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KŐSZEG ÉS VIDÉKE 
E L Ő F I Z E T É S I A R: 

-.sz évre 240 K. félévre 120 K, negyedévre öO K. 

.re póstai széfküldéssel egész évre 300 K. 

Egyes szám ára 6 korona. 

Megjelenik minden vasárnap. 
Felelős szerkesztők és k i a d ó k : ifj . Róna i F. és Pandúr B. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: Kőszeg, Várkör 39. az. 
T e l e f o i i - n z á m 23. 

ÍTyflttér sora 20 korona. 

Hirdatéiah négyzetcentiméterenként ü R. 

udmifatnak. 

1921. október 23. 
Az idő kereke gyors tempóban halad tova; 

évfordulót ülünk. Emlékezzünk ! ! ! . . . Október 
23. ika volt, hideg öszi szél fújdogált, Budaőrs-
nél dörögtek az ágyuk, kattogtak a gépfegyverek, 
ropogtak a puskák, testvér a testvér ellen harcolt. 

Ma van egy éve, hogy a törvényes rend 
felforgatására törekedett néhány gyászmagyar, kik 
egyéni önző céljaiknak akarták föláldozni e sze-
rencsétlen hazát. Várták a pillanatot, hogy minél 
előbb a trón zsámolyához borulhassanak és el-
vehessek jutalmukat; nem törődve azzal, hogy 
oktalan, önző céljukkal végveszélybe sodorják a 
hazát. Céljaik elérésében, még attól sem riadtak 
vissza, hogy testvérvért ontsanak. 

Október 23.-át véres betűkkel jegyzé fel 
Klio, a történelem múzsája. Drága magyar vér 
folyt, magyar a magyart gyilkolta, mert néhány 
dinasztikus érzelmű tiszt akart vörös nadrágot 
szerezni magának és néhány politikus belső titkos 
tanácsosi cimre áhítozott, a haza sorsa csak 
másodrangú kérdés volt előttük. 

Ezért uszították a magyart egymás ellen. 
Magyar ezredek a legnagyobb dühvel harcoltak 
egymás ellen. 

Történelmünk egyik legsötétebb napja zárult 
le 1921. október 23.-ával. A krizist sikerült fel-
tartóztatni, a pucskarlisták seregeit szétverni és 
hazánkat erős kezekkel visszarántani a sir szé-
léről. Ezért Horthy Miklós kormányzót, a kor-
mányt, a nemzeti hadsereget és az egyetemi ifjú-
ságot a nemzet soha el nem muló hálája veszi 
körül. 

Te sok kálvárián keresztül ment magyar 
nemzet pedig e szomorú évforduló napján ne 
feledkezzél meg halottaidról, kik Budaőrsnél leg-
drágább kincsüket, életüket áldozták a te fenn-
maradásodért. Állíts nekik a te magyar szivedben 
ércnél maradandóbb emléket. 1921. október 23. 
már a multté, a történelemé. Nekünk magyarok-
nak tanulnunk kell az elmúlt időkből, mert régi 
igazság, hogy „História est magistra vitae." 

Fogadjuk meg, hogy felhagyunk az ősi turáni 
átokkal: a pártoskodással és összetartunk. Nem 
fogjuk engedni, hogy magyar a magyart gyilkolja; 
hisz oly kevesen vagyunk, hogy Széchenyi sza-
vával élve, még az apagyilkosnak is meg kellene 
kegyelmeznünk. Drága a magyar vér, szükség 
lesz reá majd, ha ezeréves területünket megyünk 
visszafoglalni. 

Csapodi József . 

I I I R E K . 
Szy Seza kőszegi erdőmérnököt a Szom 

bathelyen most folyó erdőőri és vadöri szak-
vizsgákra, vizsgabiztossá nevezte ki a földmi-
velésügyi miniszter. 

Kinevezes. Hónai Nándor, id. Rónai Frigyes 
nyugalomba vonult nyomdatulajdonos fia, a 
Schuchardt & Schütte-cégnél, melynek a világ 
minden részében kiterjedt szerszámgyára és 
leraka'a van, röviddel ezelőtt a cég prokuristá-
jává neveztetett ki. 

Mohr Jenő november 4.-én rendezi zongora 
estélyét. A hangverseny érdekes műsorát jövő 
számunkban közöljük. Jegyek október 30-ától 
fogva előre válthatók Rótb Jenő könyvkeres-
kedésében. 

Esküvő. Kedden vezette oltárhoz dr. Bo-
rossay Imre postafőtiszt. Pfefifel Erzsikét, Pfeffel 
János kir. közjegyző leányát. 

Eljegyzes. Zerthofer Rezső ny. hadnagy 
eljegyezte Kovács Ilonkát, Kovács Benő ceglédi 

j takarékpénztári igazgató leányát Budapesten. 
(Minden külön értesítés helyett.) 

Egy magyar folkelo halála. Nem közönséges 
életnek vetett véget vasárnap délelőtt a tragi 
kusan hirtelenkezü halál. Gyökhegyi Jenő, az 
Eszterházy-uradalom dérföldi gazdaságának volt 
intézője a soproni Maiorn utcában hirtelen össze-
esett és szívszélhűdés következtében pár perc 
alatt meghalt. 47 éves magányos ember volt 
Gyökhegyi, ilyennek ismerték már Felsőpulyán 

Levél Shanghaiból. 

Kobza Jenő földink a világháborúban — 
mint sok honfitársunk — orosz fogságba került. 
A szeszélyes sors dobálta földinket jobbra-balra 
s igy került el Chinába, ahonnan most édes 
anyjának az alábbi érdekes levelet irta: 

Shanghai, 1922. augusztus 8. 

Kedves jó Anyám! 

El kép:el heted, mennyire vágyó-
dom utánad, de most hazautazni lehetotlen, 
rettentő drága lévén uz utazás. Pénzem pedig 
annyi van, hogy megélhetek belőle, de luxust 
nem engedhetek meg magamnak. De ennek is 
örülök, mert végtelen sok az állásnélküli. Jelen-
leg felcsaptam festőművésznek és fényképész 
nek és már büszkén mondhatom, hogy a nagy-
közönség engem ismer el Shanghai első művé 
vészének, pedig jó sok van rajtam kivül, a 
város pedig óriási, 1% millió lakossága van. 
És most, ha lesz alkalmam, saját műtermet 
nyitok és akkor több lesz a jövedelmem, már 
most előjegyeztetik magukat arcképekre és más 
rendelésekre, de egyelőre nem fogadhatok el ren-
deléseket, mert a nyomdában sok a rajzolni 
valóm és nem marad időm. 

