik, a. j . 

cseréltetni a s?ombathelyi állami rendőrség 
kapitányságánál. — A becserélét-re vonatkozó 
részletes utasítások a kőszegi államrendőrkapi 
tányság hirdt-tési tábláján kifüggesztett „Hir-
detménv"-bfl tudhatók meg. 

Dr. Halmay Gusztáv m. kir rendflrtanácBos. 

Ipartestületi közlemények. 

A budapesti Kereskedelmi és Iparkomura 
f. évi április hó 18—27 iku között nemzetközi 
vásárt rendez, ezzel egyidejűleg tartja az Or-
szágos Magyar Iparművészeti Társulat 40 éves 
fennállása alkalmából jubiláris kiállítását it-. — 
Miuián a vásár lisz'eletbeli helyi képviseletével 
az ipaitestület elnöksége megbizatot\ felkérem 
azokat, akik a vásáron kii i l i tani, vagy a vásárt 
megtekinteni óhajtják, h. gy felvilágosítás vé-
dett forduljanak a/ ipartestülethez, hol minden 
kérdésre bővebb felvilágosít is nyerhető. Azokat, 
akik kiállítani s a katalógus betűrendes cég 
mutatójába magukat felvétetni kivánjak, türgfis 
jelentkezésre hivom fel, nehogy esetleg a kata-
lógusból kimaradjanak. 

Dömö t ö r Gyula ipartestületi elnök 

H Í R E K . 
Értekezlet vo<t a városhazán kedden dél-

előtt 1Ü orakor a polgármester elnöklete alatt. 
Az értekezlet tárgya az volt, hogy a megüre-
sedett váiosi lisztviselői állásuk betöltessenek e 
vagy eihaiaszta^sék a betöltés az általános tiszt' 
újításig, melynek terminusa ezidőszerint még 
mindig ismeretlen, miután a törvényhozás erre 
vonatkozólag ntm intézkedett Az értekezleten, 
melyre a polgármester a város valamennyi kép 
viselőtestuíeti tBgját meghívta. 29 en vettek 
részt s igt n élénk tszmecí-ere indult meg. A pol-
gármester ibmertette azon álláspontját, hogy a 
válafcztábok kiírására azért történtek meg az 
intézkedések, mert a földmivelésügyi miniszter 
elrendelte az ugyancsak üresedésben levő állat 
orvoei állápnak a betöltését és így méltányos 
és igazbágop, hogy a többi állesokat is töltse 
be a város, annál is inkább, mert m«g az állat 
orvofei állásra nincs behelyettesített jelöltje a 
városnak, addig a többi állásokban már több 
év óta behelyettesített Ciaztviselők dolgoznak és 
>£7 t'gy választáson el lehet intézni az összes 
ürtsedesben levő állásoknak betöltését. A vitá-
ban résztvettek Freyíe'- Lajoe, Auguszt János, 
Szova Ferenc, dr. Hcchinger Ede, Flamisch 
Gusztáv, Sulyok Ferenc és Kincs István kép-
viselőtestületi tagok, melynek eredménye az lett, 
bogy a megjelent képviselők közül 2t>-an sza 
vaztak amellett, hogy az állásokat be kell töl 
teni éa mindössze hárman voltak ellene. Ezek 
ezerir.t tehát tisztújítás lesz a városnál február 
iió első felében és meglehet az is, hogy még 
ugyancsak ez évben meglesz az általános tiszt-

újítás is, h9 A törvényhozás az idevonatkozó 
törvényt tető alá tudja hozni, ha pedig nem, 
akkor még az idén sem lesz általános tisztújítás 
ós még az is megleh -t, hogy talán egyáltalán 
nem lesz többé választás, hanem esetleg kine-
vezés utján kerülnek a tisztvise'ők véglegesen 
állásukba. Várjuk meg hát tmelmesen, hogy 
mit hoz a jövő. 

Tüzoito tanfol>am volt d<c. 30. és 31 ón 

Szombathelyen, melyen a kőszegi tüzoltóegye-
sulet részéről Marton Károly főparancsnok és 
gróf Erdudy Tamás helyettes főparancsnok vet 
tek részt. 

A katholikua kulturestek programmjaban 

változás van. A kuruc énekek helyett dr. Szu 
nyogh X . Ferenc a magyar festőmüvészét tör-
ténetéről tart előadást 60 vetített képben be is 
mutatva a legnagyobb magyar festőművészek 
legszebb alkotasait. < 

Az ipartestület u] pénztarosa. Jesztl József 
az ipartestület eddigi pénztarosa nagy elfoglalt-
ságára s mandátumának leteltére való tekintettel • 
viselt állásáról lemondott, helyébe Hammer J á 
nos kémény8epröme8ter választatott meg. 

Megvált a városi szolgalatból Habetler Győző 

volt városi díjnok, femek helyébe a polgarmes- j 
ter a városi számvevőségtől Kovács Rezsőt ren 
delte fel, aki az árvaszéki és kihágási ügykeze-
lést fogja eiláim. 

