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KŐSZEG ÉS VIDÉKE 
ÉSt Á R : 

Hitben eqt •(, Félévre 60 K, negyedévre 30 K." 
Vidékre > ^léthüldéssel egész évre 1W K. 

Egy . » szám ára 3 korona. 

Megjelenik minden vasárnap. 
Felelős szerkesztők és kiadók: Ifj. Rónai F. és Pandúr B. 
Szerkesztősét? és kiadóhivatal: Kőszeg, Várkör 39. sz. 

T e l e f o i i - M x á i u 

n^ilftér icra 10 korona. 
Hirdetésen négyzetcentiméterenként 1 30 (L 

szdmltaírak. 

JR nuugattnagijarországi kérdés. 
Megírtuk annakidején, hogy a nyugatmagyar-

országi vitás kérdések ügyében az osztrák és 

magyar intézőkörök abban állapodtak meg, hogy 

ezeket a vitás ügyeket egy későbbi tanácskozá-

s o n fogják rendezni. A tanácskozás lefolytatására 

a döntés meghozatalára vonatkozólag abban 

törté"* megállapodás, hogy a holland királynő 

n e v ezze ki a kérdés döntőbiráját. 

Vilma királynő Zimmermann Alfréd dr., 

rotterdan i i polgármestert nevezte ki döntőbíróul. 

Zimmermann az elmúlt hét folyamán Bécs-

ben tartózkodott és ott részben a jóvátételi bi-

zottság alosztályával, részben pedig Reisch dr., 

volt osztrák pénzügyminiszterrel, a vitás kérdé-

sek osztrák delegátusával és a bécsi érdekkép-

viseletekkel tanácskozott. 

Zimmermann Alfréd dr. most Budapestre 

érkezett és megkezdte a kérdés magyar vonat-

kozásainak tanulmányozását. Zimmermann Alfréd 

dr., a holland döntőbíró mindenekelőtt Popovics 

Sándor dr., volt pénzügyminisztert kereste föl, 

aki a nyugatmagyarországi vitás kérdések rende-

zésére kiküldött bizottságnak a magyar delegá-

tusa. Rotterdam polgármestere ezután az egyes 

szakminisztériumokat keresi föl, hogy összegyűjt-

hesse és áttekinthesse az egész anyagkomplexu-

mot, amely a nyugatmagyarországi kérdésre vo-

natkozik. 

Ez ügyben illetékes helyen a következőket 
mondották: 

— A nyugatmagyarországi vitás kérdések 

azokon az osztrák követeléseken alapszanak, a 

melyeket az osztrákok Nyugatmagyarországnak 

általuk előszeretettel hangoztatott állítólagos ké-

sedelmes átadása miatt támasztottak Magyaror-

szággal szemben. 

Mint értesülünk, Ausztria az elmaradt vám-

bevételeket is követeli tőlünk. Követeléseiről azon-

ban még nem nyújtotta be keresetét a döntőbí-

róságnál. A magyar delegáció természetesen óvást 

emel a tulmagas osztrák követelések ellen és meg 

is van a remény arra, hogy a kérdés megoldódik. 

A döntő tárgyalások csak szeptemberben 

indulnak meg. A tárgyalások helye még nincs 

megállapítva, de valószínű, hogy a döntőbíró 
lakhelyén, Rotterdamban lesz a döntő tárgyalás. 

• 

Az elkeseredés, melyet a nyugatmagyaror-
szági osztrák hatóságok önkénye váltott ki, .állandó 
izgalomban tartja az elszakított területek lakos-
ságát. Csak növeli az elkeseredést az a bánásmód, 
mellyel főleg a közalkalmazottakat sújtják Ugyanis 
a magyar közalkalmazottaknak minden ok nélkül 
felmondanak és fizetésüket is azonnal beszüntetik. 
Mindezek az elszakított nyugatmagyarországi te-
rület lakosságában olyan elkeseredést váltottak 
ki, hogy minden percben kirobbanástól tartanak. 
Ezt bizonyítja, hogy ujabban Seifert, a kismartoni 
kerület főnöke, rengeteg plakáttal árasztja el a 
vidéket, melyben védekezik az önkényeskedés 
vádjaival szemben és nyugalomra inti a polgár-
ságot. 

Mulatságok tömkelege . . . 
Amig a nagy drágaság örökké fenyegető 

és lesújtó járnia alatt immár kétségbeesünk, 
addig egy érdekes lélek'ani jelenséget is meg-
figyelhetünk: egyik mulatság kergeti a másikat. 

A csendes szemlélő tán megütközik, anyagi 
és erkölcsi végpusztulást jósol, hogy e két 
egymással homlokegyenest ellenkező tényezők 
találkoznak. 

Ilyen beállításban' találhatni is nérni igaz-
ságot, ha azután tüzetesebb megvizsgálása után 
e jelenségeknek nem épen az ellenkezőjére 
jutna az ember. 

Vagy mit gondolsz olvasóm ? A lövész, 
főiskolás, tűzoltó, ovoda, munkás stb. mulatsá-
gok tán azért rendezetnék, mert a lövész, főisko-
lás stb. mulatni akar? 

Tévedsz, ha ezt gondolod, s ha egyszer 
befolysz ily mulatság rendezésébe, megváltozik 
véleményed.— Any>;gi siker! Anyagi siker! — 
hangzik minden oldalon ; sok mulatságnak az 
eredményétől függött már egyes társadalmi 
intézménynek léte — vagy nem léte ! 

Erkölcsi és hazafias kötelességünk, hogy e 
feltétlenül nemes és nehéz anyagi viszonyok közt 
tengődő társadalmi szervezeteket támogassuk. 

E sorozatos mulatságokat a k ő s z e g i 
L ö v é s z e g y l e t mulatsága nyitja meg. A 
rendezés kifogásolnivalót ne n hagy naga u t í n , 
igv bizonyára egvik legjobban sikerült mulat-
sága lesz a nyári vigalmiknak. 

Minden lövész lövészkalapjával és hozzá-
tartozóival már d. u. 5 órakor megjelenik a 
Muiató kertjében ó-i ott meghallgatja Unger 
Elek : A lövészek indulóját, amelyet K >váts 
zenekara játszik. Cigány banda is lesz ott és a 
két zenekar felváltva játszik este 8 óráig. 

Ezalatt a tekepályán keméoyen dongenek 
a babák mögötti hasábok, izgaiott munka fo'yik, 
nyerni is l«het. egy öltönyre való szövet, 2 méter 
fa, egy malac, liszt, bor. óriási tormás virsli 
óriísi sóskiflivel stb. mind oly értékes uyere-

' ménytárgyak, melyekért érdemes áldozni. 

Mig a zene játszik, addig szavazólapokat 
osztogatnak kőszegi csinos lányok, szavazás 
utján döntik el. ki a logszebb lány, ki a leg-
fessebb asszony és ki a legjobbképü lövész. — 
A szavazás eredménye éjfélkor lesz kihirdetve. 

S mire alkony borút a városra, a könnyű 
nyári esti légbe belemuzsikáló szerelmes akkor-
dok mellett vidám p\rok lejtenek hajnalig . . . 