Festeni a fogságban tanultam meg, ahol 
egy bécsi professor, szintén hadifogoly, minden 
nap foglalkozott velem és tanitott. Ugyancsak 

a fogságban nyelveket is tanultam és most 
tökéletesen beszélem a magyart, németet, oroszt, 
franciát és angolt; beszélem ezenkívül, bár nem 
tökéletésen, az olaszt, japánt és kínait és irom 
is. Mihelyt a kínait, mely öt különböző dialek-
tusból áll jól birom, azonnal nagyfizetésü magas 
állást kapok. Szeretnék megint oly állásba 
jutni, mint voltam. 

Mikor 1918 ban a vörös uralom elől meg-
szöktem, a békekötés után egyenesen a .fehér44 

gárdának főparancsnokához állítottam be és öt 
perc múlva a törzs főhadnagya voltam. Egy 
pár nap múlva elvertük a vöröseket és elfog-
laltuk az Amur területét, mi hatszor akkora, 
mint a volt osztrák-magyar monarchia. Éz az 
elfoglalás 1918. szeptember 18-án volt és 19 ón 
már kivoltam nevezve a vezérkarba, innen 
Gamov, a kozákok atamán-ja és az egész kerü-
let és Amur vidék teljhatalmú ura kinevezett 
gazdasági felügyelőnek ós 1918. december 6 án 
az Amur kormány gazd. főnöke lettem. (Ezredes) 

Januárban egész Szibéria Kolcsák kezébe 
jutott és Kolcsák állásomat megerősítette és az 
Amur-kormánynál miniszteri funkcióm volt mint 
gazdasági főnök és az élelmezési és kereske-
delmi ot-ztály osztályfőnöke. Ez már igen magas 
állás volt, ami abból is látszik, hogy egy szép 
téli éjszakán merényletet követtek el ellenem. 
A városban (Blagovescsenszk) visszamaradt 
bolsevikoknak fájt az arany vállrojtok ragyo-

is, ahova nyugdíjazása után vonult. Különc 
embernek mondottak, meri kevesekkel érintke-
zett, de a kevesek barátságát nagyon megbe-
csülte, egyébként pedig hazájának rajongó imá-
data és a mu7sak reménytelen szerelme töltötték 
ki magányosságát. Kötetekre menő versei, melyek 
egy mély kedélyvilág rapszodikus megnyilat-
kozásai, sohasem kerültek nyilvánosságra; a 
másik álmát félig valóra váltotta, amikor fegy-
verrel a kezében á'lt be a nyugatm tgyarországi 
felkelők sorába. E/.ért kellett menekülnie határ-
széli hazájából. Gyökhegyit itt Kőszegen is 
sokan ismerték és ép ezért váratlan halála nagy 
részvétet keltett. 

Halalozas Skalka János, ki hosszabb ideig 
volt Kőszeg város mérnöke, vasárnap G5 éves 
korában, hosszú szenvedés után Székesfehér-
várott elhunyt. Az elhunytban Weisenfeld Ede 
épületfanagy kereskedő apósát gyászolja. 

Uj kereskedők. A városi tanács Wagner 
Jánosnak zöldségkereskedésre, Freyberger Sán-
dornak szénkereskedésre, Zwaller Ernőnek, Butti 
Antalnak, Sagmeister Ágostonnak, Pissenberger 
Imrének élelmiszer, gyümölcs-és terménykeres-
kedődre, Pál Józsefnek lisztnagykereskedésre 
adott iparengedélyt. 

Postás üdülőtelep Kőszegen. Á kereskede-
lemügyi minisztérium a postások részére üdülő 
telepet fog létesíteni Kőszegen és ez ügyben 
Kőszeg város polgármesterével tárgyalást kez-
dett. Nagyszabású intézmény megvalósításáról 
van szó, mi ha kikerül, egy országos közintéz-
ménnyel lesz Kőszeg gtzdagabb. 

A rendőrség athelyezess a városi tábla-
házba befejezett dolog. A költözködést a jövő 
héten megkezdik. 

Uj csizmadia. Pataki Károly kőszegi lakos 
a csizmadia ipar gyakorlására kapott ipariga-
zolványt. 

Felemelt* a varos az iparűzési d i jakat . Az 
eddigi 2 és 4 K helyett az iparűzési dijat jövő-
ben 10—20 koronára emelte fel a város. 

gása, de mégjobban a sok pénz, melyet gondol-
ták, hogy magammal hordom és tudván merre 
járok, közel a lakásomhoz meglestek hatan. 
Én azonban idejekorán észrevettem egy árnyé-
kot, (jó vadászszeineim még mindig megvannak) 
és gyanút fogva, elővettem revolveremet és a 
sarkot, hol az árnyékot észrevettem, hirtelen 
kikerültem. Előugrottak baltákkal és tőrökkel 
a kezükben, de ekkor már rájuk volt szegezve 
a holdvilágban villogó revolver és kezeiket 
égnek tartva letartóztattam őket. Másnap az 
atamán agyonakarta őket lövetni, én azonban 
nem engedtem, miután az atamán hatalmamba 
helyezte a megkegyelmezést. Ketten életfogytig-
lani kényszermunkát kaptak, négyen pedig 
10—10 évet. Persze most már kiszabadultak, 
mert már azóta megint „vörös44 uralom van. 

Tavasszal kaptam az első kiküldetést 
Japánba. Első dolgom volt irni és pénzt küldeni, 
mert bizony jó sok volt. Azonban pénzt nem 
fogadtak el a postán és egy bank sem fogadta 
el az átutalást. 

Japánból visszakerülve kineveztek kor-
mánybiztosnak és generálisnak és mint olyan 
megint visszautaztam Japánba. Nem sokáig 
voltam „kegyelmes" ur, mert Kolcsák meg-
bukott és igy magamra voltam utalva. Pénzem 
pedig, mi egy hatalmas összeg volt, értékét 
vesztette ós a millióm egy ládában van mint 
értéktelen papír. 

S g j t i n á m á r a 6 k o r o n a . 



Adakozasok a Horthy-akció javára. A héten 
már Kőszegen is megindultak az Ínségesek ja-
vára az adakozások. A Kőszegi Takarékpénztár 
20.000, Rosenstingl Jakab 7000, Klasánszky 
János 100, Csemez Jenő 100, Wölfel Kélmánné 
100. Száva János 50 K-t adományozott. Weörös 
Aladár 50 kg. búzát és 50 kg. rozsot adott. 
Deák László százados 6 drb. gyermekruhát jut-
tatott az insígesek javára. Itt emiitjük meg, 
hogy a Kőszt g városban lakó közalkalmazottak 
között mozgalom indult meg, hogy a kőszegi 
ínségesek javára liszt járandóságukból fejenként 
V, kg. kenyérlisztet fognak leadni. Az Ínségesek 
jelentkezése még folyamatban van és eddig 183 
a jelentkezők száma. 