Kuran elfaradt lelek. Nagy Kornél nyug. 
honv. ezredes 16 éves ha Nagy Frigyes, a sop 
rom reáliskolai nevelőintézet IV. évfolyamának 
növendéke volt, hétfőn délután szüleinek a la I 
kásán öngyilkos iett. A gyermek hazajött, hogy 
a karácsonyi szünidőt szülei és nővére körében 
eltoltse, a csbiádi tűzhely mellett lelki nyugal-
mat és kis pihenést találhasson. A kegyetlen 
sors nem engedte meg érzékeny lelkületének, 
hogy izeket megtalálja, csalódás érte. Foglal-
koznia kelleti a számtannal, amihez még egy 
itthonra feli dott 64 hosszú soros nehezebb né- j 
met költeményt is kellett megtanulnia. Felesi 
gázott idegzete dacára, hallgbtva apjának ismé-
telt intő szavára, elvégette, — amennyire lelki 
ereje megengedte — a tanulást, de végleg ki-
mt-iulve, nem rendelkezett mar azzal az egyen 
súllyal, amely győztesként engedte volna öt 
kikerülni a nehéz kusdeltmbőJ, megtölt, össze 
roppant. Ezek a mé yen rejlő legbensőbb ténye-
zők bírhattak airo, hogy oiy hirtelen és oiy 
elszántan nyúlt abhoz a fegyverhez, amely 
azonnal kioltotta fáradt testének kimerült lel 
két Temetése szerdán ment végbe nagy rész 
vét mellett, utolsó útjára kisérték, ahol végr* 
megtálálja majd azt a nyugalmat, amit rövid 
életében megtalálni nem tudott. 

Halalozas. Hétfőn hunyt el 80 éves korá-
ban ozv. Holéczius Tófornó szül. Schneeberger 
Alojzia végelgyengülés következtébeu. Temetése 
szerdán volt nagy részvét mellett. 

Halalozas. szerdán temették el nagy rész-
vét mellett özvegy Kupánovits Miháiyne szül. 
Krötzl Annát , városunk 83 éves oki. szülésznő-
jét. Halálát végelgyengülés okozta. 

Szeretstadomany. Horváth Lajos két zaak 
burgonyát adott a polgármesternek a szegény-
házak lakói közt való szétosztásra. A Szikviz-
gyár két millió koronát adott a tüzoltóegylet I 
részére, 1 milliót a rokkantak és hadiözvegyek 
részére, 500.000 K t a csecsemővédelem céljaira-
A helybeli zászlóaljparancsr,okság dec. 26 án 
50 szegény közölt ebédet oszlott ki. 

Cserkeszfilm a moziban Szerdán 14 én a 

helybeli moziban bemutatják a kopenhágai 
oiimpiászról készült felvételt. A bevétel a két 
helybeli csapató, melyből a Jurisich-esapat a 
rádiójának ulkotó részeit szerelné megszerezni,! 
melyet azután maguk a cserkészek csinálnak 
meg. Erre a célra felülfizetéseket szívesen fogad 
a csapat. 

Rádió előadás Csepragen. Arató István igaz 
gató és Martou Géza leánygimnáziumi tanái 
tegnap az ottani érdeklődök meghívására Csép 
regen tartoltak előadást a rádióról, ezért a leány-
gimnáziumnak a szokott radióe&tje e héten el 
marad. 

A Pulgari Kór vezetősége a Kör tagjait 
meghívja egy f. hó 17 én, szombaton este tar 
tandó ismerkedési férfi estélyre. 

U] tanitoválasztás előtt áli az ev. hitközség, 
mert mint értesülünk a megválasztott Kaposi 
Károly visszalépett ezen uj állásától. 

Vidó<i előfizetőinket tisztelettel kérjük, hogy 

az előfwetést szíveskedjenek minél előbb meg-
újítani, hogy az ezévi cimek kinyomtatás* még 
ebben a hónapban eszközölhető legyen és abból 
ki ne maradjanak. Azon előfizetők, kik a lapot 
tovább járatni nem óhajtják, írják rá a lapra 
.vissza, nem fogadom k * és adják át a levél-
hordónak. Azután pedig rendezzék hátralékos 
tartozásaikat, amennyiben ilyen volna. 

A jövi delmiacló felszólamlás! bizottság tár-

gyalásai január hó 14 én, szerdán veszik kez-
detüket. Ugy tudjuk, hogy az első tárgyalási 
napra a meghívók már kimentek. Ezúton is fel-
hívjuk nz érdekeltek figyelmét arra, hogy a tár-
gyalásokra készüijeuetc elő és esetlege* bizonyí-
tékaikat vigyék raaguikal a tárgyalásra. 

Táncmulatság. A kőszegi Zenepártolók fúvós 
zenekara ma esle 8 órai kezdettel nyilvános 
táncmulatságot tart. Belépődíj 16.000 korona. 

