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A francia szociálisták 
szeme kinyílt. Mindinkább látják már, hogy a 
békeszerződések tarthatatlanok. A közelgő francia 
választásokkal kapcsolatosan országos gyűlést 
tartottak Párisban. Ezen a kongresszuson a kül-
politikai programm tárgyalásánál a francia szo-
ciálista balszárny hevesen támadta a jelenlegi 
népszövetségi és a hivatalos francia külpolitikát. 

A szociálisták elégedetlenek azokkal a szer-
ződésekkel, amiket a hivatalos francia külpolitika 
irányitói kötöttek külön-külön a kisantant álla-
mokkal. A legnagyobb kétszinüségnek tartja a 
baloldali szárny vezérszónoka Zwromszki azt az 
állítást, hogy ezek a szerződések az igazi nép-
szövetség keretébe beilleszthetők. A francia kül-
politikának az utódállamokkal kötött szerződései 
a szociálista balszárny szerint csak az igazság-
talan területi változásokat erősitik meg, amelyek 
ellen pedig a szociálistáknak küzdeni kell. A há-
ború előtti békerendszer sokkal őszintébb volt, 
mint ez a rendszer, amit most akarnak megalkotni. 
Az úgynevezett elnyomottakból — az a helyzet, 

elnyomók lettek, — vágta oda a balszárny 

vezére egy kisantant érdekekért lelkesedő közbe-

szólásra. 
Szóval a francia jég is megtört. Már nyil-

vánosan foglal állást a szociálista párt is a béke-
szerződések ellen, sőt a jobboldali blokk vezére, 
Paul Boncour, aki Franciaország népszövetségi 
delegátusi tisztét töltötte be s valamikor a nép-
szövetségi eszmének buzgó portálója volt, ezekre 
a külpolitikai kritikákra válaszolva, elismerte a 
békeszerződések revíziójára irányuló lehetőséget. 
Nyugtalansággal látta — mondja Paul Boncour, 
hogy a kongresszus nyersen felveti a revízió kér-
dését, ez annyi, mint Európába röppentyűket lőni, 
amelyeknek robbanó erejét nem ismerni. Egyéb-
ként azonban a revíziók lehetősége adva van 
magában a népszövetségi egyezményben is. íme 
a nagy külpolitikai sulyu Paul Boncour is végre 
odajutott, bárha nyugtalanul is, de kénytelen be-
látni, hogy a helyzet tarthatatlan, mert a béke-
szerződésekben a közhiedelem szerint csak bizony-
talanság van, mely a mai helyzetet veszedelmessé 
teszi, mint amilyen volt az európai ingadozó 
egyensúly és háborús veszedelem 1914-ben. — 
Próbálja a volt francia miniszter védelmezni mégis 

ezt a lehetetlen békerendszert, amikor később azt 
mondja, hogy nem kell a békekorszak „rossz 
színben feltüntetni s értéküket lekicsinyelni." — 
„Fejlesszük tovább az elért eredményeket s óva-
tosan orvosoljuk az elkövetett tévedéseket, nem 
felejtve ezt azt, hogy ezeket a szerződéseket eset-
leg revidiálni is lehet." 

A helyzet tehát az, hogy a jég megtört. A 
szemek mindinkább nyílnak francia földön. A 
nyilatkozó szájak még egyik mondatban védel-
mezik a torzszülött békediktátumokat, a másik 
mondatban kifejezést adnak a tény átütő és ki-
kerülhetetlen erejének, hogy ezen változtatni lehet, 
sőt a bátrabbak azt kiáltják szinte mint párt-
programmot — változtatni kell a békeszerződések 
abszurd és igaztalan voltán. Pas a pas — mondja 
a francia közmondás. Lépésről-lépésre alakul hát 
a helyzet az elfogultság eddigi földjén is. Mind 
több bajnoka lesz az igazságnak s mind keve-
sebb ügyes hamissága a furfangosságnak. Paul 
Boncour talán akkor adott leginkább kifejezést a 
hivatottak álláspontjának, amikor költői idézetet 
mondott: „Bízzuk a cselekvést az időre* . . . . 
Bátran bizhatjuk, ma még az a helyzet, hogy azok, 
akiknek ebben a lehetetlen és igazságtalan béke-
mű szerkesztésében részük volt, még csak ott 
tartanak, hogy e békemű tarthatatlanságára és 
saját elfogultságukra döbbentek el, amit kertelve 
mernek csak kimondani nég. Ilyen jelek után 
rövidesen megérik a helyzet a tényleges váltó 
zásra is, mert már nyílnak a szemek a kardinális 
tévedések belátására. 

Csatározások a valorizáció körül. 
A képviselőházban a hadikölcsönök valori-

zációja körüli csatározások az újévben nagy ve-
hemenciával fognak folytatódni, amelynél vég-
eredményben a kötvénytulajdonosok elvérzése 
biztosítva van. , 

A kormány, a nem valorizálunk elvéből nem 
enged, elvként — a többek között — felsorakoz-
tatja, hogy a háború alatti pénzügyminiszterek a 
mai viszonyok között sem tehetnének mást, mint 
ő, mert Teleszky volt pénzügyminiszter is a köt-
vények értékét egy nyert háborúra biztosította; 
minthogy a háború feltétlen megnyerésében hitt. 
Csekélységem megjegyzése, a háború megnyeré-

A gyerek. 
Tömören ömlik a forróság az uccákra, a 

a nap lelkiismeretes, soha nem pihenő munkás 
szorgalmával tüzel. Szikkadnak a hizak, a cse-
repes tetők és porlik az ucca. 

Az albándohányszőke, göndörfürtő fiu sétál 
az úttest asztfaltján egyik járdától a másikig. 
A fejet fájitó, szemet ráncositó meleget mintha 
észre sem venné, mozgó ajakkal buzgólkodik 
znanillatalpu vászoncipőben, a járda szólein so-
rakozó autók körül. 

Tiztizenegy éves korának megfelelően für-
gén hajol, gutrtfol, ágaskodik a koosik rejtett 
titka felé s időről-időre megpihenve, vékony 
noteszébe firkáló halványbarna keze gömbölyűén 
kanyargó voualakat ir. — Aztán megy tovább 
ujabb autók felé ós mindenütt ugyanazt teszi. 

