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ELŐFIZETÉSI ÁR egynegyed év re : 

Helyben házhoz szá l l í tva 16000 korona , 

Vidékre pós tán 22000 korona . 

Kü l fö ldre egy évre 2 do l l á r (42 szokol ) . 

Meg j e l e n i k m i n d e n vas á rnap . 
Felelős szerkesztő és k i a d ó : Róna i Fr igyes. 

Szerkesztőség és kiadóhivaUl: Keszeg, Várkör 39. az. 

Ti'l('l(»n-M.Hm 23. 
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nyilttfr tora 2000 korona. 

HirdstáMli milimétersoronkéat 300 R. 

ixdmltotnak. 
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Előf izetőinknek ugy helyben mint vidéken 
szives tudomásukra adjuk, hogy az egész vonalon 
megtörtént áremelkedések, úgymint áru-, munka-
bér-, vasúti szállítás, postai költségek s a többire 
való tekintettel kényszerítve vagyunk lapunk elő-
fizetési diját ugy helyben mint vidékre a harmadik 
évnegyedre mérsékelten felemelni és pedig hely-
ben házhoz szállítva negyedévre 16.000 K, vidékre 
postai szétküldéssel 22.000 K. Egyes szám ára 
a mai naptól kezdve 1500 K. Egyben figyelmez-
tetjük hátralékos olvasóinkat, hogy a hátralékos 
összeget még a jelenlegi árban e hó letelte előtt 
jutassák a kiadóhivatalba, mert julius hó 1-től 
kezdve a hátralékos összeget is az uj ár szerint 
tartoznak megfizetni esetleges behajtás utján. A 
mai viszonyok közt senki sem kívánhatja azt. hogy 
a lapot hónapokig, sőt egyeseknél évekig díjta-
lanul ill. ráfizetés árán küldjük cinére. 

A kiadó. 

Pünkösdi ajándék. 
A keresztény vallás tanítása szerint pünkösd 

ünnepe a tüzes nyelvek ajándékozásának napja. 
A Megváltó magára maradt tanítványait, hogy 

mesterüket mennybemenetele napján elhagyták, 
félelem, rettegés fogja el. A bátor, vakbuzgó 
apostolok remegve bújtak meg szobájukban s 
csendes ima és halk beszélgetés között töltötték 
az időt, várva az Üdvözitő által beígért Szentlelket. 

Tizednapra a Szentlélek leszállt hozzájuk s 
mindenikükre egy tüzes nyelvet bocsátott, mely 
az apostolokat egyszeribe harcos, bátor, buzgó 
hirdetőkké tette, megajándékozva őket ezenkívül 
azon képességgel is, hogy elmenvén, minden 
nyelven tudták tanítani a nemzeteket arra az igaz, 
szent hitre, mely azóta is pillére minden erkölcsi 
világrendnek. 

Nem féltek, nem rettegtek, hanem az aján-
dékba nyert erővel meghódították az egész világot: 
az Igazságnak . . . 

Hasonlatot látok ama bátorság és Lord C. 
B. Thomson angol légügyi miniszter, dandárpa-
rancsnok bátorsága között, mellyel most kiadott 
könyvében a „Győzők és legyőzöttek--ben kifejt. 
Rólunk magyarokról is ir. Csodálatos módon meg 
meri mondani a háborút velünk elveszíttető utód-
államokról, kik közül sokan velünk együtt har-
coltak a frontokon, hogy sakálok. 

Igen, sakálok. A természetrajzból tudjuk, 
hogy a sakál gyáva természetű s különösen orosz-
lánnal szemben meghunyászkodó, mindaddig, a 
mig ez sebesületlen. Mert rólunk meg azt mondja, 
hogy „megsebesült oroszlán" vagyunk. 

Tehát egy angol vezelő politikus mondja e 
kritikát a cseh, oláh, szerb és osztrák utódokról, 
amit nálunk minden gyermek tud. 

Tudja, érzi, hogy Csonkamagyarország egy 
ezer sebből vérző oroszlán, mely most vérvesz-
teségeinél fogva kell, hogy erőt gyűjtsön. És ha 
majd erőt gyűjtött, akkor eljön az ideje, hogy 
mi a sakálokat visszazavarjuk oda, ahová ők ős-
régi időtől kezdve tartoznak. 

Nem hiába remegnek. Ámde őket nem fogja 
megszállni soha az apostolok ihlete, ó k nem 
fognak erőt meríthetni Thomson ur könyvéből, 
mert ha ezt elolvassák, pedig elolvasták, akkor 
az élő lelkiismeret tükre gyanánt fog reájuk hatni 
e pár sor s ők még félénkebbek, még bátortala-
nabbak lesznek. S eme gyávaságukban szeretnék 
megfújni a harci riadót, mely náluk a diplomáciai 
jegyzék őrült gyártásában merül ki. Most ezt sem 
tehetik. Fogcsikorgatva állanak itt. Épp ugy, mint 
majd a leszámoláskor. 

Íme, ugylátszik a sors ne TI véletlenül vetette 
most pünkösd napján a piacra e könyvecskét.! 
Ugy tetszik, mintha a rettegés, vagy félelem 10 
napja elmúlna az ententenél. Lámcsak, el merik 
már mondani, amit szivük diktál, mernek köze-
ledni az Igazság felé. 

Bár nekünk ez a hosszú 10 nap, mely a1 

Trianon óta nyomorít bennünket hallatlanul drága J 
volt, mégis csak egy kis derengés, egy kis pün-
kösdi pir látható beborult horizontunkon. S ez 
az ajándék, melyet Thomson ur nyújtott át ne-
künk, legyen egy pünkösdi pi.os rózsabokreta, 
melyet egy félénk szere'mesünk nyújt — az elni 
akaró szemérmes leánynak biztató jelként egy 
jobb, szebb, boldogabb jövőre . . . 

Mi, akik sohase hittük halott voltunkban; 
mi, akik mindig hirdetjük a feltámadást a mai 
szent napon kérjük a Mindenhatót, hogy küldje 
le reánk a Szentlelket, adjon nekünk megjelené-
sével sziveinkbe oly bátorságot, amilyent az apos-
tolok nyertek, hogy mi is, miként ők. rendíthe-
tetlenül, halált megvetve hirdethessük minden 
nemzeteknek: „Feltámadunk!" 

Lóránt Gyula. 

Magyarország talpraállítása érdekében megindult 
becsületes munka zavartalanul haladhasson a 
maga utján. A túlzó irányok, a szélsőségek hol 
lappangó, hol felháborítóan nyilt politikai agitá-
cióval dolgoznak a kormányzat ellen és nem 
gondolják meg, hogy ténykedéseik és modoruk 
anarchiára csábítja a jogrend és törvénytisztelet 
ellenségeit. Vigyázzanak, mert a felelőtlen izgatás 
nevel fantasztákat és teremt merénylőket, akik ép 
azoknak szánják orgyilkos tőrvetésüket, akik a 
nép barátai, a társadalom egyensúlyának helyre-
állítói s a becsületes munkának megteremtői. A 
Seipel eset tanulsága azonban azt is mondja, 
hogy az osztályuralommal izgató Marx dogmatika 
vak gyűlölete hasztalan kísérel meg orvgyilkos-
ságot a polgári állam és konszolidált jogrend 
megszemélyesítői ellen, a vezért felsebző golyó 
nem fogja tudni megölni a győzedelmes Rend 
és Konszolidáció morálját, melyet odaát Ausztri-
ában Seipel, idehaza nálunk Bethlen emelt úrrá 
a forradalmiságból táplálkozó szélsőséges izgatás 
garázdálkodása fölé. 

Egyes 82&in ára 1500 korona. 

HIRDETMÉNYEK. 
Közhírré tpszera, hogy f. évi junius hó 10. 

és 11. napján Kőszeg BZ. kir. váró* felsőerdő 
stájerházi dűlőjében nyilvános szóbeli verseny-

' tárgyaláson Hsdésra korul: 246 drb. tölgvrönk : 
'58.876 m« fatömeggel é i 45 drb. bükkrönk 
27.872 m». fatömeggel. Árverési f-?ltétel«k a hely-
színen közöltetnek. Arvnrésre gyülekező délelőtt 

;9 órakor a stájerházak előtt. 

4305—1924. sz. Felkéreu a város közön-
ségét. hogy azon hozzátartozóik neveit, kik a 
volt 9. Nádasdy huszárezred kötelékében szol-
gálatot teljesítettek és hősi hi lá l t haltak Sop-
ronvármpgye törvényhatósága által felállítandó 
emlékműben való megörökítés végett Városháza 
11. sz. szobájában e hét folyamán jelentsék be. 

4242—1924. sz. Közhírré teszem, hogy a 
város tulajdonát képező és saját kezalésbín levő 
rétek fütermésének kaszálása a legkedvezőbb 
ajánlattevőnek junius 8-án, piinkösdvasárnap 
d. e. 10 órakor Városháza tanácstermében tar-
tandó versenytárgyaláson fog kiadatni. Jelent-
kezni lehet a városgazdánál vagy a helyszínen. 

J a n b r l t s La jos polgármester. 

Ipartestületi közlemények. 

Értesítem azon testületi tagokat, akik a 
szombathelyi iparkiállitáson kiállítandó tárgyak-
kal résztvenni szándékoztak, hogy a kiállítás 
nem lesz megtartva. 

Értesítem továbbá azon tagokat, kiknek 
tanoncaik az idei tanoncmunkakiállitáiOQ rész-
vételre jelentkeztek, hogy a tanonomunkakiálli-
tás kellő számú tanonc jelentkezése hiányában 
szintén nem lesz megtartva. 

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

A cseledtartó gazdik figyelmabe 1 Figyel-
meztetem mindazon cselédet tartó gazdákat, kik-
nek cselédjei cselédkönyv nélkül szolgálnak, 
hogy cselédkönyvük beszerzéséről a legrövidebb 
időn belül gondoskodjanak, mert ezen cseléd-
rendőri kihágást képező mulasztásukat közegeim-
mel házról-házra járva ellenőriztetni fogoai. — 
Tájékoztatásul megjegyzem, hogy a házicseléd-
könyveket a rendőrhatóság, a gazdasági cseléd-
könyveket pedig a közigazgatási hatóság állítja 
ki. M. k»r. áll. rendőrkapitányság. 

