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ELŐFIZETÉSI ÁR egynegyed évre: 

Helyben házhoz szál l í tva 16000 korona, 

Vidékre póstán . 22000 korona. 

Külföldre egy évre 3 dol lár (50 szokol). 

M e g j e l e n i v r m i n d t s - a v a s á r n a p . 

Felelős szerkesztő és kiadó : Rónai Frigyes. 

Szerkesztősé* ós kiadóhivatal Kőszeg, Várkör 39. az. 
Telefoi»-«KKtn 25. 

nyíin«r tora 2000 korooa. 

Hirdttéwk milimétersoronMot 400 K. 

udmlfatnofc. 

Attak Nagyatádi ellen. 
A politika nyári csendjét két o'dalról igye-

keznek most megzavarni. A szociáldemokraták a 
munkanélküliség kérdése miatt akarják a parla-
mentet egybehívatni, míg az úgynevezett agrár-
demokrata képviselők, mint az egykori kisgazda-
párt disszidensei háborognák indokolatlanul a 
földbirtokreform miatt. Az úgynevezett vagyon-
váltságföldek bérének és árának inegállapithatása 
ügyében csak a minap egyeztek meg a földmi-
velésügyi és a pénzügyminiszter oly értelemben, 
hogy minden 10 aranykorona kataszteri tiszta-
jövedelem után 100 kgr buza lesz a váltságföl-
dek haszonbérlete, (rokkantaknál 75 kgr.), a meg-
váltási ár pedig ezeknek az összegeknek a 25-
szöröse. E szerint egy hold föld bére 75—250 
kgr. buza között ingadozik évente. 

A parlament túlzó agrár képviselői, akik 
nyilván egyéni népszerűség hajhászásból mindig 
tul akarnak licitálni a megengedhető kereteken 
felül, váratlanul sérelmesnek tartják a földmive-
lésügyi és a pénzügyminiszter ily módon történt 
megállapodását. A váltságföldek bérét és árát 
rendkívül magasaknak tartják, ami miatt veszé-
lyeztetve látják az egész földbirtokreformot. Ezek 
a képviselők nem számolnak nyilván az ország 
érdekével, mert azt kívánják, hogy a kormány 
kótyavetyélje el a rendelkezésére álló földeket s 
még *zek«él a minimális összegünkre szabott 
áraknál is mélyebbre szállítsa le a váltságföldek 
árát. Ezt a kívánságukat azáltal óhajtják elérni, 
hogy a szociáldemokratákkal karöltve a parla-
ment összehívásán fáradoznak. Fel kell világosi-
tanunk a közvéleményt arról, hogy a szándékuk 
mennyire indokolatlan s mily nagy mértékben 
magában hordja az elégedetlenség keltésének 
szándékát. A váltságföldek ára és bére tekinte-
tében a kormány olyan széles látitüdőt adott, 
amelynek keretében minden igényjogosult tehet-
ségéhez mérten földhöz juthat. Senki sem állit-
hatja, hogy egy hold föld évi bére 70 kgr buza, 
nagy árnak nevezhető. Ami a legmagasabb árat 
a 250 kgr. buza értékét illeti megjegyezzük, hogv 

a földek birtokbavétele idején a földbirtokrendező 
t 

Babona és bűntény. 
(Folytatás). 

A tuz terjedésének nu'ggát!ás» védett több 
szemérmei sértő szokás dívott. 

Akadt már olyan bolond is. ki disznóper-
zselő piszkafát ugy melegében b'dugta a ház 
„üstökébe", mert elhitte azt a mesét, hogy ez-
zel elűzheti a patkányokat. KI is tüut vala-
mennyi, mikor a ház purrá égett. 

Nem e«y rútban asszony halálát idézte 
elő az a hajmeresztő szokás, hotfy hu a szülés 
sokáig húzódott nála, hónaaljánál fogva egy a 
gerendára megerősített kötélre lel húzták, úgy-
szólván felakasztották. 

Bács, kolozsmegyei községben e«y oláh 
asszony meghalt gyermekágyban. A csecsemő-
vel kiszivatták a holt tioya tejét és eközben 
egy szalmaszálat dugtak a halott fülébe s azt 
súgták neki. hogy vigye magával árván ma-
radt gyermekét. KI is vitte. 

A délvidéken hiszik, hogy az, ki a ráez 
pap előtt kiköp, pénzt talál. Sok suhanc hátát 
megtapogatta már e komiszságért a rácz pap 
botja, de azért alig okultak. 

Lúgos-vidéki román bűnösök, az úgyne-
vezett „unsore de politik", zsirral kenik be a 
homlokukat, hogy kikérdezésük alkalmával 
„jobban váltson az estük". 

bizottság mindenkinek egyéni tehetségéhez s kö-
rülményeinek mértékéhez szabja a váltságföldek 
árát. Maguk a gazdák U.dják legjobban, hogy 
föld és föld között gazdasági szempontból milyen 
nagy a kiilömbség. A termelésre jobb minőségű 
földek, mi sem természetesebb, nagyobb árat is 
igényelnek s ez is fontos argumentuma volt a 
kormánynak, amikor az, árak tekintetében oly 
széles medret hagyott, látnivaló, hogy ezeknek 
az agrárdemokrata képviselőknek a szándéka 
mennyire indokolatlan s igy mily nagy mértékben 
elitélendő. Az a gyanú, hogy az elégedetlenség 
szitásával nagyatádi Szabó földmivelésügyi mi-
niszter ellen akarnak egy erős attakot rendezni, 
akit ugy szándékoznak a közönség elé állítani, 
mintha nem volna érdekeiknek eléggé tántorít-
hatatlan vezére. Nagyatádi Szabó István mögött 
nagyon hosszú és eredmenyes politikai multvan. 
Az ellenzék attakja, előre megjósolhatjuk, teljes 
kudarccal fog végződni. 

Ifjúsági egyesületeink világnezeti problémájához. 
Irta: GLÓZER LÁSZLÓ. (II.) 

A hatalmas hullámverés után maradék or-
szágunk ifjúsága magára ismert Rájött keserves 
tanulságok után, hogy komolyan kell dolgozni, 
erős, harcos keresztény és magyar világnézetet 
kell magába és az utána jövőkbe nevelni. Mert 
igaza lett a döblingi ?>i<idcuÓt)ak, ho^y üdvöt 
csak ugy remélhetünk ha szellemi alapon nyug-
szik jelenünk és jövendőnk, ha szellemi alapon 
nyugszik anyagi kifejlésünk és nem viszont. 

A nagy felbuzdulás utáni lehiggadás meginti 
csak szomorú perspektívát adott, inert ujabb 
egyesületeink közül ali^-alig egy-kettő tanult a 
múltból. A kitűzött cél megvalósítását olyan esz-
közökkel akarják elérni, ami nem vezet másra, 
mint az egyesület bomlására. 