A városháza előtt felismerő érdeklődés 
gyul tekintetébe, mikor egy uj tipusu kisautó-
hoz ér. A hűtő elé áll ós nagy igyekezettel ke 
resi rajta az nutó^yár nevét, moly azt a tipust 
gyártja, de bárhova néz is, seholsem találja. A 
bennülő két sofőr beszélgetése abbamaradt, kí-
váncsian nézi, ho«y mit keres a gyerek. Aztán 
ahogy a fiu megtalálta azt, amit keresett és 

már irja is a noteszébe, érdeklődésük egészen 
a gyerek felé fordul. 

— Kisfiam, gyere csak idei —szóla l meg 
egyik. — Hány éves vagy ? 

— E n ? . . . Tizenegy leszek — válaszol a 
fiu s szavain alig észrevehető dadogás érzik. 
Miért tetszik kérdezni? 

A sofőr válasz nélkül hagyva a fiút, to-
vább kérdezett. 

— És mond csak, mit irtál az előbb abba 

a könyvbe? 

— Ebbe ? . . . az izé . . . a márkát. Ugye 

ez Renault? 

— Az. Eltaláltad. Szabad látnom azt a 

könyvet? 
Mig átveszi a kis könyvecskét, kutatva, 

bírálva nézi a fiút, aki tiszta élénk kék tekin-
tettel állja a fekete, szúrós szemek nézését. 

A sofőr szétnyitja a noteszt. 
— A teremburájat 1 — rémüldözik komi-

kus ijedtséggel, — ezt mind te irtad ? 
— Igen, én. 
-- Hány hót óta? 
— Ma kezdtem. 

— Lehetetlen 1 — hitetlei kedett a sofőr. 

Aztán miért? 

sében minden állampolgárnak feltétlenül hinni 
kellett, ez a bizakodás, ez a mentalitás adta a 
lendületet, a kitartást, minden vállalkozáshoz való 
készséget a harcosnak és polgárnak egyaránt és 
azt hiszem, az ellenkező véleményben lévőknek, 
ha voltak ilyenek, szomorú sorsuk lett volna. A 
kimenetel, vagyis a háború befejezte, hazánk 
veszteségével történt ugyan, ami azonban nem 
mentheti az országot, hogy a polgáraitól vett 
készpénzhitelt vissza ne fizesse, amikor tudvalévő, 
hogy a hitelezők nagyrésze eme áldozatokon kivül 
a véráldozatot is meghozták. 

Mindenki át van hatva a valorizáció jogos-
ságáról. A rokonszenvben, velünk való együtt-
érzésben hiányt nem szenvedünk. A valorizáció-
hoz azonban a hivatottak, szivjóságát és szere-
tetét nélkülözzük. Nemrég olvastam, hogy a sze-
retetből nagyon kevés van ebben a megsanyar-
gatott világban, pedig arra mindenkinek szüksége 
van. Ennek a hiányát érezzük mi a valorizáció 
javaslatnál. Pedig ideje volna, hogy e probléma 
megoldásánál a kormányzópárt érzelmét és rokon-
szenvét végre cselekvően nyilvánítaná meg. 

Mi egy kisebb valorizációval is megeléged-
nénk. Azt állítják, ilyennel nem lenne segítve. 
Ezzel a valorizációt nem lehetne közmegnyug-
vásra megoldani. Hát a karitatívval, amely az 
érdekelteknek nem kell, igen? 

Vass miniszter a Hírlapírók elnöki székébe 
történt beiktatásakor a többek között kijelentette, 
mely mintha csak hozzánk lett volna intézve: 
„A szeretet pedig az ilyen akciónál, mint amilyen 
a miénk ott kezdődik, ahol az öröm megosztja 
önmagát, akcióvá, vérré változik, de olyan no-
bilis formában, hogy nem alamizsnaadás és kérés 
a jellege, hanem megtisztelő, vitézi rendbe való 
felavatása azoknak, akik hősiesen elestek vagy 
megrokkantak". Mi az ország hitelezői alamizsnát 
elfogadni, avagy kérni szégyeljük magunkat. 

Az általános valorizáció iránti küzdelmünket 
nem személyünkért folytatjuk. Minket a háborúval 
ránkszakadt gazdasági összeroppanás, a 14 év 
alatt bőven kijutott megpróbáltatások megtaní-
tottak arra, hogy ne legyenek szükségleteink, 
vágyaink és igényeink. Ezekről már rég lemond-
tunk és kérem elhinni, ha a kötvénytulajdonosok 
egyedül, család nélkül lennének, könnyű volna a 

A gyerek egy kissé ingadozik, végül büsz-
kén válaszol. 

— Fogadásból. É i be sem várva a fag-
gatást, magyarázni kezd. — Tetszik tudni én 
meg egy barátom fogadtunk, hogy ki tud több 
autótípust összeírni. Én már csak ötvenig sze-
retnék eljutni, akkor abbahagynám, de h á t . . . 
elgondolkozva legyint, mint aki elérhetetlen cél 
előtt áll és várakozóan mereszti szemét az uoca 
forgatagába. 

A két sofőr összebújva olvas: ,Marta . . . 
Pegueot . . . Ailcar . . . a csudába, ennyiféle kocsi. 

— En már tiz éve vagyok sofőr, de el-
hiheti, ho«y sok nevet csak most hallok először. 

I«y beszél a fekete. A másik sofőr meg 
rádupláz. 

— Azt elhiszem! Mint a gomba, ugy búj-
nak elő most az uj gyártmányok. 

— Bácsi kérem sok hiányzik még? — 
kérdi a fiu. 

— Nem hiszem, ingadozik a megszólított, 
nem sok. Egy pár fajta van talán még hátra. 
Az előbb a nyelvemen is volt egy párnak a 
neve, de most igazán nem jut az eszembe. 