A köztisztviselők háziipari szövetkezete mult 
vasárnap újból értekezett a Városháza közgyű-
lési termében és ezúttal kiosztotta a polgár-
mester az aláírási iveket és mint értesülünk az 
aláírások szép eredménnyel folytatódnak, miért 
is minden remény meg van arra, hogy a szö 
vetkezet Kőszegen is állit fel foglalkoztató illetve 
oktató tanfolyamot. A helyi csoport vezetését 
ideiglenesen Hajek Károly tábornok és Jambrits 
Lajos polgármester vállalták. 

Közgyűlés A kőszegi róm. kath. hitközség 
képviselőtestülete október 29.-én délelőtt 11 
órakor az apácazárda tornatermében tartja ren-
des közgyűlését a következő napirenddel: 1. 
Elnöki jelentés. 2. Az 1923. évi költségvetés 
megállapítása, 3. Indítványok. 

A kőszegi „Concordia" sikere Szombathelyen. 
Az irredenta dalköltészet nagy mesterének, Révfy 
Gézának tiszteletére a szombathelyi Máv. „Hala-
dás* dal és önképző egyesület mult vasárnap 
minden tekintetben fényes estélyt rendezett. Az 
estélyen részt vett a „Concordia" dalárda is és 
az előadott Revfy dalaival a szombathelyi kényes 
publikum legnagyobb elismerését és dicséretét 
váltotta ki. Altalanos vélemény szerint, az estélyen 
szereplő hat dalárda között a kőszegiek a máso-
dik helyre kerültek. Az estély után társas vacsora 
volt a műhely éttermében, ahol szintén nagy 
sikerrel éntkelt a „Concordia." A „Haladás" egy 
szép fémből készült babérkoszorút lyrávai aján-
dékozott a Concordiának sikeres szereplese alkal-
mából. A dalárda nagy sikere elsősorban Kainer 
Frigyes karmesternek az érdeme, aki nagy szak-
tutíassal és fáradhatatlan kitartással tanítja a 
Concordiát es ezzel a sikerrel jó hírnevet váltott 
ki vármegyénkben ugy a dalárdának mint magának 
Kőszeg varosának is. 

A kath. népszövetség kőszegi csoportia ma 
vasárnap d u. 3 órakor gyűlést tart a főgim-
náziumban. A magyar anyanyelvűek előadása 
a torra'.eretnben lesz, előadó dr Freybercer 
Jenő ; a német anvanvelvueknek a díszterem 
ben Kincs István apátplébános t»rt előadást 
ugyanakkor. Minden tagot és minden érdeklődő 
katholikust, férfit és nőt egyarant szívesen látnak. 

Bermozgalom A textilgyári ker. soc. mun-1 

kások 50°,t os béremelébt kérnek. A tárgyalások 

folyamatban vannak. 

Kedvemet azonban nem vesztettem el és 
kezdtem festeni. Majd pedig egy orosz keres-
kedő a kamasz fiaihoz fogadott fel angol tanár-
nak, onnan pedig Kiukoff, a nyomda előbbi 
gazdája, mint festőművészt elcsalt Shanghai ba. 
Most már 300 dollárt kellene kapnom az 6 
ígérete szerint, de Krukoff belebukott és Du-
kelsky, az uj gazda, nehézségekkel küzd és 
nem tud fizetésjavitást adni. De nem baj, tudom, 
hogy meg fog javulni a helyzetem, bar most 
sem panaszkodom, ami magamat illeti, az bánt 
csak, hogy nem tudok egyelőre Neked küldeni 
pénzt. Remélem azonban, hogy nemsokára sikerül. 

Shanghai egy óriási szép és érdekes város, 
angol-amerikai uralom alatt, nagy rend van és 
tibztasag és ha nem lenne oly rengeteg suk 
kínai az utcán, az ember azt hinné, hogy európai 
varosban van. Persze ez a város közepében; 
kuljebb mar csupa étdekes kinai h.iz és utca 
Maga a várus és népe nekem nagyon tetszik 
Nyáron óruit a hőség, melyet azonban a többi 
európai nagy csodálkozasara, nagyon könnyen 
biruk. (Ugy voltam a szibériai 40 fokos hideg-
gel is.) Étkezem egy olasz nál, ki kitűnően főz 
és mint sajat gyerekével bánik velem. Lakom 
a nyomda mellett es két hatalmas vörös turbános 
indu katona őrzi a bejáratomat éjjel nappal. 

A kínaiak a szó legszorosabb értelmében 

Mükedveló-szinielóadás lesz jövő csütörtök 
és pénteken a Mulató nagytermében az inségakció 
javára. A színházi estről a jelentés már megjelent. 
Mint tudjuk, „A kisasszony férje" cimü.három-
felvonásos vígjáték kerül színre kitűnő erőkkel. 
A műsort az 5. honv. gy. e. zenekara nyitja 
meg, majd Kozáry Gyula tábori főesperes tart 
beszédet. A színdarabot valki Zitás Bertalan 
rendezi, mely este pontban 8 órakor kezdődik. 
Az előadások iránt nagy érdeklődés mutatkozik. 
Jegyek előre válthatok Róth Jenő könyvkereske-
desében, ki felülfizetéseket is elfogad a nemes célra. 

Megdrágult a sör. Keddtől kezdve a sörgyár 
a sörárakat felemelte. Most a sör ára poharan-
ként 25 korona, korsónkent 40 korona. Érdek-
lődtünk a sörgyár vezetőségénél, hogy mi az 
oka az ujabb emelésnek, ahol pontosan, szám-
lákkal bebizonyították előttünk az emelés jogos-
ságát. A sörárpa a legutóbbi emelés óta 300 
százalékkal emelkedett, a komló, amelyet Cseh-
országból szerezhetik csak be, 50 kilónként 800 
cseh koronába kerül, ami a mi pénzünk szerint 
körülbelül f)4 000 koronát tesz ki. A munkabérek, 
a szén, a fa, szóval a gyártáshoz szükséges dol-
gok mind-mind megdrágultak úgyannyira, hogy 
kénytelenek voltak a sör árát felemelni. A mos-
tani emelés még mindig nincs arányban a gyár-
tási anyagok óriási emelkedésével s így szerin-
tünk a sör árának felemelése teljesen indokolt. 
Elvégre azt senki sem kívánhatja, hogy egy gyár 
ráfizetéssel dolgozzon. 

Megszűnt üzletek. A kőszegi fogyasztási 
szövetkezet felszámolván, üzletét beszüntette. 
Horváth Lajos fuvaros üzletét szüntette be. 
Pajor Ferenc az állatkereskedéséről mondott le, 
Schwarz Mór pedig fürdő és gőzmosóda üzletéről. 