Hirdetmények. 
A kőszegi városi téglagyárban ez évbea 

készült 150 000 drb. és a még ez év október 
végéig készítendő 350 000 drb szabványos méretű 
faütégla egészben vagy nagyobb tételekben való 
megvételére árlejtést hirdetek. Legkisebb meny-
nyiség 30.000 drb. melyre ajánlat tehető. írás-
beli ajánlatok zárt boritékb m folyó hó 18 ig a 
városi iktató hivatalba adandók be. 

Kőszeg város felső erdejének stáj^rhází 
vágásáhan termelt műfarönkök utolsó részlete 
f: hó 17-én hétfőn d. o. 9 órakor a helyszínén 
el fog árvereztetni. Ez alkalommal elsőrendű 
minőségű bükkrönkök is kerülnek eladásra. 

Felhívom a közönség figyelmét arra, hogy 
az aranka irtása nemcsak magán, hanem köz-
érdek is, miért is avnak i-tási k>telező; aki 

előbástyájának — falait sürgősen helyreállíttatja. 
Dehogy ! 1571 évi junius hó 27-én kelt leiratá-
ban felhívja a városi tanácsot, küldené fel 
újonnan előbbi jelentéseit, mert az előbbiek 
elvesztek (nicht vorhanden). Tehát az első jelen-
tésnek beérkezte után egy év múlva Kőszeg 
város arról értesül, hogy az elöiratok eltűntek. 
Nagy biztonságban érezhette magát Bécs, mely 
külömben máskor annyira rettegett. Hanem ki 
viselje a bedűlt várfal újra felépítésének nem 
csekély költségeit, a császár? A város? 

A róm. császári kormány Kőszeg várostól 
azt kívánta, hogy az italmérési jognak (Zapfen-
mass) átengedése ellenében maga állítsa helyre. 
A város azonban ezen felsőbb hatósági kíván-
ságot nem teljesítette, sőt hogy tiltakozásának 
nagyobb nyomatékot adjon, deputaíusait is 
1571 évi julius 17 én Bécsbe küldötte. Kijelenti 
Kőszeg város memorandumában, hogy 1532. 
évben a törököknek elvonulása után, miután a 
keresztények ősi ellenségének (ErbfeindUjjabbi 
támadásától és szegény városkánknak utólsó 
kövig való elpusztításától lehetett tartani, 
I. Ferdinánd császárnak elhatározása folytán 
az úrbéri adó, az italmórési jog és a szarvas-
marha után fizetendő harminczad ellenében a 
császári építőmesternek tervei szerint újra fel -
építette ugyan, de a mostani munkálatoknak 

teljesítésére nem vállalkozhatik, mert semmi 
építési költség nem áll a város rendelkezésére 
és az italraérési jogot nem azért kapta, hogy 
annak circa 600 forint jövedelmét a városnak 
és várnak külső erődítésére fordítsa. Az úrbéri 
adót* a városnak földmüveléssel foglalkozó 
polgárai, kiknek névsorát a levéltárban meg-
találtam, fizették, ez adat szerint 1532 ig, midőn 
a császár az adót elengedte. A város az úrbéri 
adót, mely egy 1526 évben kiállított nyugtat-
ványnak tanúsága szerint évi 420 forintra rúgott, 
az osztrák vicedomnál (helyttartó tanácshelyet-
tes) fizette be. A fizetés birtok arány szerint 
történt. 

A város azonban memorandumában kérel-
meinek támogatására más nyomós érveket is 
sorolt fel. így polgárainak teljes elszegényese* 
dését. Nótárius irja a memorandumnak egyik 
helyén, hogy egyesek szegény feleségeiknek és 
gyermekeiknek még kenyeret sem tudtak nyúj-
tani. Növelte a nyomort a mostoha esztendő, 
melyben sem gabona, sem bor (kőszegieknek 
akkori főjövedelme) nem igen ter nett. A városi 
sző!lő is alig 10 akó bor utáni jövedelmet hozott, 
melyből a város sem a papságot, sem az egyébb 
városi szolgákat nem fizetheti olyannyira nem, 
hogy kénytelen lesz pótadót kivetni (Anschlag). 
Keservetes és fáradságos munka le1;" maid a 

E g y e s s s á u i á r a 3 k o r o n a . 

JR kőszegi vár falának bedülése 

1570. évben. 
(Eddig közzé nem tett adatok alapján.) 

„Periculutn in inora" irta a városi nótárius 
azon beadványnak hátlapjára, mely bei) a város-
bíró és a magistratus az alsó ausztriai császári 
kamara elnökének a kőszegi vár falának beom-
lását bejelenté. Érthető megdöbbrnést kelthe-
tett Bécsben e hiobs hír, mivel akkori időben 
Nyugatmagyarországban Kőszeg volt az egyet 
len megerősített vár, mely a Bées felé nyomuló 
ellenséget feltartóztathatta. Amint akkor mon- j 
dották : Kőszeg Bécsnek előbástyája. 

Az alsó ausztriai róm. császári kamara, 
mielőtt határozott, volna, felhívta a városi taná- ( 

csot, nyilatkozzék: a császári főépitő mesternek 
kiküldeiéseig (SzepesvármegyébCl származott); 
a munka elhalasztható e ? A városi tanács, 
miután a hivatali appnruíus mindenkor mindig 
késedelmeskedik, a kamarának értésére adta, 
hogy a munkálat sietős, mert tartani lehet, 
hogy a v írnak egész fahtzata a törökök idejéből 
alá van ásva és az egész falazat beomolhatik.! 
Az ember azt hinné, hogy a városi magistra-( 

tusnak 1570 évi május hó 9 én kelt jelentésére 
a császári kamara Kőszeg varosnak — Bécs 



2. Kőszeg és Vidéke. 1922. julius 16. 

Az Anyagbeszerző és Értékesítő Szövetkezet 

köz leményei . 

A tüzifahiányra való tekintettel az ipar 
testület foglalkozik azzal a gondolattal, hogy 
az Anyugbeszerrő szövetkezet utján több vagon 
báztartasi szenet szerez be a tagok részére, — 
tudni kell azonban, hogy körülbelül mennyi 
szénre lesz szükség, felktretnek ennélfogva a 
szenet idénybe venni éhfljtó iparosok, hogy 
szükségleteiket jegyeztessék elő az ipartestület-
nél legkésőbb a f. "hó 18. és 20. napján tar 
tandó hivatalos órák alatt, mert a később be-
jelentett igények nem vétetnek figyelembe. 

Az igazgatóság. 

Magyar kálvária. 

Bitankodó ősök kazal bűn számláját 
most hajtja Sors-kalmár uzsora kamattal; 
nem elégszik a Alult nyögő adójával, 
Jelen óra dijat is veszi kegyetlen. 
Nem birjuk már kínunk hagymázos borzalmat, 
orditoz keservünk égredúborgően: 
.Meddig e vezeklés egő pokol hidon? 
mikor ér partot a „mea-culpázásunk" ? 
Büszke pogány törzsek harci riadója 
nem zendül mar újra bosszuóraütőn ?" 