Visszakapta noteszét a fiu 09 megindult. 
Ekkor a háta mögött krákogó kört hangja vá-
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meghalás is, amely azonban, ha másért nem, de 
mint adóalanyok, káros volna 

Kérem az erre hivatottakat, fontolják meg, 
hogy szociális képtelenseg, hogy éppen a leg-
nagyobb nyomor idején zárkóznak tl a valorizá-
ciótól. A nép széles rétegeinek megelégedettsége 
az ország eróssegének egyik legfőbb pillére, mit 
a nem valorizálunk rideg elvvel nem lehet elérni. 

Ha az általános valorizáció lehetetlen, ám 
vonják vissza a javaslatot. 

Kijelentem e cikk keretében, hogy akciónk 
az eredeti jegyzésű hadikölcsönök valorizációjáért 
küzd és hogy az senkinek sem uszályhordozója. 

Vágó Sándor, az akció vezetője. 

Tájékoztató a munkasbíztosi as uj rendjerö!. 
A Munkásbiztositó Pénztár relormj* nem 

csupán a lisztviselőkarbun való változásokra 
szorít kuzott, hanem az egísz intézmény üpyke-
2 e l e s e t n,elváltoztatja. Ezeknek a változtatások-
i.ak a figyelembevételével a pénztár most a kö-
zönség számára tájékoztatót Hdott ki. Kbbftl a 
tájékoztatóból közöljük a legfontosabb réseket. 

Újévtől kezdve a háztartás vagy család 
körében bármely szolgálatot teljesítő összes alkal 
mazottak, tehát nemcsak a házicseléd-^k, h inem 
nevelők, társalkodók, felolvasók, ápolók stb. arra 
való tekintet nélkül, hogy szelltmi vagy fizikai 
munkát vepeznek, bejelentendők. A bejelentésnél 
be keii vallani az alkalmazott teljes javad tlma 
zasat ós díjképpeu a napibérnek három száza-
lékát kell fizetni. Az alkalma/ott fizetéséből a 
Munkasbiztobitói.ak fizetett díj ft-!e levonható. 

Az ipari és kereskedelmi vállalatokon kívül 
alkalmazottaikat a Munkasbiztositó Pénztárnál 
be kell jeienteniök a közjegyzői ésüyyvedi iro 
dáknak, orvosi rendelőknek, a vallásfelekezetek 
altal eltartott intézményeknek, továbbá a házi 
lag végzett épitkezéseknM, az állatt-irtásnál, ha 
javadaln ázásuk a havi 300 pengőt i em haladja 
meg. Mindezeket a biztosításra kötelezett alkal-
mazuttaKat jar.uár 8 iit be kell jelenteni. A biz-
tosításra kötelezett vállalatokban dolgozó család-
tagok csak akkor lelenttndök be, ha munká-
jukért olyun javadalmazást kap; ak, ami kereseti 
forrásul szolgál. 

A biztosítottak a Munk&sbiztositótól a kö-
vetkező segélyeket kérhetik. : Ingyenes orvo>i 
gyógykezelést, gvógy- és köts/ert, gyóayvizet 
és olcsóbb gyóg) ászatí segédeszközöket egy éven 
át, kórházi ápolást, láppénzt. t>zü!és esa.éu azt 
megelőzCen 6 hétig és azután 12 héten át segélyt. 
Kórházi ápolás esetén feltáppénzt kap az a pénz 
tári h u , akinek családtagjairól kell gondoskoduia. 
Kapnak a tagok méK temetkezés seaélyt is. A 
segél) a biztosított bóréhez viszonyul. Cs.»l.-.d-

gott az uccába. Balkezébe kapta a noteszt, jobb 
jábba a ceiuzát szorongatva, hirtelen kiugrott 
az úttestre, hogy meg idejében meglá'hassa az 
arra uieuö autó gyári jelét. E^y pillanatra még 
a szemébe villant a domború márka a kocsi 
hűtőjén, aztán már nem látoll stm nit. Kásza 
ladt így nagy, nyitott automobil . . . 

Tompa roppanás, a fék éles. súrlódó hangja 
és az aibándohányszőku haj véresen tapad a 
nedves aszfaltra. 

Pillanatok alatt dagad a csődület. A fin 
könnyel takart kék pupillái kitágulva keresgélve 
forgolódnak. Az előbbi két sofőr is itt van és 
megrendülve állnak a katasztrófa színhelyén. 

— Bácsi . . . bácsi . . . — suttog véres 
nyállal az ajkán a gyerek. 

— Nem macához beszél ? — kérdezte va-
laki a fekete sofőrt. 

— Mit akarsz, kisfiam? 
— Mi 'yrn volt? — hallatszik elhalóan. 
— Az au'ó . . . amelyik engem . . . Cho-

nard ? . . . Diato . . . 

— Nem, nem, Cadillac . . . oh ! — hörög 
fel nehezen a fiu, — irja be . . . és adja o d a . . . 
neki . . . hátha mey nyertem . . . a fouadást. . . 

tagok közül segélyt ijzényelhet a házastárs, a 
törvényes, természetes, örökbefogadott gyermek 
és a mostohagyermek is, ha 16. életévét nem 
haladta tul. SeLrólyt kaphat a biztosított unokája, 
szülője, nagjszülője, testvére, vagy a vele egy 
háztartásban élő nő, ha nincs önálló keresete. 

A különböző segélyekért » biztosított tagnak 
vftgy családtagjainak 24 órán belül jelentkeznie 
kell a hozzá ligkÖ;elebb lakó mu kásbiztositó 
pénztári orvosnál és igazolnia kell igényjogo 
sultságát. 

A törvényb3n előirt mindennemű rendel-
! kezés be nem tartása sziaoru büntető rendel 
I kezést von maga után. A járulékok késfd<>lmrs 
'fizetése esetén uemc^ak KÓ< S7Á?ALÉK késed-Imi 
kamat fizetendő, hanem 1000—3000 pengőig 
terjedhető pénzbírság is kiróható. H Uszáz p*ngő 
pénztüntetéssel és két nőnapig terjedő elzárás 
sal büntethető az, aki alkalmazottai fizetésből 
levonja a biztosítási járulékot és azt nem fizeti 
be Ugyancsak büntethető, ha a megengedettnél 
többet von le alkalmazottai béréből ezen a cimon. 
A bejelentési kötelezettség elmu asztása szintén 
büntetendő cselekmény. 

