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ELŐFIZETÉSI ÁR egynegyed évre: 

Helyben házhoz szállítva 16000 korona. 

Vidékre póstán 22000 korona. 

Külföldre egy évre 3 dollár (50 szokol). 

Megjelenik minden vasárnap. 
Felelős szerkesztő és k iadó ; Rónai Frigyes. 

SzerkosztCség és kiadóhivatal: Kőszeg, Várkör 39. sz. 
Tele t 'o n-N«á ni 23. 

iT^flííér lora 2000 kcrjna. 

Hirdotéuk milimétersoronkánt 500 R. 

izdmitatrak. 

hazaszeretet ós áldozatkészség. 
Elvesztett határainkat, a történelmi Magyar-

országot jelszavakkal visszaszerezni nem lehet. 
Ha figyelemmel kisérjük a napi politika esemé-
nyeit, lehetetlen észre nem vennünk, hogy — 
különösen az utóbbi idők zűrzavarában — a tör-
ténelmi Magyarország eszmeje, az ország integri-
tásának visszaszerzésére irányuló törekvés egyre 
halványul, sekélyesedik a pártharcok meddő szó-
csatái közt. A puffogó frázisok szélmalmában 
felőrlődik a jó szándék, a komoly törekvés, mely 
a nemzet szomorú jelenjéből kivezető utat ke-
resne egy szebb jövendőbe Az égő ház lakói 
egymással verekednek ahelyett, hogy együttes 
erővel igyekeznének oltani a tüzet. Pedig ennek 
az országnak tartó gerendáit, eresztékeit fenye-
getik már a lángok, melyeket a gyűlölet szelével 
élesztgetnek az egymásra agyarkodók. S akik az 
égő házban egymással viaskodnak, nem látják 
vagy nem akarják látni, hogy tul a trianoni ár-
kokon kárörvendő ellenségeink figyelik a nemzet 
kebelében duló viszálykodásokat s azokból ko-
vácsolnak tőkét maguknak ellenünk. 

Minden becsületes magyar lélekben fájdal-
mas érzéseket támaszt az a megállapítás, hogy a 
társadalom nagyobbik fele egyre közömbösebb 
kezd lenni a nemzet igazi céljai iránt. Vagy csüg-
gedten, fásultan beletörődnek az áldatlan, nyo-
mortermő mai magyar sorsba, vagy örülnek a 
rendkívüli, nyugvópontra jutni nem tudó viszo-
nyoknak, melyek között ezrek verejtékén, vérén, 
szenvedésein át korlátlan lehetőségek nyílnak a 
tisztességtelen anyagi gyarapodásra. 

A nemzet számban talán kisebbik fele: az 
igazi magyarok, az erőslelküek, a reménykedők, 
a küzdelemre készek tábora ez, amely dolgozik 
a magyar Holnapért, hisz a nemzet feltámadásá-
ban és áldoz annak diadaláért. 

A nemzetnek ezt a felét, mely lélekben az 
egész nemzetet jelenti, tartja együtt, szervezi, 
erősíti, edzi és képezi a szebb magyar jövendő 
harcosaivá a Magyar Nemzeti Szövetség. 

Kőszeg osztrák követelések ellen 1642-ben, 
(Eddig nem közlött adatok nyomán.) 

Kőszeg város tiltakozása a túlzott osztrák 
követelések ellen annál figyelemreméltóbb, mi-
vel tiltakozásának idején még Ausztriához tnr 
tozott és oly időszakban történt a „vető" beje-
lentése, midőn az osztrák kincstárnak pénz-
szekrényei a végtelenségig nyúló háborúk foly 
tán teljesen kiürültek. Ertem a 30 éves háborút 
mely tengernyi nyomorúságot zúdított az em-
beriségre. 

A gyakori verbuválások a hasznos mun-
kától vonták el a fiatal erőket. A városi jegy 
zőkönyvek — eltekintve a kisebb verbulások-
tól — két nagyobb verbulásról tesznek említést. 
Heinderer Pál nevü hadnagy az Tnomagni Fe 
renc császári haditanácsos ezrede részére 1643 
április hó közepén 3C0 gyalogosnak verbuvá 
lására mutatott be pátenst. A városi tanács 
nem tagadhatta meg a verbuválást, hanem a 
szolgálati viszonyban levő cseléd nem csapha 
tott fel katonának. Rá következő évben 1644 
ben valami Mistelbacber Gáspár kapitány is-
mét 80 embert kivánt verbuválni. Ebből az 
esetből a város már casust csinált és még Zu-
estonberg az akkori hatalmas kancellárhoz is 
eljárt deputáoióba. Ha a város Zuestenbergnél 
nem is tudott eredményt elérni, de azért Mis-
telbucher kapitánynak sem sikerült a kivánt 

Szerte a hazában mindenütt ott vannak ma 
már a Magyar Nemzeti Szövetségnek a nemzeti 
célokért munkára, harcra kész csapatai, akik ma 
tűrnek, remélnek, bizakodnak és dolgoznak egy 
boldogabb Holnapért. 

