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ELŐFIZETÉS I ÁR egynegyed év re : 

Helyben há zhoz szá l l í tva 16000 korona , 

V idékre pós t án 22000 ko rons . 

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

Megje len ik m inden vasárnap. 
Felelős szerkesz tő és k i a d ó : Róna i Fr igyes . 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: Kőszeg, Várkör 39. az. 
Telefon-nzátn 23. 

(tyllttér sora 4000 korosa. 

Hirdstésaft miltméttrsoroiikádi 500 & 

u 4 n Itatnak. 

mán is szűkös körülmények v-s sanyaruságok 
közepette. Van a magyar fajban őserő, van hajlam 
a művészetekre, tudományra és irodalomra. Az 
a nemzet, amelynek Munkácsija, Petőfije és Bo-
lyaija volt, igenis a kulturnemzetek közé tartozik 
és fog tartozni mindenkor. Erről majd tesznek 
azok a kitűnő magyar tehetsegek, akik most élnek 
és dolgoznak, sokszor szegényen és idehaza félre 
ismerten, de hajtva a géniusz lobogásától, az 
alkotás heves vágyától. Anglia nagy, boldog, 
hatalmas ország. Az ő művészei, tudósai és irói 
sokkal, de sokkal szerencsésebb helyzetben van-
nak magyar kartársaiknál. Anyagilag nagyobb 
lehetőségeket biztosit számukra a nagyobb mű-
értő közönség, a nagyobb allami támogatás. Az 
ő művészeik, tudósaik az egész világ számára 
beszélnek, mig a mi tehetségeink egy megcson-
kított haza határai közé vannak szorítva, a közön-
ségtől legtöbbnyire elhagyva, vagy félreismerve, 
az állam által nem támogatva. Szomorú és keser-
ves állapot ez, de jórészben a körülmények fele-
lősek érte. És mégis! Ez a kicsi, annyiszor félre-
ismert, megrágalmazott nemzet, amelyet sokszor 
és oly szívesen bélyegeztek meg hazug ellenségei 
a barbár jelzővel. íme most elküldi egy pár fiá-
nak müvét a világ urának fővárosába s az embe-
rek megdöbbenve figyelnek fel, hogy mit tudnak 
produkálni a magyar művészek. Jól esik és öröm-
mel tölt e! bennünket ez az elismerés, amely erőt 
ad a jövőre, hogy tovább haladjunk azon az uton, 
amelyre a művészetek és tudományok fáklyája 
világit. 

HIRDETMÉNYEK. 
5915—92ó. Közhírré teszem, hogy Kősze-

gen szórváayosan fellépet sertésorbánc beteg-
séget megszűntnek nyilvánítom s a zárlatot 
feloldom. 

ad. 3166 — 925. sz. Közhírré teszem, hogy 
az állami szőlőtep-'kről Hadárra kerülő szőlő-
vesszők és oltványod ára a következőképen ál* 
Upittatott meg: amerikai sima vessző ezre K 
250 000. II. osztált u 125.000, gyökeres vessző 
500.000, II. oszt. 250.000, európai fajtájú sima 

ezre 150 000, II. oszt. 80.000, seölőoUváavok I-
oszt. gyökeres 03 fis ezrenként 2,500 000, II. 
oszt. 1,600.000, ezen árhoz hoízUzimittat ik a 
csomagolási ós szállítási költségek. R mdelések 
legkésőbb november hó végiig a soproni szőlé-
szeti és borászati faliigveiőséghez intézeadők « 

895—925. Felhívom mindazon ad'»zók figyel-
mét, akik forgalmi adójukat bélye^ban rój ik le 
arra, ho^y a 2°/o al számított forgalmi a i i t az 
adólerovási id3sz*'< szerint miudeakor 10 X) K ra 
kell kikeriterii olymódon, hogy az 503 K-nál 
kisebb maradvány összeget figyelmen kívül kell 
hagyni, az 500 K át mesrhaladó öisz^gat 1000 
K ra kell kikerekíteni. Ugyanígy kell eljárni 
akkor is, ha az általános forral ni adH napon-
ként a napi bevételek után kell leróai. 

Felhívom az összes h idi^ondozottakat, hogy 
a novembar hivi járadékainak átvétele végett 
f. hó 18 án, szerdin a városi pénztárbm jelen-
jenek meg. 

8540—1925. Felhívom az adózó közönség 
figyelmét arra, hogy mivel 15-ike vasárnapra 
esik, a f. évi IV. negyedévre eső adótartozások 
1() án még kamatmentesen fisethetők be. 

Felhívom a háztulajdonosokat, hoi?y a ki-
kézbesítés alatt álló a 1926. évre szóló házjjér-
vallomási iveket november 30 ig szabályszerűen 
kitöltveta.városi adóhivatalba bírság terhe mellett 
feltétlenül adják be. 

farabrits Lajos polgáraiastar. 

Ipartestületi közlemények. 
Előfordult esetbíl kifolyólag ismételten fi-

gyelmeztetem az ipartestület tagjait, hogy a 
„mester" cimet közleményeikben, számláikon 
stb. csak azok használhatják, akik ipirigazol-
vánvaikat az uj ipartörvéuy életbelépte, vagyis 
1923 évi november hó 1 e előtt nyerték, vagy 
pedig akik a „mesterM-vizsgAt letették. M4sokr» 
nézve e cim használata az ipartörvény 26 
értelmében kihágást képez, miért is e cim jogo-
sulatlan haszná'atától tartózkodjanak. 

D ö m ö t ö r Gyu la ipartestületi elnök. 

a cserkészek védőszentje, mert a krisztusi szel-
lemben élő lovag legszebb eszményképe. A ke-
reszténység a féifiideált a lovagban állította a 
világ elé és a cserkészek az új kor lovagjai 
akarnak lenni. Szent György pedig a lovag két 
nagy jellemvonását állítja elénk. A zászlóképen 
középen áll Szent György, mellette a legyőzött 
sárkány. Azon az oldalon, ahol a sárkány van, 
minden kopár és kiaszott, de a másik oldalon 
a magasban kápolna látszik és körülötte virág-
fakadás, napsütés, boldogság. Ezt adja.meg ne-
künk az első lovagi erény: a hit. Csalt hívő, 
vallásos lélekben lehet virágfakadás, napsugár, 
örök tavasz, boldogság. Csak a vallásos lélek 
tud ellenállni a szenvedélyeknek, melyek elper-
zselnek ifjúságot, lelkesedést, ártatlanságot. A 
szenvedély az az a sárkány, melyet le kell győz-
niök az uj szentgyörgylovagoknak önmagukban. 

— A cserkészotthon falára is megfestettük a 
Szent György képét, de úgy hogy a lovag 
a legyőzött sárkányon járva vezeti kezénél fogva 
a megszabadított királyleányt. Csak ha legyőztük 
mi is magunkban a szenvedély, az érzékiség sár-
kányát, csak ha a cserkésztörvénynek megfelelően 
testben, lélekben tiszták vagyunk, akkor léphe-
tünk nőhöz oda, akkor leszünk mi is oly szé-
pek, mint azok, akikről a zászlónk felirata hir-
deti : „O quam pulchra est generatio castau. 
„ ó mily szép a tiszta nemzedék." 

