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í i imltatnak 

A vendégjog megsértése. 
A magyar politikai közélet eyyik régi kitűnő-

sége irja lapunknak a következőket: 

Mindazok, akik tudják, hogy mily őszinte 
barátja Magyarországnak Sir William Good, cso-
dálkozással vettek tudomást arról a támadásról, 
amelyet e'lene Rassay Károly, a nemzeti demok-
rata párt vezére intézett. Elvégre Good igazán 
tett valamit Magyarországért, meg abban az idő-
ben, amikor a szanálás kezdetén állottunk, sőt 
azt megelőzőleg, amikor elő kellett készíteni a 
talajt Magyarország ezirányu próbálkozásának 
kedvező fogadtatására. 

Hogy az angol pénzpiac nemcsak a szaná-
lási kölcsönt, de a későbbi kölcsönöket is oly 
kedvező eredménnyel túljegyezte, ebben Good-
nak igen nagy része van, aki tollal és szóval 
mindannyiszor Magyarország védelmere kelt, — 
ahányszor erre alkalom adódott. Mikor a forra-
dalom és kommün zűrzavara után elindultunk a 
járhatatlannak látszó uton, amelynek Magyaror-
szág újjáépítéséhez kellett vezetnie, oly megdöb-
bentő izoláltságban álltunk itt Európa keletén, 
mintha valami varázslat vett volna körül bennün-
ket. Hogy ez a szellem már a múlté, hogy Ma-
gyarország a külföld megítélésében ma már más-
ként szerepel, mint pár esztendőkel ezelőtt, abban 
igenis nagy része van Magyarország külföldi ba-
rátainak s elsősorban Godd-nak. 

Kérdjük tehát, miért kellett Rassay Károly-
nak oly udvariatlanul megsérteni a vendégjogot, 
miért kellett Good-nak oly dolgokat imputálni 
már eleve, amelyekről nem tudhatja, hogy meg 
fognak-e történni, miért kellett feltételezni azt, 
hogy Sir William Good politikai cikkeket fog 
irni, a magyarországi választásokról és választási 
rendszerről. Elvégre minden ország maga tudja 
legjobban, hogy kell megoldania belpolitikai prob-
lémáit s minden ország kormánya a leghivatot-
tabb annak eldöntésére, hogy a közhangulat mi-
nemüsége milyen politikai jogkiterjesztést tesz 

Téli bucsu az ősztől. 

Tegnap még napfény csókolta a decemberi 
f ideket, s a következő napon mar hóvihar tom 
bolt az ország nagy részében. 

Hó, az mindenütt esett, sok helyütt csak 
esftvel keverve és pocsolyává válva a földön, 
másutt pedig oly magasra dagadt, hogy a vo-
natokat is megállásra kéoyszeritette. — Az ég 
egyenletesen szürke és most már bizonyosra 
vehetjük, hogy itt az igazi tél. 

Ezzel a beköszöntővel ugy gondoljuk, hogy 
elbucsuzhatunk az idei furcsa, meleg ősztől, 
amelynek hizelgésében még november végén is 
ibolya és eper termett a déli domboldalakon. 
Azt hisszük, hogy illik szívesen elköszönni a 
jóidőtől. Adieu, aranyos október, november, jöj 
jetek máskor is ilyen tüzes lélekkel. Nem kell 
megijedni a csücsök ós fakereskedŐR siralmaitól, 
nem csupán ezekből áll a világ. 

Igaz, hogy gyönyörű az almaillatu tél, a 
vastag hó, a prfcmbundával bélelt szán, amint 
siklik a puha havon, szép a kandalóban pattogó 
bükkfahasáb is, de mégis gondold mag ó ősz, 
hogy a tél nagyon drága nekünk. Nemcsak 
drága, ma már luxus. Többen vagyuak, akik-
nek nincsen pénzük se prémro, se szánra, sőt 
még bükkfa hasábra sem. 

Kérünk, kedves ősz, tartsad meg hódítá-
sodat más esztendőkben is. — Mi már azt sem 
bánnánk, ha édes mosolyod megvárná ezentúl 
az uj ibolyákat és a friss földi epret is. 

^ I R D B T M f t S T Y S 3 . 
12.175—1926. Tekintettel «rra. hogy a jó-

lékonvcélu mu'atsáarok elszámolása sokszor in-
dokolatlan késedelmet szenved, — felhivom az 
érdekeltek figyelmét arra, hoay az alispáni en 
gedélvben feltüntetett határid"> a polgármesteri 
hivatalnak beterjesztésére vonatkozik. A rend-

Semmi zsoltár. 
Irta: Orosz Iván. 

Isten, ki utam vezéreled, 
im térden közeledem feléd. 

Isten, ki mindig vélem voltál, 
dicsérjen most e semmi zsoltár. 

Isten, ki búban, üldözésben 
kereszt voltál, a kérkedésben. 

Vigaszt hoztál kórságu ikban, 
ostoroztál a vigságunkban. 

Ha vertél is. de segítettél, 
konkolyhoz búzát is vetettél. 

Megtartottad a szép hitünket, 
látóvá tetted vak szemünket, 

tavaszt hoztál illat virágot, 
s megmutattad a boldogságot. 

Jó voltál, jó vagy, örök ós szent, 
neved szivünkben bókét teremt. 

Lásd: térden esengek feléd, 
— Isten — ki utunk vezéreléd 

add, hogy örömünk örök legyen, 
hogy szivünk néked hitet tegyen. 

Isten, ki mindég vélem voltál 
dicsérjen most e semmi zsoltár. 

Egyes szám ára 2000 korona 

lehetővé Elvégre Sir Good hazája Anglia is élt 
a kivét les hatalom törvényeivel, még a legutóbbi 
napokban is, mert a bányász-sztrájk veszélyei 
ezt megkívánták. A magyar kormány is olyan rend -
szer szerint választat, amely leginkább megfelel 
Magyarország pillanatnyi helyzetének s a magyar! 
kormány nem azért mondta Sir Good-nak. hogy! 
tekintse meg a váci választást, hogy erről poli-
tikai véleménynyilvánítást adjon, hanem valószí-
nűleg azért, mert mint angolt, érdeklik azok az 
ethnikai sajátságok, amelyeknek egy ilyen válasz-
tás alkalmával meg kell nyilvánulni. 