A városi tisztviselői adásokra ez év február 

3 ig kell benyújtani a pályázati kérvényeket. 
Az állatorvosi állás pályázati határideje január 
20-án lejár. Szinte természetednek találjuk, hogy 
egy Kis korteshullám vonul végig a városon é6 
akadnak egyesek, kik 3—4 állást is megpályáz-
nak ezou reményben, hogy egyiket csak siiterül 
elnyemiök. Pedig azt hisszük, hogy ez a kortes-
hul lám a pályázatok kiírásával el is vonult a 
város fölött, mert szintu természetesnek látszik, 
hogy a betöltendő állásoknál elsőhorban csak 
azok jöhetnek figyelembe, kik már hosszú évek 
óta betöhik ezen állást és működésük ellen ki-
fogás sem meruit fel. így hát a versengés aligha 
biztat eredménnyel, legfeljebb arra jó, hogy 
személyeskedést szítson és hiábavaló izgalmat 
keltsen. Ugy látjuk, hogy csupán az állatorvosi 
állásnál lesz esetleg szavazas, mely állásra előre-
láthatóan 4—5 en Í6 fognak pályázni. 

A Kőszegi Takarékpénztár felkéri azon rész-
vényeseket, akik az elővételi jogot nein gyako-
rolták, hogy a régi részvényeit vagy ezek he-
lyett a letéti jegyet, ideiglenes igazolványt, ide-
iglenes részvényt az uj összevont részvényekre 
mielőbb becserélni szíveskedjenek, mely alka-
lommal az esetleg szükséges töredékkiegCszitő 
darabokat nagyon előnyös árban bocsátja ren-
delkezésre, hogy mindenkinek egész részvénye 
legyen. Ez megkönnyíti a nemsokára bekövet-
kező osztalék kifizetési, de a töredék részvényes 
érdekében van még azért is, mort a töredékek 
megszüntetése végett az ilyeneknek kötelező 
beváitasa fog bekövetkezni, ez pedig nem lesz 
oly eiönyös, mint most a nagyon kedvező ki-
egészítés olerhető. 

Alarco»balt rendez a helybeli tüzoltóegylet 
f. hó 31 én szombaton este. Másnap este pedig 
legénységi lai.cmulatság lesz a Mulató összes 
termeiben. 

Müveszeti kiállítás a Vasmegyei Kultúrház-
ban. Nagy horderejű művészi kiállítás nyílik 
meg januar hóban Szombathelyen, az igazi ma-
gyar művészet bemutatásának érdekében. A 
mücsarnoK jeles mestereinek alkotásaiban lesz 
alkalma gyönyörködni Vasvármegye mfiizlésü 
közönségének. A kiállításnak másik célja aa, 
hogy letörje a vidéken a kávéházakban kép-
üzérek által rendezett kiállításokat. Ahol többé 
kevésbé műbecs nélküli selejtes képeket értéken 
felül adnak el a jóhiszemű közönségnek. Holott 
elismert híres mesterektől vásárolhatnak mű-
vészi képeket éa szobrokat a cözveiilő kereske-
dők elkerülésével. Erre ad alkalmat Daroay 
kormmyfőtanácsos zászlóbontása a Dunántui 
összes nagyobb varosaiban rendezendő művészi 
kiállításokkal. Ac elaö kiállításra szombathelyi 
kultúrházban janu »r 14—23-ig tart. A kiállítást 
dr. Tarányi Ferenc zala- éa vasvármegye főis-
pánja j tnuár 14 én, szerdán délelőtt 11 órakor 
fogja ünnepélyesen megnyitni. A kiállítás na-
ponként délelőtt 10—1, délutáu 5—7 óráig lesz 
nyitva. Belépődíj f>000 K. A befolyt összeg a 
kulturház és a múzeum céljaira fordittatik. A 
kiállító műrészek elhatározták, hogy 1 és fél-
milliót meghaladó művásáriásuál a vételár 3 
havi résfletben is fizethető, ezzei is alkalmat 
óhajtanak adni az igazi mfivészet terjesztésére. 
Melegen ajánljuk a művészi kiállítás megtekiu-
léset es pártolását. 

Letartóztatták Zsuppán István cipéssmea-
tert a zalaegerszegi hatóság megkeresésére, mert 
1922 ben Zalaegerszegen egy akkor 15.000 ko-
ronát érő kerékpárt lopott. 

3. 
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A t. olvasóközönség részére több ezer kötet 
magyar és német regény áll rendelkezésre u 
helybeli Kölcsönkönyvtárban. 

A Kalh. Legenyefl>let rrűkrdvelö gárdája 
17-én este 8 órakor, 18 án délu'án 4 és este 
8 órokor színielőadást tart. Színre kerül Than 
Gyula khcactató énekes népszinn űve „A mi 
falunk" 3 felvonásban. Helyfirak : I. hely 15, 
II. hely 10, állóhely 8 ezer korona. A díszle-
teket az elöadásrH e téren jól ismert Karner 
Nár.dor festő tervezte és festette. A vasárnapi 
színielőadás után táncmulatság iesz. Táncjegy 

10.000 korona. A zenét ugy a s/indnrabhoz mint 
a táncmulatsághoz a kőszegi vonószenekar szol 
gáltatja. 

Köszönetnyilvánítás. Özv. Kotih Lórándné 
az Erzsébet p jámolda 12 szegenyei között újév-
kor háztartési cikkeket és p.'nzt o ztott ki, mely 
lelkes adományért a szegények nevében köbzó 
nete- mond a gondnok. 