Cserkészerényre tanít a zászló másik képe 
is, mely Assisi Szent Ferencet ábrázolja a termé-
szetben. Körülötte madarak szállnak, lábához te-
lepednek, vállára, karjára szállnak és Szent Fe-
renc, mint a felírás mondja: „Invitat aves, bes-
tias et creaturas alias ad laudem conditoris". 
„Hívja a madarakat, az állatokat és a többi te-
remtményeket az Alkotó dicséretére". A cserkész 
szereti a természetet nemcsak azért, mert az egész-
ség forrása, nemcsak azért, mert a legszebb és 
legnemesebb örömök nyújtója, hanem első sor-
ban azért, mert Istenhez vezet. És Szent Ferenc 
is ezért lett a másik cserkészideál, mert megta-
nít arra, hogyan láthatjuk meg Istent mindenben, 
a nap testvérben a hold nővérben, a föld anyánk-
ban, a szél öcsénkben és első sorban embertár-
sunkban, a betegben, a szegényben, a szeren-
csétlen bűnösben. A krisztusi szociális érzés mel-
lett tanít az egyszerűségre az „il poveiello", az 
Isten szegénye, aki eljegyezte magát a szent 
szegénységgel, hogy a kapzsi világnak példát 
adjon ; tanít a tiszta szív örömére a „ioculator 
Dei", a jó Isten dalosa, aki versenyt dalol a pa-
csirtával és az éj csendjében két szál fával mu-
zsikál Istenének, mintha hegedű lenne nála. 

Emellett figyelmeztet minket a zászlónk, hogy 
el ne feledjük magyar voltunkat. Minden kis 
dísz magyar lélekből fakad rajta és ott van a 
magyar haza legszebb szimbóluma : a szentkorona. 
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London tapsol. 
A világ legnagyobb városa, London, magyar 

művészeknek, magyar géniusznak tapsol. A na-
pokban nyilt meg Royal Academy nagy nemzet-
közi tárlata, amelyre magyar festők és grafikusok, 
az úgynevezett Szinnyei társaság tagjai, is elküld-
ték műveiket. A magyar állam előzőleg lemondottj 
arról, hogy a tárlaton hivatalosan szerepeljen s 
ezzel lehet magyarázni, hogy a magyar művészek 
küldeménye elkésve érkezett meg Mikor azonban 
kibontották a képeket, a megbirálásra illetékes 
t é nye z ők annyira el voltak tőlük ragadtatva, hogy 
sietve rendelkezésre bocsájtották az eredetileg 
Olaszországnak fenntartott külön termet. A né-
meteken kívül csak a késve érkezett magyarokat 
érte ez a kitüntetés. 

Ugylátszik a tárlat hivatalos bírálói jól Ítél-
tek, mert abban az elragadtatásban, amelyet ők 
nyilvánítottak, osztozik a nagyközönség is. A, 
kritika bámulattal beszél a pompás magyar kom-j 
pozíciókról és Earl of Birkenhead a konzervatív, 
párt egyik vezére, a lordok házának tagja, aki' 
a megnyitáson a királyt és a kormányt képviselte, 
elragadtatott szavakban adott kifejezést a magyar 
művészek munkája feletti csodálkozásának. Earl 
of Birkenhead egyszerű ügyvédből emelkedett a1 

legmagasabb méltóságokig s igy tudja méltányolni 
a munka, a tehetség értékét, amely őt is oly 
fényes pozícióba jutatta. A lord a magyar mű-
vészek ienyügöző erejéről beszélt, az egész gyűj-
teményből kisugárzó egészséges fiatalságról, kul-
túráról és a sok megkapó egyéniségről. Kijelen-
tette. hogy Anglia számára merő újdonság és 
meglepetés, hogy milyen imponáló a festészet 
terén Magyarország. 

Örömmel fogadjuk ezeket a szavakat s csak 
azt a megjegyzést füzzük hozzájuk, hogy Magyar-
ország még sok mindennel meg tudná lepni a ; 
a világot, ha módot és eszközt nyújtanának hozzá. 
Szegények vagyunk, mert szegénnyé tett bennün-
ket a háború, a forradalom, a kommün s legte-
tejébe a szerencsétlen trianoni béke. Azonban az 
elmúlt évszázad alatt Magyarországon dolgoztak 
az emberek s dolgoznak a jelen évszázad folya-

A kőszegi Jurisich cserkészcsapat' 

öt esztendős története. 
Irta. dr. S Z U N Y O ü H XAV. FKRENC. (VI ) 

Áz új zász ló . 

Az ötödik év nagy nekiindulása hozta meg 
a csapatnak az új zászlaját. Először csak távoli 
tervnek látszott, de azután nagyon gyorsan va-
lósággá lehetett. Az 1925. év januárjában kez-
dődött ennek a megvalósítása. És márciusra már 
készen is lett a zászló: terveinknek, eszménye-
inknek kifejező szimbóluma és lelkesítője. A sop-
roni Orsolita zárdában készült a parancsnok 
utasítása szerint Storno Ferenc rajzai után. 

Egy zászló nem holt munka. Annak lelke 
is van. Lelke, mely kifejezi a multat és irányt ad 
a jövőre. Ezért tudnak életet áldozni egy zászló-
ért, ezért lehet szeretni egy zászlót. És a mi 
zászlónk ilyen eszméket színben, rajzban, felírás-
ban kifejező zászló. 

Hófehér szine figyelmeztet minden cserkészt 
a törvényre: „A cserkész testben és lélekben 
tiszta!" De tudjuk, hogy a tisztaság a legke-
ményebb erény. Az nem a gyáva, erőtlen lelkek 
kincse, hanem a bátraké, az erőseké. Azért a 
zászló egyik rajza mutatja ezt a kemény ideált, 
a lovagot, aki a nagy harcot a test és lélek tisz-
taságáért hősiesen megállotta. Szent György ezért 
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Kőszeg és Vidéke 1925. november Ír. 

I f i 1 I t K H . 
Polgármesterünket tízéves polgármesteri ju-

bileuma alkalmából oly sokan keresték fel hely-
ben ia üdvözlő levelekkel, hogy ezekreehelyen 
rálaszolva mond hálás és meleg köszönetet. 

Őfelsége II- Ottó király születésnapján, no 
•ember 20 án a Jézus szent Szive templomban 
ánnepi szentmisét celebrálnak. 

A postás árvaház telkének átvételére egv 
bizottság száll ki a jövö héten Budapestről. A 
bizottsággal Demény államtitkár is lejón Kőszegre. 

Eljegyzes. Tegyei Tegyey Klárit, néhai tegyei 
Tegyey Gyula hősi halált halt 83-as százados 
és nejének néhai Emmerling Alicenak leányát, 
eljegyezte kissolymosi Simó Zoltán, a Uszegi 
reáliskola tanára. 