Amelyik egyesület vagy szövetség világné-
zetet akar tagjaiba nevelni, programmja első 
pontjául azt irja: tanulni Tanulni és pótolni azo-
kat a hiányokat, melyeket a középiskolai és az 
egyetemi oktatás hátrahagyott. Ez a nemzeti vé-
delmének primár eszköze. Tanulni, ha kiizködve 

is, mert csak igy lehet teherbíró erőket beállí-
tani a nemzeti gondolat szuppremáció'áért folyó 
küzdelembe. De nem elég csak tanulni, tudato-
san kell tanulni, mert nemcsak a kifeléhatás a 
cél, a tanuló kell, hogy konírolirozza önmagát, a 
bizonytalanságok és kétkedések ellen immunizálja 
magát. Annál is inkább tudatos meggyőződésre 
van szükség, mert vallani, sőt hirdetni olyan el-
veket, melyekkel magunk sem vagyunk tíszHbaji: 
a legerkölcstelenebb val?mi. 

A keresztény és nemzeti gondolatot kell 
tudatossá tenni, a világnézeti horizont sugarait 
e két vezéreszme végtelenjébe keM mélyíteni — 
ez a tudás legyen a magyar ifjúság ólmosbotja 
elsősorban. Ilyen széleskörű és ideális célkitűzés 
ad komoly értéket a szellemi munl.ának. Ezt a 
világnézetet neveli ma magába a magyar ifjusájj, 
mert érzi hivatását és hallja az ébredező magyar 
sors parancsoló szavát. 

Intranzingensek 'egyenek egyesületeink cél-
juk elérésében ugy, hogy a helyesnek fe'isníert 
irányt kövessék és ne engedjék, hogy a célok a 
puszta lelkesedés szalmatüzében h?mvadjanatc el, 
hanem valósággá is váljanak. 

HIRDETMÉNYEK. 
5384/1924. sz. BU, Páty és Torbágv vihar-

károsultjai részésze adományokat elfog-id és 
továbbit a polgármesteri hivatal. 

5171 1924. sz. Tekintettel arra, ho/visné-
telten Höfwrdult, hogy a fürdőzők a Ne nez-
gyárnál levA vízműveket rongáltak, aronkivul 
a vízmüvek mellett a fürdés életveszélye.? 
közhírré teszem, hoary a nemeztfyártól felfeíé 
200 materig a liird^s szigorúin tilos: ezen ren-
delet ellen vétők súlyos büntetéssel sújtatnak. 

2333 1924. sz. Közhírré teszem, h >gv az 
ebadó f. évi augusztus 15 ig befiz3tendő el'au-
esetben 10 százalékos pótlék felszinitása mel-
lett végrehajtás utján lesz behajtva, azonfelül 
az eb kiirtá-ia is el lesz rend»lve. Az eb-bárca 
fejében báreánként 5000 korona az eb időn felül 
lesz fizetendő. 

Máramarosbin mintegy 30 évvel ezelőtt 
b^rtonöztek be eay vén javasasszonyt ineg egy 
temetőcsőszt, mert az eltemetett ki* gyermeke-
ket kiásták és testrészeikből kuruzsló orvossá-
gokat és varázs-szereket készítettek. 

1904. évben Németországban történt, hogy 
egy szolga egy öthetes gyermeket ásott ki, 
mert a kártyavetőnő azt jósolta meg neki, hogy 
csak akkor tehet szert gazdag menyasszonyra, 
ha ily gyermek ruháját megszerzi. 

Körtvényes pusztán 1906 ban itatott meg 
egy kuruzslónő egy 1G éves leányt valami cso 
dafolyudékkal, azután betette az erősen kifülött 
kemencébe, hol megfulladt és összeget. 

Népünknek az a babonás hite, mely az 
állati és emberi testrészeknek, de különösön a 
vérnek bűvös erőt s csod\s h italmat tulajdonit 
a következő büntetendő szokásokban. 

Néhol azért fogják meg a fecskét, hogy 
kivegyék szivét, mert ennek az a tulajdonsága, 
hogy nem hagyja elaludni azt, akinek párnája 
alá duuják. 

Az alföldi legények a búbos banka nyel-
vét a hónaaljuk alatt hordják, miáltal hitük 
szerint legyőzhetetlenekké válnak a v» reked s 
ben. Némelyik szász paraszt, hogy testét sera-j 
miféle fegyver ne fótija és golyó át ne járja, 
fiatal nőstény vakondok szivét hordja a bal 
karián. 

A legkárosabb jellegű bal hit azonban a 
„vérvád" volt, a zsidóknak rituUis gyilkosság-
gal való megvádolása. 

Az elvitázhatatlan tény, hogy a vérb.ibona 
behatolt a zsid )k életébe, rre»t a zsidóságra is 
hatott környezetének babonája. 

1887-ben Monostorsz^gen (Bics Bodrog-
megyében) tetten értek egy cigányé* ip ito., mi-
dőn az ottani szatócsüzletet feitlrték. Az egy-
ben nyomozó csendőrőrmester valami g y i n u s 

kenőcsöt talált náluk, kényszeritette őket a szer 
titkának elárulásira. Eikor sült ki, hjgy a te-
hér kutya há ából, halva született gyermek vé-
réből, fekete tvuk s/ivóből és kevés beihdoná-
ból állott. Tulajdonsága pedig az uogy 
akit ezzel észrevétle lül bekennek azért, h ogy 

meglophassák, mély á l onb i merül. Bírói kih ll-
gatásnál azt mondotta az egyik ciginy, h ogy 

a kenőcs elvesztette bűverejét, mert mikor főz-
ték, a jelenlevők egyike megkóstolta. K kenő-
csöt halálkenőesnek nevezik. 

1907 ben fogtak el Erdöhorvátib in e«y 
hírhedt fegyveres gonosztevőt, ki akasztott em-
ber kötelét viselte mezítelen derekán és azrrj-
kivül egy denevért hordott magánál. Mivel az 
elfogatását egy véletlen esély segítette elő, nincs 
mit csodálkozni afölött, hogy vakon hitt taliz-
mánjai bűvös hatalmában 

l?-H«ent* h S'et 'H vidéki tolvaj niegmet-

Ma délután fél 6 órakor kezdődik a SzSE-KSE-mérkőzés 
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2. Kőszeg és Vidéke 
1924. j u ' i u s 27 . 
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6456/1924. sz Közhírré teszem. hogy f. 
évi julius hó 31 éli csütörtökön d. e. 9 óra 30 
perckori kezdette nyilvános szóbeli árverésen 
Kőszeg város erdőganWéga stájerbázi dü 1 öjé 
ben eladásm kerül 15(5 rakás bükk áufa. Ki-
kiáltási ár 600.(00 korona. Egyéb feltételek a 
helyszínen k^öltetnek. 

5457/1924. sz. Közhírré teszem, hogy a 
faizási engedélyek árát augusztus hó 1. napja 
val 20 korunáiól t;00 koronára emelem. Tartó 
zik minden fa szedő engedélyét azon naptól 
kezdve a városi pénztárba újból megváltani. 