Azok az anyagi erők, melyek múlhatatlanul 
szükségesek arra, hogy a Magyar Nemzeti Szö-
vetség táborát összetartsák s a szervezést lehe-
tővé tegyék a csonka határok között, másrészt 
külföldi tevékenységét biztosítsák, a mai gazda-
sági válságok súlyos idején napról-napra heve-
sebbeknek bizonyulnak. Különösen a külföld fel-
világosítására, az ellenségeink részéről nemze-
tünkre szórt rágalmak megcáfolására irányuló 
tevékenység az, mely csak ,súlyos anyagi terhek 
árán oldható meg. A Magyar Nemzeti Szövetség 
anyagi erejét tisztán a társadalom áldozatkészsé-
géből, tagdijaiból s a nemzeti célokat támogatók 
adományaiból meríti. Szükségtelen indokolni, 
hogy öt esztendővel ezelőtt, a Szövetség meg-
alakulásának idején megállapított tagdijak összege 
ma már oly csekély, hogy a szükséges kiadások 
egy elenyésző hányadát sem képes fedezni. A 
legutóbbi közgyűlés elhatározta tehát, hogy a 
tagdijakat a mai viszonyoknak megfelelőleg szá-
mítja s az alapító tagság diját egyszer s minden-
korra 100 aranykoronában, a rendes tagdijat 3, 
a pártoló tagét pedig 2 ; ranykoronában állapítja 
meg 15.000-szeres szorzószám alapján. 

Nagy erőfeszítés, sok és nehéz munka vár 
a Magyar Nemzeti Szövetségre, mig az a céi, 
melynek megvalósítását feladatául tűzte maga elé 
valósággá válik, mig a jobb belátás és igazság-
érzet meggyőzi a világ sorsának intézőit a ma-
gyar nemzetre mért igazságtalanságról. A Magyar 
Nemzeti Szövetségnek lankadatlanul kell dolgoz-
nia ennek a jobb belátásnak és igazságérzésnek 
feltámasztásán, de küzdelme csak akkor lehet 
sikeres, ha minden becsületes magyar szilárd 
akarata, őszinte megertése és áldozatkészsége 
támogatására siet a Magyar Nemzeti Szövetség-
nek a történelmi Magyarország visszaszerzéséért 
folytatott munkájában. 

K) embert a császár számára megnyerni. Volt 
reá gondja a városnak. 

A bekvártélyo/.ások ; u^y a bekvártélyozott 
mint a megszökött katonáknak a garázdálko-
dásai, rablásai erős próbára tették a polgárság-
nak türelmét; a különfé e címek alatt követelt 
contributio pedig a polgárságnak éloterejét 
emésztette. 

Tehetetlenül vergődött az időben városunk 
külömbözö terheknek súlya alatt. Tehetetlensé-
gében egyebet nem tehetett, minthogy a bécsi 
hatalomtól kíméletet kívánjon. Azon időszak 
azonban nem volt alkalmas kíméletnek tanúsí-
tásán). Nem is kimélte. A bécsi hatalom log-| 
feljebb oly ügyekben engedett, vagy mutatott 
jóakaratot, melyek hatalmi sphéráját nem érin-
tették, és áldozatba neui kerültek. Ii<y magya-
rázható, hogy e város Magyarországhoz való 
visszakeblezése után még a magyar királyok-
tól adományozott kiváltságoknak és kamarai — 
szak. kir. városnak elismeréseért is 250C0 frt. 
s 1300 akó bort — akkori időben óriási összeget 
— tartozott megfizetni — a császári pénztárba.! 
Utolsó alkalom. 

De a bécsi hatalom más áldozatokat is 
követelt a kőszegiektől, kiknek lelki állapotá-
ban hirtelen bekövetkezett a fordulat, a reakció, 
mely derék elődeinket a jogtalan ausztriai kö-
vetelések ellen határozott állásfoglalásra sar-
kalta és oly válaszra kényszeritette, milyenre 

I g j M u á m á ra 9000 korona. 

Magyar mérnökök, magyar repülök. 
Az utolsó félszázadban friss hajtás szökött 

sárba a magyar intelligencia termőfáján: az uj 
magyar mérnökgeneráció. 