Sztpen fejitdik a kőszegi Erzsebet Szana-
tórium, atol tudvalevőleg a n unkáebiztoi-iiónak 
•annak üdü'őbetegei, jobbára a középosztály-
ból elhelyezve. A vezetőség folytonos alakiiá 
sokké' oda törekszik, hogy az ittartózkodást 
minél kért)elmetsebbé tegye. De szóiakoztaiá-
sukról is goi dobkedik. Ig) deeember hó folyamán 
kl i lulá6 és karácsony napján meghívott közön 
>ég előtt kitüoően sikerűit műkedvelői e lőadtok 
voilak, ameiy alkalommal a szereplő uuuiőknek 
kiv'áló alkalmat n>ujto1t hogy bebizonyítsák, 
minden sz<"p és jó iránti lelkesedni tudásukat. 
A szanatórium dísztermét megtöltő meghívott 
közönség nagyszerűen szórakozott. A karácsony 
nt j j á t pedig arra is felhasználták az üdülő be-
tegek, hegy a Kórházegjesület elnökét Kincs 
IbtváLt és főorvosát Luunnger Jánost kedves 
ui né pségben részesítették névnapjaik alkai-

mából. 

A városi képviselőtestületi tagok uj|ászer-
veieseról hoz hírt épen a Vasvármegye pénteki 
sz^ma és még csütörtöki számában erősen ke-
sereg afelett, hogy Kőszegen virilista uralom 
T«n. mert a választott képviselőtestületi tagok 
száma megfogyatkozott, miután régen nem volt 
vaiasztás. Tény az, hogy Kőszeg város, mint 
szabad királyi város, ebből a szempontból a 
törvényhatósági városokkal esik egyenlő elbánás 
a!á és azért nemcsak Kőszegen van meg ez a 
mindenesetre nem egészséges állapot, hanem 
Uiegvan ez Győrben, Sopronban, Székesfehér 
váron, Kecskeméten, Debrecenben és Szegeden 
is és azért csak várjuk meg szépen csendesen 
az erro vonatkozólag meghozandó törvényt, 
melyről a Vasvármegye pénteki száma már rész-
leteket is közölt, mert u jelenlegi állapoton sem 
a főispán, sem az alispán, sem a polgármester, 
de meg a Vasvármegye cikkírója sem változ 
tathat, hanem egyes egyedül a törvényhozás, 
melv ha békésen tud dolgozni, ugy talán ez 
évben meg is hozza az ujjászervezéei törvényt. 

Tanoncvizsgák. A kőszegi ipartestület ta-
noncvizsgálo bizottságai előtt a következő tanon-
cok tettek segédvizsgát s nyertek segédlevelet: 
Hédy Teréz nőiszabónak Kratochwill Lujza ta-
nonca k i tűnő; Haschke Hildegard nőiszabónak 
Kijak Mária és Ferencz Már ia ; Jesztl József 
•zucsnek Hafner József tanonca; Koller István 
kovácsnak Lipárt öéza tanonca, Pontyos Gyula 
mészárosnak Tóth József tanonca, Weöres Ala-
dár géplakatosnak Illés Jánoa tanonca, özvegy 
W'ölfel Károlynó bognárnak Krancz József nevű 
tanonca j ó - j ó eredménnyel. 

Hirdetmeny A külkereskedelmi statisztikai 
adatszolgáltatás újonnan szabályozó kereske-
delemügyi miniszteri rendelet értelmében 1925. 
évi január hó 1 tői kezdve a külföldről érkezett 
és oda feladott áruk statisztikai bevallásához uj 
árunyilatkozati nyomtatványokat It'ptetnek életbe 
•s ennek folytán az eddig használatban volt 
réai áiunyiiatkozati űrlapok január hó 1 tői 
kezdve a közforgalomból bevonatuak. A felek 
birtokában levő és 1925. évi január hó 1-től 
érvénytelenné vált eme pénzertékü, hivatalos 
uton előállított űrlapok minden vasúti árupénz-
tárnál legkésőbb január hó 15 ig megfelelő ér-
tékű uj űrlapért kicseréltetnok vagy készpénz-
ben beváltatnak. Erről a n. ö. közönség azzal 
figyelmeztetik, hogy január 15 ike után a szó-
ban levő árunyilatkozati ürlspok többé nem 
váltatnak be. 

Tagsági könyvet a Hangya irodában kikér 
heti mindannap délután 4—8 óráig. 