Samánoknak ura, ősi magyar Isten ! 
ki megóvtál eddig Idők vád viharán, 
nem is vár jó sorsot, netn ker uj életet, 
megtorlásért hurög végsőt vonagiásunk: 
Sújtsd kemény ököllel az ellenünk jövőt, 
cudar szövetkezők szomjas preda-vágyát! 
üalád frigyességböl ne foganjon Élet, 
naszagyuk legyen tonnvadt temető ! 
Csonthalom hekatomb réinisze halálra 
elvetélt hitvesük párzó kedvtelését! 
Velöszivo vágykór taszitsa vegtére 
sirureg melyébe minden nemzetségük! 
l)e meg ott se leljek megterő nyugalmuk, 
ne fogadja be föld kárhozatos testük ! 
Boszorkanyszombatos, lidercés éjszaka, 
légy világuzője kóborgó leiküknek ! 
Erezze mirriád, megneminért hatványban 
Aliasverus kínját hazajáró arnyuk! 
Végitéletnapkor se legyen kegyelem 
örök kitaszított kutya dög fajuknak! 

Kövön feszült térdű elzsibbadt tagokkal 
ekepp küldünk Hozzad kalvariajárók 
magyar üolgotárói, érdemelt keresztről 
latrok közt végsóhajt: „elvégeztetett!" 
Sirbatételunkkor nem kell feltámadás, 
csak fiainkhoz légy irgalmas, kegyelmes, 
kik meg nem ismerik világ bűnözését, 
fogékony lelkükben még a Hit világol! 
Uyülölö pártosság maszlagos gyökerét, 
ha örökölték vón', irtsad ki tövestül, 
ültesd el helyette megértés plántáját, 
izmosodjék róla Áldás terebélye! 
Tereid egy akolba gyönge bárány nyájuk, 
de zárd ki oktalan j;őgösseg mételyét! 
A gyilkoló vasat, mit elejtett jobbunk, 
változtassa kegyed dolgos ekevassá, 
hatha epül oltár az üszkös romokon, 
Rög — Anyánk porából tapotadó kenyér! 
Fehér turulmadárt olajághozóan 
küldd el hét-mennyekből növő magzatinkhoz ! 
Süssön béke-Napod acsarkodó ködre 
s ne legyen fenyenek soha éjszakája ! 

B E L L E Y U E S Z Á L L O D A 
Budapest legújabb luxus szál lodája 

L, ATTILA-UTCA 53. SZ. 
(Az alaguttól 2 perc. A vérmezővel szemben.) 

A l e g m o d e r n e b b szálloda. 
Szobá i a l egnagyobb komfor t ta l berendezve, 
meleg , h ideg viz. — E lsőrangú vendéglő . 
Bar . Gyönyörű kerthely iségekkel és ter 
raszokka l , k i lá tással a b ás tyá ra és a 

budai hagyakre . 

H Í R E K . 
Városunk fiának, boldog emlékezetű cber-

nelházi Chernel István vezetése alatt állott, 
magy. kif. Madártani Intézet által megindított 
kócsagvédelmi mozgalom céljaira az nlreáliskolai 
nevelő intézet igazgatója, tanári kara és növen-
dékei ezerszázkoronát gyűjtöttek, mely gyűjtés-
hez szintúgy hozzájárult ötven koronával a 
kőszegi általános takarékpénztár. A magy. kir. 
Madártani Intézet vezetősége nevében felkért 
bennünket Chernel Istvánné, hogy ezen nemes-
lelkü adományokért ezúton is hálás köszönetet 
mondjunk, egyúttal annak az óhajának adván 
kifejezést, hogy ezen áldo2atkészség minél több 
követőre találjon, hogy a magyarsagnak legen-
dás, jellegzetes madaralakja, a nemes kócsag 
a végpusziulástól megmenthető legyen. 

Szabadságon. Czégényi Károly államrendőr 

felügyelő 21 napi üdülési szabadságot kapott. 

Kőszegre helyezett lelkesz. A megyéspüs-

pök (Jillfcchert József volt nagyszentmihályi 

segédlelkészt, hasonló minőségben Kőszegre 

helyezte át. 

Áthelyezett vasúti ellenőr. Szeiffert Gusztáv 

máv. ellenőrt Kőszegről Győrbe helyezték át. 

Hirek a Varoshazáról. Szmolján László vá-
rosi eilenőr 4 heti szabadságot kapott, mit e hó 
15.-én kezdett meg. Az ellenőri állasra Szuklicz 
András számtiszt helyettesittetett, kinek helyébe 
viszont Cserer János került. Itt emiitjük meg, 
hogy Szmolján László szembaja miatt hosszabb 
szabudságra, majd nyugdíjba készül. 

Pénztárvizsgalat volt e héten a városi pénz-

tárban, mely alkalommal minden rendben talál-

tatott. 

Eljegyzes. Borossay lenre posta és távírda 
főtiszt eljegyezte Pfeffel Erzsikét, Pfeffel János 
kir. közjegyző leányát (Minden külön értesítés 
helyett.) 

Megszűnt banküzlet. Franki Miksa kőszegi 

banküzletét megszüntette. 

Uj iparosok. A városi tanács Mersieh György-
nek gyümölcs, baromfi és tejtermékek árusítá-
sára, Weisenfeld Edének pedig épületfa és tűzifa 
árusitasára adott iparengedélyt. 

A p o l g á r i f i ú i s k o l a c i m e . A kultuszminisz-
ter megengedte, hugy a kőszegi polgári fiúis-
kola eddigi „államilag segélyezett községi p o l -
gári iiuiskola" cím helyett „állami polgári iskola" 
cimet viselje. 

Befziintetttík iparukat Randweg Konrád 
Horváth András és Hochecker Károly cipész-
mesterek. 

Jelentkeznek erdői favágásra. Mult szá-
munkban közöltük a polgármester rövid híradá-
sát airói, hogy fakitermeléssel j ó keresetre és 
tüzelőtála is lehet szert tenni, l 'gy értesülünk, 
hogy mar is többen jelentkeztek gyéritési mun-
kaiatokra, sőt a jelentkezők között van a munkát 
szerető és agilis Erdődy Tamás gróf is. 

Holttanyilvanitas Gráf Károly kőszegi lakos 
még 1915 ben az orosz fogságban eltűnt. A 
kőszegi járásbíróság a holttányilvánítási eljárást 
megindította. 

Hazvstel. A dr. Országh Sándor tulajdonát 
képező Kayszrál utcai emeletes házat Ameriká-
ban élő földink Horváth Kálmán, özv. Horváth 
Ká lmánné fia vásárolta meg egyrailliókottőszáz-
ezer koronáért. 

U| szaboiparos. Katalin Imre, ki csak nem-
régen tért haza orosz hadifogságból, szabóiparát 
újból megnyitotta Kőszegen. 

Uj hentes es meszárosüzlet Holéciusz Sándor 

I)eák Ferenc-utcai házában mészáros és hentes-

üzlet gyakorlására kapott engedélyt a városi 

tanácstól. 

Pajtaépites. Kampits Gyula vendéglős a 

városi tanácstól pajtaépitésre kapott engedélyt. 