Ami pedig Rassay Károly célzását illeti, arra 
a sajnálatos incidensre vonatkozólag, amelyet 
minden rendű és rangú magyar ember a szive | 
mélyéből fájlal, erre csak azt válaszolhatjuk, hogy 
mindaddig ítéletet mond&ni nem szabad és nem 
lehet, amig a dolog utolsó pontjáig ki nincs vizs-
gálva. Kérdezzük, nem épen az Andrássy-párt 
felelős-e a kiontott vérért, amelynek kortesei és 
főkolomposai oly izgalomba hozták a népet, hogy 
a csendőrök a rend fenntartására, saját életük 
megmentése s az állam tekintélyének megóvása 
érdekében voltak kénytelenek fegyverhez nyúlni ? 
Elvégre ha megkótyagositott emberek oly fenye-
getően lépnek fel, hogy komoly zavargások le-
hetőségétől kell tartani, az államhatalom részéről 
kirendelt közegeknek szc igálati szabályzatuk szi-
gorú utasítása szerint kfd fenntartani a veszélyez-
tetett közrendet. Rassayb'ól az elkeseredés beszél, 
amikor két össze nem függő témát hozott vonat-
kozásba s mindakettőt az igazságtalan érzékeny-
kedés torzító szemüvegén át ítélte meg. 

őrség által az elszámolás minden sürgetés be-
várása nélkül a muUtság u'áa 8 napon belül 
adandó be a polgármesteri hivatalban. 

12.223—1926 Felhivom a gudaközönség 
figyelm-H arra, hogy az ujabbi id5ben a máj-
métek ijesztő módon elterjedt és hogy elleue a 
„Dibtol" n^vü gyógyszerrel lehet legsikereseb-
ben védíkezni. 

12 065—1926 Az Országos Magyar Zenész 
Szövetség közlései folytán közhírré teszem, hogy 
Vasvár.neürye területén műküdő összes zenészek, 
ügyeinek intézésére, a Szövetségébe leendő fel-
vitel előkészítésére és vonatkozó miniszteri rea-
d.'let értelmében meg'jt 'ndő szervezési munká-
i tokra Gvulai Imre k*rze*ig izgató és Kováte 

i Ferenc karnagy kaplak f^hiUlTUzis*. 

12.257—1926. Felhivom az adózó közön-
séget, h igy az 1926. év folyamin beállott mű-
velési ág változ ásokat f. évi d ecember hó végéig 

:a városi adóhivatalba feltétlenül bejelentsék. 

1893—1926. KZ. Felhivom az adVzó közön-
séget, hogy az 1926. évre előírt adótartozását 
december hó folya-náa föltétlenül fizessa be, 
mert az adók behajtása minden további figyel-
meztetés mellőzésével teljes szigorral lesz tovább 
folytatva és mindenki, aki adSját késedelmesen 
fizeti be, a saját hibájából ujabb kamat és költ -
sígt-rhet okc« c^ját magán ik, a hatóságnak 
p^dií? elkerülhető munkatöbbletet, december hó 
31 én pénztári zárlat miatt adóbefizetés nincs. 

12.357—1926. sz. Értesítem az érdekelt 
köztisztviselőket, nyugdíjasokat és ezek család-
tagjait, hoizy 1927. é?i január 1-től kezdve a 
vasúti menetk^dvezm^ny kiteriesztetett. Ez ügy 

\ bea felviláaoaitás nyerhető dr. Fuchs Éodre 
í városi aljegyzőnél a hivatalos órák alatt. 

10.096—1926. sz. Felhivom az ebtulajdo-
nosokat, hogy az 1926. évi ebadót most már 
haladéktalanul befizessés, mert ellenesetben f. 

A tengeri tutaj. 

A régi közlekedési és szállítási eszközök 
között különösen na^y szerepet játszott a tutaj. 
Ma, a repőlőgép és autó világában, lekicsiny-
léssel tekintenek a szinte őskori közlekedési 
eszközre, a tutajra. 

Valamikor százával érkeztek a Dunára é« 
Tiszára ezek a vizi alkalmatosságok, utasaikkal, 
a széles karimás kalapu tótokkal. Ma már szidta 
ritkaságszámba megy, ha feltűnik a ntgyobb 
folyókon a tutaj. 

Ugy lálszik azonban, még nem lehet el-
parentálni a régiek jól bevált szállító eszközét. 
A tutaj nagyon olcsó, különösen fa szállítására 
és most, amikor az autók százai, ezrei, sőt mil-
liói száguldanak, rájöttek, hogy a tutaj mégie 
csak jó szállító eszköz. 

Bizonyítja ezt egy amerikai hír, mely sze-
rint ma már tengeri szállításokra is használják 
a régi módi tutajt. 

Az amerikai Oregonból Sen Diegoba szál-
lítottak fát tutajon. Több mint 120 000 köbméter 
fát kötöztek össze tutajjá és ezt az óriási tutajt 
két gőzhajó vontatta. A farakomány 17 és fél 
vagon rakománnyi vaslánccal volt összekötözve, 
nehogy a tengeri hullámzás szét szórja. — A 
rakomány meg is érkezett a rendeltetési helyére. 

Ez e példa is igazolja, hogy a régi mód-
szerek sokszor többet érnek a mai csodáknál. 
Természetesen azért használták a tutajt, mert 
olcsóbbnak bizonyult, mint a gyorsgőzöe. 



Kösv-tk' 6a Vidéke. 
december 12. 

évi december 20 tói nemcsak a v^^rrhejtási el-1 
járás, hanem H kihágási eljirás is folyamatba 
lesz téve ellenük. 

12.391—1926. sz. Körh inó teszem, ho*y 
az 1925. év folyamán bejelentett művelési ági 
és adótár#ryvíiitozások ugy az uj szőlöültetések 
1925. és 1926. évi F. jegyzéke a városi adóhi-1 
vatalban december hó 12 tői 15 napi közszem 
lére van bitéve, hol bárki által betekinthető és 
észrevételeit megteheti. 