Gyümölcsfáink ellensegére és elhanyagolt-
ságára mutat 'unk ra nemrégen és annak szük-
ségét emeltük ki, hogy városunk jól felfogott 
érdeke megköveteli, hogy a nekünk annyi kárt 
okozó férgek és rovarok ellen védekeznünk kell 
és pedig nemcsak szóiványcsan, hanem közös 
erővel, minden gyümölcsösben. Gyümölcsfáinkat 
elt-ősorban a vértetü leszi tönkre, melyek ellen 
a leghatásosabban ugy védekezünk, ha a seb-
helyeket simára kivágjuk és petroleumemulsió-
val bekenjük, mely utóbbi a \értelüket megöli. 
Azonkívül leragasztjuk a sebhelyet vértetükát-
ránnyal. Ezt könnyen megteheli mindenki, csak 
be kell szereznie e két szert. Nehezebb illetve 
köl'ségesebb a szintén óriási károkat okozó 
gombák és rovarok ittasa. Hogy ezektől szaba-
dulhassunk, leginkább a gyümölcsfa karbolino-
urmnnl való permetezését lanácsolják, külön erre 
a céíra készuit permetező géppel. Értesülésünk 
szerint ily gépnek a beszerzési ára körülbelül 
800 000 korona. Miu án legfeljebb csak néhány 
gyümölcsös tulajdonos áldozna ilyen aránylag 
nagy összeget, célravezetőbbnek gondolnánk ha 
a város rendelne meg néhány ilyen gépet, be-
taníthatna a szükséghez képest néhány embert, 
kik a/után mindazoknak, kik gyümölcstermelé-
sünk nagy fontosságát kellőkép méltányolják, 
rendelkezésükre állanának. Természetesen a 
munka, használati díj és az elhasznált anyag 
árának megtérítése ellenében. Vagy karolja fel 
a hegyközség ezt az ügyet, mert végeredmény-
ben mindegy, hogy ki irányítja a munkálatokat, 
a fő az : történjék mielőbb komoly intézkedés, 
hogy gyümölcsfáinkat minél eiőbb rendbehoz 
hassuk a legolcsóbban és legegyszerűbben. Hogy 
ez azonban keresztülvihető legyen, szükséges, 
hogy hozzáértő ember, permetezőgép és a per-
metezéshez szükséges anyag kéznél legyen. 
Valószínűnek tartjuk, hogy lassacskán mindenki 
igénybo venné ezen nem drága, semmi fárad 
sagot vagy beszerzési nehézségeket nem támasztó 
berendezkedést Egykor a peronoszpóra puszii 
tásai ellen irányuió védekezéssel szemben is 
mutatkozott bizonyos ellenszenv, mig végre az 
elér', siker volt legjobb szószolója. A külföldön 
a permetezéssel nagyszerű eredményeket értek el. 

Egy kis anyakönyvi statisztika Kőszegről. 
Az elmúlt 1924 ik esztendőben Kőszegen a 
születések száma 17f>, a halálozásoké 153 volt 
és házasságot 75 en kötöttek. Ezzel szemben 
az 1923. évben született Kős;egen 194 gyermek, 
meghalt 151 egyén és házasságot 4?< an kötöttek. 
Tehát csak a házassági statisztika ked/ezőbb, 
mig a születési és halálozási, nem épen kedved 
képet nyújt. 

Sientevi zarándok ut. Értesülésünk szerint 
sok százezer zarándok Részül a világ minden 
tájáról Kómába a szent évben. Az odautazást 
egyedül a vonatok túlzsúfoltsága tenné aggá-
lyossá b éppen ezért a magyar katholikus tár-
sadalom érdekében a kongregációk, melyek a 
zarándokutak intézését és irányítását végzik — 
mint Budapestről jelentik, mexállapodást léte-
sítettek a Cosulich Triesti Tengerhajózási Tár-
saság (VII . Thököly-ut 2.) budapesti igazgató-
ságával, hogy a tavaszi olaszországi járataikra 
Trieszttől—Nápolyig a zarándokoknak 25% ked-
vezményt adnak. Ezáltal a romai zerándokutnak 
nyugalmas és zavartalan lebonyolítása biztosítva 
van, annál is inkább, mert a hajóstársaság ezekre 
az utakra hatalmas óceánjáró luxus gőzöseit 
bocsájtja rendelkezésre. 

A Pscsett elhelyezett m. kír. Erzsebet tu-
dományegyetemen a beiratkozások 1925. január 
20-tól 31 ig eszközöltetnek oly módon, hogy a* 
ideiglenesen Sopronban működő evang. hittu-
dományi kar hallgatóinak beírása január 20 tói 
23-ig, a jogi, orvosi és bölcsészeti kar haligatói-
nak beírása pedig jan. 26-tól 31 ig fog megej 
teni. Azok, akik még nem voltak ezen egyelem 
hallgatói, kérvényezés utján nyert felvételi en-
gedély alapján február 1—7 ig iratkozhatnak 
be. Ezek felvételi kérvényüket január hó 25 ig 
nyújthatják be az illetékes kar dékáni hivata 
lába. Az utólagos beiratkozás február 10 ig dé-
káni, azon tul február 18 ig bezárólag rectori 
engedéllyel végezhető. Az egyetemre való fel 
vételért, tandíjmentességért, köztisztviselői tan 
díjmentességért, menzakedvezményért ós inter 
nátusi felvitelért előterjesztendő összes kérel-
mek egy kellően felszerelt kérvénybe foglalva, 
melyhez egy felzetlap is csatolandó, az illetékes 
kar dékáni hivatalába nyújtandó b<». 

Megkerült kerékpár. Néhány hónappal es 
előtt Csánits építőmester házának kapuszinjé-

ből ellopták dr. Pallér József orvos kerékpárját. 
A napokban u véletlenség ezt a kerékpárt a 
rendőrség kezére játszotta. Egy helybeli fiatal-
ember, ki a kereket Molnár Ká lmán velemi 
születésű helybeli kocsistól kölcsönözte ki, bi-
ciklizett az utcán, <*s Ileidenreich Lajos felis-
mervén dr. PalWr kerékpárját, azonnai közölte 
ezt a közeli rendőrőrszemmel, ki a kerékpáro-
zót a kerékkel együtt bekisérte a rendőrségre,. 
Molnár ellen megindult a bűnvádi eljárás or-
gazdaság miatt. 