A nyári vasúti menetrend megallapitasa tár-
gyában volt értekezlet Holéczy János szombat 
helyi üzletvezető helyettes elnöklete alatt, me-
lyen résztvett a város részéről a polgármester, 
Kőszeg-szombathelyi h. é. vasút részéről Czeke 
Gusztáv elnök és a kőszegi kereskedők részéről 
Hóth Jenő kereskedő. A bizottság megállapo 
dott abban, hogy a reggeli vonatot jövő év 
junius 1.-től korábban indítják, hogy csatlako-
zása legyen a Szombathelyről reggel 7 órakor 
Budapestre induló gyorsvonathoz és indulni fog 
egy vonat a kora délelőtti órákban is S/.ombat 
helyre, mely onnan délben érkezik vissza Kő-
szegre és újra be leáz állítva az esti vonat is, 
amely az éjjeli budapesti gyorssal érkező uta-
sokat fogja felhozni Kőszegre. 

Ezentúl Kőszegen lesznek az adotargyalasok. 
Egy régi óhaja teljesül Kőszeg város adófizető 
polgárainak azzal, hogy a jövőben az adófel-
szolamlási tárgyalások Kőszegen fognak meg-
tartatni Ez ügyben már hosszabb idő óta foly-
tatott tárgyalást dr. Nagy Ebeling Miklós vá-
rosi tanácsos illetékes körökkel, mely tárgyalás 
most eredménnyel járt és igy a jövőben nem 
kell az adófelszólamlási bizottság tagjainak, sem 
a feleknek Szombathelyre utazgatniok, hanem 
idehaza intéződik el adóügyuk. A bizottság is 

imádnak. Nagyon jól bánok velük és saját 
nyelvükön beszélek, mihez, különösen a jó 
bánásmódhoz európaitól nincsenek hozzászokva; 
ütik verik őket. kegyetlenül. 

Orvosom is van, egy kitűnő német orvos 
professor, ki érdeklődik a művészet iránt és 
gyakran meglátogat, mindig megvizsgál barát-
ságból (pénzt nem f>gad el) és mindig csóválja 
a fejét: „bei Ihnen ist alles aus gehiirtetem 
Stahl" mondja és az egészség mintaképének 
nevez. Ebből láthatod édes jó Anyám, hogy 
semmiben sem lehet aggodalomra okod és ami 
a többit és a jövőt illeti, élettörténete nből lát 
hatod, hogy a Te hírneves eszedből, ha c<ak 
egy részt is, a fiad is örököli és ez a kis rész 
elég ahhoz, hogy mindenen keresztülmenjek, 
tehát légy nyugodt. 

ígértem fényképeket, de még nem dolgoz-
tam őket ki, annyira elvagyok foglalva. Mihelyt 
készek lesznek, küldöm Őket az illetékes leírá-
sokkal és magyarázatokkal. 

Kemélem, hogy jól vagy és mindnyájan 
egészségesek vagytok. Érettem ne aggódjatok 
és ne vágyakozzatok, jobb idők lesznek, jobban 
rendezünk be mindent. Biztos vagyok benne. 

Milliószor csókollak drága jó Anyám, a 
jó Isten legyen Veled minden lépésednél ! 

Végtelenül szerető hű fiad Jenő 

megalakult már, melynek elnöke lett Ilekenaszt 
Kálmán nyug. min. tanácsos, pénziigyigazgató, 
tagjai pedig: Hóth Jenő mint h. elnök, Schaar 
József, Hacker Samu, Lauringer Ferenc, Dö-
mötör Gyula, Szova Ferenc, Kőszegi József, 
Müller Ferenc, Freyler Lajos, Flamisch Gusz-
táv, Lamp János, Lukács László tömördi föld-
birtokos, Mayer János, Szeybold Kálmán, I'üsky 
Gyula és Suiyok Ferenc. 

Kölcsönkönyvtár Kőszegen. A kőszegi pub-
likum egy régi álma megvalósul. Az amúgy is 
kasztrendszerre osztott s az alig társadalmi 
életet élő kőszegi közönség.már régen nélkü-
lözött egy kölcsönkönyvtár^ Ürömmel értesülünk 
arról, hogy Hóth Jenő könyvkereskedő kölcsön-
könyvtára a közeli napokban megnyílik. Munka-
társunknak volt a lkalma megtekinteni a könyv-
tárt, mely jelenleg még rendezés alatt áll s 
bámulattal konstatálta, hogy az összes kiváló 
klasszikus müvek, valamint jelfesebb magyar 
íróink müvei gazdagítják a könyvtárt. Mintegy 
6 ezer magyar könyvön kivül, mely még állan-
dóan bővül, még kb. 2 ezer német könyv is 
rendelkezésére áll majd a kőszegi publikumnak-
Közönségünk minden bizonnyal hálásan veszi 
Hóth Jenő e vállalkozását tudomásul. 

Epitkezesek. Zsohár Károly kőszegi lakos 
a volt gőzmalomlaktanya telkén házat épit. Az 
építési bizottság helyszíni tárgyalást tartván, 
az építési engedélyt megadta azzal, hogy az 
épülő ház homlokzata villaszerüen lesz kiképe-
zendő és egvben a telek kerítés vonalát is meg-
állapította. Ugyancsak építési engedélyt kért a 
gőzmalom telkén Müller Ferenc vállalkozó is, 
ki egy ölszobás villát épit eladásra. Mindkét 
épület építkezése még a tél előtt megkezdődik. 

Életmenü) kereskedő. Kedden délután majd-
nem végzetes kimenetelű szerencsétlenség tör-
tént a barakk előtti Gyöngyös parton. Nóvák 
Vendel ál lamiendőr két kisebb fiu gyermeke a 
G éves Ferenc cs a 4 éves Gyula játszadoztak 
a patak partján. A múltkori árviz a vízpartot 
alaposan alámosta és egy ily alámosott partrész 
játék közben a kis 4 éves Gyula alatt leszakadt, 
s a kis fiu a most is magas vizállasu patakba 
zuhant. Az idos"bb fiu amikor látta öccsének 
balesetét, segítségért kiabált. A secitség kiáltást 
meghallotta az ep arra járó Kopfsteiu Bernát 
helybeli kereskedő, aki oda érve azonnal átlátta 
a veszélyt s minden gondolkozás nélkül bele-
vetette magát a vizbe és az utolsó percben 
sikerült neki a már mar alámerülő eszméletlen 
gyermek lábal elkapni és igy megmenteni az 
életnek. A derék életmentő azután a kis fiút 
átadta szüleinek, ahol azután az előhívott orvos 
vette a kis csöppséget kezelésbe. Szerencsére a 
kis fiúnak az ijedtségen kivül egyébb baja 
nem történt. 