Jogász nemzet vagyunk, szeretjük a hímes 
szavak virányait és ezek a mérnökök hall<;atv* 
dolgoztak. Alig vettük észre őkei. Pedig ami 
igazán építés volt a legutóbbi évtizedekben, rizt 
jórészt ezek a konok hallgatók mivelték. 

Falvak helyén városokat építettek, élén t^y 
minden izében modern metropolissal. Gyáraka! 
emeltek, gépeket kovácsoltak, gátakat huztaJc, 
földet csatornáztak, vizet szabályoztak. Alagutakat 
fúrtak, bányákat tártak és kiépítették nagy Ma-
gyarországon közép Európa legfejlettebb vasuii, 
víz és országút hálózatát. A magyar nehézípai 
egyes gyártmányai túlszárnyalták a nagy indusz-
triális államokéit; gazdasági gépeinknek a kelet 
és a szélső kelet volt legjobb vásárlója. A ma-
gyar lisztet nem a magyar buza, de a magyar 
malomipar fejlettsége tette világhíressé. Magyar 
mérnök adott az Erzsébet-híddal uj typust a nid-
épitészetnek. A repülésben és a repülőgépek 
konstrukciójában is magyar mérnökök vezettek, 
de munkájukat derékbe törte Trianon. Repii'őink 
szárnyát kicsavarták és a repülésre alkalmas 
összes nagy motorainkat a szó szoros értelmé-
ben összezúzták Most egy magyar mé.nok ̂ róf 
Torockay kismotoros repülőgéppel fényes ered-
ményeket produkál. Sajnos a magyar közönség 
technikai dolgokban közönyös és egyáltalán nem 
méltányolja a kismotoros repülés jelentőségét. A 
kismotoros repülőgép egy olyan uj typust jelent, 
mely a mai gépeknél hasonlíthatatlanul olc.'ób.), 
az üzem kezelését egészen leegyszerűsít', a ben-
zinfogyasztást legkisebbre redukálja és az egész 
üzemet olyan olcsóvá teszi, (egy angol mérnök 
20 silling ára benzinnel repülte át a csatornát), 
hogy a kismotoros gép problémájának megoldá-
sával a repülés máról-holnapra a mi tdennapi 
élet házi szükségletévé válik, mellyel megváltozik 
az egyén élete és az egész világ arcu'ata. Bol-
dogabb országokban ezt jól tudják, ezért táno-

az alázatos szolgálathoz szokott bécsi hatalom 
alig számított. 

1042. évi juIius hó 19 én történt, hogy 
Plucmaner György adószedő és a hátralékod-
nak biztosától (Kestanten Coromissár) extra Kül-
dönc utján Bécsből egy irat érkezett azon tar-
talommal, hosry ő felségének alsóausztriai kor-
mányzata (Landsehaft) minden 15 ik ház u \n 
három hónapra ei*y gyalogosnak kiUliiását 
engedélyezte, de csak ausztriai belszolgálatra. 
S miután Kőszeg városnak 342 háza van, állít-
son a város lalprn puskával ós pasztalierrel 
(szij) valamint gyutaccsal felszerelt ós mind-
egyik havi 6 forint zsolddal ellátott 22—23 eiQ-
bert és szállítsa Bécsújhelyre külömbeni ország 
fejedelmi (landesfürstliche) büntetésnek terhe 
mellett. Továbbá fizessen bt a város u^yancs-ik 
az alsóausztriai kormányzatnak elhatározása 
folytán minden kémény utá l egy forintot, — 
Lőrinc napjáig. 

A város ezen iratnak vétele után azonnal 
vagyis julius hó 20-án Bilog Márton (külső 
tanácsos volt) Bécsbe küldötte. S miután az 
időben vámjogi kérdésben Nováky János kft-
szegi deputátus ép Béosben tartózkodott, meg-
bízták Balog Mártont, hogy Pluemaner iratával 
menjenek mindketten Doctor Otterstedthez 
(procator volt) és kérjenek tőle tanácsot. Plue-
manertiek pedig jelentsék ki, hogy az osztrák 
követeléseket visszautasítják, mivel Kőszeg vá-



2. Kbűzeit és Vidéke. 
1924. november 16. 

gatják állam és társadalom, tartja számon a sajtó 
és figyelik milliók e kísérletek minden szárny-
rebbenését. A mi kismotor szerkesztőink röviddel 
ezelőtt kezdtek kísérleteiket. Kinevettek őket. 
Rövid idő multán azonban egy olyan kismotort 
sikerült szerkesz.eniiik, mely a világ összes ha-
sonló gyártmányai között legjobban közelíti meg 
az ideális kismotor typusát: a legkisebb erő, leg-
kisebb ürta.talom és a legnagyobb teljesítőképes-
séget. A külföldi motorok csak kétszeres erővel 
es üiméitek nagysággal tudják a magyar ered-
menyeket elemi. 