Eljegyzes. Knaute Jolikát, Knaute Rezső 

folgári iskolai igazgató és nejének tegyei Tegyey 
Illának leányát, eljegyezte Bichtoíd Jakab, a 

kőszegi reáliskola tanára. 

Kath. kulturestek csütörtökön, nov. 12-én 
megkezdődtek a reálgimnázium dísztermében. 
Nagy Balá?s igazgató megnyitó beszéde után 
dr. Freyberger Jenő számolt be a budapesti kath. 
nagygyűlés egyik főgondolatáról, a keresztény 
szooiálizmusról, a keresztény munkaadók és mun 
kások kölcsönös érdekeik megoldásáról Krisztus 
elvei alapján. Másik előhdó dr. Szunyogh Xavér 
•ó l t , ki a nuncius és dr. Schütz beszédét ismer 
tette. A nuncius a Krisztusban való élő hitet, 
praktikus hitet hangsúlyozta beszédében, mely 
megnyilvánul az oltári szentségben jelenlevő 
Krisztus imádásában, a Krisztust helyettesítő 
pápa tiszteletében és a szegényekben köztünk 
járó Krisztus szeretetében. Schutz dr. a magyar 
kathoiikus öntudat és életfejlesztésére hármat 
hangsúlyozott: A magyar katholicizmus helyes 
igaz szemléletét, tudjuk, hogy hogyan vágjunk, 
mik voltunk. Önmagunk megbecsülését, érték-
lését. Erős akarást, elvekhez való ragaszkodást 
és kath. elvek szerint való cselekvést, érvénye-

Szent István koronájának birodalma darabokban 
áll most s tudjuk jól, hogy nincs semmi más, 
ami ismét összefogja, mint az az arany abroncs, 
mely királyunk fejen ragyog, melyet Szent István 
koronajának ismerünk. Nem beszélünk róla, hisz 
ha szó megmenthetné a hazát, már ellenség rég 
nem lenne rajta, hanem folyton rágondolunk, hogy 
ha majd üí oZ Óra. tenni is tudjunk érte. Nem 

hiába énekeljük: 

.Nyisd ki íihyám az ablakodat, 
Csókold meg a cserkészfiadat, 
Nagy Magyarországnak kicsi katonája 
Büszke szemmel nézhetsz rája!" 

Érezzük és tudjuk, hogy ránk vár a haza, 
ránk várnak rabtestvéreink, ránk vár a király, 
ránk vár a legszebb magyar jövendő. És mi dol-
gozunk, hogy ne hiába várjanak ránk. 

És meg egy szimbólum van zászlónkon, 
mely int a hazára is, de int vallásunkra és ve-
zetőinkre is és ez az apostoli kettős kereszt a 
zászlónk rúdján. Ezeréves multunkra figyelmez-
tet ez a kereszt, melyet az első pannonhalmi 
apát Szent Asztrik hozott apostoli királyunknak 
Rómából s amely ott ragyog Pannonhalma tor-
nyán is. A Jurisich cserkészek az apostoli ke-
resztethozó és ragyogtató pannonhalmi bencések 
tanítványai. Kell hogy ez a szellem legyen meg 
bennük, melyet az apostoli kettős kereszt és a 
zászlóra himzett „PAX"-os cimer hirdet. Ragasz-
kodást Rómához es a katholikus hithez és a bé-
kéhez, mely az igazi krisztusi lelkületből fakad 
es nem elválaszt embert embertársától, hanem 
összehoz és egybeforraszt. 

Ez a mi zászlónk, mely előttünk ragyog 
eszményeink jelképeként és buzdít az eszmények 
megvalósitásara. Minden Jurisich cserkésznek 
méltónak kell lennie erre a zászlóra, melyet még 
ket nagy kitüntetés ért. Az egyik, hogy maga 
XI. Piusz pápa áldotta meg; a másik, hogy a 
zászlóanya, akinek szalagát hordjuk a zászló 
mellé kötve, királyunk édesanyja lett. így fejezi 
ki a zászlónk a Jurisich csapat programmját és 
jelszavát: 

„A pápa áldásával és a királyné nevében az 
Egyházért és a Hazáért!" (Folytatása következik) 

eülési törekvést. E^ek őrzik meg a hazát a forra-
d a l m a k t ó l , ezek fcépesi ik, hogy visszaszerezze 
az elveszett részeket. — November 19-én este 
fél 7 órakor lesz a második kul'urest. A nagy 
Széchenyi Istvánnak az ünneplése'esz a tárgya. 
Zane, ének, szavalat és Csernák Szaniszló be 
széde tárja elénk a legnagyobb magyar dicső 
emlékét. 

A Kőszegi Kereskedelmi Bank dr. Ilechinger 
Ede ügykezelésének szükségszerű hirtelen meg-
szűnése után érdekközösséget keresett pónzinté 
zetekkel. Ezen tárgyalások során legmegfelelőbb 
nek találta az igazgatóság a Kőszegi Takarék-
pénztárba való beleolvadást, mart igy a legbiz 
tosabb garacciát találta meg arra, hogy a helyzet 
a hitelezőkre és adósokra nézve egyaránt a leg 
simábban és a részvényesekre minden sérelem 
nélkül oldassék meg. A megállapodás értelmé 
ben a Kőszegi Kereskedelmi Bank felszámol és 
a felszámolás munkáját mindiét intézet kikül 
döttjei fogják a törvény szellemében együttesen 
elvégezni. Ezt a megegyezést lesz hivatva per-
fektuálni a jövő héten megtartandó rendkívüli 
közgyűlés. Ez a megoldás bizonyára megnyug 
vást fog kelteni ugy a Kőázegi Kereskedelmi 
Bank érdekeltségei, mint a nagyközönség köré 
ben, hisz ez a gazdasági élet tétén egyúttal az 
erők egyesítését is jelenti, amit csak örömmel 
lehet üdvözölni. 

Tüzoito közgyűlés lesz ma vasárnap délután 
3 órakor a városháza közgyűlési termében, a 
meljre a kőszegi önk. tüzoltóegyesület ezúton 
hívja meg választmányát, működő és pártoló 
tagjait. Napirendje akóvetkező: elnöki jelentés, 
főparancsnoki jelentés, pénztári jelentés,esetleges 
indítványok. 

Príma hordóbel i savanyukáposzta kap-
ható Róth Testvéreknél . 

Rendkívüli városi közgyűlés lesz a jövö csü-
törtökön, melynek napirendjén folyóügyck sze-
repelnek. 

A kőszegi járásbíróság felépítése fel van véve 
az állami költségvetésbe. Ezt azért szögezzük 
le, mert olyan hírek keringtek a városban, hogy 
nem lesz Kőszegen uj járásbirósagi palota, ha 
nem megveszi a kiticstár a jelenlegi bírósági 
épületet. A polgármester legutóbbi posti utján 
utánajárt a dolognak és személyesen győződött 
meg arról, hogy ez utóbbi híresztelésnek semmi 
alapja sincs. Az uj épület építését a jövő év 
folyamán feltétlenül megkezdik. 