A zabszem. A választások alatt lapunk 
nyomdája röpcédula alakjában kiadta Lingauer 
Albin 19l'0 Dan a „Vasvármegyében" lekö-
zölt a zsidókat ostorozó „Z ibszein" eimü cikkét. 
Lingauer ezért szerzői jogbitorlásért és 5000 
korona szerzői tiszteletdíj megfizetéséért kere-
setet indított a Rónai és Pandúr nyomda ellen. 
A héten megtartott tárgyaláson Lingauert ke* 
resetével a bíróság elutasította. 

Ingó- es ingatlan elárverező üzletet nyitott 
Tremmel Károly kőszeui lakos, kinek a városi 
tanács ezen üzletre az iparengedélyt kiadta azzal, 
hogy mezőgazdasági ingatlanok üzletszerű ár-
verezésével nem foglalkozhatik. 

A hatarkiigazitas a rossz idő miatt késik. 
Mint értesülünk jövő szerdán tart ülést a batár-
megállapitó bizottság a kőszegi határkiigazitás 
ügyében s ha az idő engedi, a kiigazítás ha-
marosan megtörténik. 

Külfo di állampolgárok figyelmebe! Mindazon 
idegen állampolgárok, kik a kormányzó előtt 
kihallgatuson akarnak megjelenni, kérelmükkel 
— az ügy ismertetése mellett, — a külügymi-
nisztériumhoz forduljanak. 

Szülői ertekezlet. A helybeli polgári fiú-
iskola a szülői ház és az iskola közötti kap-
csolat mélyítésére e hó 29 én d. u. 4 órakor 
szülői értekezletet túrt es erre a szülőket, szál-
lás- és kosztadókat, valamint a tanügy barátait 
meghívja. Ez alkalommal Náhrer Mátyás igaz-
gató „Az iskola és a szülői ház együttes mű-
ködése az oktatás és nevelés szempontjából" 
című tételről értekezik. 
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A Zambony-féle lisztpanamával kapcsolato-
san Kőszeg város hatósága által kezelt liszt-
ellátás is szóba került a Vasvármegyében. 
Megállapítjuk, hogy a Zambóny üggyel kap-
csolatosan nemcsak Kőszeg városában, de a 
vármegye valamennyi főszolgabírójánál mint 
lisztkezelő hatóságnál vizsgálat van folyamat-
ban annak kiderítése végett, hogy nem jutott-e 
illegitim liszt Zambóny utján a hatóságokhoz. 
A vizsgálat során kiderült, hogy Kőszeg város 
ilyen lisztet nem kapott. Egyet mégis kérünk 
akár a városi, akár a megyei hatóságoktól, hogy 
Zambóny panamája dacára — most már adja-
nak lisztet Kőszeg részére, mert szeptember 
15-ike óta nem kapott a város lisztet és igy 
kiadni sem tudott. 

Országos vásár. A hétfőn megtartott or-
szágos vásár meglehetősen látogatott volt, de 
mégis messze elmaradt a régi, beláthatatlan 
sokadalomtól hemzsegő vásároktól. Legtöbb volt 
a ruhasátor, de meglehetőseu szép számban 
jöttek cipészek is. A ruhakereskedők és szabók 
elég szép forgalmat csináltak. Szép és nagy 
volt a felhozatal zöldségben ; a petrezselyem és 
sárgarépa árai tűrhetők is voltak. Káposztát 
csak a reggeli órákban láttunk, azt a keveset 
azonnal szétkapkodták. Gyümölcsöt — kivéve 
gesztenyét — alig árultak. Marha- és lófel-
hajtás közepesnek mondható. Az árak magasak 
voltak. Egy darab jobb tehénért 140.000 K t, 
egy pár szép ökörért 400.000 K-t, egy éves 
csikóért 75—80000 K-t kértek. Üt-hat hónapos 
közepes minőségű süldő átlag 10.000 koronaba 
került. 

A kőszegi barakklakőkrél ir ismételten 
valaki a Vasvarmegyében. Igaz, hogy az elmúlt 
télen nem irigylésreméltó helyzetben voltak a 
barakklakók, mert egy-egy család lakásául egy 
12 méter hosszú és ti méter széles terem szol-
gált, mi bizony hideg volt. A nyáron a barakk-
lakók egytől-egyig egy szoba konyhás lakásba 
kerültek, mert a varos ilyen kis lakásokat 
csinált, ugy hogy ma mar senki sem lakik ilyen 
nagy teremben. Ma mar nem lehet jogosult 
panasza senkinek a barakklakók közül, mert 
jobban latnak, mint sok száz városi lakó a 
régi városi házakban. Benyó írnok ur mégis 
panaszkodik, mert két szobás lakást igenyelt 
t a h á z z a l és ilyet ezidőszerint nem kapott. 
Főérve az irnok urnák az volt, hogy konyhája 
ajtaja közvetlen udvarra nyiliK és igy a hó és 
eoő beesik. No ezt az udvariatlanságot mindeu 
nyitott ajtón át megteszi az eső és hó őhatal-
massaga és akkor azt k i k e l l s e p e r n i . Ezt 
egészen jól mondta igy dr. Nagy-Ebeling Miklós 
tanácsos. Elvégre azért tanácsos, hogy praktikus 
tanáccsal is tudjon szolgálni. Ez idó szerint 
négy nagy terem áll üresen a barakkban, de 
ezeknek kis lakásokká való átalakítását be kel 
lett szüntetni, mert a város nem tirja a kiadá 
sokat, bár 34 lakó jelentett be igényt barakk-
kislakásra, kik jelenleg bentlaknak a városban. 
Tehát mégsem lehet oly rossz a barakklukás. 

Ingatlanforgalom. Gergelyffy Ferenc eladta 
a Kalchgraben dűlőben levő ingatlanát Fran-
kenberger Jánosnénak 190.000 koronáért. 

Anyakönyvi kivonat az elmúlt hetrol. Szü le-
t é s e k : Horváth Nándor—Pállá Emerencia: 
Mária r. k. Jagodits I lona: Mariskar. k. 
Bönditz István—Richter Erzsébet: Vilmos r. k. 
Hauer József—Szommer Erzsébet: Ferenc r. k. 
Mondl Károly—Schermann Irma: Károly r. k. 
Házasság : Dr. Borossay Imre—Pfeffel Erzsébet. 
Halálozás : Kornis Jozefa 3 hetes, veleszületett 
gyengeség. 

Z O N G O l t A l 
V A G Y 

P I A N I N O T 
bármily állapotban megvételre 

keresek, gyártmány és ár meg-

jelölésével. Ajánlatok a kiadó-

hivatalba kéretnek. 