Micsoda bit, a hivatásnak micsoda boldog 
szerelme kellett az elért eredményekhez, csak az 
tudja igazán, ki ismeri mostoha repülőviszonya-
inkat. Az a gép, mely most az eddigieket tul-
S7árn>a!ó magasságban kering a dércsipett rákosi 
mezi k felett: a magjar erő, tudás és élniakarás 
szimbóluma. Nem szabad, hogy két szálló szár-
nyát cgv elszegényedett nemzet, ezeregy bajában 
elíásult ' társadalom dermesztő közönye elsor-
vassza. Annak a magyar pilótának, ki kemény 
öklével a g ip kormányát magasságoknak viszi, 
éreznie kell, hogy egy nemzet imádsága segíti a 
csillagok fele. 

H I B D E . T M É N Y E K . 
8127- 1924. sz. Közhírré teszem, begy a 

szombathelyi kir. erdőtelügyelőség 1517—llJ23. 
1249— 924. száD u átiratában a gazdaközönseg 
részére ecgcdélyezett árkohtan, utakon és nyi-
ladékokén frjüjtbetö csaíitmenr.yiséget kiadom. 
CsalitulPlványok f. hó 15—10 napján délelőtt 
b—11 é";.ig osztatnak ki. Minden utalvánnyal 
renüelkeiö egjén tartozik a kezelő erdCőrnél, 
illetve az ezáltal kirendelt hatósági közegeknél 
jelentkezni, aki ezt meg m m teszi azt a leg-
szigorúbb erdei kihógasi eljáiás alá vor.om, akár 
van utalványa, aktr nitc®. Oalitutalványok 
november 25. napjával bezárólag lejártnak te-
kintetnek. 

Junibrits Lajos polgáimtster. 

Ipartestületi közlemények. 

Ltesitem a borbéiy- és fodrásíokat, hogy 
Kőszeg város tanácsa 8120—924. számú hata-
rozataval a vasárnapi n unkaszunetet a borbély-
ipHira nézve felfüggesztette, ennek folytán a 
borbélyüzletek vasárnap is, déíi 12 óráig nyitva 
tarthatók s az ipar folytatható. 

A borbély, pék, kalapos, órás, s/abó, ci-
pész, szíjgyártó stb. s mindazon iparosok érde-
lében, akiknek műhelyük vagy üzletük az utcára 
n y i l i k , f. hó 17-éi , hétfőn este Vjö órakor a 
záróra tárgyában az ipartestületben tagértekez-
letet taitok, melyre az érdekelt tagokat meg-
h ív OU1. Dömötör üyu l n ipartestületi elnök. 

Í j I p ü l e U ' k , v i l l á k 
tervezését és felf'pitését,átalakí-
tásokat és renoválásokat, vala 
mint tervek és árajánlatok ki-

dolgozását elvállal 

Csánits Sándor epitesi vallaikozó 
Kőszeg, Király-ut 17. szám. 

ros szabadalmait nem Ausztriától kapta és még 
borait sem szabad Ausztriába beszállítani, így 
tehát az osztrákokká! egyenlő terheket sem 
viselhet. 

Balog Márton Bócsből visszaérkezve, jul. 
23 án a városi tanácsnak büsi'ámolt. Referált, 
bo^y az instrukcióhoz hiven ugy I)r. Otterstedt 
mint Fluemanernél Nováky val együtt eljárt. 
Utóbbinál azt kérdezte, kinek rendeletére bo 
(vátotta a városhoz intézett iratot. A ^Vicdom" 
ur parancsára, viUaszolt Pluemaner. E választ 
el nem hivén, (nicht geglaubt) Balog kérte a 
„Yicdom" parancsának elömutatását, mert a 
város negyvenéves restanciával nem tartozik. 
A város soha el nem ismerte ezen osztrák kö-
veteléseket s mindig tiltakozott az osztrákok 
kai egyenlő elbánás ellen — kiváltságai alap 
ján. Azért sem ő, sem „Yicdom" ur u várostól 
mit sem követeibet. Annak utána ismét dr. ü t 
terstidthez mentek őt megkérdezni, mit csele-
kedjenek ? Miután azt mondta, hogy a „Yicdum* 
nem szorgalmazza, a város is hallgasson, — 
BécsbOl hazautaztak. Folytatjuk. 