Jantbrlts Lajos polfcármeMei. 

Ipartestületi közlemények. 

Kézu űwskamara lelólliláí-a — Országos 
Iparos i yu^díjszabályzat lárgyalása és a f. évi 
Oisztfgos IJ H I O S K< ngresszuson előterjesztendő 
javas'aiok targyahsa végett szerdán, f. hó 30-án 
este 8 órakor az ipartestület helyiségében tag-
értekezletet taitok, melyre a testület összes 
tagjait ezennel meghívom. 

Dömö t ö r Gyula ipartestületi elnök. 
» -

Szerdahelyi Baby verseiből: 

Ketten vagyunk . . . 
Ketten vagyunk az éjszakában 
Egy hörgő leny. Egy dult 
Leiek, amely még vergődik 
S mely meg el nem mult 
S eg> halott, mely kiserleni jár, 
Egy sápadt rém — a Mult. 

Remegve visznek lábaim 
Jol ismert utakon 
Mámoros láztól reszketek . . . 
De jaj ! Tán á lmodom?! 
Misz tegnap — meg szívom buján 
Az elet illatát 
Es irost — borzadva lehellem 
A kriptabüz szagát! 

Szemem buszken legeltetem 
Dicsőség biboran 
Kezem remegve nyugtatom 
Szerelem bársonyán. 
De jaj! koporsón a szemem . . 
S nem a h>r biborán! 
Kezem nem pihen bársonyon, 
Reszket . . . egy koponyán, 

Menekülök ! Futok Előled . . : 
Megbotiem — elesem . . . 
Eg> ravatalba botlottam meg 
Amelyen l e lekszet! 

Hát nincs előled már menekvés!? 
hat nincs semerre u t ! ? 
Mindig felem n>ul csontkezcd 
Te ! bapadt arcú Mult ! 

— Ketten vagyunk az é j s zakában . . . 
Egy hutgö leny. Egy dult 
Lelek, amely meg lüüzkédik 
Amely meg el nem n.ult . . . 
S halott, mely kiserteni jár, 
Egy sápadt rem . . . -- a Mult 

S ha e hörgő, vergődő leny, 
A lelkem n.ár kimúlt. 
Meg akkor is kisertesz t á n ? ! ? 
Te sápadt arcú M u l t . . . 

szelte a talpát es a hfoiyó véirel e szavukat 
ir'.a fel (Spirra; r X . X. »nyx. ancgx. velmit". 
h pi pír a lakat Unkába dugva, — kinyitja 
a zart. 

Akót hány cigány, mielőtt betörne valahova, 
a köztiben elvégzi szükségét. Mig a rakás me-
l ig , megltpetésifil nem tar;. Ha ezenkívül úrra 
16 iöreks,ik. hogy a l< polt largyat zavartalanul 
élvezbess-e, \ isszavor ulátakor behinti a rakást 
(örző-teris) a szökőporral. 

Még i.agyoi. sok hasonló babonát lehetne 
felsorolni, ami a nép között burj int ik.— Meg-
emlékezünk még ii Vhllácos babonáról. Ezen 
bulhú mar fcok embert jintaiott a börtönbe, de 
meg többet az őiuitek bázaba. Valóban meg 
döbbentő, hogy miiy borzasztó is kegyetlen 
bűncselekmény alakjában nyilatkozott meg a 
múltban a szomszéd nn dern államokban, hol 
az „istenes Jancsik" között olyan is akadt, ki 
vallásos rajongásból végy tébolyból nngólte 
gyermekéi, hogy feláldozza az Uruak, vagy 
tagjuit megcsonkíttatta, Kőt kert eztre feszittette 
magat, hogy martyrrá lehess-n. 

Szaz ingyenélő es csaló amitja cl a sze-
rencbCtitn híveket valami „csodatörténettel", 
minő: a Maiii , a szentlélek vagy más szentek 
megjelenéstí kepeknek vagv mennyei Írásoknak 
bib. megihla.asa, v«gy ilyeneknek meglátása. 
Hízón} ily ofoUalutok már nagyon soknak ki 
caailák az utjlso garasukat is. * (Vége.) 

I I I I C E K . 
Hivatalos er tekez let . F. hó 24 én fontos 

értekezlet folyt le az ev. leánygimnáziumban 
Kupi Béla ev. püsj ök elnöklete alatt, Kicló 
Lajos egyházkerületi pénzügyi bizottsági elnök 
és HMUsmann Károly kerületi főszámvevő, va 
lamint a helyi iskolai bizottság részvételével. A 
nagyjelentőségű tanácskozásra az adott okot, 
hogy a vallás- és közoktatásügyi miniszter n 
felekezeti iskoláktól a nekik eddig .adott állam-
segélyeket részben megvonta. — Értesülésünk 
ezerint H fennlartó nagyobb áldozatával, az in-
tézeti dijak megfelelő emelésével sikerült oly 
megoidá.-T találni, mely a/. intézet zavartalan 
munkálkodását biztosítja. 

Esküvő. Csütörtökön délután vezette oltár 
elé Szabó Gyula Máv. ellenőr menyasszonyát 
Wölfel Mártát az evangélikus templomban Ta 
nuk voltak Róth Jenő könyvkereskedő és ifj. 
Hóth Jenő bőrkeresked-V Az esketést dr. Tirtsch 
Gergely ev. lelkész végezte. 

Halalozas Petrik Vilma, akinek évtizede 
ken át Soprenban volt gyermek kertje, majd a 
koszt gi evangelikus felsőbb leányisko Aban mint 
nevelőnő u.űktdö't, hetvenkét é\es korában 
boprontari mighait. Azeihunyt finomlelkü úrinő 
a seprőin polgárság gyermekeinek magyar szel-
lemben való nevelése korul nagy érdemeket 
szerzett. 

Kik nyaralnak Kőszegen? Mult számunkban 
megkezdettük a nyaralok néviegyzékének köz-
leje,. mit mest folytatunk: Adamecz Heinrik 
ezridts Bpest, Hombauske Vencel kereskedő és 
neje Bpest, Csak Viktor szv. igazgató feleségé-
vel és három gyermekível Bpest, dr. Zsoiuay 
Gyula egyet, tanár Pécs. dr. Zobel Lajos min. 
titkár és családja, Zobel Lajos min. tanácsos, 
Horváth Kristófne tisztviselő és két gyermeke, 
lv x Vilmosné százados ne je és két gyermeke, 
Ercdy Eri ő polg. isk. ig. és neje, Mullcr Mik-
sané őrnagy özvegye, \\ ittig Lajos poliz. isk. 
igazgató es neje Budapestről, Ugrón Á n o s n e 

főispán özvegye Szombathely, Bozzay Zoltán 
igazgató Győr, NMdner Gyula tanár, Günther 
Tivadar fov. fogalmazó, Marusák D ' ÍZSŐ fórnér 
nök és csubnlja, Hauer György né Máv. főfel-
ügyelő özvegye Budapestről. — Folytatjuk leg 
közelebbi számunkban. Itt jeayezzük raey, hogy 
az. egy aranykorona városi díj it azon Kőszeg 
jott családtagok, r okonok is tartoznak m e g ti 

zetnt, kiK önálló keresettel biruak és 14 napual 
hosszabb ideig tartózkodnak Kőszegen. 