A „Vasvórmegye" ujevi ajándéka egy naptár. 

melynek kiosztására a kiadóhivatal beunünket 
kért fel. Minden egyes előfizető jelentkezzék a 
kiadóhivatalban, hol a naptárt átveheti. 

Talált targyak. Egy keztyü és egy bevá-
sárlókönyv találtatott. Igazolt tulajdonosi átve-
heti az államrendőrségon. 

Kerekpartolvajok Schlógl Lajos és Hernád 
Samu nemescsói lakósok Palkó Lajos vendéglős 
folyosójáról ellopták Ká lmán Géza és Schlögl 
Imro kerékpárjait 3 millió korona értékben. 
Nevezettek feljelentettet a szombathelyi kír. 
törvényszéken. 

Egymillió koronát lopott ki Pintér Istváu 
cáki lakós zsebéből Bokor Imre nagygencsi 
lakós, miért is feljelentették a szombathelyi kír. 
ügyészségnél. 

Valóságos csirkeroyo lett Koth Ferenc bo-
zsoki községi szegényből. Horváth Jánostól 3 
tyúkot, Serer Gyulánétól 1 tyúkot, Horváth 
Sándortól szintén egy tyúkot ellopctt, ezeket 
azután egy kölcsönkért háti/.sákb i teiíe ós isme-
retlen helyre szökött, hogy a pecsenyéket zavar-
talanul elfogyaszthassa A nyomozás folyamat-
bon van. 

Vásárlási könyvet (kék i cserélje ki a Hangya 
üzleteiben. 

Anyakönyvi kivonat az elmúlt három hétről 
S z ü l e t é s e k : Kohl Ant 1—Kuntner Emília : 
János r. k., Rodler József—Horváth Erzsébet-
Ntván r. k . Wurst J i nos-Scha tz l Mária: Jó-
zsef r. k., Tompok Teré; hajadon: József r. k , 
Tornaits János—Kenner Anna : János r. k ' 
Horváth József—Schlögl Jozefin: Jenő r. k j 
Szabó Is tván—L tekovits Kozália: István r. k ' 
H á z a s s á g : Vrszek Lajos—Futó Ágnes. Ha-
l á l o z á s o k : Horváth Kálmánná 59 éves, tüdő-
vész, Wagner János 04 éves, tüdővizenyő, Kizner 
Lajosné 40 éves, kizárt sérv, Xawy Frigyes 16 
éves, agyronc olás, Kandweg Ferenc 72 éves, 
tüdőgyulladás, özv. Kupanovits Miháiyné 83 éves! 
aggkór, Holeeiu*/. Tóforné 80 éves, aggkór, özv. 
Hauer Józsefné 75 éve<=, tízivbaj, Jámbor Margit 
2 hónapos, tüdőgyulladás. 

Mindenkinek fontos, hogy minél olcsóbban 
szerezze be szükségleteit. Fiiipp kötött árugya-
rában Szombathelyen a sí ját gyártmányú első-
rendű angol flórzokmk 35.000,* női harisnyák 
D M C anyagbi l 85.U00, kötött kabátok és svet-
terak 290 000, kötött mellények 195.000 koro-
nába kerülnek. 

MILLIÓ KORONÁT 
ad a 

PESTI NAPLÓ 
előfizetőinek és olvasóinak 

RÉSZLETEK 

A PESTI NAPLÓBAN . 
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• 

Kösíck ^s ^ idéke. 1925, január 11. 

A legcsudálatosabb vey>ulek. Min ién bi 
zonnyal az emberi test a legcsudálatosabb al-
kotása a terraészot vegj é«?ked'i kedvének. Annyi 
elein van benne, mint eay tökéletesen felsze-
relt cheiniai lab >ratoriur»ban, de pers/e ne-o 
külön külöa „fartá'yozva" hanem egyesítve a 
legbámulatosibb keveréssel. Mindm^kelött eb 
ben az emberi testben, ha egységül eay het-
venöt kilogramm sulyu embert vcszüuk, annyi 
értékes anyag van, mint amennyit ezerkétszáz 
darab tyuktojás sárgája és fehérje tartalmaz. 
Aztán: a normális emberi teaibjn busz kanál 
só van, ötven kockányi cukor, tiszta viz púdig 
körülbelül tiz liter De ha azért minden ned-
vességet elpárologtatnánk egy embernek a tes 
tóböl, kapt ánk kilencvennyolc köbméter világi 
tógázt és hydrogént, mely gáztömeg elég lenne 
egy akkora léghajó megtöltésére, mely 77 és 
fél kilogramm terhet e'l irna. Ezenkívül a nor 
malis emberi teltben annyi vas v^n, hogy két 
nagy szöget lehetne kovácsolni belőle; annyi 
zsir, amennyiből hét kiló gyertyát lehetne ön-
teni, annyi szén van, mint amennyi hetven 
négyszái ceruzában és annyi foszfor mint 820 
ezer szál gyufában. 