A Seipel elleni merénylet. 
Egy gálád politikai merénylet hire tartja 

izgalomban az európai közvéleményt: Seipel 
osztrák kancellár ellen Bécsben gyilkosságot kí-
sérelt meg egy felbujtott. Az esemény, sajnos 
már nem hat szenzáció erejével, mert a közelmúlt 
a vad indulatnak és bosszúnak számtalan ilyen 
produkcióját ismételte meg. Ugylátszik hétköznapi 
politikai argumentummá viszik a politikai harcokba1 

bele a terrornak és anarchizmusnak fegyvereit s, 
a politikai ellenlábasak megengedhetőnek tartják, 
hogy addig szítsák a gyűlöletet, hintsenek el elé-
gedetlenséget és fojtsanak el minden emberi be-
látást, amig egy alantas jellem vállalkozik arra, 
hogy eltegye láb alól annak a közéleti férfiúnak 
vajjy politikai vezérnek személyét, amely útjában 
áll más irányzatok érvényesülésének. Most olyan 
embert és államférfit ért az alattomos golyó, ki 
hazájának a béke, a rend és konszolidáció helyre-j 
állítása terén a legenergikusabb és céltudatosabb 
vezéregyénisége s aki mint ember, magán-
életében is, mindenki tiszteletére méltó. Hogy mit 
köszönhet Ausztria Seipelnek, elég ha arrra gon-
dolunk, hogy két-három esztendővel ezelőtt Bécs 
a gazdasági züllés lejtőjének legalján volt, ahová 
a világ parazitái gyülekeztek, hogy élősködjenek 
egy gyógyíthatatlannak látszó ország beteg testén 
s elég ha arra gondolunk, hogy Seipel hosszú 
és kálváriás munkával megnyerte hazája támo-
gatására mindazoknak a hatalmaknak segítségét 
és szimpáthiáját, amelyek azelőtt azt mind halálra-
ítéltet és gyógyíthatatlant könyveltek el. Seipel 
kivételese* nagy államférfiúi tehetségének és ha- ( 

zafiui munkájának valódi tragikuma az, hogy( 

akkor kísérelnek meg merényletet ellene, amikor) 
már munkájának eredményei látszanak, olyan ered-
ményei, melyeket letagadni nem lehet s amelynek • 
előnyeit ellenfelei is tapasztalnak. Amennyi guny, 
lekicsinylés, gáncsvetés és alaptalan rágalom érte j 
mig előtte volt a szanálási vívmányának, ép elég 
lett volna arra, hogy elvegye kedvét és megbé-
nítsa akaratát Ausztria gazdasági rekonstrukciójá-
nak keresztülvitelében. Igen hasonlatos az ausz-( 

triai példa a magyar helyzet tanulságaihoz is, 
avval a külömbséggel, hogy mi még csak a gáncs-
vetéseknél, a lekicsinylésnél és az öncsinálta dip-
lomaták mellverdeső hetvenkedésénél tartunk. De 
itt is folyik izgatás és jelszavakkal való dobálód- ( 

zás a kedélyek felzaklatására, nehogy valamikép 



2 Kőszeg és Vidéke. 
1924. június 8. 

V I I I I E K . 
Püspőklatogatas Kapi Béla pűspók ós Mes 

terházy Ernő kerületi felügyelő f. hó 5 én láto-
gatták meg a helybeli ev. leánygimnáziumot 
Jelen voltak minden osztály előadásán, megte-
kintették az internátus berendezését és mindent 
a leguagyobb rendben találtak. 

Hivatalvizsgalat. Nárai Szabó Jenő kir. kúriai 
biró, a szombaihelyi kir. törvényszék elnöke az 
elmúlt héten vizsgálta meg titkára kíséretében 
a kir. járásbíróság ügykezelését és ügymenetét. 

Egyhazlatogatas. A vasi középeeybázraí'gye 
esperese Zongor Béla körmendi lelkész a mult 
hét hétfőjén tartott az evangélikus egyházon 
belül egyházlátogatási, amikur figyelme uem 
csak a számadásokra, de kiváltképen az egyházi 
élet minden nyiivánulására kiterjedt és mindent 
a legnagyobb rendben talált. 

ElOtépes. Gosztonyi Marait és B ikos Júlia 
leánygimnáziumi tanárnők május 1 tői kezdődő 
hatállyal az áll. rendszerű VI. fizetési osztály-
nak megfelelően előléptek. 

Elolpptetes. A Máv. szombathelyi üzletve-
zetésbe Kendik György, Fehér János, Róka 
Endre, Ágoston János. Gángi Annus segédtisz 
teket és ^pindlbuuer Ferenc altisztet május 1-i 
hatállyal soronkivul előléptette. 

Kinevezes. Jjigits Imre városi főjegyző fi.it 
Jagits Miklós oki. gazdatisztet meghívták segéd-
üszti állásba a pusztaalalkai gazdaságba (Ileves-
rnegje) kezelői minőségbe. Állását e hó 10 én 

foglulja el. 
Vitézzé avatas Vitézzé avatják Lamp Jó 

Z6ef, t. őrmet-ttr, áes, kőszegi lakés polgartar-
•unkát, kinek mellét a nagy ezüst ketszer, a 
kis ezutt és még több kitüntetés disziti. Vele 
együtt avatják vitézzé Farkas Kálmán t. tiszt 
helyettest is Kőszegről. Büszke szeretettel kö 
szöntjuk a kőszegi vitézeket, kiknek avatása e 
hó 15 éu lesz Budapesten. 

Eijegyzes. Szabó Gyula Máv ellenőr elje-
gyezte Wöltel Mártát, Wölfel József takarék-
pénztári könyvelő leányát. 

Esküvő Linzer Miháiy és neje fia, ifj. Linzer 
Mihály május 31-rn vezette oltárhoz Budapes 
ttn * II. ker. Szent Anna templomban özv. 
í>zecf> Imrené lőerdótanaesosné leányát Ilonkát. 
Az tsketési szertartást a vőlegény testvéröccse 
Linzer Szilárd bencéstanár végezte. 

A Concordia dalarda ma, vasárnap délelőtt 
tél 11 orvkor az evangélikus templomban tar-
tandó magyar istentiszteleten közreműködik. 
Kerunk pontos érkezést, mert az énekszám mind-
járt az istentisztelet elején lesz leadva. 

A polgári kaszinó mult vasárnap elnökké 
Jambnls Lajos polgármestert, alelnökké Tauchcr 
Gusztáv (Óig. isk. tanárt választolta meg. Ugy 
halljuk, hogy a kaszinó a régi takarókpénztar 
megüresedő helyiségeiben óhajt elk^lyezkedni, 
hol igazán megfelelő helyiséget talál és ebben 
a keretben fellendülhet a kaszinói élet, mit 
annyira neikulöz most Kőszeg város társadalma. 

Ha<afius dalünnepely. Murgács Kálmán az 
ortzagosan ismert dalköltő, Gyokössy Endre iró 
És Komoroczy Péter főjegyző társaságában, 
vidéki kőrútjából egy napot a vasu'i árváknak 
szenteli és a helybeli vi^utas árvaházban május 
30 áu társai kozreműkt desével lélekemelő ünne-
pélyt rögtönzött. Ezen az ünnepélyen nemcsak 
a kis árvák, banem az intézet tisztviselői s u 
városi tanintézetekből megjelent vezetők és 
tuntesiuleti tagok is mély meghatottsággal hall-
guliak Murgaos Kálm.tn szívhez szóló hizafias 
dalau és uegedujátekát, mely művészi előadat' 
Gyokossy Endre író saját kedves gyermek 
verseinek le.olvasásával élénkítette, Komoróc/.y 
Péter ptdig az unnepely keretében az árváknak 
erkoicsnt inesiiö uu&él mondott. A magasztos 
unnepéiy erkölcsi és hazafias értékét szavakkal 
>^zoini ntm i thei ; annak nemes határát magyar 
szivük meiyében érzik mindazok, akik az elő 
udotU»*at hallani szerencsések voltak. 

Cserkeszkisllitas van ma és holmp a fő 
gimnázium tornatermében, hol olcsó tárgyakat 
vafón hat a mu la tó . BetépŐdíj tetszés szerint. 

CserktS2C8spatuk látogatták meg e héten 
városin kai et> környékét. Czelldömolkről, Sár 
várról es Kör mindről érkeztek. Utóbbiak két 
na]ot töltőitek varosunkban és a hon véd lakta 
nyaban nyertik elszállásolást. 

Waisbecker Jenő emléktábláját, ki a v >rös 
uralom vértanúja lett, halálának évfordulóján 
junius 6 án megkoszorúzta a város. 

A kőszegi főgimnázium tanulóifjúsága nem 
vesz részt a Szombathelyim ma tartandó torna 
versenyen. Ezt, mint sajnálatos tényt regisztrál-
juk és reméljük, hogy a most felmerült akadá-
lyok tornaruhák, torne.eszkóz stb. fokozatosan 
elhárittatnak és főgimnáziumunk a jövőben a 
sport terén is elfoglalja az őt megillető helyet. 
Az alreáliskola ott lesz az ünnepélyen. 

Megfelebbeztek a kőszegi járás kikerekitese 
tárgyában hozott megyei határozatot, mely csak 
Nagygencs, I'erenye és Gyöngyösapáti közsé-
geket csatolja be a kőszegi járásba. Felebbezők 
arra kérik a belügyminisztert, hogy Söpte, Kis 
asszony fa és Meszlen községeket is ossza be a 
kőszeci járásba. A felebbezésí sokan irták alá. 

Ruha es cipókiosztas volt tegnap a város 
házán. A polgármester ugyanis kiadta Vass 
József népjóléti miniszter által küldött ruhát és 
cipőt a helybeli jótékony nőegyieteknek további 
elosztásra/ kik a 'gye/mekrubát és cipőt az 
ősszel fogják a rászorultak között felosztani. A 
felnőttek részére küldött ruha es cipő a szegény-
házi lakóknak jutott. 

A kenyszerkolcsön revízióját rendelték el 
és az ui javaslatokat a pénzügyigazgatásig a 
helyi adófelszolamlási bizottság ellenőrzése mel-
lett tárgyalja. Célja azon aránytalanságok ki-
küszöbölése, melyek az 1920—21. évi adókivetés 
téves vagy azóta lényegesen változott adóalap 
tételein okúinak. Sajnos a r^ndeiet csak a fel-
felé való változásokat rendeli el, pedig volna 
elég lefele arányosítandó kivetés is. Épen ugy 
mint az adókivetésnél is, nehéz helyzete van a 
felszól;unló bizottságnak. Mégis sikerült neki a 
tervbevett kivetéseket a legtöbb esetben lénye-
gesen enyhíteni és elviselhetővé tenni, mert be-
látással volt a kincstári képviselő is és figye-
lembe vette varosunk jelenlegi hátrányos gaz-
dasági viszonyait. 