A Keszeg—szombathelyi vaiüt r.-t. közgyü 
lése hétlön d> után volt Czeke Gusztáv kor 
mányfotaiiáesos elnöklete alatt. Megnyitó bvi-
széde keletében általános helyeslés mellett ko-
zolte, hogy az osztalék és a kisorsolt elsőbbségi 
részvények valorizálása érdekében megfelelő 
intézkedések történtek és reméli, hogy az ille-
tékes helyen adandó információk alapján sike 
rülni fog u részvényesek ezen érdeké:, eredrné-
i yesen képviselni. E/Ulán Freyler Lajos alelnök 
ismeittítte az evi üzleteredményt, mely az 

előző év 3 milliójával szemben 9 millión fölüli 
nyersbevetelt mutat ki. A részvényesek es a 
törzsrészvényeket bíró város javára azonb-»n 
mégsem maradi tobb felosztásra, mint a meg-
előző években, mert az államvasutakkal kötött 
szerzi des szerint a tol bletnyere«ég a teruházá 
sok fedezésére, illetve az erre felvett kó c-önö'f 
törlesztésére fordítandó. E kölcsönöket már mult 
évben fizették vissza és < nnek alapján várható 
hogy a szerződésnek u íiszta nyereségnek a 
felhasználására vonatkozó szabad rendelkezés 

' isinél visszaállítható lesz. A közgyűlés az elő 
terjesztett zárszámadásokat egyhangulvg elfő 
gadta és az egy évre megüresedett egyil i,raz 
gatósági helyre L luringer Ferencet választotta 
meg. — 

A Foiskolasok Széchenyi Szevetsege mA«»o 
dik nyári gyűléséi pénteken tartotta. Elhatá 
rozták egy kulturest megrendezését augusztus 
első felében. Kőszeg java erőit kérik fel szerep 
lé^re és egy pesti köliö és szavalóművész már 
metfigérte eljövetelét. A szövetség törzstagjaivá 
választotta erdemes r.'-gi tagjait S'.űr Ivánt, 
Marton Gé :át, I)r. Fuchs Endrét és Dr Stúr 
Istvánt. 

A szombathelyi áll. s. köz*, négyévfo'yamu 
fiu felsö-kertskedelmi iskola kőszegi növendékei 
ezidén is megtartják mulatságukat. H-'méljük, 

hogy ker^skedelrnistáink ezidén is mecfelelnek, 
— Dr. Kőszt gf.ilvy Flóris igazgató vezetése 
mellett, — a kívánalmaknak s leányainknak 
augusztus 14 én e^v élvezetes estélyt rendeznek. 

— A meghívók a közöli napokban lesznek ki 

bocsátva. 
A leánygimnázium nyári tanfol>ama e hét 

Myamin véget ér. Csütörtökön, juliua 31-én a 
tanfolyam jótékonycélu évzáró ünnepélyt ren-
dez, melynek rmVorán értékes szóló zongora-
számok, kedves szavalatok és egy kedélyes víg 
ének játék s/erepel; magyar, német, francia és 
antol nyelvű ér.ek- és s/avalatszámok teszik 
változatossá a tervezett műsort. 

A kulombó;o dalárdák sűrűn keresk fel 
városunkat az idén, nem múlik el vasárnap 
sem, hogy no érkezne a reggeli vonattal egy 
kiránduló dalütda. A mult vasárnap a szombat-
helyi ipart sdeláida rándult ki a kőszegi hegyek-
be s este visszatérve a Dorner verdéglő kertjé-
ben néhány szép enekszámmal szórakoztatta az 
ottlévő vendégei et Mann József karnagyuk ve 
zetése mellett. Megállapíthatjuk, hogy ez a da-
lárda a tava'yi szombathelyi dalosnap óta na-
gyot lendült ludásábiD. 

Tarcn u'aísagot lekevtrseimyel egybekötve 
lart ma a Kőszegi Sportegylet a Trattncr féle 
Sörcs.irnok kerthelyi-égében. A táncmulatság 
vbsárnap este 8 órakor kezdfdik. Balépődij sze-
rnélyeukint 10 0(30 K A lekeverseny kezdete 
tegnap délután 4 órakor volt és tar* ma egész 
nap záróráig, A nyereménydijik szama kilenc 
és u n d nHgyon értekes t .rgy. Nevezési dij 3 
dobás 2( 00 K. I't az alkulom, hogy mindenki 
kipróbálhassa Trattner vendéglős teljesen uj és 
f"thetö tekepályáján tudását ts szerencséjét, 
mert hát az. is kell eey kevés. — Ezentúl mm 
den rn.p sp< rttekézés tartható az uj pályán 
b;irmely időben. 

Az aszfa'.torasi munkaiatok a bélen meg-
akadtuk mert kifogyott az anyag. Péntoken er-
kezett meg uz ujabb anyagszállitmány és igy 
tovább folytathatták a burkolat javítását, m i 
még legalább háiom hetet vcez igénybo ós ujabb 
biiyagrcndel s is szükségessé vaiik. 

Össztdul a lovarda. A sporttelep mellett 
levő lovarda bedöiésétöl kell tartani. A városi 
hatóság ismételten felirt az illetékes hatósághoz, 
reámutatva az épület veszedelmes állapotára. 
Intezked-s azonban nem jött. A város most-
lezárta az epuiei körül a közlekedést, ho»?y a 
nagyoob bajuak eiej-.it vegyi, ila a tél előtt a 
tetőzetet le nem szedik, a téli havazas benyomja 
a korhadt tett szerkezetet. A város újból felirt 
a honvédelmi miniszterül nhoz szorgalmazva az 
épület lebontását. 

A városi gyümölcsfák alma és körte ter-
méséi jövö vafearuap, bu?usztus hó 3-án dólu'.án 
adjak el nyilvános árverésen. A termés az idén 
igen jó. 

A hadiról kanták és hfidiözvegyek auyusz-
tus ho 3 an delelőtt 10 órakor a varosháza t«-
nwcsitrmébeu rokkantgyülést tartanak. Tekin-
tettel u gyűlés fontos tárgysoroxatára, mindeaki 
jelenjen meg pontosan. 

MÚ3oros hazi-estelyt tartott tegnap este 
a Kuszegi Lezmyegylet sórkorti helyiségében. 
A mü-»or nagyon jol sikerült, különösen k i 
tunt eredeti alakításával ZatsiK Joci mint pofo-
zómasioa, Vegh Fáuik i mint szobaleány. Görög 
M I C I magyar inne val. Gerencsér Annus, Szilágyi 
es Galla „Dini Dani" c egvfelvonásosban ér 
demeltek ki dicséretet. Végül még Ruisz István 
(Schimmi) kuplíival és táncaival aratott nagy 
sikert. Általában minden szereplő jó volt. 