A szombathelyi városi képviselőválasztások 
hullámai Kőszegre is átcsaptak és már itt is 
akadnak egyesek, kik egyenlőre a kocsmákban 
köszörülik erősen a torkukat. Vezérük is akadt. 
Egyik volt, azaz nyugdíjba készülő városi tiszt-
viselő személyében, ki ugylátszik eredményte-
len városi munkálkodása után, most vendég-
lőkbe tette ál vállalata székhelyét. Megnyug 
tatjuk a türelmetlenkedőket és apró akarnoko-
kat, hogy csak türelem. Kőszeg szab kir. város 
lévén, itt nem lesznek egyenlőre képviselőtes-
tületi tag választások, sem tisztujitások. Ha 
I ÍSZ, majd csak akkor, ha a törvényhozás a 
törvényhatósági választásokról törvényileg fog 
intézkedni. Tehát addig mondjanak le erről is 

j és borgőz melletti kirohanásaikról is, mert eset 
leg kellemetlen lesz részükre a kijózanodás. 

Mezőrendőri kihágások szigorú üldözésé. 
Tekintettel arra, hogy az utóbbi időben a mező -
rendőri kihágások sajnálatos módon elszaporod 
tak, a polgármester figyelmezteti a közönséget, 
hogy tilos a földeken átjárni, a termést lopni 
vagy tönkretenni, a hidakat, átjárókat, árkokat, 
fákat vagy ültetvényeket rongálni, tilos idegen 
területen legeltetni, erre különösen felhívja azok 
figyelmét, kik állataikat gyermekekkel Őriztetik. 
A mező és hegyőrök a legszigorúbb ellenőrzésre 
kaptak utasítást és hatóság nemcsak meg fogja 
büntetni a kihágókat, hauem az Ítéletek közlése 
által Í6 igyekezni fog a kihágások számát 
apasztani. 

Libák az utcán Sokan megfeledkeznek 
arról, hogy Kőszeg nem falu hanem város és 
ezért történik meg oly sűrűn, hogy a libákat 
az utcára kieresztik. A városi szabályrendelet 
értelmében köztisztaság elleni kihágás miatt 
minden esetben felelősségre lesznek vonva a 
csatangoló libák tulajdonosai. 

Vörhenyjárvany Szombathelyen. Nagyobb 
mérvű vorhenyjárvány lépett fel Szombathelyen, 
miért is a polgármester figyelmezteti a közön-
séget, hogy tartózkodjanak a felesleges leuta-
zástól és a szombathelyi lakosokkal való sűrű 
érintkezéstől, nehogy Kőszegen is fellépjen e 
veszélyes járvány. 

A züllés utján. Wiener Ferenc orvostan-
hallgatót uilevélrendőri kihágás miatt lefogták 
és 5 napi elzárásra Ítélte el a rendőrbiró, egy-
ben felkerte a budapesti államrendőrséget Wiener 
múltjának felderítésére. A budapesti rendőrség 
ma érkezett válasza ertelméoen büntetésének 
kitöltése után Budapestre kisérik, ahol való-
szinüleg szintén van neki valami a rováson. 

Mikor a csendőröket lopjak meg. Ez év 
tavaszan a borostyánkői és lékai csendőrség 
Nyugatmagyarországról Kőszegre vonult be. A 
csendőrségnél mint mosonő szolgált Rec/.etar 
Györgyné kőszegi lakósnő. A mosónő egy másik 
asszonytársát, Horváth Mátyásnét, szintén kő-
szegi lakost felbiztatta arra, hogy a csendőrség 
konyhájából a főzőedényeket ellopják. A két 
asszony egyik éjjel bemászott a barakk ablakán 
és a konyhából nagymennyiségű főzőedényt el 
is loptak. A szombathelyi törvényszék egyes-
birája elé került Horváth Mátyásué és Reczetár 
Györgyné lopás, illetve orgazdaság büntette 
miatt. A főtárgyaláson az asszonyok be-
ismerték a lopást, amiért az ogyesbiró folyta-
tólagos lopás büntette és orgazdaság vétségeért 
mint tettestársakat 2—2 hónapi fogházbünte-
tésre és 1—1 évi hivatalvesztésre Ítélte őket. 

A harcias árdrágító. Németh Jánosné 
Rohonci-utcai asszony a piacon a tököt a meg-
engedettnél magasabb árért árulta, s miután 

| még a rendőrrel, aki a maximális árra figyel-
meztette, gorombáskodott, előállították a rendőr-
ségre, ahol árdrágítás cimen indult meg eilene 
az eljárás. 

Egy verekedes epilógusa. Még az év elején 
egy korcsmai szóváltásból kifolyólag az utcán 
összeverekedett Hochecker Antal és Treppler 
József. A verekedés hevében Hochecker zseb-
kesével Trepplert megszúrta s ezért » tettéért 
a szombathelyi törvényszék egyes bírája Iloch 
eckert a héten tartott tárgyaláson 10 napi fog-
házra ítélte el. 

A jo hazafi. Dresser Mihály kőszegi nap 
számost a győii kir. törvényszéit a magyar 
állam gyalázásáért 1 évi börtönro itelte el. 

Okirathamisitas miatt indult meg az eljárás 
Torda Józsel kőszegi fuvaros ellen, mivel a már 
lejárt hatarállípési igazolványt kijavította 

Lopások. Horváth Józsefnétől Gerecsényí 
József gyári munkás két gyűrűt ellopott. Kihall-
gatásakor azt vallotta, hogy kártyaadósságainak 
kifizetésére kellett neki a pénz. — Koczor János 
munkás Adám Adoifnétól egy pakrócot emelt 
el és 300 koronáért eladta. Mindkét lopás tette-
sét a rendőrség feljelentette az ügyészségnél. 

Csendelet az Erdő utcaban. Az elmúlt hét 
egyik hajnalán több ismert fiatalemberből álló 
társaság — az elfogyasztott bor hatása alatt — 
duhaj viselkedésükkel megbotránkoztatták a 
korán kelő embereket. Az éjjeli mulató egyik 
zsaluját összetörték, azután Zwaller Erdő-utcai 
lakos kerti ajtaját kitörték és jó messzire el-
hurcolták. Szórakozásuknak a rendőr vetett 
véget, aki kihágásért is feljelentette a vigkedélyü 
társaság tagjait. 

Dr. Ballagi Aladar a budapesti kir. m. 
Pázmány Péter tud. egyetem nyilv. r. tanára, a 
kiváló történettudós, október 22 én üli 50 éves 

i történetírói jubileumát, mely alkalommal orszá-
gos jellegű ünnepséget rendeznek tiszteletére. 
Ballagi a budapesti egyetem dísze, a 1919/20-ik 
tanévben az egyetem Pector Magnificusa, most 

169 éves. — A kiváló historikus már 23 éves 
korában egyetemi magántanár volt, első nagyobb 
munkája pedig már 18 éves korában jelent meg, 
melynek címe „Wallenstein horvát karabélyosai 
1623—26". Ballagi igazi magyar érzéssel ós 
lelkesedéssel adja elő a történelmet az egyetemen. 