Esö 1 A hosszú szárazság után pénteken 
este végre megnyíltak az ég csatornái és meg-
eredt a termékenyítő eső. Az igaz, hogy már 
egy k;ssé későn jött, kevés is volt, de mégis 
valami. A nagy és hosszú hőségtől eltikkadt 
növényzet talán lábra kap, uj életre kél. Az 
ország több részéről jönnek jelentések n a g y o b b 
esőkről, sokhelyütt jéggel keverve. A kibírha-
tatlan hőség egy kissé most alábbhagyott, ez is 
valami. 

Magyar Közt isztv ise lők Fogy. Szövetkezete 

Kőszegi F i ók j ának k ö z l eménye i : 

Az úgynevezett régi (1921. évi) nipőutal 
ványok beváltási batáridejei a P. M. 1200/922. 
sz. rendelete szerint 1922. augusztus 31-ig meg-
hosszabbította, azontúl érvényét veszíti. Akik 
ilyen jegy birtokában vannak, azok kötelesek 
azokat 1922. julius 31.-ig azon szamfejtőhivatal-
nál felülbélyegzés illetőleg záradékolás végett 
bemutatni, amelynél azok kiállítattak. Az igy 
érvényesített régi cipőutalványuk a körleti cipő-
elosztobelyen a most folyó akcióban megállapí-
tott kedvezményes áron átvehetők. 

ezen kr telezettségének elrirct ne:n tesz, fele-
lősségre lesz vonva. 

Szakköze^1" jelentést szerint e^yes tulajdonosok 
iltal a közfogyasztás céljából levágott serlések nem 
lesznek a husvagási szabályrendeletben előirt Időben a 
husszemlét végző állatorvosnak bejelentve, sem az elő-
irt időben leölve, azok legtöbbször szabalyszerü a for-
galmiadé lerovását is tanúsító marhalevéllel ellátva nin-| 
csenek, sot a legtöbb tulajdonosnál, midőn az allatorvos 
ott megjelenik, a szalonna bőr le van fejtve, disznósajtba 
feldolgozva, a tüdő és egyébb szervek, valamint a borsóka-
kőr vizsgalatara nagyon fontos potarészek javában a 
fazékban főnek. Miután a F. M. rendelet mindezen ese-
tekben a huselkobzásat irja elő, nyomatékosan figyel-
meztetem mindazon tulajdonosokat, kik eladasi szándék-
kal ölnek sertest, hogy azt mindenkor csupán a délelőtt 
7—11-ig terjedő időben végezhetik A leóles mindig előző 
napon a városi m. kir. állatorvosnál bejelentendő. Külö-
nösen fontos esetekben, ha azt a városi m. kir. állatorvos 
megengedi, egyébkor is eszközölhető vágás, de az is 
csak nappali világosságnál, legfeljebb délután 4 óráig, 
de ez a vágás is 5 óraval az öles előtt bejelentendő, 
amikor is az öles es vizsgálat időpontját a városim, kir. 
áJlatoivos allapiija meg. Mindaddig, míg a husszemlere 
az állatorvos meg nem jelenik, a sertés ketfele vágva 
hagyandó, az összes belső szervek mint tüdő, máj, lép, 
vese, belek, gyomor érintetlenül hagyandók Marhalevél 
leölt sertésről'készenletben tartandó. Aki jelen hirdet-
ményemet fi^yelmtn kivül hagyja, az vet a husvagási 
szabályrendelet 7, 11, 13 §-a es az 54.3(0 11*08. sz. K M . 
rendelet ellen és ezek ellen a serteshus elkobzásán kivül 
a kihágási eljárást is azonnal megindítom és a legszigo-
rúbban megbüntetem. 

Jambrits Lajos polgármester. 

A m. kir. állami r< ndőrség kőszegi kapi-1 
tánysaga hivatalos és fogházhelyist gei fűtésé-
hez líh.2. évre szükséges keményiüzifa szállí-
tásának biztosítása végett fol jó 1922. évi julius 
hó 22. napjának délelőtt 9 órájakor a kőszegi 
m kir. áliamrendőikapitányság hivatalos helyi-
sége im (Király ut 4 sz. I. emelel) árlejtés fog 
tartatni. Az 1922. évre a hivaialos helyiségek 
fűtéséhez 80 köbm. tűzifa van megállapítva,: 
azonbnn trbb vagy kevesebb szükségeltetik. 
Felhivatnak mindazok, kik az árlejtésben részt 
venni óhajtanak, hogy a fent kitett határidőben 
és helyen szt mélyesen vagy 20 koronás belyeg-
gel ellátott szabályszerű zárt ajánlataikat az 
árlejh bie kitűzött ora elölt a m. kir. állami 
rendi rkapitányság iktató hivatalába adják be. 

Banatpénzt egyidejűleg a vételár 5 % nak 
megtelelő készpénz vagy elfogadható értékpapír 
teendő le. A közelebbi feltételek alulírott m. kir. 
áUiiQjrenuórkapitánysáiínál a hivatalos órák alatl 
mindennap megtekinthetők. 

Kiss Lajos allamrendőrkapitany. 

háztulajdonosok tol a heti fillért beszedni. Az 
alialanos pangast és nyomort mondja tovább a 
memorandum, hogy egyetlen ökröt sem vesz-
uek, sem eladnak. A memorandumnak legérde-
kesebb érve azonban a következő: A kormány 
is nagyon jol tudja, hogy azon 3000 forint 
huber pénzt, (Lehengeld) amit a boldogult 
császárnak kölcsönöztünk, az itteni kereskedők-
től és egyes polgároktól gyűjtöttük össze. Ezen 
po igauk közül most egyik, ki vagyonos, innen 
elkoltozven, a város neki az előleget érezhető 
(merklich) karára visszatéríteni tartozik. 

Mindezeknél fogva, bar szivesen akarnánk, 
jelen snaimas viszouji-k közt lehetetlen tőlünk, 
hogy a beomloit vartalat újra felépíthessük. 
Masta nem vahalkozhaiunk mint hogy a szük-
ség* s miszet, Kglakat es fát előkészítjük (zu 
bereiten). Kél jük — ezzel fejezi be a varos 
memorandumát — a várfal újra felépítésének 
kötelezettsége aluli feimentéset és a császár 
nak kolcsönképen adott 3000 forintnak vissza-
lizeteset, hogy az összeget a város a keres 
kedóknek is polgároknak visszaadhassa 

A re mai császári alsó ausztriai kamara 
Bécsben 1571 évi szeptember hó 22-én kelt 
leiratavai felelt a városi memorandumra. Értesiti 
a városi tanácsot, hogy a császár a beomlott 
várlalnak legszükségesebb munkálataira 000 
tanért engedélyezett. Helyszíni szemlére nemes 
Pcbsendorf Ferenc császári főhadszermestert 
(obristen Zeugmeister) és építési biztost kül-1 
dőlte ki. Az engedélyezett összegből, tekintettel 
a közeledő télre, csak a legszükségesebb mun-
kálatok teljesíttetnek. Az ujrafelépités munká 
jába tavasz idején kezdenek, addig a város a| 
kívánt építési anyagot szerezze be, az árkokat 
pedig tisztogattassa ki. Tavaszra meginduló 
munkálatokra alkalmatos szak mesterembereket 
küldenek, nehogy az építőmesternek tudatlan 
ságaból (l'nverbtand) s gondatlanságából hasonló 
kár keletkezzék. a—j. 