A Széchényi láncestely szombaton este zaj-
lott le a nugy ordekiődésre tekintettel valószí-
nűleg a legjobb siker jegyében. A rendezőség 
sok táncosról gondoskodok, ugy hogy a kőszegi 
leányok az, egyszer nym panas^Kodhatnak tán-
coshiányril. Amint ertesülünk, az itt táborozó 
cserkészek rözül 15 főiskolás Sopronból, Szom-
bathelyről s, intőn bok táncos jött főiskolásaink 
mulatságára. Jövő szá.nuukban bővebben szá-
molunk be a táncostélyről. 

A tüzültomulatsagr^, mely jövő vasárnap 
délután 3 órakor veszi kezdetét a Trattner-féle 
s rcsarnok Kerthelyisegében, már nagyban foly-
nak az előkészületek. Két zenekar fog közre 
működni. Szép időjárás esetén, ugy mint min-
den évben, az idén is jól fog sikerülni. 



1924. julius 27. Kőszeg és Vidéke 

Ügyvédi iroda megnyitás. Értesitom a jog-
kereső közönséget, ho^y ügyvédi irodámat ide 
iglenesspn Király ut 83 sz. alatt megnyitottam. 
párisi és nagy-bátsi Dr. Batsmegyey Jenő ügyvéd. 

Aszfaltoznak Kőszegen tisztelt szerkesztő-
ség és én ugy látom, hogy nem vezeti e mun-
kálatokat olyan szakértő, aki a javító munká-
Intokat kívánatos előrelátó gondoskodással irá-
nyítaná. Látnivaló ez abból, hogy ott, hol ki-
jelölt helyeket bontanak és újra beaszfaltozzák, 
ulig néhány arasznyi lávolságban meghagyják 
azon hiányos helyeket, melyek pár hét muiva 
már újból folytonossági hiányokat fognak mu-
tatni, nem nagy örömére bármily járművön 
közlekedőknek. A javító helyek felülete sem 
olyan a régi felülethez simuló, ami korai elko 
pását fokozza ugy a régi, mind az uj felületnek. 
A Kiralyuti parkot közvetlen köveifi a \usuthoz 
vezető uton az egész régi felület feltűnően hul 
lámos. Ez a régi burkolatanyagnak néni meg-
felelő minőségben tortént felhabsualásából tör-
lénbrtett. Tulsok benne a betumen. Azért lát-
tuk o'y puhán az elmúlt nagymeleg napikban. 
Nagyon ajánlatos lenne azt az egész területet 
teljesen felszedni, megfelelő megjavító arányban 
újra fflzni, hogy e sokat használt úttesten is 
szilárdabb legyen a felület. Tisztelettel: egy 
kritizálni ráérő nyaraló. 

Selejtes, sarga cukrot ad a cukorkarte l ! a 
magyar fogyasztóknak. A budapesti cukorgyá-
rukat tudvalevőleg az újból engedélyezett export 
lejélen arra kötelezte a kormány, hogy leszál-
lítsák a belföldi eukor árát. A cukorgyárak le 
is szálli'ottak 500 koronával a cukor árát. De, 
hogy kárpótolják magukat, néhány nap óta pe-
netráns szagú, sa/ga, selejtem cukrot adtak ki a 
macyar fogyaszt< közönség számára. Tehátolyant, 
amit exportcélokra nem tudnak felhaszi.álni. A 
cukorgyáraknak ez az cij: rása annál jobb.m el-
ítélendő, mert mig a primaminőségii cseh cukor 
csak 5 cseh koronába, az osztrák c.ukor pedig 
csak 12.000 osztrák kor inába kerül, addig most 
a magyar cukorgyárak 19 000 koronáért selejtes 
cukrot sóznak a magyar fogyasztókra. 

Ta la l ta to t t egy gummiabroncs gyermek-
kocsi kerekről és pénz. igazolt tulajdonosa át 
veheti az áliamrendőrsegen. 

Anyakönyvi kivonat az elmu't hetrol. Szü-
l e t é s e k : Schönfeld Károly—Németh Anna: 
József r. k., Tingl Mária hajadon: Anna r. k., 
Dömötör Pál—Tóth Emilia: Emília r. k. H a 
z a s s á g : Szab$ Gyula— Wö lM Márta. H a l á -
l o z á s o k : Nahr Lajosné 38 éves szívbaj, N >-
voscluk Jőzsefné 68 év- s. tüdővész. 

Évenkint 4 7 3 magyar vandorulhat ki Ame-
r ikaba Julius 1-én éietbelépett Amerikában a 
bevándorlási törvény. Magyarország uj kvótája 
473. Vagyis julius 1 íői 1925. julius 1 ig 473 
magyar vándorolhat be vz Egyesült Államokba. 

Ket miilió embert vegezte* ki Oroszország-
bán. Moissine^, a vüághirii berlini driraai mű-
vésznek felesege, vállalkozott arra, hogy a szov-
jeturulom bűneit enyhébb színben tüntesse fel 
az európai közvélemény eiőtt. Az asszony, aki 
maga is kitűnő műv'sznő, mostanában jött vissza 
Oroszországból és B ^rlinben utazásairól előadá-
sokat tart. Elsősorban azt tagadja, howy a bol-
sevikiek tömegesen végeztek volna ki ártatlan 
polgárokat, azután az éhínség nagy pusztításait 
igyekszik kisebbíteni. A német polgári sajtó 
természetes n nem hagyja szó nélkül Moissiné-
nak feltűnő kísérletét. Az angol kormánynak 
1922-ben a fehérkönyvben közölt adatait állitja 
az előadásokkal sa.m e. a uelyvk szerint 1922. 
februárjáig 1 millió 700 0U0 ezer embert végez-
tetett ki a szovjet és azóta is I ~dább 300 000 
ártatlan ember lett a szovj *t áldozata. Ezt már 
Moszkvibtn a szovjetkormány sajtója sem tit-
kolja. Nem titkolja azt sem, houy az éhínség 
közel 5 millió embert pusztított ei. Ezt mag i a 
szovjetkormáoy is beismerte a legutóbbi szov-
letkongresszuson. 

Nyaráló úr keres 
uri villaban, esetleg reggelivel vagv egész-

napi ellátással csendes 

bútorozott szobát. 
Cím a kiadóhivatalban. 

Anna-bucsu van ma Bozsokon. Az önkén 
tes tüzoltóegylet a Szanyi féle vendéglőben, a 
bozsoki dalosegjlet pedig az Ávár-féle vendég 
lőben tart táncmulatságot. 