H Í R E K . 
Ottó órókös király születésnapja alkalmá-

ból november 20 án, csütörtökön d. e. 9 órakor 
a Jétus Szive templ< mában istentisztelet lesz. 

Kincs István apátplébános ünntplese. A katb. 
hitközség közgyűlésével kapcsolatosan Náhrer 
Mátyás hitközségi elnök meleg szavakban üdvö 
zölte Kincs István apátplebánost 25 éves ple-
bánosi jubileuma alkalmából. Az elnök szép 
beszéd kíséretében méltatta Kincs István érde-
meit és biztosította őt a hitközség bizalmáról 
és odaudó támogatásáról, majd Jumbrits Lajos 
polgármester — ugyancsak keresetlen szavak-
ban — köszöntötte Kincs Istvánt a város kö-
zönsége nevében, mire Kincs István meghatot-
tan mondott köszönetet a felhangzott üdvözlé-
sekért, kit a nagyszámban egybegyűlt hitköz-
ségi tagok lelkesen ünnepeltek. 

Tanítói értekezlet. A vasi közép esperes-
ség tanítósága f. hó 13-án, csütörtökön itt Kő-
szegen tartotta őszi tanitéi éitekezletét. Litur-
giái istentisztelet után, melyet Dr. Tirtsch Ger-
gely a templomi karral együU tartott s amelyen 
Fröhlich Józsefné magánéneke megint méltó 
feltűnést keltett, az iskolába vonultak, ahol 
Karner Frigyes mintntanitást végzett. Azután 
volt az ertekezlet. Az elnök Róth Kálmán urai-
ujfalusi tanitó üdvözölte a megjelenteket, de 
kiváltképen a két kőszegi nyugalomba vonult 
tanítót Hammer Gyulát és Marton Károlyt. A 
megjelent tanfelügyelő Lipót Dezső felszólalá-
sában szintén e két tanítóról emlékezett meg 
és ünnepélyesen átnyújtotta a kultuszminiszter 
elismtrő okiratát. í gyes bajos dolgaik meg-
beszélése és néhány előüdás után úgymint a 
tanítók házáról és a nyugdíjügyről, a Trattner-
féle vendéglőben volt az eléd. A délutáni vo-
nattal mindnyájan hazautaztak. 

Forgalmiadohivatali vizsgálat volt pénteken 
a városnál. A vizsgálatot a pénzügyminisztéri-
umból Csekeő Béla min. tanácsos és Cerman 
Antal osztálytanácsos eszközölte, kiknek kísé-
retében vblt Grineusz György pénzügyigazgató, 
továbbá Szabó Jenő h. pénzügy igazgató is. A 
vizsgálat mindent rendben talált. 

A Polgári Kaszinó uj háznagya A Polgári 
Kaszinó háznagyi tisztségére Drach Henrik 
nyug. alezredes jelöltetett, ki ezen tisztséget el 
is vállalta. 

Tanügyi hir. A m. kir. vallás- és közokta-
tásügyi Miniszter 102 463-YlI l/b.—924. számú 
rendeletével Fojtényi Mária oki. tanítónőt a 
budafoki áll. elemi népiskolához osztotta be 
szolgálattételre. Fenti működését már a hét 
folyamán megkezdte. 

A katholikus kuitureloadasok csütörtöki estje 
nagy közönséget vonzott a főgimnázium dísz-
termébe. Waldraeyer Károly illusztris polgár-
társunk, a volt Osztrák-Magyar Bank nyugal-
mazott vezértitkárhelyetteso tartotta meg elő-
adását a legközérdekübb témáról: a pénzről. 
Amit tőle nagy élvezettel hallottunk, az persze 
nem az volt, nrait előre hirdettek, a pénznek 
legújabb tőzsdés és konjunkturás szélsőségei, 
hanem amit, akik őt ismerik, biztosra vártak, 
egy komoly szakmunkát, a pénz keletkezésének 
és fejlődésének dióhéjba szorított érdekfeszítő 
történetét, a bibliai ezüst pénzektől kezdve a 
mai úgynevezett aranykoronáig. Nagyérdekü 
előadását színessé, poétikussá tette a pénzről 
beleszőtt költői megnyilatkozások egész sorozata 
és bizonyára még tovább is szívesen hallgatták 
volna az ő szép, figyelmet lekötő előadását, ha 
közismert szerénysége nem rövidebbre szabt.i 
volna azt. — Nagy tetszésnyilvánulás után 
Nany Balázs főgimnáziumi igazgató, a kultur-
estélvek elnöke lendületes szavakkal méltatta 
előadó által nyújtott élvezetet, amit a közönség 
lelkes éljenzéssel fogadott. — Csütörtökön, f. h^ 
20-án dr. Szunyogh X . Ferenc tart beszámolót 
a liturgikus hétről. 