H I R D E T M É N Y E K . 
26—1928. 6z. Közhírré teszem, hogy az 

Országos Gazdusági Munkáspénztár 1 P 44 f. 
hozzáiárulási dijak 192JS évi összeíró s kivetési 
lajstroma a városi adóhivatalban január 8-tól 
8 nupi közszemlére ki van téve. 

264—928. sz. Közhírré teszem, hogy a Kő-
szegfalva telepi házhelyrend' zéssel kapcsolatban 
hozott biroi javaslat, a házhelyek árára vonat-
kozó bírói ítélettel együtt közszemlére van ki-
téve a városháza 11. sz. szobájában f. hó 8-tól 
f. hó 22 ig bezárólag. Ezen időben a javaslattal 
szemben az érdekeltek megtehetik észrevételei-
ket, mig az ítélet ellen felebbezni lehet. 

266—928. sz. Közhirró teszem, hogy a kő-
szegi házhelyrendezéssel kapcsolatban hozott 
birói javaslat január 8 tói 22 ig bezárólag köz-
szemlére van kitéve a városháza 11. sz. szobá-
jában a hivatalos órák alatt. Ugyancsak köz-
szemlére van kitéve azon bírói Ítélet, amely a 
nem vagyonváitságos földek árára vonatkozik. 
A javaslattal szemben az érdekeltek fentjelzett 
időben megtehetik észrevételeiket, mig az Ítélet 
eilen ugvancsak január 22 ig felebbezni l^het 
az OFB-hez. 

265—928 »z. Közhírré teszem, ho ?y a kő 
szegi továbbszolgálo altisztek faldhözjuttatási 
kérelmükkel kapcsolatban hozott birói javaslat 
f hó 8 tél 22 ig bezárólag közs'.emiére van ki 
téve a városháza 11. sz. szobájábtn, amely idő 
alatt az rrdekeltek a javaslattal szemben meg-
tehetik észrevételeikot. 

Jambrits Lajos, polgármester. 

ipartestületi közlemények. 

A kereskedelmi miniszter a soproni Ke 
reskídelmi és Iparkamara területéhez tartozó 6 
gyári és kisipari olyan munkásokat kíván egyen 
ként 100 pengő jutalomban részesíteni, akik 
jelenlegi munkaadójuknál, megszakítás nélkül, 
legalább 25 év óta vannak alkalmazásban. — 
Javaslatokat az érdekeltek e hó 19. napjáig az 
ipartestületnél nyújtsák be. Bővebb felvilágosí-
tást ugyanott nyerhetnek. 

értesítem a testület tagjait, hogy az ipa-
rosság részére rendezett ismeretterjesztő előadá 
sok ismét megkezdődnek, e hó 9-ón, hétfőn 
Görögország. Gazdasági kapcsolatunk, előadó 
Sólymos Vendel. E hó 11-én, szerdán „A villa-
mosság csodái" cimmel Borbély Kamill fog elő 
adást tartani. Minél számosabb megjelenést kérek. 

Müller Ferenc, ipartestületi alelnök. 

i f i I I t E k . 
Serédi Jusztinian bíborost, Magyarország 

hercegprímását a pápa őszentsége január 8 án 
szenteii püspökké. Éi alkalommal a Kend részé-
ről Hó nába utazott dr. Bárdos Rémig főapát, 
dr. Mattyasocszky Kaszián, dr. Kemenes Illés 
és dr. Niszler Teodor igazgatók. Január 17 ón 
induinak vissza Rómából a here gprimással, aki 
egyenest Pannonhalmára megy búcsúzni és on-
nan kisérik Esztergomba. 

A hercegprímás levele a városhoz. Kőszeg 

város közönsége nevében meleghangú táviratban 

üdvözölte Jambrits Lajos polgármester az uj 

bibornok-hercegprímást, dr. rierédi Ju3ztiuiánt, 

aki most hálás szavakkal, levélben mond kö-

szönetet az üdvözlésért és Isten áldását kéri a 

város közönségére. 

Ujevi üdvözletek a városházán. Mint minden 
évben, ugy az idon is testületileg tisztelgett a 
városi tisztikar a polgármesternél, kinek jóki-
vánatait Jagits Imrn városi főjegyző tolmácsolta 
kedves beszéd kíséretében, mii a polgármester 
keresetlen szavakban köszönt meg. 

• Eloleptetes Lauringer István főszolgabíró 

a VI. fizetési osztály A csoportjának I. fokoza-

tába lépett elő. 

50 eves mesteri jubileumát ülte meg a na-
pokban Dreisiiger Ferenc szabómester polgár-
társunk, Kit ezalkalommal a kőszegi Ipariestület, 
a szabók szakcsoportja és ezenkívül számos 
barátja és ismerőbe melegen üdvözölt. 

Eljegyzes. Il-rcz Mádyt eljegyezte kenesei 

Kene^sey Peter Budapestről. 

A kőszegi hadikólesön tulajdonosok képvi-
seletében Vágó tíandor ügyvezető einck bead-
ványt intézett a városhoz, melyben úrra kéri a 
város közgyűlését, hogy írjon fel a kormányhoz 
a hadikölcsön valorizációja targyában ós egyben 
keresse meg a többi városokat is hasonértelmü 
felterjesztés végett. 

A kőszegi vsdaszasztal tarsasag elhatározta* 
hogy a jövCben minden hónap második szom-
batján összejöveteli tart a Strucc vendéglő va-
dászszobájában. Az asztaltársaságnak eddigelé 
25 tagja van. Az elnöki tisztséget egyhangú 
lelkesedés ei tizerdahelj i K -roly járásbirósági 
elnök vallaJtu. A titkári teendőket Sárosi István 
képezdei tanar végzi. Elhatározta az asztaltár-
saság azt is, ho/y évenként 2 szegény kőszegi 
gyermeket f >g karácsonykor felruházni. Meg-
állapodott al ibin is, hogy a társaság tagja csak 
az lehet, akit legalább 15 tag ajánl. 