Az evzaras sorrendje a leánygimnáziumban 
a következő: junius 9 én zenevizsgélatok, 10 — 
13 án összefoglaló ismétlések. 13 án d. u. év-
záró ünnepély, 14-én hálaadó istentisztelet és a 
bizonyítványok kiosztja*. 15-e után lesznek a 
magán- és érettségi vizsgálatok. 

Kerti mulatsagot rendez a katb. Leg^nv-
cpylet holnap hétfőn a Sjrkerlben. Lasz tom-
bola, szépségverseny és konfetticsata. 

A városi gyepmester betegsege miatt szü 
netel a szájkosarnélkuli kutyák összefogási. Mi-
után a beteg gyepmester ezen állásától megvá-
lik és az ui gyepmester legközelebb szolgálatba 
lép, a kutyura'.zia hamarosan megkezdődik, miért 
is figyelmeztetjük a kutyatulajdonosokat, hogy 
kutyáikat a marástkizáró szájkosárral lássák el. 

Kertmegnyitas lesz ma tekeversennyel egy-
bekötve a Mulató keríhelyisétfében. Este szép 
idő esetén mozielőadás. Ma délután cigányzene 
ós holnap d *lután a vonós orchester játszik. A 
tekézés mindkét nap csak este 8 óráig tart, ha 
szép idő van. 5 értékes díj van kitűzve. 

A „Hunyadi Mityas" m kir. reáliskolái ne 
velointezet igazgatósága a közönség értesítése 
céljából közölte lapunk szerkesztőségével, hogy 
az intézeti parkot a közönség az eddigi meg-
bontásokkal ez évi en is használhatja. A mai 
nehéz viszonyokra való tekintettel a/onban a 
közönség kényeiméie elhelyezett padok és HSZ 
talok fenntartási és javítási költségét kénytelen 
részben a közöuségie hárítani. Ez okból I. évi 
junius hó elejetói a/, intézeti park minden lato 
uatójától p idhasználati dijat szed. Ez a dij az 
intézet külső kapusánál íuethetó lesz. 

Színház. Legutóbb a pécsi színtársulat 
jelentkezeit a nyári idényre Kőszegre, most 
pedig Bodonyi szombathelyi társulata óhajt 
hetenkint két előadást tartani varosunkban. 
Bodonyi elsőrendű társulattal rendelkezik és 
ajánlatát szívesen fogadj t a város közönsége. 
A tárgyalások folynak. 

A kőszegi Turistaegyesület junius 22 én d. 
e. fél 11 órakor tartja meg a városháza tanács-
termében választmányi gyűlését. Ezt követőleg 
11 i r»«kor p dig rendes évi közgyűlését, melyr • 
a tagok minél számosabb megjelenését kéri. 
Tárgysorozati 1. Elnöki beszámoló. Az óházi 
torony ese*leges rekonstruálásának lehetősége és 
terve. 3. Tagsági dtj ik megállapítása. 4 Indít-
ványok 

U/ajta dohány es szivarka érkezett Kő-
szegre. A dohány neve „Balkán", minősége nem 
finom, ize jó erős. Annál jobb azonban a 
„Simphonia* nevü cigaretta, mely minőségben 
és izben vetekedik u Meirphisszel, az ára azon-
ban csuk 300 korona. 

A budapesti napilapok az elég rosszul meg-
csinált ui menetrend miatt reggel fel 10 órakor, 
délután pedig fél 4 órakor kaphatók Hónai 
Frigyes ujságüzletében. 

Az alreáliskola parkban, mint megírtuk, a 
k ö z ö n s é g a padokat csak dij lefizetése ellenében 
használhatja. A napijegy ára 500 K. Evi bérlet 
a helybelieknek 5000 K, vidékieknek 20.000 K. 
Közalkalmazottak és családtagjaik ré szere az évi 
bérlet 2500 K. A 10 éven aluliak a fenti bérle-
tek felét fizetik. Jegyeket a parkőr ad ki. 

Meghívó. A helybeli Esterházy-cserkész-
csapat junius hó 14 en és 15 én este tél 9 órai 
kezdettel a Sörkert kerthelyiségében — rossz 
időjárás esetén termében — szegény cserkészei-
nek nyári táborozási költségeinek fedezésére 
kabare-es'élvt rendez és erre a város közönségét 
ezennel tisztelettel meghívja. Belépődíj : ülőhelv 
6000 K. állóhely 3000 K, asztal megváltása 
25.000 K. Jegyek előre válthatók az Emerica-
numban és Kóth Jenő könyvkereskedésében. 
— Junius hó 15 én delelőtt a polgári fiú-
iskola II. emeleti u!cai termében kézimunka-
kiáilitás lesz. A kiállított tárgyak eladásából 
befolyó összegek részben szintén e c^lt szolgál-
ják. Felülfizetés'.'ket a jótékony cólrtf köszönet-
tel fogad az Eszterhá/cy-cstrkeszcsapat. 

Ingatlanforgalom Prisznyák János és neje 
Gbál Anna vette* Kollerits testvérektől egy 541 
négyszögöles szántóföldet a bormonostori erdő 
csúcsnál 5,500,000 koronáért. — Potsák József 
és nej ? Loiberabeck Irén vettek Deckelmann 
József és neje Miiller Máriától egy 001 négy-
szögöles szőlő és gvümolcsöst a Seh mzgraben-
ben 14.j0u.000 koronáért. — Lepold Gyula és 
neje Héra Franciska vásároltak Zarka Gy ulától 
22 négyszögöles káposztást a vágóhidnál egy-
millió K-ért. — Herieiendy Ferencné megvette 
a Török Gergely-fele háza' a csepregi uton az 
örökösöktől 4GÖOOOO K-ért. — Loibersbeck Já-
nos és neje G unauf Karolina vettek Schiefer 
Ferenc és neje Treppler Er/sebettől a Schützen-
graben-duiöben 450 négysz goles szőlő- és gvü-
molcsöst 9 200 000 K-ért. 

Az u| vasúti n enetrendet, mely junius 1 tői 
érvényes és ugv <ne/*n naptól kezdve 50%-kai 
megdrágult, az alábbiakban közöljük: 

Kosz i g Szomba the ly : 

Kőszegről i.idui 625 11 10 1511 20 20 

Szombathelyre erk 7 15 127 10*1 21 10 

Szombathelyről ind 8*00 1410 líil'O 22*50 

Kőszegre erkezik. 852 15-02 19 12 23 40 

Kőszeg—Sopron : 

Kőszegről indul 4 10 14*05 17*45 

Soprtnba érkezik 7 4o 17*45 22 30 

Sopronbői indul 9-25 1945 

Kőszegre érkezik 130o 23*05 

Kőszeg —Locsmánd : 

Locsmándról ind. 410 7*45 14 00 

Kőszegre érkezik 5*45 9*23 1550 

Kőszegről indul 11 15 1510 21*20 

Locsmandra erk. 13 00 10 45 23*05 

Szomba the ly—Budapes t *. 

Szv Szv. 6\jv. Tvsz, Szv. G\,*v. 
Szcmbüthc^-rcl indul 22 43 3*20 7 22 13*10 8*10 1(3*15 
Sárvárról „ 23*31 3*55 — 14 25 8*47 16 41 
CelldOmölkröl „ 026 4 <4 s^7 16*02 93LM7 18 
Papáról , 1*18 5*12 >*55 ;759 10*13 1748 
(jyorbul 10 745 1209 0 4o |3'37 1S55 
Budapestre érkezik 8-25 11*35 14*50 5*50 17*55 21*50 

Szv. Tvsz. G\;v. Scv G>;v. Szv. 
Budapestről indul 20 2o 2320 7 10 815 1500 12 10 
Győrből „ 2 20 6*00 10 16 13*24 19*10 18*17 
Pápáról „ 3 50 8*27 11 10 14*50 20*02 19*37 
Celldömölkről 5*27 9Ú0 1149 15*56 20*40 21*19 
Sárvarról w 617 10*60 1*_'*16 1642 — 205"! 
S cmbathelvjrL irkezik 7*01 1145 12*43 17*28 21*34 21*24 

Szombathe ly —Szen tgo t thá rd : 

Szv. Tv z. Gyí*. Uv. 
Szombathelyről indul 7*35 14*1*2 1305 2144 
Körmendre orkezik 817 15*08 13*35 2230 
Szentgotthárdra „ 9*21 16*37 14 04 23*34 

Gyflr Hegyeshalom : 

0>orfcöllíc. 40o 7*5*2 1336 1246 17-09 Id io 15*10 1852 3*10 

Htfljcsh írk 5 24 900 14*40 13*30 17 *4 10 59 10*40 19*41 4*20 

Szombathe ly—Kun : 

Szembathelyríl ind. 4 45 14*05 Rumba érk. 5 50 15*14 

Szombathe ly —Búcsú : 

Szombathclürél ind. 4 10 13*25 1X30 Bucsuérk.4 59 14*20 1910 

Pápa— Csorna : 