A kőszegi rom. kath. hitközség mult vasár-
nap tartotta ezóvi rendes közgyűlését Náhrer 
Mátyás polg. isk. igazgató, hitközségi elnök 
vezetése alatt, melyen a jövő évi költségvetést 
állapították meg, mit az egybegyűlt nagyszámú 
hitközségi tagok egyhangúlag elfogadtak ós 
megállapítottak. 

Katalinbal lesz jövő vasárnap azaz f. hó 
23 án este a Mulató összes termeiben. Bővebbet 
a falragaszok fognak hidetni. 

A Polgári Kaszinó termei megnyílván, szí-
vesen keresik fel a tagok a tágas és kellemes 
helyiségeket. A berendezés ugyan még hiányos, 
de a pótlásra megtörténtek az intézkedések. 
Szerdán a kaszinó vezetősége értekezletet tar-
tott, mely értekezleten a szükséges intézkedé-
sehet vitatták meg. Újból felkéri a vezetőség a 
tagokat, hogy a tagsági dijakat a Kőszegi Ta-
karékpénztárnál levő folyószámlára mielőbb fi-
zessék be és lehetőleg 3 hónapi tagsági dijat. 
Az értekez'et abban is megállapodott, hogy a 
tagsági dijat havi 1 aranykoronában állapítja 
meg és utasítást nyert a vezetőcég arra, hogy 
a tisztikart és a választmányt kiegészítő javas-
latát a legközelebbi k^zgj ülésnek terjessze elő. 

A Tüzoito-egyesület közgyűlése volt mul t 

vasárnap délután. Mint máskor, most is csak 
a működő tagok testülete volt jelen,—a" „civilt" 
egyetlen választmányi tag és a pénztáros kép-
viselte, mert a polgármester, az elnök, az osztrák 
vasúti sztrájk miatt volt akadályozva megjeie-
néseben. Helyette Marton Károly főparancsnok 
elnökölt. Az évi jelentés beszámolt az egylet 
működéséről, szokatlan sok halálesetről és az 
anyagi helyzet nyomorúságáról. A közgyűlés 
ennek enyhítésére a tagsági dijakat aranykoro-
nában állapította meg. Az egylakos kis házak 
után 5<> aranyfillér, a nagyobbak után 1 arany-
korona, az emeletesek után nagyságuk szerint 
2, 3 ós 10 korona. Kőszegi József nyug. rend-
őrkapitány, választmányi tag, az év elején el-
hunyt Wölfel Károly alparancsnokról emlékezett 
meg kegyeletes szavakkal, kiemelvén ennek 
polgári erényeit s főleg mint tűzoltó-bajtárs és 
a tűzoltás es begyakorlás terén hosszú időn át 
teljesített szolgálatairól, amivel példaként állit-
ható a mindenkori utódok elé. Indítványozta 
végül, hogy arcképe az őrtanyan örök emlékűi 
elhelyeztessék, melynek megszerzését magára 
vállalja. A közgyűlés általános helyesléssel fo-
gadta el. Végül tudomásul vette a közgyűlés, 
hogy a testület az eddigi vezetőket ujbol meg-
választotta, melyek után az egyesület elnökéül 
szintén újból és lelkesedéssel Jambrits Lj jos 
polgármester választatott, a régi választmány 
pedig dr. Nagy Ebeling Miklós, dr. Faliét Jó-
zsef és Mayer János uj tagok beválasztásával 
lett kiegészítve. 

Irodalmi est. A mult számunkbam emiitett 
irodalmi est a jövő vasárnap esti 5 órakor lesz 
a leánygimnázium nagytermében mogiartva. 
kikerült erre az alkalomra felkérni Buz i László 
egyetemi tanárt, aki „Nemzetközi poli'ika és 
morál" eimen tart elő.idist. Jón J ikab Ödön 
hírneves költő, aki gazdag irodalmi készl-téből 
fog a közönségnek lelki gyönyörűséget nyúj-
tani ós jön egy neves hegedűművész, aki zenei 
finomságokat ad majd. Érdekes pontja lesz, 
hogy egy helybeli zongoraművésznő fog elő-
ször közönségünknek bemutatkozni. 