1922. julius 16. Kőszeg és Vidéke 

A szombathelyi Dalosegylet Kőszegen. M ú l t 
vasárnap a szombathelyi Dalosegylet mintegy 
30 tagja kirándult Kőszegre, egyrészt a magyar 
dalkultura fejlesztése érdekében, másrészt tag 
jainak szórakoztatására. A délelőtti vonattal 
érkeztek Kőszegre, amikor is a vasútnál a 
„Concordiau dalárda tagjai fogadták a vendég 
dalárdistákat. Délután a Sörkertben kedélyes 
hangulatban ismerkedett össze a két dalárda 
és felváltva szebbnél szebb irredenta és mfidalok-
kal szórakoztatták az ott elég szép számban 
megjelent közönséget. Gyönyörű amit a szom 
bathelyi dalárda produkait. Kreuterer karnagy 
régi jó hírnevéhez méltóan jó eredménnyel 
tanította be a nehéz dalokat és bebizonyította, 
hogy összetartással, fegyelmezettséggel sok 
6zépet lehet elérni. A Concordia sem maradt 
el a szombathelyiek mögött. Az előadott dalait 
a közönség tapsokkal honorálta. Itt jegyezzük 
meg azt a sajnálatos tényt, boey itt Kőszegen 
a dalátda vezetőségének azon törekvése, hogy 
a dalárdát kibővitee, mindég hajótörést szenve 
dett s ennek az a mpgyarázuta, hogy a közép 
osztály, különösen lateiner emberek (egy kettő 
kivételével) — igen téves elvből irdulva k i ,— 
távol tartják magukat a dalárdától s így az 
iparosság teljesen magára van utalva. Néz/ük 
csak meg a szombathelyi dalárdát 1 Hivatalnok, 
kereskedő, iparos, gazdag vagy szegény, össze-
tartva mint egy család, viszik mindenhol diadalra 
a magyar dalt. Nincs ebben semmi lealacsonyító. 
Azért hát itt is a mi jó öreg: városunkban 
mutassuk meg, hogy tudunk mi is a szépért, u 
nemesért lelkesedni és társadalmi különbség 
nélkül lépjünk be a dalárda működő tagjai 
sorába. Ez a vasárnapi kedves délután buzdít 
son erre bennünket. 

A főiskolai hallgatok julius i5-én délután 
3 órakor a Városháza tanácstermében taggyűlési 
tartottak. Ezt megelőzőleg 2 órakor tisztikari 
gyűlés volt. A főiskolások elnöke megnyitójában 
üdvözölte a megjelent tagokat és felhívta Őket 
a társadalmi, kulturális és diákszociális programm 
megvalósítására. Ezután a most < rettségizett 
ifjakat üdvözölte és felhívta fiktt lépjenek be a 
szövetségbe, melynek célja karöltve az országos 
egyetemi szövetséggel együtt dolgozni a keresz 
tény és független integer Magyarorszagért. — 
A főtitkár jelentést tett a csoport-ügyekről, 
ismertette a csoport célját, valamint utbaiga 
zitást adott az uj tagoknak az egyetemre való 
felvételre. Majd a pénztáros számolt be a pénztár 
jeienlegi állapotáról. — A kőszegi főiskolai 
hallgatók csoportja most tagot számlál. A 
csoportnak értekes könyvtára van, eddig 10 ezer 
koronát fordítottak könyvekre. 

Fakiadas Az elmúlt hé en hétfőn és kedden 

folytatta a polgármester a tűzifa kiadusát. mikor 

is újból közel 400 család kapott fát. Ezúton is 

felhívja a polgármester a város közönségét, hog.\ 

további fakiadás augusztus illetve szeptember 

havában lesz, miért is addig fáért senkisem 

jelentkezzék, mert a fakiadási napok ugy az 

újságban, mint a városház tábláján közölve 

lesznek. 

A Kath. Nőegylet augusztus első felében 

egy nagyszabású kerti mulatság rendezését ter 

vezi. A mulatság sikere érdekében már most 

erősen buzgólkodnak a nőegylet agilis tagjai. 

A kőszegi rom kath. hitközség felkéri tagjait, 

hogy akik 1920. és 1921. évről hitközségi járu-

lékaikkal hátralékban vannak, azt 14 napon 

belül szíveskedjenek Linzer Mihály pénztárosnál 

befizetni, mert ezen határidő elteltével a be-

. hajtás iránt a törvényes intézkedések megfog 

nak tétetni. 

Á r v e r é s volt mult vasárnap a városmajor 

ban. Az árverés alá került két szekérért ós 

ócskavasért 18400 K-t kapott a város. 

Ingatlanforgalom. Ifj. Hammer József el 

adta uz Intézet-utcában levő házból az őt illető 

'/.-részét id. Hammer Józsefnek 30000 K.-ért. 

Özv. Országh Sándorné eladta a Kayszrál utcá-

ban levő házát 1,200000 K-ért Horváth Kál 

mánnak. Linzer Mihály és neje eladták a Jenő 

főherceg-utcában levő 1. sz. házát 850 000 K ért. 

O r s z á g o s v á s á r lesz e hó 24.-én. A marha-

vásár, mint hall juk már az uj vásártéren lesz 

megtartva. 

Megjavítják az aezfaltot. A jövő hó elején 

kijavíttatja a város az aszfaltot, mi 150—ICO ezer 

koronába kerül. 

Fetrverée a jövő hétfőn újból folytatódik 
a Stájerházaknál. Említésre méltó, hogy a leg 
utóbb megtartott árverésen egy drb. tölgyrönkért 
28 ezer koronát adtak. 

A főiskolások julius 22-iki tancmulatsaga 
iránt városszerte nagy az érdeklődés. Külön 
meghívót a főiskolások nem bocsátanak ki, ha-
nem jóbarátaikat, ismerőst iket ezulon is tiszte-
lettel nughívják. Jegyek Róth Jenő ur könyv-
kereskedésében és az esti pénztárnál kaphatók. 

Düledező házak. A városi tanács legutóbb 
tartott űlésiben utasította Nóvák Márton és 
Stegmüller Karolina háztulajdonosokat, hogy 
erősen megiongált és veszéllyel fenyegető há 
zaikat alaposan javíttassák meg. 