Pdpdrél indul 4 00 12*15 Csorndra érkez'k 5 40 14 00 
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Az uj vasúti menetrend ugyamzon a tucat-
kaptafán készült, melyen mindig csinálják. Nem 
is illett sohasem az utazó közönség lábára ; most 
sem. Teljesen mindegy: az agilis Holéczy, a 
koncilians Salamon vagy a szimpatikus Földéssy 
csinálja-e, olyat, hogy a közszükségletnek, köz-
érdeknek jó megfeleljen, sohasem sikerül mog 
csinálni. Megszokták ugyan kérdezni a h. é. 
vasúttársaság elnökét, a város polgármesterét, H 
kereskedelem képviselőit, az állomás főnökét, 
meg is hallgatják, jegyzőkönyvbe foglalják, de 
azután ? — azután az történik, amit odafenn! 
kiókumlálnak. Odafennt alatt néha Szombathelyt, 
gyakran Budapestet kell érteni. A közönség 
pedig minden uj menetrend megjelenésekor csak 
ámul bámul, miképen sikerül a főtényezőknek 
mindig az ellenkezője annak, ami valóbui ki 
vánatos.— Mi az ördögnek volt szükséges a déli 
12 órai vonatot 11 órára visszatólni? A fövő 
nallal való összeköttetések miatt nem volt rá 
szükség. Hát csak azért, hogy u vontató sze 
mélyzet otthon pontosan ebédelhessen V Annyira 
félnek a vasutas asszonyoktól'? Emiatt a tovább 
utazásra és délutánra leutazó helyi közónsész 
nem ebédelhet itthon és utóbbiak éppen akkor 
érnek be Szombathelyre, mikor már mindenütt 
déli zárlat van. A vidéki közönség pedig, mely 
9 óra után érbe ide ügyeit elintézni, pont euy 
órát vesznek el az amúgy is szűkre szabott idő 
bői. Kz különösen most furcsa, mikor a vasút 
mentén frkvő néhány népes községet a kőszegi 
járáshoz csatolják. Egy órával későbben érkez-
nek a hetivásáros asszonyok a piacra és a fő 
városi és szombathelyi napilapok is. — T é l e n 
fenntartották az este 10 óra előtt induló vouatot, 
mikor erre semmi szükség sem volt. Most nyá 
ron, mikor az utasok ezrei rándulnak vonatút) 
kon ide, hogy a hegyvidék balzsamos levegő 
jében üdüljenek, éppen ekkor rövidítik meg az 
amúgy is rövid ittartózkodás lehetőségét k é t 
órával. Ez főleg a szombathelyi közönség hát 
rányára van, de a helyi érdekeket is sérti. Olyan 
ez a menetrend, mintha a szombathelyi vendég-
lősök és kávéeol< csinálták volna. Uuy halljuk, 
hogy itt is, meg Szombathelyien is megmozdul 
tak e menetrend megváltoztatásának kérelmére, 
l l i iba kérik."H i be is látják, hogy nem jó, azt 
fogják felele'ül adni, hogy a már kiidott me-
netrenden nem változtathatnak, majd jövőre 
Jövőre pedig megint rosszat csinálnak, Igy megy 
az évek hosszú sora óta. — Szei intük ez a ;ne 
netnek a rendj\ 

Tanctanftíiyam nyilt meg e hó 2-án a Mulató 
nagytermében. Sárváry Gergely oki. tánctanár 
mult kedden mutatkozott bo a közönség egy 
kis rét-ze előtt. Kövid szavakkal vázolta tanítási 
módszerét és a különféle modern táncok mikénti 
könnyű elsajátítását. Utána nejével együtt be-
mutatta a legmodernebb táncokat, melyeket egy-
től egyik jól megfigyelh;tő lassú tempóban lej 
tettek. Mondhatjuk, hogy még nem láttunk 
Kőszegen szebben, sikesebben, elegánsabb.m ós 
precízebben táncolni mint azt Sárváry tánctwiár 
oemu'atta. Tekintettel arra, hogy már évek óta 
hiányát észleltük egy jól kiképzett táncoktató 
nak, nagy sikert jósolhatunk Sárvárymk, kit a 
közönségnek jóindulatába ajánlunk. 

A Kosiegi Általános Temetkezési Ssgely 
egyesület választmánya legutóbb tartott ülésen 
elhatározta, hogy f. é7Í junius hó 30 ig bezáró 
lag továbbra is felvess 54 életkorig uj tagokat. 
Az ezrn időig belépők részére is biztositji az» 
a kedvezményt, hogy a pótdíjnak esik a 30% át 
számítja fel. Ajánlatos e humános egyesületbe 
a belépés, mert az újonnan belépett tigok által 
a taglétszám oly szép számra felszaporodó, 
hogy az egyesület az elhalt t ig hátramaradott-
jainak — a jelenlegi tagléts/.áui mellett — több 
mint 900.000 K segélyt tud azonnal kifizetni 
Tartal. ka, mely külön segélyezési célt szolgál, 
1 millió koronán felüli összegre s/áporodott. Uj 
tagok felvétele uz ipartestületben kodd, csütör-
tök rs szombaton délután 5—8 íg eszközöltetik. 

Emlékoszlopot állit fel Und közséi* áldozat 
kész lakóssága a háborúban elesett falubeli hő 
seinek emlékére. Az ünnepélyes leleplezés pün 
kösdhf tfőn délelőtt ünnepi mise után fog meg 
történi i. Délután táncmulatság. 

A sertescsorda kiha.tasat újból bekellett 

tilt mi mert a sertésorbánc nem szűnik a vá-

rosbaD, sőt napról-napra ujabb megbetegedések 

fordulnak elő. 

S P O R T 

A nemescsói ág. ev. ifjúság pünkösdhétfőn 
szinielőadással kapcsolatos táncmulatságot tart. 

A Magyar Országos Esperanto Egyesület ez 
évben Szombathelyen tartja országos kongresz-
szusát ma vasárnap és hétfőn. Nagyon nagy az 
érdeklődés, a megszállott területről is nagyon 
sokan bejelentették részvétüket. Hétfőn délután 
Kőszegre rándul ki a koi gresszus; útirány Ki-
rályvölgy, egyrésze Óházra, a másik része pedig 
Hétforráshoz megy, ahol a két csapat találkozik 
Kőszegi érdeklődőket és Esperantó barátokat 
nagyon szívesen lát a kongresszus vendégül. A 
résztvevő idegenek innen utaznak vissza lakó 
helyükre az esti vonattal. 

Mozi-jelentes. Tisztelettel értesítem a n. é. 
közönséget, hogy a „Mulató" kertbelyiségében 
nyári mozit rendeztem b;̂  és kedvező időjárás 
esetén Pün kösd vasárnap f. hó 8 án megnyitom 
A nézőtéren teritett asztalok, széksorok és pad-
sorok vannak elhelyezve, uyy hogy a t. közön 
ség tetszés szerint foglalhat helye'. Italkényszer 
nincsen. Kedv* zőtlen időjárás esetén az elő-
adások ugy mint eddig a teremben d u. ti és 
este 9 órakor tartatnak. A nyári mozi kezdete 
este 9 órakor. Számos látogatást kér teljes 
tisztelettel L U D W I G BELA. 

Olvasóink erdeket szolgalju< már akkor is, 
midőn tudomásukra hozzuk, hogy a .MÁV tarifa 
emelése után a május 31. és junius 10 e között 
megtartandó Arumintavásár alkalmával féláron 
utazhatnak Budapestre Még inkább szolgáljuk 
azzal, hogy ü^yelme/.tetjük: keressék fel az 
ország legnagyobb szövetáruházát, a világhírű 
8 e m 1 e r J . céget, hol a látványosságszámba 
menő nyári divatkülönlegességek férfi és női 
szövetekben csak rövid ideig tartó rendkívüli 
occasiós árakon szerezhetők be. A cég felhal-
mozódott maradékai után még külön nagy ár 
engedményt nyújt Bécsi ueca 7. alatti főlera^a-
tában és Koronaherceg-u. 9. alatti fióküzletében. 

A tüz martaléka lett mult héten szerdán 
hajnalban villámcsapás következtében Weöres 
István nemescsói földbirtokosnak egyik nagy 
szalmakazla, mely földig leégett. A kár meg-
haladja a 2<» mill i í koronát. 

I4()() korona egy kis alakú ftrirna világos 
Hófehérke mosószappan egy héten keresztül 
Kovtits Viktornál. Ezen ajándék árban azért 
szerezheti be szappansziikségletét, hogy igy min-
denki meggyőződést szerezhessen a Freyberger-
téle mosószappanok mostani kitűnő minőségéről! 
hideg vizben ép oly kiadós, tartós habot adnak, 
mint meleg vizben! Pipere és egyéb szappanok is 
hihetetlen olcsó árban kaphatók ugyanott. 

A piacon e hét jn jelent meg az első zöld-
borsó. 16.000 koronára írták ki kilóját. Igaz, aki 
korán akarja élvezni, hadd fizessen. l)a még nincs 
rendjén. A piacnak általános drágítását idézi ez elő. 
Különben igy van ez mii den piacrahozottcikkben 
Még megérjük, hogy háziasszonyiak nem s/er 
dán és szombaton itt, hanem kedden ós pénte 
ken Szombathelyen szerzik be szükségleteiket. 
A nagy viuldij mellett is jelentékeny megtaka 
ritást jelent. P. dig nem is olyan neh^z az a 
piaci ellenőrzés. Nem kell elijesztő árles/.állitá 
sokit forszírozni, csak épp3a valamivel, mond 
ju< 10 százalékos többletet megtűrni. K'tkor 
sem a termtlő, sem a fogyasztó nem pariasz 
kodhatik. 

Legújabb a kolcsonkonyvtarban : Kuhárszky, 
Egyiptom (Tut anoh amon flraó sírja) 

Anyakönyvi kivonat az elmúlt hatról. S z ü 
I e té se k : Kálmá i Gyula—Farkas Anna, Gyula 
r. k. Maitz József—Bigner 'lVréz, Teréz r. k. 
Vlündl Lajos— Sch *er Erzsébet, Tiréz, r. k. 
Witzmann Alajos—Kandweg Lujza, .Julianna r. 
k. Korner Viktor—Hozonits Mária, Viktor r. k. 
Szeidl Anna hajadon, Sándor r. k. Szupper 
József— Szaufoauer Zsuzsánni, Paula ág. ev. 
Biegner András—IL'ínrich Kirolin, János r. k. 
— H á z a s s á g : Kiltenecker Antal — Feigl 
Margit, Korokn ii János—Czetin Rozália. — 
H a l á l o z á s : Arany Béla, 54 éves, túdövész, 
Bauer Ferenc, 2 éves, rángógörcs, ozv. Pausz 
Józsefné, 60 éves, szívbaj, Hofer Károly, 71 
éves agyvérzés. 

Talált targyak: pénz és egy hintókerék 
rézcsavar. A jogos tulajdonos átveheti az állam-
rendőrségen. 

Nyugágyat kölcsönbe esetleg megvételre 

keresek. Cím a kiadóhivatalban. 

Kőszegi SE—Szombathely i TE 3 : 2 (2:0). 