11 744—926 sz.~Felhívom az érdekeltek 
figyelmét arra, bo»?y minden birtokos tartozik 
saját birtokán a pézsmapocokot a leghatéko-
nyabban irtani- Aki ezen Kötelezettségét elmu-
lasztja, k i h á n t fc^vet el, amely a törvény teljes 
szigorával büntettetik. 

12 279—1926 Közh i t é teszpm, hogy a 
m. kir. államreidörsétf kCfze/i kapitányságánál 
letétként őrzött talált és elkobzott ingóságok 
f. év. december hó 15 én d. e. 12 órakor fog 
nak a rendőrkapitányban biv»ta;os helyiségében 
nyilvános árverésen elnd i*ni. A talált tárgyak 
jegyzéke a kapitányság hirdető tábláján meg 
tekinthető. 

j anbr ts l.«|o» polgirtr«sl»' 

Ipartestületi közlemények. 
Értenitem a testületnek összes tagjiit, hoey 

iparosok részére az ihmeretterjesztő előadások 
ezentúl is minden hétfőn és szerdán este fél 8 
órai kezdettel fognak tartatni. — Az előadások 
azonban ezentúl az elemi he(yett a polgári fia 
iskola 1. osztalyának tantermében tartatnak. — 
Bejárai a gyóeyszertár ni3lletti kapun. Minél 
számosabb látogatást kérek. 

Drtmötör Gyula ipartestületi elnől . 

I f i í Ü l S R . 
Recrudescunt vulnera . . . 

A régi sebek néha sajognak, 
Elmúlt fajdalomról almodnak. 
A múltnak gyászos temetőjéből, 
Sötét arnyak lengenek körül. 

Óh mennyi kin és mennyi gyötrelem, 
hekszik eltemetve odalenn — 
S megtört, verzö szivvel sirba teve 
Éltem minden alma s remenye. 

A nagy haldoklás, a szivettépó vég, 
Már cs.ik egy-egy sóhaj, fájdalmas emlék, 
Bánattelhó, rövid lelki borulat, 
Mely lopva jó s észrevetlen odahagy 

• S z i v a J ános . 

Uj zaszloaljparancsnokot kspott u helybeli 
b. houv. gyalogezred III. zaszloaij* Thold Dezső 
Őrnagy, régi jó Umeröbunk sztjmelyeben. Váró 
sunk előkelő társadalmi személyében fgy ki-
válóan agilis és rokonszenves tajrj.it nyerte 
•ieszn. — 

Mandátum atadüs. Lingauer Albinnak, a 
kőszegi kerület euv hangulag megválasztott or-
szággyűlési képviselői ^n-'k pénteken r v g 1 udt* 
át dr. Hulik Mittsa kir. közjegyző, mint vátasz 
tási elnök a megbízólevelet a városháza köz 
gyűlési termében, mely ez alkulommál megtelt 
érdeklődő közönsésge'. A választási e.nok ke 
resetlen sznvak kíséretében nyújtotta át t» man-
dátumot, mely »ktus után .Tambrits L^jos pol 
gármester a váró* közönsége nevében lendületes 
szavakban üdvözölte még sz uj képvisaíőt, ki 
nek különösen felhívta figyelmét Kőszeg vnros 
eulyos helyzetire, amelybe mint haturváros ke 
rült, a trianoni békeparrtiics fol}tán. Mnjd Kiucs 
István apátplébános mondott üdvözlő beszédet 
a ker. gazdasági part nevében. Az üdvözlések 
utan LingtiUi'r Aibin ni-th»tva köszönte meg 
az egyh. n u n n megnyilvánult bizalmat és ígé-
retet tett, hogy erre a bizalomra rea is fog szol-
gálni. Ezzel az ünnepsog véget is ért és Lin 
gnuer Albin visszautazott Szombathelyre, hogy 
résztvegyen Yass József megvöl.isziásaöan. 

Megyebizottsági tag választás lesz deeemb r 
30 án, melybe a követhetö tagúk választása 
iránt megindult a mozgalom. A kőszegi kerget 
ben Kincs István apátplébános, a nagygencsi 
körzetben Kopcaándi Sindor t. b. kanonok és 
Q.iapár Mihály bíró, a doroszlói körzetben Lin 
4ri»uer Albin országgyűlési képviselő és dr. fc> úr 
Lajos üeryvéd. 

A Postás Árvaház két épületét, a pnrtá=,-
lakást es kertészb zat, tegnnp vették át M tiU 
és Schreiner építési vállalattól a budapesti ki 
küldettek, Birbiuer István postaföigazgató és 
dr. Pázmandy Dénes postatitkár. A bizottság 
teljes elismeréssel nyilatkozott a vállalkozók 
munkájáról és átvették a/, épületeket. A portási 
és kertfelügjelöi állast Két kftszegi postaaltiszt 
tölti be, kiR a naposban el is foglalják helyű-et. 
E>'.e barátságos áldomásra hivta mei? a postás 
bizottság a város vezetőségét a Mayer felt1 ven 
déylőbe, hol több f-Uöszöntő hangzott »>l és 
kídéíyes hangulatöan a késő órákig volt egyut' 
a Hrsasát?. A bud.pesti kiküldőitek ma viasza 
utaztak és >: t o v á b b i épi'éái munkálatodat a 

tavasszal foíyta'.ják. 
Szülői ertenezlet. A helyb -li állami polgári 

fiúiskola ma vasárnap délután 3 órakor szűIPi 
értekezletet tart. Ebből az alkalomból Taucher 
Gus'/.táv tanár a gyermeki lőleü káros r>ilvá-
nulatairól és evvel kapcsolatosan az igazmon-
dásra való nevelésről érteke?ik, Pallér József dr. 
városi tiszti főorvos az egészségtan körébftl tort 
elrtadast. A szü'Cket, szállásadókat és a tanügy 
barátait tisztelettel meghívja az igazgatóság. 