„A Kőszegi Hangya44 szövetkezet az 

1924. évi rendes közgyűlését f. hó 15-én 

vasárnap délután négy órakor tartja meg a 

főg imnáz ium dísztermében a meghirdetett 

tárgysorozattal és tekintet nélkül a meg-

jelenő tagok számára , az az a lapszabá lyok 

26. §-a értelmében határozatképes lesz. 

Heti pengó-beteti osztály. A Kőszegi Taka 
rékpénztár a habcru kitörése óta szünetelő, illetve 
gyérebben igénybevett heti koronabetéti osztályát 
újra életbelépteini határozta el. Az uj négyévi 
ciklus .926. jaruár 1 vei kezdődik és pedig már 
nem korona, hanem p e n g ő értékben. Ahány 
beti részjegyet tehát valaki jegyez, annyiszor 
fizeti be hetenként a pengőériékét. Ezt a taka-
rék négyszer 52 héten át kamatoskamattal gyü-
mölcsözteti, melyet a ciklus befejeztével kifizet, 
vagy pedig ítszámolásképen használja fel a gyűjtő 
javara, ha ez a beiratkozáskor vagy a ciklus 
bármely időpontjában kölcsönt vett fel ezen heti 
gyűjtés alapjául. A múltban is nagyon előnyös 
volt ez a takarékosság és egyben kényelmes 
hitel igénybevételnek olcsóbb forrása s igy bi-
zonyára újból számosan fognak jelentkezni tagjai 
sorába. A k ö t e l e z ő heti befizetés nagyobb 
biztositéka a takarékosság eredményének és más 
részt, ha hitel igényléssel kapcsolatos, ugy olcsóbb 

, kamat mellett és biztos törlesztéssel szabadulnak 
meg a tartozástól. 

Sport. A mult vasárnapi KSE—KAC mér 
kőzés a pálya használhatatlansága miatt elha 
lasztatott. — A KSE birkozóversenye a buda-
pesti Törekvés birkózóinak részvételével, jövő 

; vasárnap délután 3 órai kezdettel lesz megtartva 
a Mulató nagytermében, mely után este Katalin 
bál tartatik. 

Magikus-estet tart ma este az Elitben Bi u 
mester, világhírű gondolat és akaraterő művoaz 

Árviz öntötte el csütörtökön ebéd után á-
rosunk patakmenti és alsó részeit olyanny a. 
hogy már katasztrófálissá kezdett fejlődni, az 
ban szerencsére a déli órában megszűntek u 
esőzések s i«y nem érkezett meg a Lékáról 
telefon u j in jelzett további víz. A 48 óránál 
tovább tartó sürü eső oly nagymennyiségű víz-
tömeget zúdított le a lékai völgybe, hogy a;ár-
már attól kellett tar'.aui, hogy az 1916. évi ár 
vizkatasztrófa megismétlődik. Csütörtökön t'.éi 
felé kezdett a Gyöngyös rohamosan dagadni es 
délután 1 órakor m/.r nem volt képes a heg} -
bői leömlő víztömeget medrébe fogadni, elárul • 
totta a rőti völgy sík területeit. A varos felsÉ 
része nem volt annyira veszélyeztetve mint in-
kább az alsó. Legelőször is, mint az minden 
nagyobb esőzés után rendesen ugy szokott le ni, 
a víz a Czeko-malom alatt lépett ki medret^! 
és elárasztotta a patak mentén levő kerte, et, 
rövid idő múlva annyira megnőtt az ár, h aj 
átlépte az uttestet és elöntötte a Király ut ulsó 
részét, miáltal a közlekedés is megakadt. Később 
már a vágóhíd alatt is átlépte a víz a partokat 
ós akadály nélkül tovább hömpölyögve elárasz-
totta a régi vásárteret, sporttelepet és a mögöttük 
levő kerteket s innen a Király-utra szivárogva, 
feljutott egészen a Fuchs féle házig. A Zerthofer-
ház előtt volt a legmélyebb a víz az úttesten, 
meghaladta a 00 centimétert. Itt a szükséges 
közlekedést a vasúthoz és a posztógyárba már 
csak kocsikon lehetett lebonyolítani, melyeknek 
kerekei tengelyig jártak a vízben. Elöntötte 
továbbá az ár a posztógyár udvarát és termé-
szetesen az összes réteket a Gyöngyös jobb-
oldalán végig. Közvagyonban ezalkalommal nem 
okozott nagy kárt az árviz, mindössze a nemez-
gyári iparvágány felett mosta alá a vasúti töltést, 
ugy hogy a vonatkCzlekedés rövid időre meg-
szűnt. Annál több kart okozott azonban a ma-
gánvagyonban ; kertekben, pincékben, udvarokon 
és néhány ház szobájában is, honnan az ablakon 
keresztül merítették ki a vizet az utcára. Meg-
jegyezzük, hogy itt is sokkal nagyobb lehetett 
volna a kár, ha a Czeke-malom feletti uj zsilip 
nem teljesítette volna kifogástalanul tőlo várt 
munkáját. Estefelé a víz annyira leapadt, hogy 
az esti vonattal érkező utason már száraz lábbal 
jöhettek fái a városba Péntek reggelre az idő 
javulni látszott ugyan, de délfelé ismét csak 
beborult és tovább esett az eső, hogy egy ujabb 
árvizet készítsen elő. 

Teljesen szagtalan pad l óo l a j kapható 
Róth Testvéreknél. 

A Temetkezesi Seyelyegyesület értesiti a 
tagogat, hogy egy tag elhalt s a 28. szelvényre 
escdéke* segélydijak f. évi november 22 én dél-
után 2 órakor fi'etendík be az ipartestületben. 
Felhívja még a hátralékos tagokat arra is, hogy 
hát/alékaikat fenti időben befizessék, mert ellen-
kező esetben az egyesület tagjii sorából való 
törlés veszélyének teszik ki magukat.— Uj ta-
gok 51 éves korig felvétetnek. 

Második termesből láttunk mult szombaton 
e*y csokor gyönyörű piros málnát, mely Csapodí 
Kálmán városi pénztáros kertjében termett. 

A magyar ipar versenyképessegeröl a leg-
könnyebben meggyőződhet, ha egy próbavááir-
last tesz Filipp kötöttárugyárában Szombathe-
lyen, ahol divatmellény 135 ezertől Pall-awer 
195 ezertől, saját gyártmányú gyapjuzoknik 29 
ezertől, gyermekszvetterek 65 ezer koronától 
kaphatók. 

Pr íma hordóbel i savanyukáposz ta kap-
ható Róth Testvéreknél. 

A Kőszegi Takarékpénztár 
egyik bécsi nagy pénzintézettel előnyös össze-
köttetésbe lépett és ennek folytán W ienben vagy 
osztrák területen teljesítendő kifizetéseket és 
átuta lásokat gyorsan és olcsón intézhet el és 
Wienre szóló csekket adhat, melyet ott be-
mutatásra azonnal kifizetnek, szintúgy elvállalja 
osztrák értékek ügyében a kivánt eljárást vagy 
felvilágosítás megszerzését. 