A bajnoki mérkőzések során mutatkozott be 
mult vasárnap a KSE csapata Szombathelyen az 
SzTE csapata ellen és játéka szinte meglepte a 
footballban Dunántulon legszakértőbb szombat-
helyi közönséget. A csapat, bár tartalékkal állott 
ki, azonkívül Nóvák I. és Riegler a körmendi 
mérkőzésből kifolyólag betegen szerepelt, általá-
ban véve jó játékot mutatott s ha csatársort nem 
kiséri balszerencse, úgy gólözönnel nyertek volna 
e mérkőzést. Az SzTE nem is juthatott szóhoz, 
inkább csak védekezésre szorult. A mérkőzés 
a KSE állandó fölényével telt el s már 3:0-ra 
vezettek Nóvák II. által lőtt gólokkal, mikor a 
biró egymásután két tizenegyest itélt Kőszeg ellen, 
melyeket az SzTE értékesített. Az egyik érthetet-
len módon lett megítélve ugy, hogy még a „hazai" 
közönség is ellenszenvvel fogadta, mert hát tény-
leg elnézhette magát a biró, ha ellenfelet látott a 
fejelő csatár mellett, a másik pedig egy szabályos 
lökés után lett megítélve, tehát ez is kétes volt, 
ami azután annyira lehangolta az ilyen „nyomás-
hoz" hozzá nem szokott KSE-t, hogy elvesztették 
kedvüket s maradt a 3:2-ös végeredmény. Jól 
játszott a győztes csapatban Riegler, Hribár és 
Nóvák II., de többiek is elfogadhatót nyújtottak 
Kondor biró, a két nagy hibáját eltekintve, elég 
jól vezette a mérkőzést. 

A Körmendi T K - K S E bajnoki mérkőzés 
fogja befejezni nálunk a II. oszt. bajnokságot. 
Pünkösdvasárnap, azaz ma délután 4 órakor kez-
dődő mérkőzés fogja eldönteni, hogy vájjon ki 
lesz a szombathelyi alosztály bajnoka ? 

A II. oszt. b a j nok? Immár a vége felé 
közeledő bajnoki szezon kezd kialakulni s már 
csak az I. hely kérdése vitás, a többiek helyezése 
azonban már végleges. Az első helyen jelenleg a 
CSE áll 18 ponttal egy lejátszatlan mérkőzéssel. 
Szorosan mellette halad a KSE 17 ponttal szinte 
egy lejátszatlan mérkőzéssel, de ha a jelenleg 
óvásban levő CTSE mérkőzés ujrajátszását ren-
deli el a kerület, úgy egyforma esélye van mind-
két csapatnak az elsőségre és valószínűleg a jobb 
gólarány fogja eldönteni, hogy ki lesz a szombat-
helyi alosztály bajnoka. Utána sorrendben követ-
keznek : Zrínyi, SVSE, CTSE, KTK és SzTE. 
A I I . OMv . t á l yn V o 
hnjiioknng; á l l ánn • 

Celldömölki SE 11 
Kőszegi SE 11 
Nagykanizsai Zrinyi 11 
Soproni Vasutas 12 
Celldömölki Törekvés 12 
Körmendi TK 9 

I Szombathelyi TE 12 
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Kellemes ünnepi szorakozasban vettek részt 
áldozócsütörtökön Kalteneeker János ós Kovács 
Imre kőszegi lakósok. Nagycsömötén kocsira 
ülve valamin összeszólalkoztak, majd összeve-
rekedtek, melynek folyamán Kaltenecker Ko-
vácsot zsebkésével háromszor megszúrta és rajta 
21 napig gyógyuló testi sértést követett el, me-
lyért feljelentettéi a szombathelyi kir. ügyész 
ségnél. 

Könyvek kerestetnek. Megvételre keresek 
1711. év előtt megjelent magyar nyelvű és ide 
gen nyelvű de magyar vonatkozású könyveket. 
Ajánlatokat kér a könyvek részletes leírásával 
és ármegjelöléssel L o v á n y i G y u l a , B u d a 

i p e s t, IV., Bécsi utc* 3 

E g e r e t , p a t k á n y t biztosan kiirt a 
, világhírű szabadalmazott Ridikál irtóanyaggal. 
Egy adag 8500 korona. Standard laboratórium, 
Budapest IV., Kossuth Lajos utca 14. 

A világ legnagyobb embere. Londonban nem 
rég óta egy Albert von Albert nevü hollandi 
óriás kelt óriási feltűnést. Ha megjelenik az 
utcákon, valóságos forgalmi akudáiyt okoz. Két 
méter nyolcvan centiméter magas ez a gentle-
man és egy amsterdami kosárfonó fia. Rokonai 
között mindenki normális nagyságú. Már hót 
éves korában két méterhez járt közel. Az óriás 
tizenöt tojást, három adag füstölt hal it, 2 kot 
lettet, két tányér levest, hét vnjaskenyoret és 
nyolc csésze teát fogyasztott reggelire. Lgyéb 
ként cilindert és zsakettet visel. Az egyetlen, 
amit teimészetes nagyságban fogyaszt — talán 
a szivarja. Az óriás kihallgatáson jelent mog 

[ Macdonaldnál, aki hosszasan elbeszélgetett a 
• rendkívüli férfiúval. 

3. 



Kőszeg és Vidéke. 1924. junius 8. 

Szerdahelyi Baby verseiből: 
Ma ezt a kis hűvös, árnyas 

Fenyvesutat járom. 
Elfelejtem, hogy bú is van 

Ezen a világon 

Ha valami örömöm volt 
Csak ide siettem ; 

Ma valami bánatom volt, 
Itt megnyugvást leltem. 

Itt merengtem el az elsó 
Édes boldogságon! 

Itt temettem el az elsó 
Es a legszebb álmom . . . 

S ha az élet országútján 
Tövisek közt jartam, 

Erre a kis csendes útra 
Mindig visszavágytam 

S inig itt járok andalogva 
A szép multat látom, 

S elfelejtem hogy bú is van 
Ezen a világon. 

A szombathelyi kir törvényszék. 

H ÍŰ10 -l<ft3 U szám. 

A Magyar á l lam nevében I 
A szombathelyi kir. törvényszék, mint uzsora-

biróság árdrágító visszaélés miatt Kappel Samu, 
Majláth György, özv. Jenatsek Józsefné, Gangl 
Lajos, Kopfer Károlyné, Kohlman Antal, Krom-
packer László vádlottak ellen a kir. ügyészség-
nek 7799 —1923 hiv. számú vádinditványaban 
foglalt vád felett Dr. Fromrn Géza kir. törvény-
széki tanácselnök, mint elnök, Dr. Östör László 
kir. törvényszéki biró es Csapadig Sándor ülnök, 
valamint Dr. Markovits Ferenc kir. törvényszéki 
jegyző mint jegyzőkönyvvezető részvételével Dr. 
Sólyom trvin kir. ügyésznek, mint közvádlónak 
az előbb megnevezett vádlottaknak és Dr. Ko-
váts József, Dr. Tóth László és Dr. Kopfstein 
Lipót ügyvédeknek, mint védőknek jelenleteben 
Szombathelyen, 1923. julius hó 27. napján meg-
tartott nyilvános főtárgyalás alapján, a vád és a 
védelem meghallgatása után a Bp. 325. §-a sze-
rint meghozta a következő 

Í T É L E T E T : 
1) 1923 május 30. napjától letartóztatásban lévő: 
Kappel Samu 32 eves ag evang vallású, kőszegi 

születésű es lakós, nőtlen peksegéd, magyar állampolgar, 
vagyontalan vádlott bűnös az 1M20 XV. t.c. 1 §-anak ti. 
pontjába ütköző az 192o XXVI t.c 8 §-a szerint minó-
suló, folytatólagos árdrágító visszaélés büntetteben. 

2 1923 május hó 30. napjától fogva iévö 
Maj l á th György 21 eves kőszegi lakós, Zsittva-

ujfaluban született, r. k. vallású nőtlen magyar állampol-
gár. vagyontalan sertéskereskedó vádlott bűnös az 1920. 
XV t.c. 1 §-ának ti. pontjába utközó, az MŰO. XXVI. t.c. 
s. §-a szerint minősülő árdrágító visszaélés büntetteben. 

3 1923 evi május hó 30-tól letartóztatásban lévó : 
özv . Jenatsek Józsefné, szül. Treiber Johanna 

4* eves rótfalvai szuletesu r k. vallasu kőszegi lakós, 
magyar állampolgár, vagyontalan mosónő bűnös az 1920 
XV. t.c. 1 § ö pontjaba ütköző és e szerint minósuló 
árdrágító visszaélés vétségének a Btk. 63. §-a szerinti 
kiserleteben 

4) Szabadlábon levó 
tíangl Lajos 28 eves soproni születésű budapesti 

lakós, r k. vallású magyar állampolgár, nótlen vagyon-
talan mészáros es hentes vádlott, bűnös az 1920 XV. t c. 
1 §-ának 6. pontjába utközó és aszerint minősülő árdrá-
gító vtnzaélés vétséféban. 

5) Szabadlábon levő . 
Kopfer Karolyné, szül Tompek Paula 29 eves 

kószegi szuletesü és lakós, r. k. vallású magyar állam-
polgar vagyontalan rcndörháztartasbeli vádlott bűnös az 
1920 XV. t. c. 1 § 6 pontjába ütköző es a szerint minő-
sülő árdrágító visszaélés vétségében 

ti) Szabadlábon lévő: 
Koh lmann Antal 24 éves kőszegi születésű és 

lakós r k. nótlen magyar állampolgár, vagyontalan asz-
talossegéd vádlott bűnös az 1920 XV. t. c. 1 §-ának ü 
pontjaba ütköző es aszerint minősülő árdrágító vissza-
élés vétségében, mely cselekmenyeket a vádlottak ugy 
követtek el, hogy : 

t) Kappel Samu 1923 tavaszán közelebbről meg 
nem állapitható időpontban in drb. malacot, tehát oly 
közszükségleti cikket, melynek külföldre való kivitelét 
a 9597 1922 M. E. sz. rendelet kiviteli engedelyhez kötés 
altal korlátozza, kormán)hatósági kiviteli engedély nél-
kül külföldre való kivitel céljából vásárlás utján besze-
rezve, ezen 10 drb malacból 4 darabot Rőtre, vagyis 
vámköteles területre kivitt. 

1923 evben közelebbről meg nem állapitható idő-
ben üangl Lajossal együtt és közössen 3ö 40 kg. vaj-
nak mint az idevett M. E rendelet szerint kiviteli enge-
délyhez kötés által korlátozott közszükségleti cikknek 
Kőszegről vámköteles területet kepezö Hőt községbe 
való kivitelét megkezdete ugy, hogy a határig elvitte, ott 
azonban tetten érték és a vajat elvették tőle. 