Az Urnapi körmenet menethetve megváltozik 
A legutóbb tartott kath. hitközségi közgyűlésen 
Jambrits L íjos polgármester indítványára elha-
tározta a hitközségi közgyűlés, hogy az Urnapi 
körmenetet a jövőben, épen ugy mint a feltá-
madási körmenet a Főtér—Kossuth Lajos utca 
Deák Fereno-utcán át és vissza a Király uton 
tarija meg. ültarhelyekül a Freyberger ház, a 
Varga féle haz, Wurst Kamill és Tangl Adolf 
házai vannak kiszemelve. Az uj körmenet helye 
feltétlenül alkalmasabb a réginél, mert itt az 
aszfalt-úttesten bonyolódik le a menet, mi akár 
esős, akár száraz időben megtartható, mert sem 
a por, sem a sár nem zavarja a körmenet ünne-
pélyeségét és díszét és a nagy tömeg a jelzett 
útvonalon akadály nélkül mozoghat. 

Mikulás estelyt rendez az evangélikus nő-
egyesület december (i án, szombat este a Mulató 
termeiben. Rendkívüli érdekes műsort nyújt ez 
alkalommal a közönségnek és annyi ötletes, 
kedves meglepetést, hogy hangversenynek is, 
tréfás estnek egyaránt élvezetessé fogja tenni. 
Legjobb műkedvelőink fognak benne szerepelni 
és hogy Mikulás meglepetés is lesz, az termé-
szetes, hiszen főleg ezért rendozik ennek napján. 

A sertéshizlalda, melyet Jesztl Antal ven-
déglős a városi téglagyár mellett felépített, el-
készült. A tavaszra körülbelül 160 sertés fog 
oda kerülni, hogy a város zsir ós husszüliségletót 
fedezni segítsék. 

Uj könyvek a Kölcsönkönyvtárba!): Anatole 
Frauce: Balthazár. Courths-Mahler: Boldog 
akarok lenni. 
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1924. november 16. Keszeg és Vidéki? 

Koroknai Mária, Kern Jánosné. Treiber Irma, 
Schmidt Anr.a, Ott Karolin, Yégh Jánosné, 
Scheer Lipótné, Horváth Róza, Kranz Stefánia, 
Müller Franciska, Ki lauí Mariska, Maitz Anna, 
Hüttl György né, Kappel Józsefné, Taár Mária, 
Csőgör Samuné, Horváth Dezsőné, HofTor Emilia, 
özv. Kitter Józsefné, özv. Németh Jánosné és 
Schátzl Hermina, akik valamennyien megállták 
helyüket s megkapják a képesítő bizonyítványt. 

Latásigtn>lók jelentkezzenek! A végzetes 
lakásínség enyhítésére megír ditott országos moz-
galomba immár bekapcsolódott a leglóbb vidéki 
város is, sok ezer hasoréidekü ember szövet-

i kezett egysééis hata'mas táborba, mely szer-
, vezkedtsnek máris n utálkoznak örvendetes ered 
ményei. Yárosunkb. n most indult meg az igény-
lök tervszerű összeírása, miért is felhivatnak 
az éidekeltik, hegy a Kőszegi Bútor és Fa 
ipar R.T. nál, mely az Országos Közérdekű 

j Lakáséi itö Rudi pest VIII., Fhg. Sándor ucca 
'4 sz. részéről a helybeli öfszis üpyek elinté-
zésére megbízást nyert, mielőbb jelentkezni 

1 szivctkfdjenek, f.zorbnn lel etőlrg vasárnapokon 
délelőtt 9—11 óra kczölt. Hegy a sürgősen 

| megir.dilandó építkezéseknek a feldolgozandó 
anyagát bizonyos sorrerdben intézhessék, leg-
elsősorban olyanok jelentkezzenek, akik némi 
tőkével, telekkel rendelkeznek. Az összeírás díj-
mentesen ttrténik. 

A magyar püspöki kar a női divatról. A 
magyar püspöki kar legutóbbi őszi konferenci-
áján foglalkozott a női divat kérdésével is ós a 
következő figyelmeztetés közzétételét határozta 
el: Fájdalommal látjuk, hogy egyébként bu/gó 
katholikus nők nemcsak nyilvános helyeken, 
hanem az Isten házában, a templomban is a 
mai divat szerint hiányos öltözékben jelennek 
meg. Miután az öltözék nemcsak az időjárás 
viszontagságai ellen védi a testet, hanem a 
szemérmességnek is oltalmul szoigál. nagy tisz 
teletlenség a templom szentsége ellen, ha valaki 
ott olyan ruházatban jelenik meg, amely, ahe-
lyett, hogy a testet illendően fedné, ellenkezően 
mély kivágásával, rövid ujjával és átlátszósá-
gával arra a figyelmet még inkább felhívj i. Az 
alkalom komolyságai! a n és sznntségének meg 
nem felelő öltözködés a műveltséggel és jóizlés-
sel is ellenkezik. — Ezért felsőbb utasításra 
szigorúan tiltva van ilyen öltözékben megjelenni 
a templomban legfőképpen pedig a szentségek -
hoz járulni. 