Mindez általa jelentékeny költségmegtakarí-
tással érhető el. 

K 



Az i g a zs ág . Ezért haragszik most ránk 
jmgartner Lajos fogműves iparos és meg is 
yegetet t bennünket, hogy felveszi velünk a 
cot, ügyvédhez megy amiért támadó cikkeit 
u közöltük le. Most pedig a nagyközönség 

el áll ít juk, hogy Haumgartner Lajos fogműves 
ros anélkül, hogy arra képesítése volna, fog 

k ígyászattal, foghúzással, plombázással, mű-
tő aknak a szájüregbo való behelyezésével fog 
la *ozik. A magyar törvények és fennálló mi 
r. í zteri rendeletek szerint Baumgartner Lajos 
nuk, mint fogműves iparosnak kizárólag csak 
m ífogat és egész fogsorokat szabad előállítani 
s megrendelésre azt a fogorvosoknak szállítani, 
ii jtve eladni. Az igy elkészített ós eladott mű-

fugakat azután csak a 13 éven át tanult és okle-
i ilel ellátott fogorvosnak szabad a nála meg 

enft trűfogra szoruló egyén szájába behelyezni, 
umgartner Lajos nem fogorvos, nem doktor, 
ezt csak bitorolja, mert DÍOCS meg erre az 
levele. Az igaz, hogy évtizedekkel ezelőtt a 
<szegi kir. járásbíróságnál egy ellene folyó 
nperben felmutatta a newyorki fogorvosi fő-
ola oklevelének hiteles torditását 1^90. áp 

mis 15 iki kelettel, de ezt a járásbíróság töle 
nyomban elkobozta, mert már a felmutatásnál 
bebizonyult, hogy az oklevél másolata hami-
sítvány. Ennek a hamisítványnak az eredetét 
Baumgartner Lajos nem volt képes kimutatni, 
igy aztán megindult ellene a bűnvádi eljárás. 
Baumgartner Lajos 1903. év elején mint fog-
orvos telepedett le Kőszegen, mert 1902. junius 
hó 6-án a müncheni rendőrigazgatóság bel- és 
külföldre szóló útlevelet állított ki részére a 
következő cimmel: „Doktor of Dental Sugery- . 
Mi nem közöltük le Baumgartner Lajos éles és 
támadó cikkét, azonban a „Vasvármegye" igen 
és abból olvastuk, hogy volt cselédjét Jurmann 
Katalint „gyenge elméjűnek, mosdatlan, fésű 
letlennek, rongyosnak" szóval a jelzőknek min-
den szavával illette. I l á t most kérdezzük, ha 
Jurman Katalin gyengeelméjü volt, miért hasz-
nálta fel Bdiioagartner Lajosné azt a szerencsét-
len leányt bíróságnál érdekében tanúvallomás 
megtételére, hisz ő akkor sem az egyik, sem a 
másik fél részére nem lehetett megbízható ós 
elfogadható tanú a tárgyalást vezető bírónak. 
Ugyanebből a cikkből olvastuk, hogy „I)r. Baum-
gartner Lajos" ellen a német követségnél, mint 
politikai hatóságnál, valamint a zágrábi rendőr 
igazgatóságnál semmiféle dehonestáló dolog nem 
ismeretes. Ezt elhisszük Baumgartner Lajosné-
nak, mert a német politikai hatóság és z á g r á b i 

rendőrigazgatóság csak Baumgartner Lijost is 
merhet és nem „Dr. Baumgartner Lajosi" . Ha 
már az állítólagos férje tényleg doktor, miért 
nem irta alá a cikket „Dr. Baumgartner L i jos 
né" névaláírással? Ami pedig Jurman Katalin 
jugoszláv állampolgár törvénytelen gyermekét 
illeti, ahhoz ezidőszerint a magyar hatóságnak 
igazán semmi köze nincs, mert Magyarországon 
elég ilyen gyermek van, kikről gondoskodni 
kell s igenis annak a törvénytelen gyermeknek 
kell, hogy legyen Jugoszláviában hely és ke-
nyér, mert anyja annak az államnak kötelékébe 
tartozik. Ami pedig a gyámságot illeti, Baum-
gartner Lajosné nem volt a gyermek tápanyja, 
a gyámhatóság nem adta az ő nevelésére, hisz 
erről a lékai osztrák csendőrörsparancanok maga 
személyesen vette ki Kőszegen a polgármesteri 
hivataltól a hivatalos tényállásra vonatkozó ira-
tot s vitte magával, mely irat a felsőpulyai 
osztrák járásbíróságnál Jurmann Katalin elleni 
bűnügyben összegyűlt iratok között megtalálható. 
A .Vasvármegye" nov. 8 iki nyílttéri közlemé-
nyében foglalt rágalmazásokért a Sziklai ház 
érdekelt lakói független bíróság előtt indították 
meg az eljárást Baumgartnerék ellen. 

Tel jesen szag ta l an p a d l ó o l a j k apha t ó 
Ró th Tes tvérekné l . 

Elveszett egy pénztárca, melyben 950 000 
korona pénztartaimon kívül még más egyébok 
mányok és fényképek voltak. Kérem a megta-
lálót, szíveskedjék a pénztárcát az okmányokkal 
és fényképpel együtt e lap kiadóhivatalába jut 
tatni, a pénzt jutalmul megtarthatja. 

Széchenyi István nevével hangos ino6t az 
ország. Törpe korunk méltán csodálja az elmúlt 
évszázad számos kimagasló alakját. Jelenleg 
hazánk legnagyobb fiának, aunak, kinek haza-
fisóga korszakalkotó tettekben nyilvánult mog, 
Széchenyi Istvánnak adózunk kegyelettel. J á 
ruljon hozzá a mi városunk is valami tettel a 
naev név ünnepléséhez, örökítsük meg méltóbb 
mcaon e szent nevet közöttünk, mint eddig 
történt. Mondja ki ez alkalommal városunk kép 
viselőtestülete a legközelebbi közgyűlésen, hogy 
a Széchenyi ligetet átalakíttatja parkká. Jelenleg 
egynéhány fától körülvett igénytelen kőobeliszk 
jelzi ott a Gyöngyös partján a nagy név emlé-
két. A pirkositást kevés költséggel már jövő 
tavas zal végre lehet hajtaüi. Középpontját az 
uj kis parknak egy domb képezze. (A földet j 
most kellene odibordaru az alreálból.) Ezen u 
dombon Széchenyi-emlék állítandó fel. Ezt is 
aránylag kevés költséggel, de egy kis trűizléssel 
meg lehet cselekedni. Vagy terméskőből össze-
rakott mesterséges szikla, vagy pedig falszerü 
homo! kőtömb, ebbe Széchenyi fejét ábrázoló! 
domborművű bronzplakett. (Azoufortna mint az 
alreáliskola parkjában a jubileumi emlékrrű) 
Az emlékmű és a parkot körülzáró vaskerítés 
költsége, ha nem is azonnal, de egynéhány év 
folyamán közadakozás, műkedvelői előadások, 
sorsjáték stb. jövedelmiből könnyen kitelne. 
Ekként a város kevés áldozattal ct<ino»kis parkkal 
gyarapodna a legnagyobb magyar emlékére. 