A buza drágulása. Körülbelül 2 héttel ez-
előtt, amikor ny i'vánvalóvá lett, hogy a termés-
kilátások nem valami kedvezőek, egyesek fel 
tűnőén igyekeztek megszilárdítani a buza árát 
és a buza egyik napról a másikra 20—30 ezer 
K-val emelkedett métermázsánként, ugy, hogy 
2 hét leforgása alatt közel 100 ezer K-val lett 
draMább a tiszavidéki buza. A buza nagy ár-
t meikedéi-ét a gazdatársadalom természetesnek 
ós megukoltn <k taríja, mert a magyar buza a 
világparitáson alul maradt és külföldi termény-
tőzsdeken a m«gyar búzán ú sokkal rosszabb 
minőségű luzafélek is közel egyharmaddal drá-
gábbak, mini a magyar buza. A rossz termés 
kilátások iizonban komoly veszedelemmel fenye-
getik a magyar gabonaexportot is. A szakem-
berek véleménye szerint az idén 20 százalékkal 
kevesebb buza és körülbelül 25 százalékkal ki-
sebb rozstermé- várható, tehát nemcsak a !á 
volabbi piacokra vaió exportra nem lehet gon 
dőlni, du meg azt sem tudhatjuk bizonyosan, 
hogy az ausztriai és csehi rszáei ixport kielé-
gítésére lesz e elegendő búzánk. Ezenkívül jel-n 
tékenyen befolyásolja a magyar buzakivitelt az 
is, hogy u jugoszláv és a román bu/. ixport eset-
len ismét versenyre fog Kelni i magyar buzá 
val, noha Jugoszláviában és Komániaban szin 
tón kedvezőtlenek a terméskilátások. 

A nem al lami tanítok f izettsenek szabályo-
2asa. A vallás és közoktatásügyi miniszter új-
ból szabályozta a nem állami tanítok, tanítónők, 
óvónők stb. illetményeit. Ezeknek íi/etését, julius 
1 lol áliamsegél'yel egészíti ki annak az arany-
koronában megállapított összegnek erejéig, amely 
o> s-egben a hasontó kategóriájú átiami tanítók 
részesülnek. A rendelet a Budapesti Közlöny 
tegnupi számában jelent meg. 

Levélpostai kü'deuu ny«* kiadasa vasarnap. 
A kereskedelmi miniszter a levélpostai kulde 
ményeknek vasárnap és ünnepnap a vidéki 
postahivatalokban való kiadását díjmentessé 
lette. Ilyenformán a postahivatalokban jelent-
kező felek főleg a nyaraló- és fürdőhelyeken 
levoipostai küldeményeiket vasárnap és uunep 
nap is díjfizetés és előzetes bejenles nélkül is 
átvehetik. 

A felvetel i vizsga* eltorlt.se Klebesberiz 
Kuno gróf közoktatásügyi miniszter ::z ország 
tankerületi főigazgatóitól beérkezett jelentések 
áttanulmányozása után \ égre eleget tett régebbi 
ígéretének é-i — eltörölte a felvételi vizsgákat. 
A szegény drukkoló nebuli k előtt vóure meg-
nyílnak a középiskolák kapui . . . Bizonyos ol-
dalról támadások ónk a kultuszminisztert ezért 
a tevékenységéért, pedig a felvételi vizsgák el-
törlésének kérdéséből nem szabad politikumot 
csinálni. A felvételi vizsgák eltörlése nem po-

1 litikai, még csak nem is felekezeti, vagy ha 
ui:y tetszik, faji kérdés, hiszen a statisztikai 
adatokból világosan megállapíthat*, hogy a fel-
vételi vizsgákon nemcsak a zsidó tanulók buk 
tak meg, hanem az arányszámnál nagyobb mér 

1 tékben estek ki keresztények is. Ismételjük, 
ebből a kérdésből nem szabad spnkinek sem 
politikai tökét kovácsolnia; ennél a kérdésnél 
nem szabad, hoiry ellentét legyen pártok és pár-
tok közolt. A magyar gyermekekről van szó: 
ennek a szerenssétlen nemzetnek jövendő re-
ménységeiről, akiknek majdan jóvá kell tenniök 
mindazt, amit az apák vétkezlek. Aki ezeknek 
a magyar gyermekeknek nem akarja javát: nem 
akarja őket minél intenzivebb kuiluraban része 
siteni, — az a nemzet ellensége. 

— Az aranykorona hivatalos szorzoszamat 
1 6 . 4 0 0 ra száll í t ják (?> Julius 1. óta a házadó 
kivételével az összes adókat aranykorona alapon 
szedik. Miután a szorzószám még nincs meg 
állupúv.i augusztus hónapra, senki sem tudja 
még, mit kell fizetni augusztus 1-én. A buda 
pesti adóhivatalnál kijelentették, hotzy valószí-
nűleg augusztus l ére az eddigi 17.600 ról le-
szállítják az aranykorona szorzószámát 10 400 ra, 
az augusztusi newyedre pedig az adófizetők kö-
rül belül 2.5—3 szorosát fogják fizetni a máju:i 
negyedben fizetett adóknak. Mindenes-tre aján-
latos a befizetéseket ilyen arányban teljesíteni, 
nehogy később az adók összetorlódása folytán 
a fizetésekben nehézségek álljanak be. 

Megfel lebezte a kéményseprési di jakat meg 
áliapiio városi határozatot Hsmmer János ke 
ményseprőmetter, mert kevésnek tslálja a 
díjazást. 

A városi munkások bérét eddig szombaton 
a dél i órábun fizették ki. A gazdasági innáes-
rok javaslatéra a kifizetés ezentúl mindig szom-
b ton dóiután 0 ólakor lesz és igy nem kell a 
munkásoknak a munkát megszakítani. Az uj 
rend t e g n a p lépett életbe. 

Olcsó f a f u v a r o z i s r ó l beszelnek most város-
szerte. De ezt az olcsó fuvart nem Kfiszeger, 
L M U L J a szomszédos HámorU* községben lehet 
megszeiezni. Az egyik he!) leli intézet ugyanis 
mgyobb merLyifcégii fát vasát olt u hamortói 
btteegi erdőbtr. A la lefuva-oznsáia kőszegi 
luvaiofeok is tettek ajén atot az mtézetnek, mely 
tííciilbii a btfmorlói fuvarosok'ói is kapott sján 
latot, kikkel azután ie is szerződött, meit inig 
a hímorit.k a lúzifa n éterjét 75 ezer > oronáért 
fczálbtjök, a kőszegi fuvarosok 125 ezer koro 
ráért akarták a fat Köszegie beszállítani. Tehát 
nem is u fa drága, hanem a kőszeg, luvurosok 
drágák. 