J l í ^ r l ol<*«4» ÓH j ó a f o l i l r i i e i n i k 

K I S Ö S i inoi j ) c é g n é l ? 
Budapest IV., K á r o l y - k ö r u t 30 szám. Te l e f onszám 108 -94 . 

i n e r t Ha j a t m ű h e l y é b e n k é s x l t i 
a leg jobb anyagból óa a l eg jobb munkásokka l 

Szerkesztői üzenetek. 
„Sz. L. H." A 47.nOO koronát köszönettel nyug-

tázzuk és javara irtuk, azonban bátorkodunk megemlí-
teni, hogy az évi előfizetés sg.oOO korona. 

Budapesti valuta-árfolyamok: 
Budapes t 0.0069-50 

1 aranykorona «= 17.000 pap í rkorona . 

Font Sterling 347.0 X> K, Dollár 71530 K 
Schw. frank 13 980 „ Francia frank 3884— 
Lira 3024 . Sokol 2164 — 
Dinár 1180 „ Lei 370.— 
100 osztrák K 100— Márka 17050 — 

H i v a t a l o s g a b o n a a r a k : dunántuli buz»! 
522.000 K.— Rozs 445.000 K. Takarnányárpa 
400.000 K. S rát p i 490000 K. Z tb 415 000 K 
Kukorici 275.000 K. Korpa iM">.000 K. 

Férfi zefir-ing divatmintával . . 125.000 K. 
Selyem vagy rayé-mellü ing . . 160.000 „ 
Hálóing egész hosszú 135.000 „ 
Alsónadrág hosszú 85.000 „ 
Zzebkendő 100 különböző 

mintával darabja . . . 7.000 . 

Nőiing kézi himzett vászonból . 50.000 „ 

Női hálóing batisztsifonból egész 

hosszú kézi himzelt és azsur . . 160.000 , 

2 részes készlet, ing és nadrág 170 000 K. 
Zsemper leibehen, kézimunka . 85.000 . 
Alvó és nappali pyamák mérték 
szerint, gyapjú flanellböl, divat-
szinekben 400.000 . 
Kelengye lepedővászon. 160 cm. 
széles méterje 55.000 „ 
Finom fehérnemű sifón . . . . 27.000 . 
Mindennemű vásznak , damasz tok és törü lkö-

zők gyár i á rakon kapha t ók . 

Vidék i rendeléseket utánvéttel kü l dünk . - Meg nem felelő árut k icseré lünk , vagy a pénz vissza-
ad juk . Nagyobb bevásá r l á sná l fel vasút i jegyet megtér í t ünk 

• f sütőpor, GUSTÚ vanilin cukor 
a legjobb! Gyár: BUDAPEST 
VII., Rottenbiller-utca 4t3 szám. 

Házeladás. 
Egy kertes, gazdái kodá-ra, alkalmas híz 

gazdasagi epü le t tn l nálam KLADO. 

Dr. SZOVJÁK ügyvéd. 

Gyümölcsös-árverés. 
A kőf-zegi 2516 sz. íjkvben felvett 7213/b/l. 

hr.zámu gyümölcsös a Rostauscher-dülöben 
450V, négyszögöl kiterjedésben. mely kiekoru 
Kappel Teróz és testvérei tulajdonát képeli, 

1925. evi januar ho 24-en d, u. 3 órakor 
irodámban onkentes arveresen h! lesz adva. Az 
árverési feltételek náUm megtudhatók. 

Dr. SZOVJAK HUGÓ ügvvéd. 

Kerteladás. 
A Hohonci utcában lévő 595 négyszögöl ker-

tet f. évi január 25 én d. e. 11 órakor önkéntes 
magánárverésen irodámban eladom. 

Dr. 8TUR L A J O S ügyvéd. 

Eladó 
sarokház 

a belvárosban 
Szécheny- és Ege utca sarkán. Börebb folvilá 

gositást R E C H N I T Z E R V I L M O S 
kádármesternél Szombathely, 

Nzentmárton utca 2. 

Egy 43 négyszögöles 

vágóhídi káposztás 
irodámban szabad kézből eladó. 

Dr. Schnoller ügvvéd. 

Bangó Tanintézet 
Teljes anyagi garanoia mellett készít elö vidéki 
magántanulókat is. Jegyzetek. 

Házeladás. 
Sch«y Fülöp utca 4 szám alatti ház eladó. 

Hívebb felvilágosítás Gruber Sándornál, Várkör 
56 szám wlatt. 

Tanonc felvétetik 
M U S Z L I SÁNDOR kárpitosmesternél, 

Kőszeg, Belváros. 

Hirdetmény. 
Oimód község e l 6 i j á r » í s a 630 katasz-

trális hold it kitevő községi területen gyakorol-
ható vadaszaM jogot 

1925. január ll-én d. u. 113 órakor 
Olmódon a biróházoál nyilvános \rvetvsen 1925. 
f.'brü ir 1-én kezdődő 6 é / r j haszonbérbe adja. 

Az árverési f 'ltéteí k a horvátzsidányi kor-
jegv>:ői irodában megtekinthetők. 

Olmód, 1924. december 29-én. 

Az elöljáróság. 