A Müveszeti Lexikonban a régi és modern 
mesterek életrajzi méltatásáu kivül megtaláljuk 
a művészeti szakcikkeket is, mint például a 
művészi stílusoknak, irányoknak, technikáknak 
stb. ismertetését. Megtaláljuk benne minden 
nemzet művészi fejlődésének leírását, a legré-
gibb időktől a mai napig, A Művészeti Lexikon 
ismerteti az iparművészet készítményeit: a csip-
két, szőnyeget, ékszereket stb., a zománc , bronz-, 
porcellán-, agyag-, üveg és egyéb munkákat. 

Badacsonyi borvásár. Az első badacsonyi 
borvásár e hó 10 én volt, igen sok jó t o r r a l , 
de kevés vevővel. A vásárrói még nincsen kellő 
tudomásuk az érdekelt borvásárlóknak. Elada-
tott: v. Szentkirályi Gyula 100 hl. á 10.000 K 
seprüseu átvéve, dr. Esterháy Pál hercegi pince-
gazdaságból uj fehér á SÖOO K, uj rizling á 
11.500—12000 K, uj Áuvergnas 14.000, és kü-
lönféle óborok 10-18.000 koronás árral. A 
következő vásár december hó második keddjén, 
8-án lesz. 

Tíz vagon buzat nyerhet 20.000 koronáért. 
Az újságírók, akik egy életen át szolgálják a 
közönséget, most az Újságírók Kórház és Sza-
natórium Egyesülete javára nagyszabású tárgy 
sorsjátékot rendeznek. A sorsjáték főnyereménye 
tíz vagon buza, aminek pénzértéke 375000.000 
korona. Az összes nyeremények 1,200.000 000 
K értéket képviselnek és nyerhető több száz 
milliós értékű tárgy, közte egy automobil, több 
motorkerékpár és kerékpár, számos varrógép, 
lakásberendezés, bútor, arany- és ezüslórák és 
ékszerek. Sorsjegy ára 20 000 K. A sorsjáték 
központi irodája Budapest IV., Korona utca 3. 
alatt van. 

A Magyar Közt isztv iselők Fogyasztás i Szövet-

kezete értesit i azon köza l ka lmazo t t aka t , kik a folyó 

hóban megnyi l t tagfelvétel lel fe lvéte lüket k i v án j ák 

a tagok sorába , ugy a fenti szövetkezet helybel i 

f i ó k á r ud á j á b an (Király-ut 4. a lat t ) be lépés i nyilat-

kozatot és bővebb fe lv i l ágos í tás t kapha tnak . 

Közö l j ü k , hogy szövetkezetünk a l apszabá lya i 

ér te lmében tag lehet minden közt isztv ise lő , közszol-

gá l a t i a lka lmazo t t (állami, államvasuti, posta, távírda, 
távbeszélő, törvényhatósági, községi, államilag segélyezett 

közintézeti és felekezeti végleges alkalmazott) t o v ább á 

az á l l amrendőrség tag ja i , va l am in t a csendőrség és 

ka tonaság á l l a ndó l é t s zámába tartozók, aká r tény-

leges szo lgá l a tban ál l , akár nyugd í je l l á t ás t élvez, 

va lamin t mindezeknek özvegyei is akadá l y t a l anu l 

felvehetők. 

Egyben megk íván juk jegyezni , hogy a mul t 
évben, va lamin t az e lőző években is az összes vá-
sár lások után (cukor, liszt, zsir után is) t ag j a i nk 10 
'/,-os vásá r l ás i v isszatér í tésben rész tsü l tek . 

Ügyeljen 
b e v á s á r l á s a i n á l 

v é d j e g y ü n k r e ! 

Befordultam a konyhára, 

Kávét főzött ott « Sára. 

Ez a kávé de rossz lenne, 

Hogyha FRAXCK nem 

volna benne/ 

177 o. m> i. — V*. 4. 

Éhgyomorra 

Schmidthauer 
> 1 1 á g h i r O , 

Igmándi 
k e s e r ű v í z j 

j ó é tvágya t , 

ke l lemes 

közérzés t ^és 

munkakedve t 

b iz tos i t . : : 

Gyümölcsfa kártevőink elleni vedekezés. 
1. A lehullott leveleket, a fák alatt hagyott 

rothadt gyümölcsöt gondosan gereblyézzük össze 
és égessük el, vagy ha ez a nedves időjárás 
miatt nem It hetséges, gyüjtsük össze egy előre 
elkészítendő mély gödörbe és ezt földeljük le 
30 cm. vastagon. Ezzel a leveleken és rothadt 
gyümölcsben áttelelő összes gomba betegségeket 
megsemmisítjük. 

2. A repedezett kérgü gyümölcsfatörzseket 
és erősebb ágait drótkefével takarítsuk meg s 
a lehullott kérget, zuzmót és mohát gondosan 
gyüjtsük össze és hasonlóan, mint az 1. pontban 
emiitettem, semmisítsük meg, ezzel a fák kérge 
alá húzódott állati kártevőket és azok pótéit irtjuk. 

3. A gyümölcsfáinkon fenmaradt össze-
aszott gyümölcsöt (gyümölcsmumiákat) gondo-
san szedjük le és égessük el, mert erek is telve 
vannak külömböző penészgombák csiráival. 

4. Almafáinkat vizsgáljuk meg, nincsenek-e 
rajtuk "értetves foltok. A lombtalan almafákon 
könnyen fel lehet ezeket ismerni, mert a kéreg 
repedésekből, sima ágakiól lehér vattaszerű ca-
fatokban lógnak a vértetü telepek, ha ezeket 
ujunkkal megdörzsöljük u.'unk olyan lesz, mintha 
piszkos vért érintettünk volna. 

a) Az összes vértetves helyeket és minden 
más sebet is kivágunk olymódon, hogy a vágás 
széle sima legyen, — a levágott részeket gon-
dosan összegyűjtve elégetjük, — a sebhelyeket 
10°/fos enda carbolineummal kenjük be először, 
azután pedig vértetü kátránnyal légmentesen 
elzárjuk, hogy ujabb vértetü letelepedésnek elejét 
vegyük. 

b) Ha vértetüt észlelünk almafáinkon, akkor 
egyetlenegy sebet sem szabad megtűrni fáinkon, 
mert a be nem kent sebek ujabb vértetü lete-
lepedésre adnak alkalmat. 

c) Az esetleg vértetüvel ellepett fiatal u.n. 
zöldhajtásokat legcélszerűbb levágni és elégetni. 