A budai Schrammel zenekar a Sörkertben 

múlt esütöftökön mutatkozott b.?, a megjelent 
szépszá mú kö*ön«ég legnagyobb rLegelégedésére. 
Különösen az énekesük ért el r agy sikert kelle 
mes hangjával ás nagyszerű kupiéivá', valamint 
szép magv^r nótáival. — Ma délután 4 órától 
kezdve, hétKözuap p.-dig minden este 8 órától 
kezdve sorakoztat juk a közönséget. 

r biztosítja a fo-
gak épségét és 

szépséget. Kapható: 

NU^UMUIII rerenc d iva tá ruházában 

SCHMIDTHAUER- keserttnz reggeli előtt fél 
pohárral langyo-
san használva 

megtisztítja a szervezetet a belekben képződő egészségtelen anyagoktól, élénkíti a mirigyek működését, 
felfrissíti a vérkeringést, megelőzi az érelmeszedés és az öregségi elváltozások kifejlődését. 

Kapható kis és nagy üvegben. Szctküldé»I he ly : Igmándi keserűvíz forrósvállalat Komárom. Árjegyzék ismételadóknak kívánatra bérmentve. 
kKJRl 



1 ószeg és Vidőke 

Igyál 

KATHREINER-féle 

KNEIPP 
malátakávét 

Tegyél próbát egy héten keresztül és 

meglátod, hogy később is mindenkor ezt 

fogod inni és mindenkor meg leszel 

elégedve! 

1928. január 8. 

A Corcordia dalárda Szilveszter-estélye a 

dalárda részéről fényes anyagi, a közönség ró 
gzéről pedig fényes erkölcsi — kudarccal sike 
rült. Városunk zenekulturális és műkedvelő in 
telligenciája, valamint jobbmcdu iparossága a 
dalárdával szemben évek óta tanúsított indo-
lenciájával ezalkalommal világosan és félrema 
gyarázhatatlanul bebizonyította, hogy részükről 
a Concordia dalárda létezése és működése telje-
sen felesleges. Minek Kőszegen a Coccordia? 
Csak azért, hogy hivatalos ünnepségeden, teme-
téseken vagy templomokban szerepeljen ? Csak 
azért, hot?} a magyar dall kedvelő működő tagjai 
saját ztetükbői tartsák fen ezt az egyedüli fcul-
turegyletet és kiváló, önzetien buzgalommal 
fáradozó karmesterükkel együtt fölöslegesen po 
csókolják el pihenés helyett kevés kis szabad 
idejüket? Eaetért nem szükséges a di lárda. 
A közönségnek pedig szintén neui kell, tehát 
ne legyen I Addig, míg Szombathelyen négy, 
Körmenden, Celldömölkön, Vasváron, Sárváron 
ós Szentgotthárdon két háro:n dalárda tud lé 
tezni és n űkedni, a zenei és műkedvelői kul 
túrájáról hires Kőszegen még ez az egy Con 
cordia sem képr-s létezni, ami annál is inkább 
szégyenletes a város társadalmára, mert rég 
nem volt a dalárda oly erős, mint m >st, amikor 
működő tagjainak száma 44 egy olyan karmes 
terrel az élükön, melynél jobbat, kiválóbbat egy 
vidéki város dalárdája sem tud kimutatni. Az 
ő személyére való tekintettel is kötelessége* lett 
volna a közönségnek, mint ahogyau ezt pár 
héttel ezelőtt megírtuk, legalább egyszer egy 
évben a dalárdának obusát leróni. Ez a kudarc 
fáj az egyesület minden egyes tagjának és nagy 
ban veszélyezteti a dalarda tov^bbmű^ödéset, 
mert mindenki megfontolás tárgyává fogja tenni 
azt, hogy minek is fáradozzon a mükódő tag, 
a karmester, minek is hozzon sajátjából egész 
éven át anyagi áldozatot, ha a közönség részé 
ről még a legcsekélyebb eredményt sem élvez-
heti. Ez a dalárda hibáján kivül álló fiaskó, mint 
értesülünk, oda fog vezetni hogy még a tűzoltó-
egylet is nagy megfontolás alá veszi az évente 
szokásos álarcosbáljának megtartását, mert ezek-
után könuyen megtörténhetik, hogy még a kesz 
kiadásait sem képes fedezni. N j g y folt marad 
ez még akkor is, ha a mai viszonyok minden 
kifogását tesszük is mérlegre. Vagy talán ahoz 
az utolsó eszközhöz nyúljon a Concordia is, 
mint pár évvel ezelőtt a Sportegylet volt kény 
telen megtenni és katibálokat rendezett? Nem, 
inkább bezárjuk a bótot 1 

Elrontott gyomor, bélzavarok, émelygés, 
kellemetlen szájiz, h jmlokfejfájás, láz, szókszo-
rulás, hányás vagy hasmenés eseteinél már egy 
pohár természetes „Ferenc József" keserűvíz 
gyorban, biztosan és kellemesen hat. A gyakor-
lati orvostudomány igazolja, hogy a Ferenc Jó 
zsef viz használata a sok evés és ivAs káros 
következményeinél igazi jótéteménynek bizonyul. 
Kapható gyógyszertárakban, drogériákban ós 
füszerüzletekben. 

A bozsoki és velemi önk. tüzo'toegyletek ma 
tartják első farsangi táncmulatságukat. Előbbi 
a Szanyi, utóbbi a Molnár-féle vendéglőben. — 
A gencsi önk. tüzoltóesrylet ugyancsak ma tartja 
farsangi táncmulatságát a Jambrits-féle nagy-
vendéglőben. 

Én is c s a k „ I r . C e t f c c i M é l e 
s ü t ő p o r t h a s z n á l o k ! 
A 127 receptet tartalmazó könyvet kívánatra ingyen 
cs bérmentve küldi d. A. OETKER Budapest VIII, 

Conti-utca 2o. szám. 

Fokos Rothermere lordnak. Heidenreieh La 
jos lakatosmester polgártárpunk díszes kivitelű 
fokost készített Rothermere lordnak, mit készí-
tője a város nevében óhajt elküldetni. A mű 
vészies kivitelű fokoson rajta van az ország, 
továbbá Kőszeg város ós a lord cimere. A város 
vezetősége a fokost Róth Jenő könyvkereske 
désében megszemlélésre fogja kiállítani. 