Karácsonyi 

occasio: / 

cA legszebb férfi-, 

n5'i- és gyermek-

ruhák télikakátok 

olcsó karácsonyi 

kiárusítása havi 

részletfizetésre is 

Scfíwarz 3. 

rufiaüzietéöen. 

Megyebizottsagi tagválasztás lesz Kőszegen 

Néhai Frejberter Sándor gyáros helye kerül 
betöltésre, kinek belyere Kincs István apát 
plébánost hozták javaslatba illetékes helyen, 
kinek megválasztása előreláthatólag egyhangú 
lesz. — 

A kath. Kultureste programmja: Csütörtökön 
este Vj7 kor dr. Özunyogh Xav. Ferenc tanár 
fog előadni az Adventről. Ebben az évben ez 

les/, az u'.olso Kui ürest. 

Eloadas a buddhizmusról. Szép és értéke^ 
felolv.if-ást tartott Borbély Kamill beuo.'S tan.»r 
a buddhizmusról és a kereszténységről. Ma ku 
lönöseu érdekes ez a tému, amikor Krisztust 
nem ismerők vagy el nem ismerők minden áron 
k iete i keresne* megváltót, legyen a neve Ta-
gore vagy Buddha. 

Adom >ny. Lingauer Albin országgyűlési 
képviselőnk ötmillió koronát adott a polgarmee 
t»niei szegényügyi e?!okia. A polgármester 2 
millió koronát juttatott a katüoiikus, 700 ezer 
koronát az evangélikus és 200 ezer koronát az 
izraelita nőügyiemen. A toboit karácsonyi segé 
lyezés címen a városi szegények között fogja 
kiosztani. 

Furdo engedaly. A városi tanács Csizmazia 
Józsefnenek engedélyt udott furdó nyitasra és 
gőzmo*oaara, mi már megnyilt. 

Teaestély. A mult vasárnapi tea estély igen 
jól sikerűit. Az ev. Nőet/ylet egyesülva az ifjú-
sággal olyan proerammot ludott összeállitani, 
hos»y kénves igények i-> ki lettek elégítve. ízlé-
sesen és fiaoman állították azt össze és a közön-
ségnek folyton emelkedő hangulata is amellett 
bizonyított, hogy olyat produkáltak, mely köz-
tetszést aratott. Kitűnő vo!t a már ismert tréfa, 
a tandijat visszakövetelő Wasserxopfról, sikrrült 
a „Kedves ember" és hatalmas tetszést aratott 
nz „Üstökös" rol előadott darab. U«y a sztrep 
lö^et, mint a rendezőket dicséret illeti a jól 
sikerült délutánért 

Mai hangversenyünk. Még most is fülünk-
ben cspngot.ek a „TOSCH" és a „Bajazzók* áriái, 
m' g rl ;uk-n él emlékezetünkben az eísö magyar 
opera staggione két multh^'i előadás* — nekünk 
keveseknek, akik ott voltunk — s már is uj 
zenei eseményben lesz részünk, — reméljük rnobt 
már azoknak is, akik i» staguion előadásairól 
hiAnyoztak. A kó*>z. gi szárma/.á>u szombathelyi 
Bauer test vérek vokal kvartettje ma délután 5 
órakor mutatkozik be a boneésgimruzium dísz-
termiben nekünk kőszegieknek, al ikröl az a 
hir járja még, ho^-y szeretjük a jó zenét. Testvér-
kvartett maya e*?> kis szemació, aminőt ez a 
mi földmű yóbisunk keveset hordott az utóbbi 
években. A hires L'del kvartett — apa és 3 fia, 
— es u Stá-dstróm nővérek négyeye volt az 
utolsó. A B.iuer testvéreké — 2 nővér, 2 fivér — 
vegyes néL'yvs. Vlultlieti szombathelyi bemutat 
kozá&uk fényes siketü volt s reméljük ugyan 
ilyén lesz a mai kőszegi is a nelyet egy igazán 
zeni kedvelő se mulasszou el meghallgatni. 

A kistrafik, me'vnek a felépité-iére a Rezső 
tér sarkán Becner Hmr ik kapott engedélyt, el 
készüli es a tegnapi napon megnyílt. 

A JotekonyCdlu Ailamsorsjatek húzása m^r 
december 30 an lesz a széFesfővárosi m. k; . 
Pénzügyiga gatóság lottóosztályáoá! (Fftvámhá ) 
Főnyeremény 200 millió, jutalom 300 mi li , 
tehát szerencsés esetben 500 millió K készpénz. 
A/u 'án 50, 20, 10, 5 stb. milliós nyereménvel.'-t 
&or8olaak ki. Egy sorsjegy ára 20.000 K. Kap. 
hatók u dohánytőzsdóben, bank- és sorsjegyüz 
letben, postah;v talokban. A lottóosztály kiv^ 
natra üijtnlanul küld játéktervet, a pin?: elfi. 
z-tes beküldése után sorsjegyeket is. 

Vad«zat. Szerdán a polgármes érnél volt 
körv»;dasz,»t. 70 d»rab nyul és 4 fogoly került 
teritékry. M» Chernel Istváuné tart vadászatot 
az alsó erdőben. 

Lemondott az ipararol. Zertbof»»r Mihály 
kőmuvefc, cement ÍR kőfaragó iparát beszüntette 
és ezen iparáról a lemondást a városi tanácsnak 
bejelentette. 

Uj hordár. A városi tanács Urechak Fe-
rercrj.-K a hordáripar cyakor'ására eng»>dé!vt 
adott* 

1 l i a r a c s o n v r a 
& * 

» « í i j á r l m á l l i t á N ! 

A r ktírnn levH brilliáns arany ékszereket, 
c/.iist db/, es versenytár^yaiiat, ezüst evö-
es/.kö/.ökct. minJentieimi beszabályozott 
svájci • r íkat elsőrendű kivitelben, legjuta-
nyosabb aron árusitom. kedvező reszlet-

fizetesi feltételek mel lett is. 
Különböző tárgyak alkalmi kiárusítása. 
Ékszer- és órajavitások, átalakitasok. 