d) A vértetüvel fertőzött gyümölcsösökben 
célszerű az összes almafák törzse mellett a felső 
erős gyökérzetig a földet eltávolitani s amennyi-
ben észrevesszük, hogy a vértetvek ide is lehú-
zódtak, ami különösen télen legtöbb esetben 
történik. mert itt telel át legbiztosabban a vér-
tetü, ugy ezen részeket 15%-os gyümölcsfa kar-
bolineummal megmossuk, ezen lemosott részeket 
oltatlan mészporral, ha lehet ujnyi vastagon 
behintjük, azután újból reáhuzzuk a földet. — 
Különösen azon almafák tövének ilymódon való 
megtisztítása fontos, amelynek törzséből és felső 
gyökérzetéből folyton hajtások nőnek, mert ezen 
utóbbiak töve a vértetüvel fertőzött gyümölcsö-
sökben csaknem mindenütt kivétel nélkül fertő-
zöttek ós a vértetü legbiztosabb áttelelő helyét 
képezik. A fatyuhajtások természetesen tőből, 
közvetlenül a törzs vagy gyökér mellett simán 
levágandók és elégetendők. 

5. Gyümölcsöseinkben áttelelő egyéb rovar 
és növényi kártevők tökéletes irtásához a fáknak 
fentiekben részletezett egyszerű és mindenki 
által törvényes alapon is kötelességszerűen tel-
jesítendő irtáson kívül a gyümölcsfáinknak téli 
permetezése is elkerülhetetlenül szükséges. A 
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téli permetezést legcélszerűbb lorrbhtillós után 
(mostan) vngy rügyfakadás előtt elvégezni, mert 
ilyenkor a kártevőkre a permotező anya? a leg-
hatásosabb 

Lombhullás és az 1 - 4 ie jelzett munkák 
elvégzése után permetezzük mes fáinkat, fa«v-
meutes és szé'c-endes időben 1 0 — 1 o os enda 
karbolineum oldattal felülről lefelé haladva, ugy 
hosr minden ácr, ealy és törzs jól meglegyen 
füröszt??. Hí esetben nemcsak a kártevőket 
pusztítjuk el biztosan, de a f» fejlődésének is 
kedvezünk, mert az ágakon élő zuzmókat és 
mohákat is elpusztítjuk és az öret? kéreg levii-
lását és az uj és egészséges héj képződését is 
előmozdítjuk, ugy hogy rendszeres permetezés 
esetén a 2. pontban jelzett kéregtakaritási munka 
teljesen feleslegessé fog válani. 

N igyon ügyeljünk a következőkre: 

é) 10—15% os rnda carbolineu-not hasz 
náljunk a barack, szilva, cseresznye stb. csont 

'héjasmagvu érzékenyebb gyümölcsfáknál, mert 
! ezeknek a 20% os oldat már árt. 

b) 20% os oldatot az alma é9 körtefákná', 
igai'án erős hatása csak ily %-os oldatnak van. 

c) É'ősovényt, karókat kerítéseket, amelyek 
a gviimőlcsösö<ben vannak, szintén permetezzük 
le 20°/o os old ittál, mert ezek is a buvóholyei a 
gyüm'\,csfakártev'>kn®k. 

d) Hi gyümöloífáink aUtt zöldelő téli kerti 
vetenények vannak (salát i, paraj, eper stb.) 
akkor ezeket a lehulló permetelés tönkre teheti, 
nézetem szerint azonban erre nem szabid t°kin 
tettel lenni, m°rt nézetem szerint a véd^k'^és 
c<Hk ugy tökéletes, ha összes gyümölcsf űnkat 
permetezzük. 

pi Fagyos időben éa rügyfakadáskor p^r 
metezni nem szabid. 

A t. olvasóközönség reszére több ezer kötet 
magyar és német regény áll rendelkezésre a 
helvbeli K'ilc9önkönvvtárban. 

Könyvbarátok megtaláljak az utolsó hetek-
hen me/jelent magyar könyvek teljes jegvrékét 
Itóth J ;nő könyvkereskedő kirikatában. Rövid 
időközökben meglesz ujitva, uzvhogv az órdik-
lődők álUnd^an táj^kozt itva leszQe'< irodilmunk 
ujabb kiadmánvairól. 

SIMMERINGI 
MOTOR-DINAMO 

1-24 HP 

önálló 
villanytelep 
község, mozik, 

gazdaság v i l l ág i tására 30—500 l ámpá ig . — 

Ajanlattal szolgál: 

RÁCZ F. mérnök Budapest V., Falk M.-u. 8. 

Köszönetnyi lvánítás. 

Mindazoknak, kik szeretett kis 
fiunk Fer ike 

elhunyta alkalmával jóleső részvé-
tüket nyilvánították, nemkülönben 
azoknak, kik utolsó útjára elkísér-
ték, valamint a virágadományokért 
ezúton mond hálás köszönetet 

Kőszeg, 1925 nov. 12. 

ifj. Spindlbauer Ferenc és neje. 

VA ERŐGÉPEK 
KEHÉKPÁEOK 
n] és használt állapotban aliandoan raktáron 

Farkas József nieciiaoíkusmests~ 

Kőszeg, Király-ut 16 sz. 

Birtokárverés. 
Közhírré teszsra, ho«y egy 

477 Q-ölel „Untere Tekerschaden" d j l c i szölö es gyümölcsös 1 9 2 5 -
november hó 15-en d u. 3 órakor 
irodámban megtartandó önkéntes 
árverésen el fog adatni. 

Dr. SCHNELI .ER ügyvéd. 

Műsor : Vasárnap , november 15-én : 

Gyorsabb a halálnál 
Egy iró kü lönös élményei 8 felvo-

i feícn Harry Piel. 

Fridolinésaszappan 
Burleszk 2 fe lvonásban. 

Műso r : Szerdán, november 18-án: 

A száguldó kerék 
Éposz nap j a i nkbó l 2 részben, elő-

j á t ékka l , irta A. Gance. Főszerep lő 

SEVERIN MARS. II. rész : 

A fehér szimfónia 
7 fe lvonásban . 

Qnreionvok n aK> vá l asz t ékban kap-
oUlo jCy jCA hatók lapunk üz letében. 

Kőbányai Polgári Serfőzde R. T. 
k i t ű n ő m i n ő s é g U 

PORTER SÖRE 
kapható itt Kőszegen 

minden jobb vendéglőben, kávéházban 

és füszerkereskedésben. 

Árusítja a Kőszegi Sörfőzde R.T. 

M e g h í v ó 

a Kőszegi Kereskedelmi Bank R.T.-
nak Kőszegen, 1925. november 25-én d. u 3 órakor a Kőszegi 

Takarékpénztárnak a Főtéren levő tanácstermében tartandő 

r e n d k í v ü l i k ö z g y ű l é s é r e 
Tárgysoroza t : 1. A „Kőszegi Kereskedelmi Bank részvénytársaság" 

felszámolásának kimondása. 2. Felszámolók kirendelése. 3. Esetleges 

Indítványok. Az igazgatóság . 