Az ovoda mulatsayara. mely julius 30.-án 
lesz, nagyban folynak az elókeszüietek. Az elő-
jt lek bői ítélve ez lesz az idei nyár egyik leg-
sikerültebb mulatsága. A mulatságot a rende 
zésekben már gyakorlott aranyifjúság több tagja 
rendezi, ami mar előre is biztosítja a sikert. 
Mint köztudomásu, a kőszegi ovoda rossz anyagi 
viszonyok között van és ép ezért kívánatos, 
hogy a közönség mindenképen támogassa ezen 
kulturális intézményt, nehogy megtörténjen az 
hogy az ovoda egyszer csak becsukja kapuit. 
Igaz uz, hogy a közönség tul van terhelve min 
denfele gyűjtésekkel, azonban amikor ily nemes 
célra kérnek, nem lehet Kőszegen egy család 
sem, ki megtagadná bármily csekély összegnek 
az adományozását. Hisszük, hegy Kőszeg áldozat-
kész közönsége a kis csöppségekkel szemben 
is megteszi emberhaj áti kötelességét. A jegyek 
elővételben kaphatók 25 koronáért, a pénztárnál 
30 koronáért. A vezetőség felkéri a jobbmódu 
családokat, hogy a kis gyermekek részére apró 
sütemények ajándékozásával tegyék kedvessé 
ezt a mpot . A sütemények az u'olsó héten 
küldendők az ovodába. 

Temetkezesi segélyegyesület. A kőszegi ipar-
testület kehekből indult ki azon eszme, hogy Kőszegen 
egy Temetkezési Sejíéiycgyesulet alakitassék. Az egye-
sületnek célja, hogy a mai rendkívüli nehez időkben az 
elhalt tag hátramaradottjait temetkezési segelyben része-
sítse. Az egyesületnek a terv szerint mindenki, foglal-
kozás, vallás- cs pártállásra való tekintet nélkül lehet 
tagja. Tagdíj rendszerint csak akkor lesz fizetendő, ha 
a tagok közül valaki elhal A beiratási díjon felül (20— 
30 kor.) minden tag a belépés alkalmaval 2—3 eseti tagdij 
fizetesére lesz kötelezendő azért, hogy előforduló halal-
eset alkalmával a tag hátramaradottjainak ne kelljen arra 
várni, mig az összes tagdijak befolynak, hanem hogy az 
egyesületnek módjában legyen a segélyt azonnal folyó-
sítani. Minden tag után annyi segély lesz kifizetve, ahány 
tagja van az egyesületnek, — pl. ha loOO tagot sikerül 
összehozni s ha a tagdij esetenként 10, 2o koronában 
lesz megállapítva, ugy a segély 10 kor. tagdíjnál 10000 K, 
20 kor. tatidijnal pedig 20000 koronát fog tenni, éppen 
ezért célszerű, hogy minél több tag lepjen he az egye-
sületbe. mert annál nagyobb lehet a segély és kevesebb 
a tagdij. Statisztikai adatok szerint tOoO tagból alló egye-
sületnél, a halálozás — rendes körülmények között — 
nem tehető évente többre, mint 8—10-re. Ha az utóbbi 
szám it vesszük is, akkor sem kell egy tagnak évente 
többet befizetni 100- 200 koronánál Ezt véve alapul, 
akkor éppen 100 évig kellene valakinek élnie, hogy azt 
az összegei befizethesse, amelyet a tag hátramaradottjai 
segély cimtn visszakap E tárgyban jövő hétfőn tartjak 
az első es szükebbkörü értekezletet, melyen az alap-
szabály-tervezetet vitatják meg s azután fognak felhívást 
kibocsátani az egyesületbe való belépésre 

Elitéit csempesz Hosner Ferenc hámortói 

akost a rendőrbiro 4000 korona pénzbüntetésre 

Ítélte liszt és hu^osempészésért. 

T Ö B B T E R M E L É S ! ! 
A II itvani NövénynemesitŐ R.-T. 

E R E D E T I H A T V A N I 

NEMESÍTETT ÖSZIBUZA 
vetőmagjai kat. holdanként 150—400 kg. többter-
mclést biztosítanak. Jegyeztesse elő szükségletét 

azonnal az egyedárusitó 

MAGYAR M A G T E N Y É S Z T É S I R.-T.-nal 
Kni lap fR t , IV . , Mkép n l r a I nkámi. 

TELEFON 66 53, 6 6 - 54 
Sfirgönycim: GRANARIUM. 

Kérje az N. 68 s z ámú ismertetőt 
Saját tenyésztésű kiváló, szavatoltan fejtiszta és jó 
csiraképességü g a z d a s á g i , k o n y h a k e r t i 

es v i r á g m a g v a k . 
Kertészeti ét méhészeti eszközök. 

M O N O R I M A G K E R E S K E D É S 
Árjegyzék Ingyen és bérmentve. 

Par szo a kőszegi cigányokról. Egy kis 
kellemetlenség érte az ovoda mulatság rendező-
ségét. A cigány zenészek a mult héten irt meg-
jegyzéseinkre, vagy ahogy tetszik kritikánkra, 
igen megharagudtak és most nem akarnak m 
ovoda mulatságon játszani. Nem akarunk belső 
ügyeikbe beleavatkozni, de igenis van jogunk 
őket megfigyelni, észrevételeinket megtenni, mely 
jogunkkal élni is fogunk akkor, amidőn azt 
jónak látjuk. Táncos ifjak, zenét kedvelő pol-
gárok azért ne busuljatok lesz cigány, lesz tánc 
és senki sem fogja sajnálni, hogy esetleg egy 
jobb banda húzza a talpalá valót. S akkor majd 
megint jajgathatnak, siránkozhatnak, amikor — 
amint tavaly — egy igazi cigánybanda szedi 
le előlük a „tejfölt". Ez lesz a legesattanósabb 
válasz, a magukat nélkülözhetetlennek gondoló 
és elbizakodott zenészeknek. 

Kommunista pör a törvényszékén. A szom-
bathelyi törvényszék ötös tanácsa tegnap tár-
gyalta Harkányi Pál budapesti volt detektiv-
felügyelő ügyét. Harkányit 12 rendbeli zsarolással 
vádolta, amelyet a vádirat szerint azáltal köve-
tett el, hogy mint a kőszegi direktórium mellé 
beosztott detektív, a kőszegvidéki falvakban 
gabonát rokviráltatott egy előre elkészített jegy-
zék alapján. Harkányi a tárgyalás során elmon-
dotta, hogy 1919. junius elején az akkori buda-
pesti rendőrfőkapitány küldötte ót Kőszegre, 
ahol a direktórium mellé nyert beosztást. Ta-
gadja, hogy rekvirált volna, kijelentette, h og j 
a kőszegvidéki falvakban egyáltalában nem járt. 
A szóban forgó jegyzéket nem készítette, nem 
is tud róla. Ilarkanyit, aki jelenleg lázadás és 
és egyéb kommunista bűncselekményért rája 
rótt büntetését a váci fegyházban tölti, a szom-
bathelyi törvényszék ötös tanácsa bizonyíték 
hiányában felmentette. Az Ítélet jogerős. 

A csökönyös cigány. Hódosi Ferenc közép* 
pulyai cigány itt Kőszegen ugy felöntött a ga-
ratra, hogy az utcán a járókelők szórakoztatására 
nagy patáliát csapott. A rendőr igazolásra szó 
litotta fel, de Fáraó füstösképü ivadéka meg-
csök önyösödött és burgenlandi polgárságára 
hivatkozva, nem volt hajlandó nevét elárulni. 
Persze a rendőr sem tágított és a vita vége az 
leit, hoiíy barátságosan betessékelte a rendőr-
ségre. hol azután 400 korona pénzbüntetéssel 
sikerült Hódosi csökönyösségét megtörni. 