A het fe i országos vcsar , meiy minden esz 
teüdőben, tekintettel a legszorgosabb mezei 
nj u n í> i kra ós a faiusi nep nagy elfoglaltbi'gára, 
a lugyére tben lalog&loti vase.r szokott lenni, 
tz híkhiomUiisi is oiy lanyha ós fogalmat tan 
volt, bog} a tegnypi eléggé foigaliLuí? hetivá 
taitcl nem tokban különbözött. A kirakodó 
vásárosok leggel M órakor kicsomagolták lucat-
áiuikai es eléd után már ei ts szállingóztak. 
Voitak olyanok is, akÍK még a vasári fuvar 
ará. sím vételezték be. Vasaraink folytonos 
ro'bzaLLcd::M*Lak és forgalmatianságának az 
le^z maholnap a következménye, hogy senki 
sem log a kőszegi vásárra jönni az eladdk kö . 
zul, Uh rt fel a rafi/etéslöi ; hisz, nincsen, kinek 
árujái eladja, pláne a mai dragasag melleit és 
még hozza iit a határszélen, hol ugy a falusi 
mint a városi nép legszükségesebb kellékeit ma 
már jovai oicsobban a határszéli osztrák koz 
segekben 6zerz< te és hozza át a határon. Az 
ullatviisai meg némileg megemlíthető, uieri a 
teihajtotl ailalokboi átlag tele elkelt. Eelbajtot-
liak 120 dib. si.arvasmarhat, eladtak (>1 et, 
150 drl. lovat, eladlak 40 et, lt>0 drb. sertést, 
eihdiek 114-et és 3 kec>kei, melyből elndtak 
egyel. Az urak esas a sertéseknél estek észre-
vehetően, a Icbli állatok ara tartotta magát. 

A sziiHibalhelyi városi arveresi csarnoxrol 
tzolo hírünk városszerte u legnagyobb ridekló- i 
dest kellelte. Amint mar jeleztük, a csarnok 
hamartbbn megnyílik s amidon ismét ha igo^-
tatjuK, hogy ily csarnok ma kozszuksegletet 
kepez, feiuivju» közousegüriK figyelmet lapunk 
mai számában közzétett hirdele^uiu re, amely a 
légiii.\egesebb tuUnivalói lariahntzza. Részle-
tes fellelelek a fa>ragabzokon jelenuek meg. — 
Érdeklődtünk egyébkent a legutóbb lefolytatott 
g jőn vaiubi arveiesi csarnok árverésének ered-1 
menye iiánl. lijCr lakosságú kórulbeiül 125 
iniiuo K értékű tárgyit bocsaj tolt árverésre. 
\ oll olt szobabútor, arany es ezüst tárgy, fest-
mény, lureií.kaü, disziLÜ- és kézimunku, ruha, 
perzbaszőnyeg, cipő, ékszer, varrógép, régi por 
cellán és uvtg sto., szovai öss-e-vissza, minden-
tele hasznos dolog, mintegy 900 cikk. — Nem 
tudjuk meg milyen lesz u vasárcsarnok altat 
rondezett e.ső arvere» sikere, de erősen hisszük, 
hogy az, ami a városi tanácsot akkor vezette,1 

amikor a csarnokot felállította, s ami csakis az 
lehetett, hogy megkímélve az sladni kenysze-
ÍÜII polgárság — bui indokolaliaii de érthető 
— szégyenkezését, megköunyilse az eladást s 
azt Ktelvezőbbé legye a felre nézve, — vissz-
hangra talál a l akossag másik, gondinentes ré-
szeben, amelyik a győriekbe/, hasonloan sokat 
es szívesen vásárol. 

A v i i o y h i i u Lubinszky gyermekek amerikai 
útjuk megkezdese elölt a szombathelyi, körmendi 
sunari, soproni, gyön stb. nagysikerű vendég-
játékuk közben Kőszegié is ellátogatnak és e 
ho 2'J-én, kedden este a Mulató nagytermében 
u.uialjak be bamulatos tehetségüket a színjáték 
leren. Bővebbet a fairagaszok. 

Tizenegy tojabcsempeszt egy csapatban 
csípte ^ el a vámőrök e heten. Mind nemescsőjak 
voltak. A rendőrbiró a 7 fiatalkorút dorgálásra, 
a 4 nugykoiut fejenként 20—20.U00 korona pénz-
bírságra ilel le. 

3 
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D M. C harisnyák é> zoknik rautaron. — 
Klönvük, hogy sajátjukból kij m'hau>k. Feje 
lé<e<"et elvállal Filipo Oszkár k ö t ö t t á r u 
g y á r a Szombathely. 

A Pesti Tőzsde legújabb szátna vezető ol-
dalon hozza É'.ter Antal cikkét az aranymórleg 
ről. Azonkívül több vállalatról irt cikkek, rtru 
és autótózsde, vidéki hitelélet és gazdag hirro 
vat egészíti ki a lapot. K^yes szám ára 5000 K 
Kapható Rónai Frigyes ujságeláru^itó üzletiben 
Kőszegen. 

A vasgyaros tel jes szövega, a magyar szer 
zők készülő uj darabjai, Szamosi Elza regénye, 
Ár vácska kirándult a zöldbe, intervju Keleti 
Juliskával, Harmath Imre vicclapja, Erdős René 
lelki utmutatój'i, a Korzó szépe, Valentiné nap 
lója, Abbáziái riport, sportszenzációk, autó, di-
vat, kotta a Színházi élet uj számában, melynek 
ára 801)0 korona. Kapható Rónai Frigyes ujság-
elárusitó üzletében Kőszegen. 

N 1* O U T 
A Szombathelyi SE Kőszegen. 

Ma délután 1 ,6 órai kezdettel ismét érde-
kes és nivós mérkőzés fog lezajlani a sporttéren, 
a Szombathelyi SE játszik barátságos mérkőzést 
a Kőszegi SE-vel. Az SzSt előkelő helyet tölt 
be az I. osztályban és az utóbb elért sikerei fő-
városi csapatok ellen bizonyítja legjobban, hogy 
a csapat reászolgált megérdemelt jó hírnevére. 
Tagjai között találunk többszörös válogatott já-
tékosokat, mint Porpáczy, Kiss, Horváth, Bass, 
Döbrentey és Hoffmann, de a többiek is mind 
jó játékosok. Az SzSf: komplett első csapatával 
jön Kőszegre s igy sportkedvelő közönségünk-
nek alkal na lesz egy szép mérkőzésben gyönyör-
ködni A KSE a következő csapattal veszi fel a 
küzdelmet: Spindlbauer, Meskó —Nóvák ILPoj-
desz—Riegler—Schwarz, Szova —Nóvák I — Háni 
—Schreiner— Wáchter. — A mérkőzés után, esti I 
8 órai kezdettel pedig a Trattner-féle sörkertben | 
lesz a KSE nagyszabású nyári táncmulatsága, 
mely hajnali -1 óráig tart. 

A KSE résztvesz a Batthyány-serlegért 

folyó küzdelmekben. 