A bozsoki szerelmi dráma a birosag előtt. 
Mint annak idején megírtuk, Kónya Lőrinc 
pénzügyőri fővigyázó, bozsoki lakós julius 29 én 
menyasszonyát Molnár Franciska bozsoki leányt 
egy pisztolylövéssel agyonlőtte. A golyó a 
leány tüdejét roncsolta szét, ugy, hogy azonnal 
meghalt. Kónya ezután önmaga ellen fordította 
a fegyvert és főbelőtte magát. A golyó nem 
jól talált, Kónya felgyógyult s most tettéért a 
biróság fogja felelősségre vonni. Az ügyészség 
szándékos emberölés büntette cimén vádiratot 
nyújtott be Kónya Lőrinc elen, aki azonban 
Tóth László dr. ügyvéd utján a vádirattal szem-
ben kifogással élt. A kifogási kérvényben a 
vádlott előadta, hogy a cselekmény elkövetése-
kor beszámíthatatlan állapotban volt, amit az 
is bizonyít, hogy a leányra tett lövés után 
magát is halántékon lőtte, de a golyó cél té-
vesztés következtéken a homlokon jött ki. A 
kervényben előadott beszámithatatlanságot még 
megerősíti az is, hogy Molnár Franciska jegyese 
volt kibe határtalanul szerelmes volt. Annak 
ellenére, hogy a leány szerelméről biztosította, 
egy napon megszökött egy másik legénnyel. 
Amikor egy alkalommal találkoztak, Molnár 
Franciska ahelyett, hogy Kónya köszöntését 
barátságosan fogadta volna, még a kezét sem 
nyújtotta. Ez a körülmény okozta, hogy pillanat 
hatása alatt elvesztette akaraterejét és a leányt 
agyonlőtte. A törvényszék vádtanácsa a napok-
ban tárgyalta a beadott kifogást és a kifogásban 
irt körülményeket figyelembe véve, a főtárgya-
lásra elrendelte az orvosszakértők Alexy Emil 
és Pápai Hugó dr. törvényszéki orvosok véle-
ményének meghallgatását. 

Idill az országúton. Egy kissé pityókás 
állapotban ballagott hazafelé az országúton 
Tangl Károly kőszegfalvi polgártárs. Már jól 
lerótta az utat, amidőn csak szenbe jön vele a 
gyalogjárón egy biciklista. Mivel az egyik sem 
akart a másiknak kitérni, összeütköztek. Hogy 
kinek kellett volna kitérni, azt vitatták meg 
ezután — pofonokkal fűszerezve, — s mire 
végre megértették egymást, feldagadt ábrázatuk 
tanúskodott a vita hevéről. A rendőrbiró Tangit 

j — tekintettel magas korára — 300 korona, 
Gömbös József bucsui korcsmárost, a biciklistát 
400 korona pénzbüntetése Ítélte el. 

Rokak mergeze*e Dr. Pokker László vár-
megyei tiszti ügyész a vadászterületén n igyon 
elszaporodott rókák mérgezésére kért engedélyt 
a főszolgabírótól. 

Kőtelessegmuiaszto ejjeli orok. A kőszegi 
csendőrőrs járőre folyó hó 18.-án Nagypöse es 
Kispöse községekben az éjjeli őröket alva ta-
láltak. A kötelességmulasztó őröket feljelentették 
a főszolgabirósagnál. 

Esperanto világnyelvet beszélő vagy aziránt 
érdeklődő kőszegiek tudassák címüket dr. Ilal-
mágyi Géza rendőrorvossal Szombathely, Pa-
ragvár utca 18. 
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Az elmúlt vásár napjan egv csomagot talál-
tak, melyben egy halotti szemfedő és fölrava-
talozáshoz szükséges dolgo'< voltak elcsomagolva. 
Igazolt tulajdonosa a rendőrségen átveheti. 

A m. k i r . posta 80 posta távird.i gyakor-
noki állásra hirdet pályázatot. Pályázhatnak 
főiskolát, középiskolát sikeresen végzett, 18 élet 
évüket betöltött, magyar állampolgársággal biró 
ifjak. Sajátkeziileg irt és születési, orvosi, er 
kolesi ós iskolai bizonyítvánnyal felszerelt kér 
vények a polgármester (főszolgabíró) utján 
f. évi október 31 éig a m. kir. posta ós távírda 
igazgatóságokhoz nyújtandók be. A pályázó 
ezen kivül f. évi november hó 3 áig az illetékes 
pt. igazgatóságnál jelentkezni, bemutatkozni 
tartozik. Alkalmasnak talált pályázók Buda-
pesten az ott f. évi november hó 13 án kezdődő 
posta és távirdi tisztképző tanfolyamon részt 
venni és azt 1923. év junius hó vég-in alap-
vizsgával befejezni tartoznak. A tanfolyam el-
végzése és a posta és távírda tiszti alap és 
szakvizsga sikeres letétele II od oszt. posta és 
távírda tiszti állásra való kinevezésre minősít. 
A pt. gyakornokok évi 1200 kor. segélytlij, évi 
1200 kor. háborussegóiy, 8)0 kor. havi draga 
sági segély, havi 6400 kor. rendkívüli segély, 
együtt tehát 7100 kor. havi javadalm azásbaiv. 
és kedvezményes élelmiszer ellátásban részesül. 
Bővebb felvilágosítással a postahivatalok szol-
gálnak. 

A Ta lmud magyar ford i ta»an .k I. resze 
(Mik a nemzsidók a Talmud szerint. Ember-
áldozatok.) megjelent. (Utánvéttel nem küldhető, 
mert az utánvétel dija 68 kor.) Minden öntu 
datos kereszténynek el kell olvasni a Talmudot, 
mert ennek ismerete nélkül tökéletlen és komoly-
talan minden akciónk. Az érdeklődók szives 
kedjenek most megszerezni, mert újra nem 
fogom nyomatni. Luzsénszky Alfonz szerkesztő 
(Budapest III., Nád-utca 1. szám.) 

Egy pár vadonatúj sarga boxcsizma fáért 
vagy árpáért elcserélhető. Cím a kiadóhivatalban. 

Legmagasabb arakat fizet szőnyeg-, butor-
porcellán-, üveg-, arany- és ezüsttárgyakért 
Lock Jakab régiségkereskedő Kőszeg, Főtér. 

S A J Á T K Ö T É S Ű békebeli 
anyagból minden színben a legfinomabb 
minőségig készít és raktáron t irt kabátokat, 
blousokat, harisnyákat és z o k n i -
kat F I L I P P ha risnya-k ötödéje, 
szombathely, Széli Kálmán-u. 6. 