Fat loptak a kőszegpatyi urodalotn erde-
jéből Alacsony János tömördi és Varga Imre 
volt urodalmi trdőőr, kőszegpatyi lakosok. A 
járásbíróságnál lettek feljelentve. 

Anyakönyvi kivonat az elmúlt hetröl. S z ü l e -
t é s e k : Laschitz János—l'al ler Teréz: Margit 
r. k. Horváth János—Lózsi Veron: János r. k. 
— — Schrager Józsa : Sándor r. k. Kiss István 
—dr. Kovács Mará i t : István ág. ev. H a l á l o-
z á s o k : Ozv. Bilisits Ferencnó 68 éves, vég-
elgyengülés, K.ippel Mihály holttányilvánitva, 
Ávár József holttányilvánitva, Abért István f>6 
éves, paralisis. 

Tyukhusra fájt a foguk. Kolompár Sándor 
kóbor cigány több társával Seregélyházán Hök-
köo Sándorné udvarán levő tyúkólból 6 tyúkot 
és 4 csirkét elloptak. A károsult feljelentésére 
a csendőrség a tolvaj cigányokat elfogta és 
átadta a szombathelyi kir. ügyészségnek. 

Az Anya- és Csecsemővédő-egyesület mulat-
ságán az anyagi siker fényehez a következő felülfizetók 
segítettek nagyobb mérvben az egyesületet: Klasánszky 
Alan 500 K, Freiler A. 150 K. Kamaras 125 K, Freyber-
ger Sándor, Csicserin, Orosz, Hajós István, Üoróssay 
Imre, Eitner Uusztávné, Eisner Kamii, N N. 100 K. ifj. 
Róth Jenő, Müller, Flamisch Gusztáv, 75 K, dr. Marton, 
Rónai és Pandúr, özv Kirchknopfné, Müller testverek, 
Lóránt tanár, Schleffer, Deutsch Pál, Schreiner I., Maitz 
Andor, Lengyel Dezsóné, dr. Pallér, Fuchs József, Per-
kovits Edene, Tóth N. 50 K, Deckelmann Laios, Qratzl 
Kálmán. 35 K, Maitz 31 K. Szabii Ambrus, Horváth S., 
N. N., N. N., Eitner Imre, Róth testvérek, ifi. Marton, 
Rupper, Schmiedné, Kirchknopf, Feigl Mili, özv. Dornerné, 
dr. Orszagh, Róth Jenő, dr. Hechinger, N. N., Linzer, 
Köncöl plébános, Lendvay Lajos, Vince Mihály, Becker 
Róbertné, N. N., Kohn Zsiga, Kemény József 25 K-At, 
Horváth N., Karner 20 K, Marton Károly, N. N , Hawr-
lant, dr. Dreiszker, Mayer főhadnagy, Maitz János, dr. 
Freyberger, Bódog, I Nóvák Rezsó, Szabó Jenő, Pfandl-
né, N. N., Moriczné 15 K, Eitner, Rodig, N. N., N N., 
Schetzl Erigyes, N N., Ederics, Mandl, Deucsics 10 K 
N. N., N. N., N. N., N N , Csizmazia Lajos. N. N. N 
N., N N„ N. N., N. N , N. N„ N. N„ Olaszy Qéza, 
Gerőly, Harmos alezredes. N N., N. N., N. N., dr. 
Hechingerné, Schwahofer, Francsics, N N , N. N., jenny 
Béláné, Knaute Ernő, Pausz Jé-sef, Wiedemann, Schmiedt 
R., PóczaS , Schneider Anna és Pillér István 5 K-t. Fogad-
ják valamennyien az egyesület leghálásabb köszönetét 

3. 
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Szappanba rejtett aranypénz Az egyik 
budapesti fűszeresnél néhány nappal ezelőtt 
egy asszony szappant vásárolt Mikor otthon 
hozzákezd *tt a mosáshoz, a szappanból egy 
huszkoronás arany bukkant elő. Az asszony 
még két darab szappant vásárolt, amelyekben 
szintén talált egy egy darab arany huszkoro-
nást. A detektívek a fűszeresnél megtalálták a 
két ládát, melyből az asszonynak a kereskedő 
a szappanokat eladta és amelyben még mindig 
volt 600 darab szappan, azok mindegyikében 
egy egy drb. huszkoronás. A fűszeres elmondta, 
hogy az Államvasutaktól árverésen vette az 
egész ládát. Semmit sem tudott arról, hogy 
azok müven kincseket rejtenek. Kiderült, hogy 
ezt a lad t szappant Bécsbe akarták szálli fani, 
azonban valami hiba miatt a vasút árverésen 
eladta. Az egész láda négy millió korona értéket 
képvisel. 

Megbüntetett csavargó. Neszler Antal zala-
turjei csavargót a kőszegi járásbíróság csavar 
gásért 8 napi elzárásra Ítélte el. 

Azon uri hölgy, ki körülbelül 8 hHtel ez-
előtt a szombathelyi Beck-cégtöi (Erzsébet 
királyné-utca 13.) egy selyem esőernyöt kiköl-
csönzött és még eddig vissza nem küldte, 
felszóliMatik, hogy azt 8 napon belül juttassa 
a tulajdonoshoz, mert ellenkező esetben az ugy 
a rendőrségre kerül. 

Nyaraló urinó ismeretség hiányában fel-
tétlen intelligens úriemberrel megismerkedne. 
Válasz a kiadóhivatalba „Lelki szórakozás" 
jeligére. 

E vidékét nem ismerő nyaraló urileány 
korrekt úriemberrel megismerkedne. — Választ 
„Kellemes nyaralás" jeligére a kiadóhivatalba 
kér.'k 

K ö t o n o k f e l v e t e t n e k . S j já t g -pekkei előny 
ben részesülnek. F i I i p p harisnyakőtőde Szóm 
bathely, Széli Káltrán utca 6. 

Saját kotesü női és gyermek harisnyák, 
férfi soknik a legfinomibb minőségben álian-
dóan raktáron. Bekebelí anvagokbol köt es fejel 

Filipp, harisny ikötöde Szombathely, Széli Kál-
mán utca G. szám 

Nyílt-tér.*) 
Feketelelkünek: Levelezőlapját megkaptam. Rög-

tön telismertem az írását. Hát ez megint csak magára 
vall. Ugylatszik nem fer a bőrébe és addig nem nyug-
szik, mig a lutrit ki nem húzza. Ha ezt akarja, elérheti, 
ha tovább folytatja //. E. //azudik fzerszer) aláirásu 
fecsegéseit. De akkor aztán elsütöm a nagy ágyukat és 
ezek hangját Lászlótól Pannonhalmáig viszhangozzák a 
hegyek és akkor az Ön feketelelkéhez sárga sziliek is 
tapadnik, mikor aztán teljesen keszen lesz. — 

Egyébkent türelem. Találkozunk a birósáunal. bár 
tudom, hogy ez Önt nem izgatja. Engem még úgysem. 

Ezt üzeni levelezőlapjára a: Fehérlelkü. 

•) Az e rovatban közlöttekért a szerkesztőség fele-
lőseget nem vállal. 