Ezenfelül Majláth Györggyel együtt 8 kg. vajat, 
más alkalommal pedig 28 kg. hust tehát közszükségleti 
cikket a minisztériumi jelzett tilalom ellenére Ausztriaba 
kivitte és ezek által a közellatást súlyosan veszelyeztette. 

2) Majláth György 1923 evi február havában és 
tobb más alkalommal esetenkint 25 30 drb. tojást és 
3—4 kg. vajat, tehát oly közszükségleti cikket, amely-
nek forgalmat, a minisztérium 9597 1922. M. E. rendel-
kezései korlátozzák, a miniszteri tilalom ellenére a köz-

ellatást súlyosan veszélyeztető mértekben ugy vitte ki 
Bécsbe, hogy azokat Kapuéi Samuval Kőszegről a vám-
köteles területet kepező Rőt községbe vitte es ö onnan 
tovább vitte Bécsbe 

3 özv. Jenatsek JtzseJné vádlott 1923 évben köze-
lebbről meg nem állapitható idóben 5 kg. túrót vagyis 
oly közszükségleti cikket, amelynek forgalmát a minisz-
térium azáltal korlátozza, hogy külföldre való kivitelét 
megtiltotta Ausztriába való kivitele céljából beszerezte, 
elhelyezte, de annak a kivitelét rajta kívül fekvő okból 
nem fejezhette be. 

4 üangl Lajos vádlott 1923. évben közelebbről 
meg nem határozható időben 38 kg. vajat tehát oly köz-
szükségleti cikket, amelynek a Jurgalmat a minisztérium 
rendelkezései korlátozzak, a korlátozás megszegésével 
külföldre való kivitelben és dragábban leendő eladásban 
nyilvánuló nyerészkedés végett beszerezve a minisztérium 
tilalma ellenére Ausztriába Kappel Samuval kivitte. 

5) Kopjer Károlyne sz. Tompek Paula Kőszegen 
1923. évi január havában azon célból vásárolt 2o kg. 
sertéshúst, mint a 9597 922 M. E. rendelet hatálya alá 
esó közszükségleti cikket, hogy azt nyerészkedés céljá-
ból kormányhatósági engedély nélkül Bécsbe, tehát vám-
köteles Ausztriába kivitesse es ugyanő ezt a hust a ha-
taron leendő kicsempészés céljából Kappel Samunak at 
is adta. 

tí) Kohlmann Antal Kőszegen 1923. április hó 19-én 
két malacot, tehát közszükségleti cikket, amelynek for-
galmát a minisztérium korlátozta, a minisztérium tilalma 
ellenére Schranc Józseffel együtt közössen Ausztriába 
kicsempészte. 

A kir. törvényszék ezért : 

1) Kappel Samu vádlottat az 1920. XXVI. 
t.c. 8. §-a utolsóelőtti bekezdése alapján a Btk. 
91. §-ának alkalmazásával ö (hat) hónapi börtönre 
mint főbüntetésre, azonfelül 60O0 (hatezer) K 
pénzbüntetésre és 5 (öt) evi hivatalvesztesre, va-
lamint a politikai jogai gyakorlatának hasontar-
talmu felfüggesztesére, mint mellékbüntetésre iteli. 

2) Majláth Qyőrgy vádlottat az 1920. XXVI. 
t.c. 8. § a utolsóelőtti bekezdése alapján a Btk 
91. §-ának alkalmazásával fi (hat) hónapi bör 
tönre mint főbüntetésre, továbbá 6000 (hatezer) 
korona pénzbüntetésre, 5 (öt) évi hivatalvesz-
tesre es politikai jogai gyakorlasának hasontar-
talmu felfügesztésére mint mellekbüntetésre iteli. 

3) jenatsek Józsefné vádlottat, az 1920. XV. 
t.c. 1 §-ának ti pontja utolsóelőtti bekezdése-
alapján a Btk 66 §-ának felhívásával 1 (egy) 
hónapi fogházra, mint főbüntetésre, 60Ml (hatezer) 
korona pénzbüntetésre, ezenfelül 3 (három) évi 
hivatalvesztésre és politikai jogai gyakorlatának 
hasontartalmu felfüggesztésére, mint mellékbün-
tetésre iteli. 

4i Kopfer Karolyné szül. Tompek Paula 
vádlottat az 1920. XV. t.c. 1 §-ának 6. pontja 
es utolsóelőtti bekezdése alapjan a Btk. 92 §-
ának alkalmazásával 4000 (negyezer) korona pénz-
büntetésre, mint főbüntetésre, 2cU0 (kettő ezer) 
korona pénzbüntetésre es 3 (három) évi hivatal-
vesztésre, valamint politikai jogai gyakorlásának 
hasontartalmu felfüggesztésére, mint mellékbün-
tetésre iteli. 

5) Gan^l Lajos vádlottat az 1920. XV. t.c. 
1 §. 6. pontjának u e. bek. alapján a Btk. 92. 
§-anak alkalmazásával 10 000 (tizezer) korona 
pénzbüntetesre mint fő, 6(K)0 (hatezer) K pénz-
püntetésre továbbá 3 evi hivatalvesztésre es po-
litikai jogai gyakorlásának hasontartalmu felfüg-
gesztésere, mint mellékbüntetésre itéli. 

6) Kohlmann Antal vádlottat az 1920. XV. 
t.c. 1 §. 6. pontjába és u. e. bek. alapján a Btk. 
92. §-ának alkalmazásával 40<>0 (négyezer) kor. 
mint fő, 2000 (kettőezer) kor. pénzbüntetésre 
és 3 (három) évi hivatalvesztésre és politikai 
jogai gyakorlásának hasontartalmu felfüggeszté-
sére, mint mellékbüntetésre itéli. 

Az 1920 XXVI. t.c. 7. §-a alapján elrendeli, hogy 
az elitélt vadlottak ;iz Ítéletet a saját költségükön a Kő-
szegen megjelenő „Kőszeg es Vidéke* cimü hetilapban 
tétessék közzé, ezen felül őket arra is kötelezi, ameny-
nyiben nyílt üzletük van, hogy az ítélet rendelkező ré-
szét feltüntető táblát üzletenek kirakatában feltűnő helyen 
féléven át kifüggesztve tartsák. 

A kiszabott szabadságvesztes büntetesből Kappel 
Samu, Majláth György, özv. Jenatsek Józsefné vádlottak-
nak 1923 május hó 30. napjától a mai napig terjedő 
fogvatartasa által egyenkint 1 hónapot és 28 napot a 
Btk. 94. §-a alapján kitöltöttnek vett. 

Kappel Samu, Majláth György, özv. Jenatsek Jó-
zsefné, Gangl Lajos, Kopter Károlyne, es Kohlman Antal 
vádlottak a Bp. 481. §-a alapjan egyetemlegesen kötele-
sek az eddig felmerült 1*>08Ö korona hunüg)i költséget, 
az ezután felmerültét pedig külön-külön az államkincs-
tárnak megtéríteni, de ezeket az 1890. XLII1. t c. 4 § a 
alapján behajthatatlannak nyilvánítja 

Az 192T XXVI. t.c. 7. §-ában megjelölt egyéb 
mellekbüntetés kiszabását, ugyanezen törvenyhely alap-
jan mellőzi. 

Az 1920. XV. t c. 3. §-ának 2 bekezdéseben meg-
jelölt vagyoni elégtétel kiszabását szinten mellőzi. 

A pénzbüntetést az 1920 XV. t c. 5. §-ának utolsó 
bekezdesében meghatározott célokra keli az Ítélet jog-
erőre emelkedésétől számított 15 nap alatt a szombat-
helyi ügyészség vezetőjénél megfizetni, behajthatatlan-

ság eseten az 1920. XXVIII. t.c. .">. §-a és az 1920. XV. 
5. §. 2. bek. alapján 200 (ketőszáz) koronankint 1 napi 
börtönre, illetve Jenatsekne, Kopferné, Gangl és Kohl-
mannái egv napi fogházra kell átváltoztatni. 

A bunjelnyilyantartási napló 243 1923. folyó szama 
alatt bünjelkent örzött 39 330 koronából 21<>0 koronát 
Kappel Samunak kiadja, 37 230 koronát a Btk. ü l . §-a 
alapján az 1920. XV t c. ;'> § utolsó bekezdésében meg-
határozott célra leendő fordítás vegett elkobozza. 

7. Krompacker László 24 éves Gyöngyös-
szőlősben született r.k. kőszegi lakós, nős va-
gyonos kereskedő, vádlottat az 1920 XV. t.c. 1 
§. 2 pontjába ütköző 2 rendbeli áruuzsora vél-
ségenek vádja és következményeinek terhe alól 
a Bp. 326 § ának 2. pontja alapján felmenti. 

(Indoklás). 
Szombathely, 1923. julius hó 27 

Dr. Fromm Géza s.k.. kir. tszéki tanacseinök, az uzsoia-
biróság elnöke, Dr Östör László s.k. itéletszerkesztő, kir 
törvényszéki biró. A kiadmány hiteléül: 

Olvashatatlan aláírás i rodafőt iszt 

B 2210 1923 26. szám. 
Végzés. 

Árdrágító visszaélés büntette miatt Kappel 
Samu és társai elleni bűnügyben 1923. évi julius 
hó 27-én B 2210—923—13. szám alatt kelt Íté-
let rendelkező részeben az előzetes letartóztatás-
nak a büntetésbe beszámító rendelkezését a kir. 
törvényszék mint uzsorabiróság a Bp. 443. §-a 
alapján a következőképpen igazitja ki: özv. Je-
natsek Józsefne vádlottnak előzetes letartóztatása 
által a reá kiszabott 1 (egy) hónapi fogházbün-
tetésből és a 6000 korona pénzbüntetést helye-
tesitő 30 napi fogházbüntetésből 1 (egyi hóna-
pot és 28 (huszonnyolc) napot kitöltöttnek vesz. 