« <» kir. udvari srlllitá 
é k s z e r é s z , <»» Í I S Í Ó M m u ö t v ö x 

Budapest, IV., 
(KlotiUt palotai 

Kigyó ucca 5. 
Alapítva Kolozsvár 

Önnek nincs szükségé arra, hogy gyomor- es belbántalmai miatt ál landóan szen-

vedjen, amikor köztudomósu, hogy a világhírű es mindenki 

Által legelsőnek elismert ifcMANDi keserűvíz azonnal megszüntet i a rendszerint fenti fcajokból eredó fejfájást, csökkenti a vér-

nyomást az agyban es meggátol ja az érelmeszesedést. Emésztési zavaroknál már fel pohár langyos iGMANOi keserűvíz eleg. 

Ki\l>hnt*> Uík é h ü v e g b e n . : I p i m m d i k e s e r ű v í z i ' o i i n m v n l l n l n t K o m á r o m . 

Á r j e g y z é k v i H Z o n t o l i u l ó k n n U U i v ú n a t r a b é r m e n t v e . 
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Az idei Szilveszter estét aznlkslomtm! » 
Kőszegi Khih. Legényegyesület fogja élvezetessé 
tenri. Műsorral egybekötött tAncestélyt rendez 
A Mu'ató ösizes ternoiben. A műsorból termé-
szfte*pn m-m hiányozhatik a szokásos humoros 
évi beszámoló dr. Fuchs Endre által előadva, 
ki a megjelent közönséget mirden alkalommal 
a könnyekig kac.igtalja. 

Főiskolai hallgatók .Kőszegi Széchényi Szó 

vétségé" a karácsonyi szünidő folyamán e^y 
táncéul egybekötött műsoros teaeatélyt szeretne 
rendezni. Mü.sor, rendezés határozottan még nem 
alakult ki, de ig*riis a Szövetség lázasan készül 
arra, hogy többszöri sikertelenség után valami 
jobbat nyújtson. D> mig a Szövetség részéről a 
siker biztosítéka megvan, a k ö z ö n i g résziről 
nagyobb részvételre, negyobb megértésre van 
szükség'', hogy koronát is tehessen a siker fejére 
s hogy tergfldö életéből kiemelkedhessék. 

Kap1u< a következe sorokat: Műit vasárnapi 
számukban egy hir jelent m^g, mely szerint a 
város polgármestere Marton Károly öuk. tűzoltó 
főparancsnokot bízta meg id- u le es'.-n a hiva 
tás.'s tűzoltóság vezetésivel is. E'.en hir vároe 
ezerte, de külön s>m ná'unk tűzoltóknál, á l ta l i 
nos megelégedést váltóit ki. Ujabb tanúsat?* 
annak, nogy polgármes'erürtk m ^ h legkénye 
sebb helyzetekben is megtalálj 1 a helyes irat. 
Magyarország m jd.nem összes kisebb városában 
ahol ki<ebr> létszámú hivatásos tü?olt s*g va , 
ez a sokkal erős bb létszámú önkéntes túzoitc-
ság parancsnokának v^n alárendelve. I y van 
ez Pápán, Szolunkon, Veszprémben, TaNoányá 1, 
Szombathelyen, üőt Sopronban is, hol 24 főnyi 
hivatásos tűzoltóság működik. A belügyi kor-
mány mindenhol hozzájárult ez-n megoldáshoz. 
Az együttes működés p/u'on van legjobban 
biztosítva, a szakszerű ve/e ós p dig még a<:on 
tény allal, hogy az önkéntes tűzoltóparancsnokok 
megvalasztasanak helybenhagyta* az alispáu 
jogs, aki uiást mini ^zakemb^rt, különösen vá 
rosb.in, ne n is engedne működni. R méijuk 
tehá\ hogy ezen provizórikus megoldás egyúttal 
a végleges is lesz, ami egyúttal r.ern csevely 
megtakarítást jelentene a városra nézve is. — 
Kiváló tisztelettel egy tűzoltó. 

Egy jótékonyé iiu elóadás jövedelme. A műit 
héten adtak elő a Nemzeti Nagylabor frmjét és 
nagyszámú közönség nézte végi í , mert azt hit-
ték, hogy ezz^l a cserkeszeknek trsznek jól. 
Hogy ebben a tév désben ne maradjanak, kö-
zöljük az elszámolást: a film kölcsönzési dijs 
500 000 K, a rendőrség és a városháza kért a 
bejelentésért, m^g az engedélyért 130 000 K-t, 
a terem dija 150 000, a m o z i g é p h iszr á'at^é-t 
a mozitulajdonos Ludwig BMa 950000 K t kért. 
vagyis a kiadások ossz ge 1.730.000 K. E z 1 
«zemben a bevétel 2,690 000 K. H szon hmm 
9G0 0(X) K, ha nem kelle e még ebből majd 
10% oí fizetni a cserkészszövetségnek és 10'/o 
vigalmi adót a városnak, de iev csak 422 000 
K marad a cserkészeknek. Kérdés: érdemes e 
ezért annyit fáradni a vezetőségnek önzetlenül, 
amikor fürdőzésük gyümölcse m .y az egyesü 
le'üké sem maradhat? 

Névjegy a legolcsóbb és legcélszerűbb ka 
rácsonyi ajándék. Borítékba téve elegáns és 
olcsó karácsonyi és újévi üdvö'le*. Kend-Mje 
meg már most Róoai Frigyes könyvnyomdájá-
ban, hogy a későbbi torlódást elkerüljük. 

Értesites. A „Hunyadi Mátyás" reáliskolai 
nevelőintézet gazdasági hivatalában december 
hó 13 án, hétfőn dé után 3 órakor posztó-, rá-
zzon- és vashulladékok a legtöbbet Ígérőnek, 
nkéntcs árv «rés-n eladatnak. A hullád 'kok — 

ugyané D.apon — az árverés előtt megtekint-
he'ők. A legtöbbet ígérők az eladott cikkek at 
vételéig 250—250.000 korma előleget, bánatpénz 
fejében befiz-tni tartoznak. 

Talalt targyak : pénz, pgy f izék, egy :anöl 

és egy tányér. A jogos tulajdonos á!v. heti a 

kőszegi rendőrségen. 