Vadászat. Freyberger Jenő dr. ügyvéd kő-
szegi vadászterületén volt pénteken iíjen jólsike 
rült körvadászat, mely alkalomból 105 nyul esett. 

Anyakönyvi statisztika. Az elmúlt 1927. év-
ben Kőszeg városban született 166 gyermek. 
Ebből 135 róm. katholikus, 26 evangélikus, 4 
református, 1 izraelita. A halálozások száma 
volt 142 A h á z a ^ g o k száma 65. Az 1926. évi 
eredménnyel szemben a mult évi javulást mutat, 
ami különösen a házasságban mutatkozik, mert 
1926 ban csak 42 házasságot kötöttek. 

A heti pengő-betét osztalyba a Kőszegi Ta-
karéknál az uj ciklusra is számosan jelentkeztek. 
Jele ez annak, hogy a súlyos gazdasági viszo-
nyok közepette is megvan az emberekben a 
takarékosságra való hajlam s felismerése annak, 
hogy ez az intézmény a kisemberek segitő for-
rása. Akik még csatlakozni kívánnak, e hó 14 ig 
jelentkezhetnem. 

A kőszeg—szombathelyi vasút kötvény ki-

sorsolása újév napján bizottság előtt megtörtént. 

A polgármeater húzta ki az urnából a szamokat 

és pedig 170, 258, 341, 409 775, 807, 896, 1076, 

1360, 1439, 1467, 1570, 1663. Ezekért folyó év 

juiius 1 óa 160 pengőt fizet ki a Kőszegi Taka-

rékpénztár. 

Szentbenedekrend névtára. Megjelent az 
1927—28. évre szóló szentbenedekrend névtára. 
A rend feje dr. Bárdos Rémig főapát. Magasabb 
egyházi méltóságra emeltetett főmagasságu és 
főtisztelendő dr. Serédi Jusztinián birornok és 
Magyarország hercegprímása és méltóságos és 
főtisztelendő dr. Kohl Medárd felszentelt püspök. 
A rendben van főapát 1, apát 4, áldozópap 191, 
ünnepélyes fogadalmas növendék 16, egyszerű 
fogftdalmas növendék 32, növendék fogadalom 
nélkül 15, novicius 15. Összesen 247. Ezek kö-
zül a hittudomány doktora 12, a bölcselet dok-
tora 68, középiskolai tanításra okleveles 176. 
M. kir. kormányfőtanácsos 4, egyetemi nyilvános 
rendes tanár 1, egyetemi nyilvános rendkívüli 
tanár 1, egyetemi magántanár 3, riyug. tanker. 
kir. főigazgató 1, címzetes tanker. kir. főigaz-
gató 1. A Rend vezetést alatt á l l : főiskola 1, 
gimnázium 8 ebben tanuló 3016. Plébánia 25, 
melyben 40.576 lelket paBtorálnak. 

Ál lásnélkü l ieknek könnyű kitűnő keresetet 

nyújt naptáraink terjesztése. Megyei, kerületi ve-

zérügynökséget ügyes kereskedőknek átadnánk. 

Bővebbet , . i r á i e r naptárkiadónál, Budapest, 

265 Nagymező-u. 46. Videkieknek felvilágosítást í 

válaszbtlyeg ellenében. Mintákat 60 fillér ertékü; 

bélyegért küldünk. 

A vili, mostelep atveteli munkálatai végleg 
befejezést nyertek Az átvétellel járó aprólékos 
teendőket csütörtökön fejezték be. A cég egyik 
képviselője, Barabás István felügyelő, még né 
hány napig városunkban marad, hogy a mult 
évi számadásokat állithassa össze. 

Korcsolyázók fígyelmebe 1 Értesítem a kor-
csolyázó közönséget, hogy u jégpálya délelőtt 
9—12 ig és délután 2—7 óráig rendelkezésre áll. 
Idény bérlet 12 P, egyszeri korcsolyázás 60 f. 
Gyermekek délután csak 5 órám korcsolyázhat-
nak. Idénybérlet 6 P, egyszeri korcsolyázás 30f. 

Tisztelettel Gratzl Kálmán. 

Egy pompás teakírakatot állított össze a 
Hangya főtéri üzletének vezetője, Tóth Zoltán. 
Az egész kirakat csupa teából és teareklámtár-
gyakból van összeállítva. A teaasztalka mellett 
teázó baba, a többi szép teafigurák, no meg a 
világító teáskannák ízléses és szakszerű össze-
állítása, különösen este oly nagy hatást keltenek, 
hogy az arra járó-kelők önkénytelenül is meg-
állásra kényszerülnek. Ez a ritkán látható ki-
rakat igazan megérdemli a megszemlélést és 
rend°zője a dicséretet. 

Megbüntette tejgyüjtö állomását boroszló-
ban is a Győr—Sopron—Vasmegyei Tejgazda-
ság R . T., mert a doroszlőiakat sem lehetett 
arról leszoktatni, hogy Kőszegre hordják tej-
fölöslegüket. 

Vil lany z a v a r o k esetén forduljon 
ifj. Tungli Elek villanyszerelőhöz, aki minden 
nap este (ünnepnapon is) 9 óráig szolgálatot 
tart. Jelentéseket Pallis utca 5. sz. alatt vesz fel. 

Motorkezelő tanfolyamot rendez a m. kir. 
Technológiai és Anyagvizsgáló Intézet 1928. 
január hó 9 tői kezdve. A tanfolyam 6 hétig 
tart s tárgyköre kiterjed többek kozt a mező-
gazdasági benzin, nyersolaj és generátor gáz, 
valamint motoros ekék, traktorok kezeléséaek 
tanítására. 

A gózgepkezelók és gőzkazánfütők legkö-
zelebbi képesítői vizsgái január 13 án fognak 
megtartatni. A kellően felszerelt kérvények a 
ker. Iparfelügyelőséghez cimzendők (Sopron, 
Lnckner Kristóf utca, Kereskedelmi ós Iparka-
mara épülete.) 

Nyilttér.* 

N Y I L A T K O Z A T . 