Megjegyzés A rendkiviili közgyűlésen csakis az a részvényes szavaz-
hat, aki részvényutalványát legalább 5 nappal a közgyűlés megtartása előtt az 
üzleti órák végéig a társaság pénztáránál letétbe helyezte. 

n .mpt 

Köszönetnyilvánítás. 
Azon számos jóleső részvét-

nyilvánításért melyben szeretett jó 
férjem, ill. testvérünk es rokonunk 

Németh József 
elhunyta alkalmával részesültünk, 
nemkülönben azoknak, kik drága 
halottunk koporsóját koszorúkkal 
és viragokkal diszitették és utolsó 
útjára elkísértek, ezúton mondunk 
hálás köszönetet 

Kőszeg, 1925. nov. 11. 

A gyászo ló özvegy 

és rokonok . 

A n. é. közönséi? szíves 
tudonásár.i ho'.oai, hoí?y 
a mai naplói kezdve I a 

LISZT 
minden fajtából ós me 
nyiségben kapható 

R Ó T H T E S T V É R E K 
fűszer- és csemegekereskedésében 

KÓSZEG. 

sorsjáték 
a diákjóléti intézmények javára. 

Egy sorsjegy ára 5000 korona. 
1. főnyeremény 12 vagon tiszavidéki búza 

kb. ö tszázmi l l ió korosa értében 

2. agy nagy hathengeres Fiat luxus autó 
250 mi l l ió korona Artékban 

3. egy négyüléses 501. Fiat-autó 
150 mi l l i ó értékben 

4 evökészlet U s/emélyes 35 millió értékben, :>. 
eziht tcáskávéskészlet 12 személyes 3:. millió 
értékben, (V és 7. egy-egy zongora 50 millió ér-
tékben, a egy uj motorkerékpár 2.% millió ériék-
ben, 9 10. és i l . 3 drb. 12 személyes ezfist cső-
készlet 50 millió korona értékben, ezenkívül 4 
bunda, 2U írógép, 40 kerékpír, 200 utalvány 
mérték szerinti lérii vagy nöi cipőre és sok más 

egyéb értékes, főleg arany és ezüsttárgy. 

1599 nyereménytárgy összesen 

két milliárd korona 
értékben. M H I 

Sorsjegy mindenütt kapható. 

Húzás 1925. december 20-án. 
Sorsjegyiroda V., Vécaey-u. 4. Tel. »1 28. 

m 

ÖT1SZT VISELŐK 

MV«A& -Vvr ,S„.V 
o v̂ -lvctr MU.IIAH ic io '«• r-» ' 

Jt — ( i . 

Hatüléses személyautót vagy amerikai .CORMICK' 
traktort 3 vasú ekével azonkívül eredeti .KHL'NE"-
féle -< HP szhrógázlokoniobilt, VD80 jelű HOOm m <1ob-
szélességü komplett eséplösjekrényt, « HP ben/in-
lokomobilt, motorkerékpárt oldalkocsival, .Prima 
Drill" vetogépeket. gazdasági szekereket, gabona 
tisztító rostákat, borsajtókat, takaréktuzlielyeket, 
darálókat, szftlózúzókat. réoavágDkat stb stb. 1000 
nyereménytárgv 750.000.000 korona értéken KÖZ-
SÉGI TISZTVISELŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE 
Budapest IV.. Iránvi-utca 21. Telefon J. 15t-4f> Nye-
reménytárgyak a „khüne- gépgy ár Bpest VI., \ ilmos-
császár-ut 5-.». helriséteiben vannak kiállítva. M H I 

Vegyen bárme ly dohány tőzsdében 

S O O O K - é r t m h i 

ÁLLATVÉDŐ SORSJEGYET 
Főnyeremény egy csukott négyke-
rékfékes 6 üléses A U T O M O B I L 
5 teljesen felszerelt motorkerékpár, 
40 drb. teljesen uj kerékpár és 54 

különféle értékes nyeremény. 

ÁLLATVÉDŐK VILÁOSZŐVETSÉGE 
Magvarországi osztatva tárgvsorsiátéka Budapest 
VI., Gróf Zichy Jenó utca « Telefon 1(12-00 — 
Nyereménvtárgyak Erzsébet-kürut 31 szám alatt 

vannak kiállítva. 

Húzás 22-én, jövő vasárnap 
d. u. 3-kor Városl iget i Iparcsarnok . 

Házeladás. 
Gyöngyös utci 1. szárouvolt 

Kovács f'le ház szabad kézből e'rtdó 
Feltételek irodimban megtudhatók. 

Dr. Schneller, iijjyvíd. 

Házárverés. 
A Király ut 110 számú h izat 

kerít el 
1925. november 25 

ónként* majfánérver aon irodám-
ban eladom. 

Dr. Szovják, ügyvéd. 

Pk. 1<» sz. Iü2.í. végrli. 

Á r v e r é s i h i r d e t m é n y ! 
Alulírott bírósági kiküldött az 1881. évi 
LX. t.c. 102 §-a értelmében közhírré teszi 
hogy a kőszegi kir. járásbíróságnak 1925. 
évi 1256 2. sz végzése következtében dr. 
Stúr Lajos kőszegi ügyvéd által képviselt 
Dr. Dreiszker Ferenc kőszegi lakós javára 
80,000.1X10 K s jár. erejéig 1925 szept. hó 
23-án foganatosított kielégítési végrehaj-
tás utján le- és felülfoglalt és 57,879.000 
koronára becsült közetkező ingóságok, 
u. m. egy ebédlőberendezés, bútorok, 
edények, ruhanemüek, varrógép, zongora, 
stb., mely ingóságok a Kőszegi Kereske-
delmi Bank r.t. javára 200 millió K tőke 
és jár erejéig. Kawalek di Co bej. cég 
javára 2,825.000 K tőke és jár. erejeig 
biztosítási és kielegitcsi végrehajtásiig 
le- és felülfoglaltattak nyilvános árveré-
sen eladatnak. Mely árverés a kőszegi 
kir. járásbíróság 1925. évi Pk. l-.'89;9>5. 
sz. végzése folytán 80,000.000 K tőkekö-
vetelés és 1,638.500 K bíróilag megálla-
pított költségek erejéig Kőszegen, Schey 
Fülöp-utca 8 alatt leendő megtartására 

1925. nov. 23. nap j ának d. e. 9 ó r á j a 
határidőül kitüzetik és ahhoz a venni 
szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak 
meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. 
évi LX. t. c. 107 és 108 §-aI értelmében 
készpénzíizetés mellett a legtöbbet ígé-
rőnél , szükség esetén becsáron alul is 
et fog adatni Amenyiben az ingóságokat 
mások is lefoglaltatták, az árverés ezek 
javara is elrendeltetik. 
Kelt Kőszeg 1925. november 4. napján. 

Hermann Ferenc kir. bir. kiküldött. 

Nyomatott Hónai Frigyen könyvnyomdájában Kö.-ze^eu. 
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