Szombathely, 1924 február 28. Dr Valkó Miklós 
s.k. az uzsorabiróság elnöKe. A kiadmány hiteleül ; 

Olvashatatlan aláírás, irodafőtiszt 
B. II. 6074—1923 26. szám. — A MAGVAR 

ÁLLAM NEVÉBÜN! A m. kir. Kúria árdrágító 
visszaélés büntette miatt Kappel Samu, Majláth 
György, özv. Jenatsek Józsefné, Gangl Lajos, 
Kopfer Károlyne ellen és az árdrágító visszaélés 
vetsege miatt Kohlmann Antal és Krompackei 
László ellen indított bünügyet amelyben a szom-
bathelyi kir. törvényszék mint uzsorabiróság 1923 
évi junius hó 27. napján B 2210—1923 13. sz. 
alatt ítéletet hozolt, a közvádló, továbbá Kappel 
Samu, Majláth György vádlottak és védőjük ré-
széről használt, Kappel Samu vádlott védője 
részéről írásban indokolt semmiségi panasza foly-
tán az 11)24 évi február hó 6 án megtartott nyil-
vános tárgyaláson, melyben Szeöke István kir. 
knriai tanácselnök, továbbá Dicsőii Sándor, Módly 
Bela, Bella Aipád és vitéz Diószegi Gábor kir. 
kúriai birák vettek részt, a jegyzőkönyvet Ma-
riska István tanácsjegyző vezette, a koronaügyész 
képviseletében Loyczel Kálmán korotiaügyészhe-
lyettes járt el, a koronaügyész meghallgatása után 
vizsgálat alá vette és meghozta a következő i t é-
l e t e t : A kir. Kúria a kir, ügyész senimiségi 
panaszának a Krompacker László vádlott felmen-
tése miatt bejelentett részét, továbbá Kappel 
Samu vádlott védője semmiségi panaszának az 
írásbeli indokokban az Ube. 1 §. 1 pontjára és 
a Bp. 385. § 1 b) pontjára kiierjesztett részét 
vissza, — a kir. ügyész semmiségi panaszának 
Kappel Samu, Majláth György, özv. Jenatsek Jó-
zsefné vádlottak terhére a büntetés súlyosbítása 
végett és valamennyi vádlott terhére a vagyoni 
elégtétel megfizetésében leendő elmarasztalás mint 
mellékbüntetés mellőzése miatt, — úgyszintén 
özv. Jenatschek Józsefné vádlott terhére a bün-
cselekménytevés minősítése miatt bejelentett ré-
szét, nemkülönben Kappel Samu és Majláth György 
vádlottak és védőik által a büntetés enyhítése 
végett és a Btk. 92. §-ának nem alkalmazása 
miatt bejelentett semmiségi panaszt elutasítja, el-
lenben a kir. ügyésznek súlyosbítás cimén be-
jelentett alapos semmiségi panasza folytán Gangl 
Lajos, Kopfer Károlyne és Kohlman Antal vád-
lottak pénzbüntetését egyenkint 40 000 (negyven-
ezer) korona fő és 10 000 korona mint mellék-
büntetésre felemeli, — de ugyancsak a királyi 
ügyesznek idevonatkozó perrovata folytán meg-
semmisíti az uzsorabiróság Ítéletének azt a részét 
is, mely szerint az uzsorabiróság a bűnjelként 
őrzött 39.330 K-ból 2100 koronát Kappel Samu 
vádlottnak kiadni rendeli, ezt is elkobozni ren-
deli, — az uzsorabiróság ítéletének többi részét 
es ezek közt tehát a pénzbüntetés átváltoztatását 
tárgyaló részt is, — nem érinti. 

(Indoklás.) 

Budapest, 1924 február hó 6. napján. 

Dr. Szeöke István s.k. tanácselnök, Dr Bolla Árpád 
s.k. előadó. Naray Szabó jenö s.k. tvsz. elnöke. 

4. 
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A jol öltözködő uri és hölgyvilág figye'mebft: 
A FIL1PP kötődé (Szombathely, Szélt K u. 6 ) 
harisnyái és zoknii a legértékesebb anyagból, 

6ajái műhelyében készülnek. Előnyük, hogv s ,ját 
anyagukból mindig fejelhetők és javíthatók, igy 
nem kell velük otthon vesződni. Az árak a mai 
tlr^ga-ági viszonyokhoz mérve előnyösek, min 
denesetre olcsóbbak, mint bárhol másutt. Tessék 
róla személyesan meggyőződni. 

5 

Budapest i valuta-árfolyamok: 

Budapest 0.0061'— Taka rékko rona 133 

1 a r a nyko rona = - 18.000 pap i rkorona . 

Font Sterling 385.200 K. Dollár 89800 K 
Schw. frank 15760 „ 
Líra 3900 . 
Dinár 1095 „ 
100 osztrák K 125 04 

H i v a t a l o s g abonaa r ak : dunántuli bu/a 
324.900 — K. Rozs 283.500 K. Tukarmánvarp • 
310 000 K. Sórárpa 335000 K. Zab 323000 K. 
Kukorica 270.000 K. Korpa 231.000 K. 

Francia frank 46ö0 
Sokvl 2530--
Lei 357.-
100 Márka — 

I Ótnnacca mon a Kőszeg i Bútor é s F a i p a r R . T . 
Lfliuyaooa llicy telepet, hogy annak elsőrendű 
berendezesérul, teljesítőképességéről es gyártmá-
nyainak kiválóságáról meggyőződést szerezhessen. 

FYRJt 
töven earsaufcK t»rpentindu« k \3ékeb«il'nél ii 
jött niBSsejr'ben keeittic kiváló tisititó és k:n-

:ervlló hatami "birs cicikrem 

| BENES TESTVÉRES VE3YÉSZETI GYAEA E.T GYÍ 5 

| ^ l < » k t r o l i i o s k o p 

^ a „ M u l a t ó " nagy te rmében 
M ű s o r : Vasá rnap , j un ius 8-án: 

AMERIKA RAGYOGÓ MESTHRMÚVH! 

A pil langók. 
AZ ARANYPÁVA.) 

Hgykintornás leány regenye ti felvonásban. 

Miisor : P ünkösdhé t f ő n , j un ius 9-én 

A láncravert asszony 
Amerikai történet az őseriiőből 7 felvonásban. 

Juniális! Kertmegnyitás! 
Kőszegi Katii. Legényegyesület junius 9-én, 
Pünkösdhétfőn tart ja, juniá l isát Tratter S. 
Sörkertjeben, dé lután 4 órai kezdettel szép-
ségversennyel és tombolával egybekötve. 

Minden lesz, mit az ember szeme-szája kiván. Jó ételek-

ről kitiinö italokról, pontos kiszolgálásról gondoskova van 

A zenét Horvá th Géza te l jes zenekara s zo lgá l t a t j a . 

Önkéntes árverés. 
5 hold gyümölcsös és lucernás 

parcellázás u t j á n e*. tbv egészben, twy ej*v 
kisebb gazdálkodásra nlkalrnns hnz elkol <W:s 
miatt f. évi junius ho 9 en, plinvósdh tfon d u. 
3 orakor irodámban véshíre* árverésen les/, 
jtdva. Dr. Schneller ügyvKd. Kos/eq. 

Gyalupadot veszek. 
Oim »i ki«d' hivatalban. 

Veszek idei szénát és 
lóherét napiáron, g;^01' 

Fűtermés-eladás. 
Dr. Szovják Hugó üj/yvíd irodajVoan a Schüt-
zengraben dű lőben ii'vf- Tompáé* fel- 2600 
négyszögöl kiterjedésű gyümölcsös, illetve 
kaszáló egész évi fütermése f hó 9-én, azaz 
pünkösdhét főn délelőtt 10 órakor önkéntes 
árverésen el lesz adva. Az árverési v.'vő 

semmiféle koítaétfet nern fizet. 

Árverés. 
Vasárnap , f. hó 8-án délután 2 órakor Torda 
Mihály örököseinek gyöngyótsréljein a széna 
termést részletekben a h^lvs^inén elárv r-zik. 

Cséplőbenzin nemű gép-, henger-

és autóola j , úgyszintén gépzsírok és kenő-
csök a legelőnyösebben a 

CONTINENTAL 
olaj ipari és keresk. r.-t. nál szerezhetők be. 

Képviselet: 

Zerthofer Rezső Király-ut 114. 

legalaposabb tájékozást sze-
rezheti meg o r s z ág es a kü l fö ld minden pénz-

menyéről", atőzsciei helyzetről 
az ttrupiac v i s zonya i ró l , a?, ö s s z e s t r a n z-

tyJL*,! '- PESTI TŐZSDE-
re. Minden tőzsdei, pén/ü^yi es adóügyi kérdés-
ben készséggel szolgál részletes és díjtalan útba-
igazítással előfizetőinek. Szerkesztőség es kiadó-
hivatal: F udapes t VIII . . Rö lU Sz i l á rd ucca 9. 

' . r » . j s e n r r " . x~ . w i 

ZSOLDOS TANINTÉZET 
a l eg j obban készí t e lő m a g á n v i z s - á k r a . 

Budapes t , VII. kerü le t Dohány utca 84. s z ám 
Telefon József 124-47. 

A L G E B R A és G E O M E T R I A 
a közép i sko l ák t e l j e s t ananyaga , egyszerű nyel-
vezette l , b ö m a g y a r á z a t o k k a l megrende lhe tő . 

Ö S S Z E F O G L A L Ó T A N K Ö N Y V 
a közép i sko l a négy a lsó o s z t á l y ának tananya-

ga két kö te tben mngrende lhe t ő . 

S ő l c L S o l f c a n 
u! i es nöi cif eszrnüheiye Kőszeg, Kiráiy-ü 22. 

Férfi, nöi és 
gyermekcipő 
mérték után. 

Mindennemű 
avitas merse 
kelt arban 

Van szerencsém a nagyérdemű közönségét 
értesíteni, hogy PHON JÓZSEF-féle cipeszmühelyt 
átvettem és f. évi junius hó 1 -tői saját nevem 
alatt tovább vezetem. Több évi budapesti munka-
gyakorlatomra hivatkozva, a legkényesebb ízlést 
is kielégítem. 

K é l i t e k férfi,- női- és gyermekc ipőket 
va l am in t s trapa és luxusc ipőt a l egd iva tosabb 
fazonban gumi ta l pu és k omb i n á l t fehérvarásu 
c ipőt a legszebb k iv i te lben. M indennemű javí-
tást , bor í tás t , ta lpa lás t , sa rka l ás t stb. legju-
t ányosabb á rban . 

A nagyérdemű közönség szíves pártfogását 

kérve vagyok kiváló tiszelettel 

Z Ö M ) ZOLTÁN c ipészmester . 