Távollétem alatt a szombathelyi „Nyugat-
magyarórs/ág" c. hetilap 1927. dec. 12 iki szá-
mában megjelent „Letartdatattdk Heimann 
Manó fogtechnikust, a Bautufrartner-iigv ko-
ronatanúját" című cikkre vonatkozólag, mely-
nek minden sora aljas rágalom, a sajtópert meg-
indittattam. 

H E I M A N N M A N Ó 
fogtechnikus. 

*) Az e rovatban közlőitekért a szerkesztősén fele-
lőseget nem vállal. 



KAh/H« ** V id**-* 1928. január 8. 

Jézus Szentséges Szivenek Orszaga Imád 
ságos könyv. Ujlnki István imádságos könyve. 
A harmadik kiadás mo9t hagyta el a sajtót. 
Az ima és énekeskonyv rendkívül tetszetős 
kiállítású. Nemcsak szép imákat ? .rlalmaz JA-
zus Szentséges Szivéről, Szűz Máriáról, hanem 
a kántorok és tanitók szebbnél szebb litániákat 
és énekeket találnak benne magán-és templomi 
énekkarok használatára. Az egyházmegyei h-i 
tósigok és a lapok a könyvnpk már az első 

kiadásit is a legmelegebben f >gadták. A mos 
tani harmadik kiadás bövitett, újra rendezett 
anyagú. A legalkalmasabb alkalmi ajándék a 
kitűnő imakönyv. Ára egyszerű vászonkötés 4 
pengő, díszes vászonkötésben 5 pengő, a leg-
szebb kötésben G psngő. M nrrendelhatő Újlaki 
István plébánosnál Győr, Káptalanlomb, Pap-
növelde-u. 2 sz. 

Makulatura papír kapható Rónai ujsaguzleteben! 5 

Szerbia lakosságanak 90 szazaleka analfa-
béta. A jugoszláv közoktatásügyi kormány azt 
tervezi, hogy csökkenti a faiskolai, elsősorban 
az egyetemi oktatás céljaira szolgáló intézmé-
nyeket ós ezzel szaporítja a népiskolákat, mert 
a"legutóbbi statisztikai adatok szerint Szerbia 
lakosságának 90 százaléka analfabéta. 

— Mussolini olasz miniszterelnök elrendelte, 

hogy több sokgyermekes családnak pénzbeli 

ámogatást nyújtsanak. 

ELEKTR0-B10SK0P 
KŐSZEGEN A r MUHT0B * N " 

Műsor: Vasárnap, január S-án 

Máglya és élet 
Egy középkori költő regénye 10 
felvonásban. Főszereplő Conrad 

Weidt és John Barrimore. 

És a k isérömüsor . 

Műsor: Szerda, jan. 11-én : 

A kis felség 
Vígjáték 6 felvonásban. 

A főszerepben Gunnar Tolnaes. 

A Marshalház titka 
Bünügyi regeny 7 fejezetben. 

Értesítés. 
Tisztelettel értesítem 

a n. é. közönséget, hogy 

1928. január 7-én Kőszegen 

Király-ut 32. szám alatt 
hölgyfodrász 

szalont 
nyitottam, hol mindennemű 
hölgyfodrász munkát u m. 

vágás, mosás, ondolálas stb. 
a legújabb divat szerint a 
legjutányos3bb áron esz-
közlök. 

A n. é. hölgyek minél 

számosabb látogatását kéri 

tisztelettel 

Vinci Vilmos 
hölgyfodrász. 

Uri mellekfoglalkozás. 
Állandó képviselőt keres Kőszeg és 
vidékere jutalékrészesedés melleit fu-
varlevél felülvizsgáló iroda. A képvi-
selő teendője az itteni kereskedők 
vasúti fuvarleveleit havonta össze-
gyűjteni és irodámhoz abból a célból 
beküldeni, hogy a kifizetett fuvardijak 
helyessege a kereskedők érdekében 
felülvizsgáltassanak. Háromszáz pen-
gőig terjedhető havi mellekjövedelem. 
— Levelbeli ajánlat Sch&fer M. cég 
Budapest, Népszinház-u. 31. küldendő 

Tűzifát 
kisebb-nagyobb mennyi-
ségben szállítok. 

Csonka István 

Kálvária-utca. 

Nagyközségben 

fűszer- és rövidáru kereskedés 
berendezéssel, áruval, családi okok 
miatt olcsón e ladó. Lakás ugyan-
ott. Cím a kiadóhivatalban. 

5. bb. sz. 1927. 

Hirdetmény. 
Nagycsömöte község telekkönyvi 

betéteinek szerkesztésére kirendelt bizott-
ság közhírre teszi, hogv az 1898. XXIX , 
1HS9. XXXVIII., 1891. XVI. és az 1912. 
VII. törvénycikkekben előirt helyszíni el-
járás vegett és pedig egyelőre csupán az 
azonosító 1928. évi január hó 16. nap-
ján az azonosítás befejezte után pedig a 
bizottság a községben megjelenik 

Ennélfogva felszólittatnak : 
1. mindazok, kik a tjkönyvben elő-

forduló bejegyzésre nézve okadolt elő-
terjesztést kívánnak tenni, hogy a bizott-
ság előtt a kitűzött határnapon megkez-
dendő eljárás alatt jelenjenek meg és 
előterjesztéseiket igazoló okirataikat mu-
tassák fel; 

2. mindazok, akik valamely ingatlan-
hoz tulajdonjogot tartanak, hogy a tulaj-
donjog tkvi bekebelezését a kitűzött ha-
táridőig a telekkönyvi hatósághóz inté-
zendő szabalyszerü beadvany utján ki-
eszközöljék, vagy a telekkönyvi bekebe-
lezésre alkalmas okiratok alapján a te-
lekkönyvi bejegyzés iránti kérelmeik elő-
terjesztése végett a bizottság előtt jelen-
jenek meg, ha pedig telekkönyvi beke-
belezésre alkalmas okirataik nincsenek 
az átírásra az 1886 XXIX. t. c. 15-18. 
és az 18K9. XXXVIII t. c 5., 6., 7. és 9. 
§-ai értelmében szükséges adatokat meg-
szerezni igyekezzenek és azokkal igényei-
ket a kiküldött bizottság előtt igazolják, 
vagy oda hassanak, hogy az átruházó 
telekkönyvi tulajdonos az átruházás létre-
jöttét a bizottság előtt szóval elismerje 
és a tulajdonjog bekebelezesére engedélyét 
nyilvánítsa, mert különben jogaikat ezúton 
nem érvényesíthetik és a bélyeg-és ille-
tékelengedes kedvezményétől is elesnek. 