Köszönetnyilvánítás. 

Mindazoknak, kik felejthetetlen jó 

férjem illetve apánk 

Abért István 
elhunyta alkalmával akár koszorúk kül-

désével, akár a temetésen való meg-

jelenésükké fájdalmunkat enyhíteni 

szívesek voltaK, ez uton mond hálás 

köszönetet 

Kőszeg, 1922 ju l ius 14. 

a gyászo l ó csa lád . 

KOUAa<T 
SÖRttHt;! .::•!•' 

MCtUMÍI | 
-

N l 
t i k 

GAZDASÁGI ÉPÜLETEK. GYÁRAK, 
MALMOK 6EFCDÉSEPE ES RÉGI 
ZSiNDELYTETÖK ÁTFFDFSf_RE A 

LEGALKALMASABB 

Kapható: LAUR1NGER ELEK 

ivaskereskedőnél Kőszeg. 

Köszönetnyilvánítás. 

Mindazoknak, kik szere'ett édesanyánk 

özv. Bilisits Ferencné 
elhunyta alkalmával a temetésen való 
megjelenésükkel, virágok küldésével 
vagy bánni más módon fájdalmunkat 
enyhíteni szívesek voltak, ezuion mond 
hálás köszönetet 

Kőszeg 1922. julius 15. 

a gyás zo l ó csa lád . 

ZSOLDOS TANINTÉZET 
BUDAPEST, VII , Dohány-u. 84. T . : J. 124-47. 

A legjobban készit elő 
m a g á n v i z s g á k r a . 

V i d é k i e k n e k levelező oktatás 

Speciális, maganhasználatra irt tankönyvekalapján. 

Tanító - kisasszonyt 
keresek 4 oszt. elemibe iaró kislányom 

mellé, ki hajlandó volna vele naponta 2 

órat foglalkozni. — Cim a kiadóhivatalban 

tudható meg. 

B Ő K Á P O L O 
bőrszépitő és ráncmentesitő hatásáról már 
30 éve ismeretes a Dr. J U T A S S Y - K R É M 
(Kozmetikus kenőcs.) Nappalra száraz, éjjelre 
zsíros. Kapható szaküzletekben vagy utánvét 
mellett Dr. Jutassy Kozmetikai Gyógyintéze-
tében, Budapest, Kossuth Lajos-utca 4. szám. 
Minden egyéb szépséghibáról tájékoztató füzelés árjegyzék Ingyen 

p o r t l u s i c i l e o f i i c i i t é t * 

d a r a S i o M M z é M 

legolcsóbb napi áron kapható 

ZERTHOFER MIHÁLY-nál Kőszegen. 

H j m u i i ' i i L L í 

uMmimi 

C S E r L E S T 
vállal 

K E i \ l » 1 U & F U C I I N 

Elöjegyeztetni lehet Kőszeg, • 
Klrály-ut 78 szám alatt. 

fa-, csont- es diszmuesztergályos-rnühalye 
Szombathely , Kossuth Lajos-utca 19. 

Készít minden e szakmába vágó munkákat, úgymint 
villamos állóiampát selyem ernyővel, könyv-, szobor 
és virágállványt,függöny-, kotta-,törülköző-, gyertya 
ruhatartót, álló- s falifogast, zongoraszéket, tölcsért, 
hordócsapot,billiárddákót és golyót, kuglibabát, kül-
földi nehéz Lignumsanctum-golyót.dobrámAt,rokkát. 

Pályázati hirdetmény. 

A m kir. posta központi anyagraktára és készülék-
javitó műhelyéhez Budapestre f. évi szeptember hó fo-
lyamán bentlakó és kintlakó tanoncok vetetnek fel. A 
felvétel egy evi próbaidőre történik, <t tanoncidö 4 év. 
A bentlakó tanoncok felűgyeletccrt, lakas cs ellátásert 
előzetes havi részletekben évi 4800 K. a kintlakó tanoncok 
negyedévi részletekben évi 400 koronát fizetnek. Tanoncul 
felvehető, aki közép vagy polgári iskolának legalább négy 
osztályát sikerrel elvégezte, elete 16 évét meg nem töl-
tötte be és kifejlett ép testalkattal bir. A pályázók fel-
vétel előtt telvételi vizsgálatot tartoznak tenni. A tanonc-
iskola sikeres elvegzése a posta-távirdánál műszerészi 
állás elnyerésére jogosít Bővebb felvilágosítást a kincs-
tári postahivatalok és a pt. kerületi műszaki felügyelőség 
Sopronban ad. 

M. kir. posta és távirdahivatal Kőszeg. 

K E R T I HANGVERSENY. 
Minden csü tö r tökön d. u. 

5 órakor és m inden vasár-

nap dé le lő t t 11 és délu-

tán 4 órai kezdettel á l lan-

dóan frissen csapolt 

kőszegi és kőbánya i sör 
mellett 

KERTI HANGVERSENYT 
élvezhet a n. é. közönség 

a „ M U L A T Ó " kertjében 
PERKOV ITS JÁNOS 

vendéglősnél. 

I>r F l e t r l i fé lő 

í S k a a l M f r l o r s i i - k o n ö c s 
u j b o l k a p h a t ó ! 

Leghamirabb megszünteti: 

V i s a k c t e g a e g e t , 
N ö m ö r t , ó t v a r t , r ü h e s s é g e t . 

Nem piszkit, szagtalan, nappal is használható. 
20, 35 es 50 K-ás dobozokban. Bedörzsölés utánra 
való Skaboform-puder 30 korona. Kén- és kátrány-
szappan 30 K. — Kapható minden gyógyszertárban 

T y ú k s z e m e t , 
börkeményedést, szemölcsöt leg-
hamarabb eltávolítja Dr. Plesch-féle 

0 XT XT JL B I XT 
1 fiveg 35 K. Kapható minden gyógyszertarban. 
Főraktar: TŐRÖK JÓZSEF R - T . Budapest, VI., 

Király-utca 12. szám. 

aiatott Rónai és Pandúr k >nv nv undái ib»n \öizagm. 

Házárverés. 
A Pallisch utca 20 számú földszintes b i z 

korttol f. é v i j u 1 i u s h ó 23 á n délelőtt 11 
ónkor iro>lámbai önkéntes árverésen ol lesz 
adva. Az árverési feltételek irodámban betekint 
hetök. Dr. Szov j ák Hugó ügyvéd. 

Hirdetmény. 
Közhírré teszem hogv egy hold 147 "]-

ölnyi hosszujjubahegvi szántó irodámban f hó 
23 án (vasárnap) délelőtt 11 órakor tartandó 
önkéntes árverésen elfog ada'ni. 

Dr. Schneller ügyvéd. 

I" trágyagipsz kapható. 

Építeni szándékozóknak! 
É p ü l e t f a - d e s z k a - és l é c e t . 

áíanlnlf' M é s * - , c e m e n t - és g i p s z e t . 
Hjailllm. m e n y e - s e t n á d , f a z s i n d e l y 

és „ T U R U L " f e d ő p a l á t 

minden mennyiségben. Frank i La jos K. >szag. 
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