U o l c ó t o l ' sremölcsflk végleges eltávolítása vil-
r l a J > t i i u U \ ( lánnyal a legjutánvo»»bb«n 
C . , , ^1 ; ; m á í f n i t táe Joorus ellen leG-oZepiO t T l a J I U l l birtosabh, ArrbVrtiutitn Tlz.s/appan 
* • rr.~,,;i ránc simit* kés/lel a IcRráncosahb arcot 
M l l C .m« l l is elsimitja, fldéve és hamvassá 
.Ari- védjegyű fcyoRy *» « «P ' - {"A^í I v O S t l i e t i k í I 
tAarerek éryedulíeTarusitója: iflwí- r v u » l l l C « J i v a 
Budapest. Muieum körút IX I. Telefon: József 102 87. 
Vidéki szétküldés, célnélküli levelezés Válásr.bélyrimel. \/ <>sz-
sres szép»énltib.lk eltivolitáM. szépségápolás, villany- és fény-

kezelés a lennioilcrnchh mód szerint 

Köszönetny i lván í t ás . 

Mindazoknak, kik szeretett férjem tragikus 

elhunyta alkalmával barmi módon megnyilvá-

nított jóleső részvétükké! mély fájdalmamat 

enyhíteni törekedtek, ezúton fejezem ki hálás 

köszönetemet. 

Kőszeg, 1**24. junius :>-én 

özv . Ert lne, szül. Tschida Mária. 

A r o k o n s z e n v e z ő 
igen tisztelt .magyar közönség jóindulatu 

kegyes támogatás i t kérjük. 

Hálás tisztelettel : 

U V. \ V T i> l i 

Svájci szivarkahüvely és papírgyár r.t. 

Legdivaiosabb 
lDXQscipökizlé 
scs kivitelben. 

Fleischmann-áruház 
w 

Budapest, Károly-kőrut 24. 

Az utóbbi időkben beérkezett tavaszi és 

nyári ú jdonságokat rendkívül kedvezményes 
árakon bocsátja a n. é vevőközönségének 

rendelkezésere. 

K I E M E L K E D Ő Á R A K ! 

Gyapjúszövet-osztály: 
Divat férfikelme, kockás és csikós minta 145 000 

i Sport- és utiruhákra, tiszta gyapjú, 
145 cm. széles 148.000 

Legújabb angol mintázatú öltönykelme . 1K).000 
Canigarn divatszövet, elsőrendű minőség 247 500 
Angol raglánkelme 178.000 
Covercoat cérnavászon, nyári ruhákra . 120000 
Burret-vászon, prima minőség . . . . 69.000 
Maroquin, tiszta gyapjú, 140cm. reklámár 187.000 
Eolien minden divatszinben, 110 cm. . . 110.000 
Tiszta gyapjú női ruhaszövet, csikós és 

kockás 105000 
Costüm-kelme, tiszta gyapjú, 140 cm. sz. 165 000 

Mosó-osztály: 
Himzett batiszt, 120 cm. széles sötét 

színekben 24.000 
Mosó maroquin, creppe szövésű, csikós . 45.500 
Creppe maroquin. csikós divatszinekben 42.000 
Costümvászon, 90 cm. elsőrendű minő-

ség, divatszinekben 55.O00 
Francia mosódelain, gyönyörű kimintázás 26 500 
Fehér himzett battiszt, 70 cm. széles, 

vizsgaruhákra 31.500 
Divat grenadin, 80 cm. széles, legújabb 

mintákban 26 000 
Selyemfényű angol liberty divatszinekben, 

combinékra és ruhákra 48.000 
Himzett grenadin, 120 cm., fehér és 

szines alapon 45.000 
Eponge divatmintákban . . . 92.000 és feljebb 

Vászon-osztály: 
Ágynemű vászon 19.000 
Batiszt chiffon nöi fehérneműre . . . . 33 000 
Legfinomabb batiszt chiffon 130 cm. . . 63.000 
Lepedővászon 45.000 
Paplanlepedő vászon, 170 cm. széles . . 49.000 
Angol panama ingzefir divatcsikokban . . 49O00 
Lendamaszt asztalkészlet, 6 személyes . 4-0.000 
Lendamaszt törülköző, darabonkint . . . 45.000 
Konyhatörlő. tiszta len, 75/75 cm. nagys. 23.000 

Fehérnemiiosztá ly: 

Kombinált kés/let (ing, nadrág, hálóing) 
himzett és azsuros 330.000 

Nadrágcombine (kézi azsur és himzett) . 223.000 
Szoknyacombiné (csipkés és himzett) . 225.000 
Himzett füzővédő 65.000 
Jumper füzővédő (kézi azsur és himzett) 96.000 
Kétrészes készlet nansoukból (ing, nadrág, 

kézi azsur és himzett) 316 (XX) 

Mennyasszonyi kelengyék a legf inomabb ki-
vitelig á l landóan raktáron. A legújabb sely-
mekben acégnél megszokott óriási választék. 

Vidéki rendelések a legpontosabban eszközöltetnek. 

[ ' r e ^ x i i ^ e i i i i i g o t 
(vadcseresznyemapot is) nvers tfyümölcsbfi! v»* 

s / ü r i k m i n d e n meM?iy is« 'üb*n k /. kvUGOOO K ó r t . 

Ko*zeQÍ Fnnyomaop«r(jtítóqyar Koszea 

JUTÁNYOS AKAK! H A JUTÁNYOS ÁRAK ? 

K E H É X £ P Á R J Á T , 
V A R T i Ó G r Í J F J É 3 T 
«*/.Hks:/.prü»Mi líknr;» kijÁvifuMi, va»v p|«'> 
r"nd i (kui^ő, b'Uő ** »urv»- ) g u m m i -
k e l l é k r e , a l k a t r é s z r e , iov. t. 
i»árrni vm t» >/. .kim-Om trtr'.o/ó a n y a g r a 
v n •ziih'> h i kif > 1 • it uyors ki 
s^ülgil.ií' ó . u j t . u ^y f -rdu';1:! bizalommni 

8 , É 4 1 L U É % A 
M E C H A N I K U S H O Z 
(Pptkovits m 'S/. iriK ni^llít') 

K Ő S Z E G , K o s s u t h L a j o s - u . 9 . 
Mindennemű anyagok ts kellékok állandóin raktaronü 

mm-* • 

I J H 
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Kizárólagelső-

rendü minőség-

ben a legelő-

Alap í t t a to t t 1860-ban. nyösebbárakon 

X o i . í ^ r í i - ^ y c r g i i c k f o h é r i i e i u ü e k 

Nagyrabecsül t hö lgyeim es uraim ! E heten Budapesten 

C s a k a z H » V A K l l i . \ 
VI. , K i r á l y-u tca 32. s z ám alat t 
az olcsó m a ra d é k v á s á r b an e ladásra kerülnek 

5500 drb. tartós pamutvászonmaradék drb -ja 13.040 K 
2400 B összevart pamutvászon lepedő „ 58.100 „ 
Csodaszép 120 cm. sz. női kelmék méterje 28.100 „ 
Férfiöltönyszövet, feltűnést keltő ár meterje 8<J.40() „ 
Selyemfényű kitűnő cloth méterje 35.800 „ 

U. m. reinekszep kosztüm és velourkclmék, színtartó ka-
navász es zefirek, batisztschiffonok, bőrerös anginák, 
törülközők, delain es kekfestőmaradékok, szalmazsák és 

használt zsákok, minden elfogadható árakért 

y k m z k k 

' 1 

Kossuth Lajos-
utca 19. alatt: 

BÚTORT: 
szekrényeket, asztalokat, székeket, 

ágyakat konyhaberendezéseket, háló-
szoba- es ebédlóherendezeseket, min-

denemu bútorokat a legmagasabb áron. 
R U H A N E M Ú E K E T : 
férfiöltönyöket, alsóruhákat, férfi- és 

női fehernemüeket, szoknyákat blúzo-
kat. női kabátokat, cipőket, kalapokat, 

szőnyegeket, ágynemüeket és papi uiokat. 

Mindennemű konyh»l- es diszedenveket, álvinyokat veszek 

J 

L sm r**tc«j 

t— 

KOUAKIT-I 
m m i ; V:\T-'. |j GAZDASÁGI ÉPÜLETEK, GYÁRAK 

MALMOK BEFEDÉSÉRE ÉS RÉGI 
ZSINDELYTETÖK ÁTFEDESÉRE A 

L E G A L K A L M A S A B B 
K a p h a t ó :!Kirchknopf Mihály 

vaskereskedésében. 

asú&an 

Telefon: 

József 118—50. H A S Z N Á L J A KI M I N D E N K I Telefon: 

József 118-50. 

L Á Á I' i l . i l 
BUDAPEST VII., RÁKÓCZI-UT 42. 

m r 

— — - á K Férfidivat noppee — 

145 cm. angol kamgarn-cheviott — 

130 , tisztagyapju kosztümszöv. 

Duplaszéles ruhaszövet — — — 

Divatcsikos aljszövet — — — 

140 cm. széles nehéz Tricotselyem 

Crépe de Chine (nehéz minőség) — 

Taítalin divatszinekben — — — 

Duplaszéles divatcsikos maroquin 

Himzett batiszí különféle színekben 

120 cm. széles szincs grenadin — 

Divatmintás cérnagrenadin — 

n 

n 

9 

n 

n 

n 

n 

125.000 m.-je 

158 000 „ 

110.000 „ 

47.980 „ 

48.900 . 

228 O0O w 

155.000 „ 

82.000 . 
62.000 „ 

14 980 . 

24.800 . 

38.900 u 

i 
Himzett fehér függönybatiszt — — á K 

Francia gyapjudelain, divatmintás „ w 

Ruhavászon, selyemfényű, mindenszin . „ 

Divatcsikos kosztüm- és ruhavászon 

Ingfrench, divatmintas és csikós — 

Ingzephir I-a minőség — — — 

Kelengyevászon — — — — 

Kelengyeschiffon — — — — 

Rouschpaplan — — — — — 

Clottpaplan (jóminőség) — — — 

Hazivaszontörülköző — — — 

Flanellportörlő— — — — 

» » 

m n 

n » 

» n 

•» n 

59 500 m.-je 

59.84)0 • 

42.9O0 • 

46 500 » 

26.900 m 
28.9O0 m 

20900 » 
23.700 » 

198000drb.-ja 

330.00O • • 
22000 n 

15.800 m 

Burberry, coverkoat, valamint 
óriási választék. Kreton, 

mindenféle divatselymekben, ágygarniturákban, sezlon-takarókban 
Delain, grenadin-maradékok minden méretben rendkívül 

kedvezményes árak mellett. 

Nyomatott Hónai Frigyes könyvnyomdájában Kőszegen. 
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