A Batthyány-serleg intézőbizottsága szerdán 
tartotta alakuló gyűlését Körmenden Laczy Lajos 
ker. kiküldött elnöklete alatt. A gyűlés főtárgya 
a sorsolás volt. A serlegért folyó küzdelmekben 
a következő csapatok neveztek be: Körmendi 
TK. Körmendi Ifjak, Kőszegi SE. Celldömölki SE, 
CTSE, Vasvári SE, Kámoni AC. A megejtett sorso-
lás a következőket eredmenyezte : augusztus 3-án 
Körmendi TK—Kőszegi SE Körmenden. Kámoni 
AC Celldömölki TSE Szombathely, Celldömölki 
SE Körmendi Ifjak Celldömölkön, Vasvári SE 
erővesztő Az elődöntő mérkőzés augusztus 10-en 
KTK KSE mérkőzés győztese a Vasvári SE-tel, 
KAC-CTSE mérkőzés győztese a CSE—Körmendi 
Ifjak mérkőzés győztesével A döntömérkőzés 
augusztus 20-án lesz Körmenden. 

A serleg a KTK tulajdonában marad cs az 
érte küzdő csapatok győztese egy évig a „Batt-
hyány-serleg védője" címet viselheti. 

A KSE úszószakosztálya ezúton hívja fel 
azokat, akik kedvezményes tréningjegyre igényt 
tartanak, legkésőbb f. évi julius 29-ig, kedden 
délig jelentkezzenek a jegy átvételére, melynek 
ára 20,00<l korona, Rónai Frigyes intézőnél, mert 
az ezután jelentkezők már elesnek a kedvezmé-
nyes jegytől. 

Cséplést 
házaknál escséplőtelepemen 

elvállalok Kendik Ernő V 1 Y U 1 1 U 1 W 1 V K i r á l y - u t 78 sz. 

Kiadó lakások! 
B e l v á r o s i hazban, azonnal beköltözhető 

egy-, kettő- és háromszobás lakások 
három evi lakbér előzetes lefizetése elle-

nében kiadók. — Cim a kiadóhivatalban. 

Mit <1 olvan zamatos a kaveja, Édesen ? 

Egyszerű, csak UHU-kávéval van főzve. 

Budapesti valuta-árfolyamok: 

Budapest 0.0069 0 0 

I aranykorona 16.335 pap í rkorona . 

Kont Sterling 348.5'X) K. 
Schw. frank 145.000 „ 
Líra 8470 . 
Dinár 920 „ 
100 osztrák K 112.04 

H i v a t a l o s g a b o n a a r a k : dunántuli buza 

410.000 — K. Rozs 350.000 K. Takarmányárpa 

886.000 K. Sőrirpa ;!40000 K. Zii> 383.000 K 

Kukorica 360.000 K. Korpa 240.000 K. 

Dolli- 80650 K 
Francia frank 4040 „ 
Sokol 2876* — 
Lei 345.— 
100 Márka — 

220 voltos egyenáramú 

= áramszámlálókat -
j u t á n yo s áron szállít 

Kendik Ernő 
villanyszerelési vállalkozó. 

Azonnal szállít vegyes 

fenyő d q t dorong tűzifát 
ab magvar határállomás wa^gononként 

2,020.000 osztr. kor.-ért 

Cukrászüzletátvétel. 
Értesítem a n. é. közönséget, h-»gv a 

Király-ut 5 szám alatt levő Brzusztovich-féle 
cukrászdát átvettem és ott rgv a nni kor igé-

nyeinek minden tekintetben megfelelő 

cukorka-és virágkereskedést 
nyitottam, hol nagy választékban raktáron tar-
tom H legfinomabb minőségű cukorkákat, bon- Dörfl, Post Steinberg (Burgenland), 
bonokat és csokoládét. Dus választék mind<»n-

az 

Esterházy Hgi. Hitbizomány Erdogondnoksaga 

nemű élő virágokban; elvállalok megrendelése 
k»'t alkalmi csokrokra, koszorúkra, névnapi ko-
sarakra; állandó raktár menyasszonyi fátyolok 
és mirtuskoszorukHrin. Amennyiben fótörekvé 
sem odairányul, h.»gy m. t vevőimet a legelö-
zékenyebb és lepjutányosabh kiszolgálásban 
részesítsem, ezúton kérem H n. é. közönség jó-
indulatú pártfogását. Telje* tisztelettel 

Milosits Gyula. 

Elköltözés vegett aug, 3-án. vasárnap d,u, 2 o. 
Kelcz-Adelffy-utca 1 alatt eladásra kerül: 

bútor, konyhaberendezés, 
edény, ruha, kép stb. stb. 

É R T E S Í T É S 
Mindazok, kik Mnitz .János kosárfo- i 
nóhoz szitákat adt \k 1»» j>ivi:ás végett, • 
forduljanak Püsky Gyula cukrászüz-, 
letébe, (Király ut) hol a kész s/.iták 
átvehetők. 

I ^ l e k í r o I t i o M k o p 
H ^ a „ M " » p t ó " naaytermében 

l 
illó (' 

nagyte rmében 
i.'tön i krrt l i Ivioc^tii'ii 

Műsor : Ma vasárnap , ju l ius 27-én 

A TITOK 
Pierre Wolf világhírű színjátéka filmen ö felvonás-

ban Játszák a „Comédie Francaise" tagjai. 

MGauniont"-hiradó. 

Műsor Kedd. ju l ius 29-én 

A v i l á g h í r ű 

g y e r m e k e k vendég j á t éka 
Nem film ! Nem szkeccs ! 

Rendes szinházi előadás ! 

! VESZEK 

Füszerüzletberendezés 
eladó. Cim a kiadóhivatalban. 

a n. é. közönséget és üzletfeleimet, hogy 

kárpitosműhelyemet 
az iniczet-utcából a Táblaház-utca 7 

szám alá iá Mulató mellett) helyeztem át. 

Tisztelettel Wágner Ágoston 
kárpitos és díszítő, Kőszeg. 

Kossuth Lajos-
utca 8. alatt: 

BÚTORT: (MAJLÁTH ANDRÁSNÉ) 
szekrényekeV a--tatokat, székeket, 

ágyakat konyhaherendezéseket, háló-
szoba- es ebédlőberendezeseket, min-

denemu bútorokat a legmagasabb áron. 
R U H A N E M Ű E K E T : 

férfiöltönyöket, alsóruhákat, férfi- és 
női fehérneműd et, szoknyákat blúzo-

kat, i i kabátokat, cipőket, kalapokat, 
szőnyegeket, ágynemüeket és paplanokat. 

Mindennemű konyhai- és díszedényeket, AlvAnyokat v « « e k 

Z S 0 L D 0 5 T R M N T É Z E T 
a leg jobban készit elő magánv i z sg ák r a . 

Budapest , VII. kerület Dohány-utca 84. szám 
Telefon J ó w e f 124-47. 

A L G E B R A és G E O M E T R I A 
a közép isko lák te l jes tananyaga , egyszerű nyel-
vezettel, bő magyaráza tokka l megrendelhető . 

ÖSSZEFOGLALÓ T A N K Ö N Y V 
a középiskola négy a lsó osz tá lyának tananya-

ga két kötetben mngrende lhető . 

Nyomatott Hónai Frigyes konyvnyo adájában Kőszegen. 
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