3. azok, akiknek javára tenyleg mar 
megszűnt követelésre vonatkozó zálog-
jog, vagy megszűnt egyebb jog van nyil-
vánkönvvileg bejegyezve, úgyszintén az 
ilyen bejegyzésekkel terhelt ingatlanok 
tulajdonosai, hogy a bejegyzett jognak 
törlését kérelmezzék, ill. hogy törlési en-
gedély nyilvánítása végett a kiküldött 
bizottság előtt megjelenjenek, mert ellen-
esetben a bélyegmentesség kedvezmé-
nyétől elesnek 

Kőszeg, 1927. évi december hó 27. 

Sodics József Dr. Hofer Miklós 
betétsíerkesztö kir. betétszerkesitö 

Mekkönyvezető. biró. 

Egy kövér sertés 
eladó. Cim a kiadóhiv -ban. 

A kőszegi kir. jtráshiróii*. 2723 1937/2. 

Idéző hirdetmény. 
A kőszegi kir. járásbíróság köz-

hírré teszi, hogy a Kőszegi Takarék-

pénztár felperesnek Traun Viktor 

alperes ellen 1300 P iránt indított 

perében a biróság a perfelvételére 

érdemleges tárgyalására határnapot 

tűzött ki és felhívta a feleket, hogy 

1928. február 14 én d. e. 9 ó rakor 

hivatalos helyiségemben (Chernel-

utca 12 házszám 1 emelet 7. ajtó) 

jelenjtnek meg, egyszersmind pedig 

Traun Viktor volt kőszegi lakós 

alperes részére, aki ismeretlen helyen 

tartózkodik, ügygondnokul dr. Frey-

berger Jenő ügyvédet nevezte ki. 

A biróság felhívja az alperest hogy 

a fennt megjelölt határnapon és órá-

ban meghatalmazott ügyvéd által 

jelenjék meg, mert ellenkező eset-

ben az ügygondnok fog helyette 

eljárni. 

Kőszeg, 1928. évi január 2-án. 

Szerdahely Károly sk. kir. jb. elnök 

A kiadmány hiteléül Pónesz , kiadó. 

A Király-uton 

2 egyszoba-konyhás utcai lakás 
azonnali beköltözéssel k iadó . 

Cim a kiadóhivatalban. 

Eladó: 
Egy jókarban levő „Styr ia" kerék-
pár 80 P-ért, 

1 drb. 9x12 cm nagyságú Erne-
mann fényképezőgép próbafel-
vételekkel f. 6.8-as lencsével 40 P. 

1 drb. Európa bélyeggyűjtemény 
200 P-ért. — Megtekinthető d. u. 
12—1 óra között. Cim a kiadóhiv. 

Olcsó eladó kabát 
jókarban 14—15 évés leány részére. 

Cim a kiadóhivatalban. 

G r s i z c l s ú s ± x g " 3 r o l r ^ L é l o e ! 
1928. január 22-én 

vasárnap délután 2 órakor, a Hoffherr—Schrantz & Clayton 

Schuttlewort R. T. kőszegi bizományi raktárából visszamaradt 

uj gépek: 3 drb . dobszecskavágó , 2 drb . da r á l ó kézihajtásra, 

2 drb , sző lősa j tó 

Weöres Aladár kőszegi gépipari vállalkozó Király-ut 90. 
sz. alatti műhelyében a legtöbbet ígérőnek 

önkéntes árverésen eladatik. 

Értesítem 
a n. é. közönséget, hogy a Biritz-

féle vendéglővel szemben épült 

uj Reisz-féle házban 

vegyeskereskedést 
nyitottam, hol minden háztartási 
szükséglet olcsón kapható pontos 
és szolid kiszolgálás mellett. 

A n. é. közönség szives párt-
fogását kéri 

Farkas Erzsébet. 

bortermésem 
mely az idén mennyiségileg ugyan 

kevés, de minőségileg annál job-

ban sikerült, elhatároztam köz-

vetlen forgalomba hozni,ajánlom; 

visnntai fehér v. veres 78 f . 

n pecsenye 88 „ 

* rizling i)8 „ 
100 It.-töl kölcsönhordóban, utánvéttel. 
Boraim kiváló minőségéről próbaren-
deléssel meggyőződni szíveskedjék. 

Róth Henrik üoiairtoko? Gyöngyös 

Nyomatott Rónai Frigyes könyvnyomdájában Kőszegen. — 

Tremmel Károly 

vegyeskereskedő 
üzle e megnyí l t , 

Győryjános-u. 12 

Bornagykereskedes-áivétel. 
Tisztelettel értesítem a n. é. 

közönséget, hogy Kőszegen, a 

Várpince 
bornagykereskedést 
ismét átvettem és azt saját nevem 
alatt újból megnyitottam. A mai 
naptól kezdve a legprímább ura-
sági fajborok kaphatók minden 
mennyiségben a legolcsóbb áron. 
Forduljon bizalommal cégemhez 
és vételkényszer nélkül tekintse 
meg borpincémet, hol személye-
sen meggyőződhetik boraim ki-
váló minőségéről. 

Kiváló tisztelettel 

Prenner Ferenc 
bornagykereskedő. 

Vil lamos világítási és erőátviteli 
berendezéseket 

motortekercselést, 
rádiófelszerelést 

szakszerűen, pontosan jótállás 
mellett végez 

ifj . Tungli Elek 
elektrotechnikai vállalata 

KŐSZEG-

SSZossuith. X J . - V L . r7m 

közvetlen gyári lerakata. 

Meg lepő olcsó á r a k ! 

Rész letre i s ! 

Nagy vá laszték m inden 
f a j t á b a n ! 

L É P O L D G É Z A 
mechan ikus 

Kőszeg. Kossuth Lajos-u. 9. 
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