Karácsonyi alkalmi 
V é t e l ! A rak tá ramon levő összeS 

műtárgyak, regiseqek, közhasznalat! cikkek 
minden elfogadható áron, sürgősen eladó. 

LOCK J. Kőszeg, Főtér. 

Az epvségespárt nagyarányú gyözeima az 
ország minden részében. A most folyó ország-
gyűlési képviselőválasztások a kormánypoliti-
kán ak óriási pyőrelm^vel vi':ződtek. Sz^rd ;n 
108 kerületben, pénteken 91 kerületben bonyo 
litották le a szavazást. Ezen H két napon az 
ellenzék mindössze 16 mandátumot tudott sze-
rezni, mig a többi helyeken a kormánypárt 
győ/ött. Az októbristák és a szociá'is'ák eddig 
egyetlen egy mandátumhoz sem ju'ottjk. A 
tiikosan szavazó kerü'etekből hétfőre várható 
eredmény. Vasmegyébeti a következőket válasz 
tották meg országgyűlési képviselőknek: Kő 
szegen Ling?u*r Albint, Szombathelyen Vuss 
ló'sef dr. t, Sárváron Huszár Károlyt, Vasváron 
Huszár Mihályt, CL>I dömölk n Jánossy (í^.bor', 
Körmenden gríf Si-J^ y Antalt, Szentgotthárdon 
dr. Vargha Gábort, Őtiszectp^teren líeck Lajos 
dr. t. A nyolc vasmegyei képviselő közül hH 
kormánytárrofató, egy pedig eilenz ki. A kor 
mánypoli'ikímuk óriási győzelmét mutatják a 
vasjH'.ryH választások »*redményoi és azt. hogy 
a vxsi t ép telj. s mT i ékbm elégedett B-thlen 
István gróf kon<zolidioiós politikájával. 

Haromszcbás. konyhás szép lakas azonnal 
Madó. Ci n i kiadóhivatalban. 

Hol vásároljunk 

k a r á c s o n y r a ? 

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK FOGYASZTÁSI, 
TERMELŐ es ÉRTÉKESÍTŐ SZÖVETKEZETE 

KŐSZEGI f iókárudájában 

íSA.lXJfcZV JKM 

C S A K 

R E T H Y 
P E M E T E F Ű 

FELE 
CUKORKÁT 

ahol a legfinomabb fűszer-, csemege- és 

italáruk, déligyümölcsök, szaloncukrok és 

karácsonyfadíszek stb. legolcsóbban kapható. 

Érvágással mentette meg az apja elstét egy 
kilenc eves kisleány. Vívható bá'orsagr: 1 és ön 
uralomról ta*t tanúságot es'y kilenc éves kis 
leány. Martinék Bé!a budap"sM rokkant katona-
tisztet h«snapokkal ezelő't szélhűdés érte. An 
nak idején az orvosok érvágást alkalmaztak s 
a bet^g tiszt jobban is lett. Martinék állapota 
it nyirn javult, hogy elhagyhatta az ágyat. A 
napotban azutan felesége és kislánya tárcasá 
gában egyik peslkömyéKi kozségbt- ment roko-
nainak megláfogatasára. A faluból a rokonok 
és az úriasszony bementek l'estre, hogy ott szó-
rakozzanak, otthon csak a tiszt meg a Kislánya 
ra»r*dt. A gyermek játszadozott, egyszerre csak 
kulönö-* zajra lett figyelmes. Ebben a pillanat 
ban latta, hogy < desapja v ^ igváeódik a padlón. 
V megrémült gyárin ik sejtette, hogy ugyanaz 
a bnj érte fd is ip já t , mi it hónapokkal ezelőtt, 
szaladt tehát orvost keriteui. A szomszéduk,it 
M ármázta. de orvost azok sem tudtak gyorsan 
hivüi, mert a sromszéd faluba kellett menni. 
Amikor a gyermek látta vergődő édesapját, egv 
merész gondolata támadt. Kiszaladt a konyhába 
és a fiókból kivett egy konyhakést, majd apjá 
huz sietett és felvágta az erét. A vér nm-járban 
ömlött ki a féifi ka.jaból. A kislány nem ijedt 
m^g, araikor észra vette, hogy sok vér ömlött 
már ki, befogta a sebet. Így sem bo'doizult. 
S rzett egy dar»b zsirórt és a.:zal elkötötte a 
kart. Reszketve várta az orvost, aki egy jó órai 
múlva rneg is érkezett, azután nagyuehezen mog 
állítva a vérzést, bekötötte a sebet. Megáilap;-
tották, ho^y ha a gyericek nem vág eret, a 
katonatiszt maghal. A kisleány napokig lázasj 
boteg v-olt a lejátszódott események után. Mar-
tinék Béla mégsem izyogyult meg teljesen, mert 
\ kislánya rosszul vágta el az ereket. A karja 
bét a ma^ad. 

Anyakönyvi kivonat az elmúlt hatról. Szü-
l e t é s e k : Schiálfer Jófsef— Krobóth Anna : 
András r. k., Kitter Adolf—B.uer Borbála: Anna 
r k., Horváth József— Meizner Teréz: Margit r.k. 
Németh István —Udvardy Mária: B*la r. k. — 
H á z a s s á g : Esztner János — Balog Teréz. — 
H a l á l o z á s : .Schatzl Mária 1 hó, bélburut, 
11 -tlinger Lujza 10 hó, tüdőgyulladás. 