B e k ö l t ö z h e t ő h á z és két 
k á p o s z t á s e l a d ó V á r k ö r 44 . 

Kőszeg. 

Mindazoknak, akik felejthetetlen drága ha-
lottunk temetésén resztvettek, annak koporsó-
ját virágokkal elhalmozták és mélységes fáj-
dalmunkat enyhíteni igyekeztek, ezúton mon-
dunk hálás köszönetet. 

Nektek pedig kis gyermekek, akik szintén 
oly nagy szamban megjelentetek, hog> drága 
halottunkat utolsó útjára kisérjétek, elsősorban 
ennek nevében mondunk köszönetet. Tiszta lel-
ketek sugallata volt, hogy bucsut vegyetek a 
titeket mindenkor szerető kis barátotoktól, a 
sir szélén oly kedvesen elhangzott imátokkal, 
felejthetetlen, drága kis halottunk lelkének csakis 
igaz örömet szereztetek. 

A Mindenható aldása iegven ezért jutalmatok! 

Kőszeg, 1H25. januar hó 10-én. 

Nagy Kornél nyűg. ezredes 

és csa l ád j a . 

Köszöne tny i l ván í t ás . 

Mindazoknak, kik szeretett anya, anyós, 
nagyanya és rokonunk 

özv. Rupánovits Mihályné 
szül. Krötzl Anna 

elhunyta alkalmával jóleső részvétüket nyilvá-
nították, valamint azoknak, kik drága halottun-
kat utolsó útjára elkisérték, nemkülönben a 
koszorú és virágadományokért, kiváltképen 
a helybeli honv. altiszti kar jelenléteért ezúton 
inond hálás köszönetet 

Kőszeg, 1925. január 8. 
a gyászo l ó csa lád . 

G r X J T H V I L M O S 

fa-, csont- es diszmuesztergalyos-mühelye 
Szombathely, Kossuth Lajos ucci 19. sz. 
Készit karácsonyi a j á ndéknak megfe le lő tár-
gyakat , minden e szakmába vágó munkákat úgy-
mint facsillárokat, villamos állólámpát selyem er-
nyővel, virágállványt, függöny-, kotta-, zongora-
széket, hordócsapot, billiárddákót és golyót, kugli-

babát, külföldi Lignumsanctum-golyót. 

BUDAPESTI 

NEMZ tiTKÖSI 

VÁSÁR 

1025. 
Á P R I L I S 1 8 — 2 7 - i g . 

Rendezi a 

BUDAPEST I K E R E S K E D E L M I KS 

I P A R K A M A R A . 

K 'lvi'á oei » ' a p h a M : A Köszdpi I,) írles 
tűtet elnöks- ^jnel, Sopronban a K«ir«s^«) 
delmi iparkamarán további m v-w i-

de-őaéféu B U D A P E S T V. S Z E M E R E 

U1CA 6. K liv'ív oónv^s utalás m v u m i , 

L'ikáskiut .iá». 

Ii ^ l o k t r o I l i o N k o p 
* * a ,,Mulató** napytermóbon 

Vasá rnap j a n u á r l l-én dé lu t án 3 óra i kezdet-

tel mérsékelt he lyá rakka l , d. u. ',(3 ó r ako r 

rendes he lyá rakka l í a r ta tnak e l ő a d á sok , este 

t áncmi t ' a t s ág miat t n incsen e l ő a d á s . 

A FEKETE KANCELLÁR 
(ÁRMÁNY és SZERELEM) 

Schiller szomorujátéka nyomán filmen ö telvonas-
ban. Főszereplő Werner Krausz és R. Schünza l . 

Chaplin mint kellékes 
Burleszk 1 felvonásban. 

ZSOLDOS MAGANTANFOLYAM 
Budapest Vljr, I)ohány-u. H4.f Telefon : ]. 124-^7; 

előkészít kö/ .^pinkol i t i n»»jcAiivi««<ji»kra, 
éret ls í 'g i re T idék ivket i««. 

7 B Ú T O R T : 

szekrényeket, r.sztalokat, székeket, 
ágyakat konyhaberendezéseket, háló-

szoba- es ebédlőberendezeseket, min-
denemii bútorokat a legolcsóbb áron. 

RUHANEMÚEKET: 
férfiöltönyöket, alsóruhákat, férfi- és 

női fehérnemüeket, szoknyákat blúzo-
kat, női kabátokat, cipőket, kalapokat, 

szőnyegeket, ágynemüeket és paplanokat. 
Mlndeanemfl konyhai- és díszedényeket, álványokat vescek 

ö T s Z E F Ó G U L r f A ^ M Y V 
a középiskola alsó 4 osztályának teljes tananyaga 
két kötetben; A lgebra és Geometr ia a közép-
iskola teljes tananyaga olyképen feldolgozva, hogr 
tanár nélkül is megtanulható. — Megrendelhetők 

Zso ldos Magán t a n f o l y amná l Budapes ten 
VII.. Doh&ny-atca 84 

Irodaberendezések 
NAQY és VÉRTES R. T. Redőnyös íróasztalok 
hitelre is Budapest V , Arany János-utca 20 sz. 

Képes árjegyzék ingyen. 

Nyomatott Rónai Frigyes könyvnyomdájában Ktozetfen. 
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