Káposztás árverés. 
A betegháznál lévő 1802. hrsz. káposztás 

33 négyszögöl kiterjedésben október 29-én 
délelőtt 11 órakor D r . Szovják Hugó 
ügyvéd irodájában önkéntes árveré-
sen el lesz adva. Az árverési feltételek 

a nevezett ügyvéd irodájában betekinthetők. 

ü g y f e l e i m részére 

H Á Z A T , F Ö L D E T 
S Z Á Z E Z E R T Ő L H A T V A N M I L L I Ó I G . 
Kétemeletes ház eladó. Marton Jenödr 

A kőszegi Kossuth Lajos-utca 

3.sz. ház osztatlanul fele része 
(telekkönyvi rósz) azonnal eladó. Bőveb-
bet a megbízottnál, Kopfsteín Lipót dr. iigvvéd-
nél vagy a tulajdonodnál Sziklay Ferenc Buda-

pest.'.József körút 15 III. emelet 27 ajtó. 

HANGSZEREK. ZONGORÁK. GRAMOFONOK. 
jaF~ Minden hangszerünkért j ó t á l l á s t vá l la lunk . 

Királyi udvari 

l i i i i i ^ i x e r ^ á r 

§ T E R N B E R « 
Budapest, R á k ó c z i - u t 60 c 

s z á m ú sa já t p a l o t á j á b a n , 
írja meg azonnal, hogy m i l y e n hengszerre van szüksége 
és mi arról d I j t a I a n u 1 küldünk ára ján la to t ha ezen 
újságra hivatkozik. Jav í tandó hangszerét küldje postán 
gyárunkba. Jutányosán u j j i a l ak i t j uk — G r a m o f o n -
t u l a j d o n o s o k n a k legújabb hanglemezekrAI Ingyen 

és bermentve küldjük müsor jegyzékünket . 

S l i t E J I L H K E K 

PASZTA V 

JOBBA LEG JOBBNÁL-

ÜZLETMEGNYITÁS. Értesítem a n. é. 

közönséget, hogy 

Kőszegen, Várkör 28. szám alatt a mai kor 

SZÜCSÁRU ÜZLETET 
nyitottam, hol mindennemű szörmeárukat és 
sapkákat dus választékban raktáron tartok. El-
vállalok mindennemű szőrraeáru javítását, ala-
kítását és sapkakészitést; úgyszintén minden 
szörmeáru nyári pl raktározását A í i . é közönség b. 
pártfogását kéri HAMMER JÁNOS szűcsmester. 

Egy jókarban levő 

Z O N G O R Á T vagy P I A N I N O T j 
antik butorokatveszek 

márvány g r á n i t 
és homokköböl. 

Cementáruk és asbest-
cementpala. 

M e s z . gipsz, cement 
valamint t ű z h e l y és 

falburkololapok 

legolcsobb napi áron 
kapható 

Zerthofer Mihály nál 

Kőszeg. 

Z S O L D O S T A N I N T É Z E T 

BUDAPEST, V I I , Dohány-u. 84. T.: J . 124-47. 

a legjobban készít elő 

magánvizsgákra. 

: továbbá 

Cim a kiadóhivatalban 

4 í n U v u t v % á r v e r é s . 

Táblaház utca 3. sz alatt f. hó 29-én d. u. 3 ó. 

bútorok, háztartási eszközök 
önkéntes árverés utján a legtöbbet ígérőnek 

eladatnak. 

B S I e k t r o B i o s k o p 
a „Mulató44 nagytermében. 

Műsor: Vasarnap. oUober 22-en : 

tfévelíjgő lélek 
Gyönyörű angol film 5 felvonásban. 

A főszerepben M A R I É 1)0RO. 

És a kisérőmüsor. 

Folyó hó 25.-én délelőtt 10 órakor 

a Struc-szálló udvarán 

2 drb. tehén 
nyilvános árverésen eladatik 

Főszolgabíró. 

Értesítés. 
Tudatom a n. é. közönséggel, hogy ismét 

visszatértem Kőszegre és üzletemet tovább foly* 
tatom. Elvállalok mindenféle 

női és gyermek kalapok javítását 

és uj kalapok készítését 
a legjutányosabb árban. A n. é. közönség párt-
fogását kéri Bozetzky Etus Intézet utca 4. sz. 

! 
i 
! 

Asztalos furnér. 

Fazsindely, 

Épületfa, 

Deszka-léc, 

Tőzeg, 

mész és cement, 

Trifaili 

Poroszszén 

és kovácsszén 
k a p h a t ó Franki Lajosnál Kőszeg, 

Kossuth Lajos-utca 21. szám. 

A Frigyes laktanyában 

szabók és varrónők 
jó fizetéssel felvétetnek. Bővebbet az ottlévő 

gazdasági hivatalban. 

H I B D E T M E N Y . 

Közhírré teszem, hotry a P r i n c z K á r o l y n é 
hagyatékához tartozó 748 Q-ölnyi Feketeföld 
dűlői szántó, irodámban f. hó 29-en delelött II 
órakor megtartandó önkéntes árverésen eladatik. 

Dr. Schneller ü g y v é d . 

GrX JTH VTT • "NTO S T1ÜIBI°> •>«"»"«"" 

fa-, csont- es diszmüesztergályos-miihelye 
Szombathely, Kossuth Lajos-utca 19. 

Készít minden e szakmába vágó munkákat, úgymint 

villamos állólámpát 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,dobrámát,rokkát. 

Egy dupla ajtós 

f í n y e z ^ t t s z e k r é n y 

és többféle K A B A T eladó Szombathely, 

Söptei-utca 31. szára alatt. 

Mielőtt bárminemű villamos berendezést, javí-
tást vagy átalakítást végeztet, ne mulassza el elő-
zőleg nálam érdeklődni. Árajánlattal es költség-
vetéssel díjmentesen szolgálok. Állandóan raktáron 
tartok ,METAX" izzólámpákat és mindennemű 
szerelesi anyagokat, Világítási, erő; tviteli és jelző 
csengő berendezéseket jutányos árban és jótállás 
mellett vállalok. Elégett villanymotorokat újra 
tekercselek jótállás mellett gyorsan és olcsón. 
Műhelyemben javítok pumpákat,'kutakat, gazdasági 
gepeket és mindennemű épület és géplakatos mun-
kátelfogadok. An.é. közönség szives pártfogását kéri 

IflCC Plomor épület és géplakatos és villanyszere-
M00 LICIIIGI | é s i vallalkozó KŐSZEG, Várkör 88. 

Nyomatott Hónai és P.indur könyvnyomdájában Kőszegen 
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