S P O R T 
A KSE javaslata az amatőrsport 

megmentese érdekében. 
A Kuszeni Sportegylet vezetősége az amatörsport-

n.ik fellendítése erdekében ;i következő atiratot küldte el 
e heten az összes társeg>esületeknek: 

„Igen tisztelt Társegyesület t 
A nyugati kerület bajnoki beos/.t.is.t ma sehogyan 

sem felel meg sem a kerület, sem az egyes sportegye-
sületek érdekeinek cs ennek k ivetlreztében az általanos 
sport érdekeinek sem 

Amióta a professzionizmust bevezették, az amatőr 
sport — enyhén szólva, nem mutat semmiféle további 
fejlődést. Ennek feltétlen egjik föoka, n zetünk szerint, 
a kerületnek a mai változott viszonvok között meg nem 
felelő b.ijnokt beosztása. Ezzel jár, hog^ a mai 1> j'noki 
beosztás az egyes egyesületekre anyagilag igen nagy 
terhet jelent, ami annál is inkább elviselhetetlen, mert 
hisz sajnos, az 1. osztályú mérkőzéseknél, — különösen 
áll ez a szombathelyi egyesületekre, — a nézőközönség 
egy minimumra redukálódott Mindezeket az igen tisztelt 
Tarsegyesület is átérezte és tapasztalta, éppen ezért 
biztosan reméljük, hugy szeréay javaslatunkat, amely csak 
az amatőrsport és a kerülelbeli összes egyesületek érde-
keit lenne hivatva szolgálni, magaévá teszi és segédkezet 
nyuit ezen tervnek a közgyűlésen leend > keresztülvitelé-
ben, amirnk sikere ez esetben mar c?ak azért sem lehet 
ketsoges, n.ert valószínű, hogy a kerület kiváló, az ama-
tőrsport erdekeit mindenkor szivén viselő vezetősége 
ezen javaslatunkat szinten magaevá teszi. Javaslatunk a 
következő: A jelenlegi I. osztályú csapatok létszáma 
emeltessék fel l7-re olymódon, hogy a II o. csapjtok 
közül az első kettő helvezeit |usson be automatice az I. 
osztalvba. a soproni alosztály kivételével, ahol a kis lét-
számra való tekintettel, csak az elsó helyezett jutna be. 
A jelenlegi I. o. csapatok kivétel néUü! bennmaradnak 
Az ilymódon 17 csapat etszá-nu l. osztály osztassak fel 
kettő alosztályra, győri es szombatheh i alosztalyra. Az 
őszi helyezések szerint példakép felsorolj ik hogyan ala-
kulna így ki a ket alosztály. Szombathelyi: MÁV, SzAK, 
SV.SE, SzSc, Sz. Tor., SFAC, KAC, KaE Uvori: TAC 
TSC, ETO, DAC, SzTC, MTE, II ker., ÜVEi V At-.ve 
A két alosztálygyőztes a keríile.i bajnoki cimért egymás 
ellen mérkőzik Az I. osztály ily szétosztása megtörtént 
több más kerületben is — Kerületünkben a II ^osztály 
vezető csapatai ma játéknivó tekinteteben teljesen fel-
zárkóznak az !. osztálv legtöbb csapatához (Ismertek itt 
az őszi eredmények.) így tehát a nívót az alosztályokba 
való beosztás egyaltalan nem rontaná és hogy anyagilag 
mily könnyebbség volna az a beosztás, azt külön hang-
súlyoznunk felesleges. — A fenti I. o alosztályok mind-
egyikének legyen két II osztálya. A jelenlegi t>»rv s/^rint 
a szombathelyi alosztálynak soproni és szombatheh i, a 
győrinek veszprémi (eseneg székesfehérvári) és győri.' Á 
két-két alosztálynak vezetS csapata egymás eilen játszik 
döntőmérkőzést, amelynek győztese helyet cserei a/, illető 
I osztály utolsó helyezettjevei, a második helyezett pedig 
selejtezőt játszik az utolsóelőtti helyezettel. Javaslatunk 
az egységes II. osztály terve ellen szól, amelynek meg-
valósítása azonban a jelen körülmények között anyagilag 
úgyis keresztiilvihetetlen A III. osztály létesítése igy 
szintén tárgytalan. 

Lehet, hogy javaslatunk nem talalkozik egyhangú 
helyoíléssel, mert talán egyes egyesületeknek piMan.it-
nyilag nem konveniál Főcélunk, hogy mozgalmat indit-
íúnk a jelenlegi helytelen, továbbra fenn nem fartható 
beosztás megváltoztatására. Kérjük tehát mindannyiunk 
érdekeit szolgáló fenti gondolatainkkal foglalkozva a 
további lepéseket megtenni, esetleg a végső célt jobíian 
szolgáló javaslatokat velünk is közölni. 

Sportársi üdvözlettel a Kőszegi Sportegylet" 

A KSE II. csapatának intezóje ezúton hívja fel 
az összes játékosokat, hogy ma vasárnap este H órakor 
a Török vendéglőben tartandó játékosertekezleten kivétel 
nélkül pontosan jelenjenek meg 

Három eves kisleány öngyilkossága. A mai 

időkre felette jellemző, metdóbbentó hirt közöl 
az egyik soproni I p. S/.en'márton Községben 
egy alig 3 éves kisleány öngyilkossági szándék 
kai felakasztotta m 'g á t lakájukon. A kisleány 
apja egy nagy nyomorbun tengődő hadiro-skan;. 
A nagyapa p ír nappal e l l ő t t felakasztott i ma-
gát. A leányka H/óta búskomor volt s mikor 
levág! I Í a zsinórról, azt mondta: „S 'gvapám 
hoz akartam menni a m*nyoM?.ágba" Az alig 
3 é*es leányka öngyilkossági kísérletével tanács-
talanul áll szemben a tudomány. Eddig még 
fni ételfzni nem merték, hogy egy három érea 
kisleányban legyen annyi öntudat", ak-«r.uerő és 
elszántsága/, ilyen borzalmas te»t végrrhajtására. 

Hasihajjymaz lépett fül Sero»:él\házén. A 
szükséges óvintéz! edések megtörtént* k. 
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Épületfa, 

deszka, léc, 

1 asztalos fürészáru, j 

i bükk hasáb tűzifa, szén j 

l 
! 

Vörösfenyö(Lerc!ien)kutcső 

szigetelő és fedéllemez 
a legolcsóbb napi áron kapható a 

1 Kőszegi Hitelszövetkezetnél \ 
? Rajnis-utca 1. vagy Kert-utca 9. sz. j 

Sruron)erdők az oia?z —francii hataron.— 
Milanr ból az a hír érfcezeít i N-psTöveUé^h0'.. 
hogy HZ olasz kalonni HATÓG igok újból két tya-j 
Jogrf/.r. d'it é3 j jleniékenv f tsc;st i miiiciát kuid 

a f-ancli határn. A helyzet ma az, hoev a 
fr.incia o!<i><s határo.i b^urouverdó-c ui rednek 
egymásnak alisr puskalövésnyi távo'sigbar. 

K c v c s p ó i z c r l s o h ü f 
r.§ o H í í í , 

hogti u 

Karácsony-est 
u régi i"let fényében rjyii'i^iun. erre nyújt nu'xioi n 

TÜNDÉRVÁSÁR 

CIPŐ a legszebb karácsonyi ajándék!! 

mt/jT'.n 

KARÁCSONYA 
sokfele, s/ines. gyermekeket mulattató es foglal-

koztató páratlan olcsó kiadnányaioal 

2500 koronától fölfe'é. 

Megrendelhetők e/ek a kepes kölninek minden jobb 
k<>nyo- (.s papi kereskedésiben. a 1 únderoúsúr 
iru*ité>inúl vagy a I iindéroasúr kiadóhivatalában 

Jiudapest, I ., Akadémia-utca 10. 

es 
L U X U S -

S P O R T -

ÉS H Á Z I -

valamlnt leg jobbminőség& 

GYERMEK-CIPÖK 

nagy választékban a leg-
jobb kivitelben kaphatok 

YVInipassingi és 
svéd gyár tmány 

FR IED* 
K Ő S Z E G E N 

Tizenöt százalékkal olcsóbb lett a villany-

aram Sopronban. Sopron város f j ryéuyhatós^a 

fcedd*n kö^evülést tirtott, armlyan elh itározták, 

hozy a villa nosáram diját tizjnöt százalékkal 

leszállítják. 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS. 

Azon nagyszámú és jóleső részvétmegnyilvánulásért, mely-
lyel forrón szeéetet és felejthetetlen drága hitvesein, ill. legjobb 
anya, testvér, sógornő es rokon, 

Seybold Gusztávné 
szút. Schreiner Ilona 

váratlan elhunyta által reánk szakadt súlyos csapás okozta mér-
hetetlen fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek, valimint mindazoknak, 
kik draga halotiunk koporsóját koszorúkkal és virágcsokrokkal 
borítottak és őt utolsó utján a sírig kisérték, ezúton mond meleg 
köszönetet 

Kőszeg, 192ti december 7-én SZEYBOLD GUSZTÁV 
és családja. 

Két darab egyajtós 

szekrény jutányosán eladó 
Cim a kiadóhivatalban. 

Műsor Vasárnap dec. 12-én 

ÉVA SZERELMEI 
Kalandor vígjáték 7 felvonásban. 

A főszerepben LE.MRICE JOY. 

És a fényes kisérómüsor. 

Műsor. Szerda, dec. 15-én 

6 Ö S T A B E R L I N G 
LAGERLÖF ZELMA Nobel-díjat 

nyert regénye filmen 12 felvonás-

ban. A főszerepben Lars Hanson 

és Grete Garbó. 

Sár- és hócipők 
javítását elvállalom 

olcsóbban mint bárhol 

Sürgős esetben egy orán belül, 
Tisztelettel: 

Odonits István 
cipészmester. 

2szobásparkettás 
több nagyobb mellék-

l a K a o helyiséggel vagy ezek 
nélltUI azonnal kiadó. 
Bővebbet Zerthofer Mihály Kőszeg, 

Király ut 114, sz. alatt. 

f ' V J * * 
• > 

' j v « í 

'ELADÓ 
I és 2 éves gyökeres szőlő-
oltványok, sima és gyö-
keres amerikai vadvesz-
szők több faj, gyümölcsfa, 
akác-,gledichiacsemeték, 
Építéshez való falazó kő. 

Árjegyzéket küld: 

Molnár Mihály Abaujszántó. 

V E N D É G L Ő - Á T V É T E L . 

Tisztelettel értesítem a n. é. közönséget, hogy a Deák F.-u. 

2. szám alatt levő Kovács József-féle 

v e n d é g l ő i é s é t t e r m e t 
a mai napon átvettem és azt saját nevem alatt megnyitottam. 

Amidőn m t. vendégeimet a legkiválóbb italok és ételek pontos 

es figyelmes felszolgálásáról biztosítom, a n. é. közönség szives 

pártfogását kérve vagyok kiváló tisztelettel 

Jandresics István 
vendéglős ; 

Kitűnő német gyár tmányú 

Saját készítésű 
kitűnő minőségit 

cukorkák, 
csokoládé 
tárgyak 

K A R Á C S O N Y R A 
már most kap-

hatók nagy választékban, olcsón 

Kleininger József 
cukrásznál , Városház-utca. 

u a r r ó g é p e k | A r v e r é s . ' 

1 
felfelé kaphatók részletfizetésre 

L É P O L D GÉZA MECHANIKUS 
műhelyében Kőszegen, Kossuth 

Lajos-utca 9. szám. F i óküz le t : 

C s e p r e g , B ö d i - u . 315 

Makulaturapapir minden 
mennyiségben k a p h a t ó 
e lap kiadóhivatalában. 

Kőszegszerdahelyen 1926. év 
december 13 án délelőtt fél 10 kc 
birói árverés alá kerül: 1 szivógáz 
motor. 1 leégett cséplőszekrény, 
varrógép és egy borjú. 

A napokban érkező 

1 vagon porosz-szén 
felerészét önköltségi ár-

ban bárkinek, akár kis 

tételekben is, átadom. 

Kirchknopf, Külső-körút 4. 

Üzletáthelyezés. 
Értesítem a n. é. közönsé-

get, hogy Gyöngyös-u. 3. alatti 

ószeres üzletemet 
lakásommal együtt december 1 -én 

Várkör 100. sz. 
(Kayszrál-u. sarok) helyeztem át. 

Tisztelettel 

ifj.Pavetits János 
ószeres. 

Nyomatott Rónai Frigyes könyvnyomdájában Kőazepen. 
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