Halaira itbitek az agárdi gyilkost. Pénteken 
délben hirdette ki a székesfehérvári törvény-
szék az Ítéletet a Vajas-gyilkosság ügyébon, 
melyben bűnösnek mondja ki Vajas János első-
rendű vádlottat gyilkosság és rablás bűntetté-
ben, melyet azzal követett el, hogy Dlnnyé- és 
Agárd határában még 1921. november 21 en 
este 7 és 8 óra között Szabó György budapesti 
hentest és mészárost meggyilkolta és elrabolt 
tőle 10 ezer K pénzösszeget. Ezért Vajas Jánost 
kötél általi halálra Ítélte, valamint 10 évi hiva-
talvesztésre. Herczeg József másodrendű vád 
•ottat a vád és következményei alól felmentette 
bizonyítékok hiányában és elrendelte azonnali 
szabadlabra helyezését. A bejelentéseket a bíró-
ság elfogadja és kegyelmi tanáccsá, fog al ikulni. 

Legofcsobb kötöttáru bevásárlási forrás, 
Filipp Oszkár kötöttáru gyárában Szombathely, 
Széli Kálmán ucca 6 

KŐSZEGI BÚTOR-és FAIPAR r.-t. 
KŐSZEG, KIRÁLY-UT 48. s z ám . 

Állandó raktár saját készitesü komplett háló, ebédlő, 
uriszoba cs konyhabútorokból. — Kerti szekek és 
asztalok, szőnyeuszüvószckek. nichkaptárok, mosó-
gépek Cs teknők, egyébb háztartási cikkek a leg-
jutanyosabb árakon. — Megrendelések az éptilet-
berendezési es butorszaktnában a lehető leg-
gyorsabban elsőrendű kivitelben készíttetnek. 

Megtekinthető vásár lás i kényszer nélkül 
reggel 8 órá tó l esti 7 ó r á i g . 

Leszakadt a kórus. Mikesfalván, Csikme-
gyében, a háborúban elrekvirált harangok he-
lyett ujjakat szenteltek fel vasárnap ünnepség 
keretében. Az ünnepi istentisztelet alatt a kó-
rus nem birta a túlterhelést és hatalmas robajjal 
leszakadt. Egy embert holtan húztak ki a ro-
mok alól, 15 pedig súlyosan megsebesült. 

Anyakönyvi kivonat az elmúlt hétről. S z ü -

l e t é s e k : Püsky Lajos—Karner Antónia: Lajos 
ev. ref., Jámbor Margit hajadon: Éva és Margit 
ev. ref., Lakinger Ferenc—Koczor Zsuzs/nna : 
Teréz ág. ev. H á z a s s á g o k : Németh István— 

.Gráf Mária, Pavatits János—Petrákovits Róza. 
Stalléker János—Gabos Gizella. 

Higanyból — arany. Egy newyorki távirat 
Miethe német professzor találmányát, amely 
szerint higanyból aranyat lehet előállítani, egy 

' Shelden nevű amerikai tanárnak állítólag any-
nyira sikerült tökéletesíteni, hogy a találmány 
ezáltal gyakorlati jelentőségre tett szer'. Shel-

! den egy interjúban kijelenti, hogy meg van 
győződve airól, hogy találmánya révén rövid 

| időn belül sikerül annyi aranyat előállítani, 
amivel a németek játszva kifizethetik a jóvá-
tételt. Sheíden véleménye szerint a találmány 
forradalmositani fogja a világ pénzrendészetét. 
A francia akadémia az interjnval kapcsolatban 
szintén nyilatkozik és óva int, ho^y ezt a ki-

I jelentést mindaddig komolyan vegyék, mig 
! Sheiden professzor be nem bizonyítja, hogy 
{a találmánynak valóban gyakorlati jelentősége 
'van. — 

Altalanos drágulás az Egyesült Államokban. 
A Daily Mail jelenti Newyorkból, hogy ott nem 
csak a gabonaárak emelkedését lehet megálla-
pítani, hanem általános áremelést is. A tőzsde 
jelenleg jelentős felvirágzás korszakán megy 
keresztül és a tranzakciók terjedelmében bámu 
latraméltóan növekszenek A hivatalos statisz 
tikák szerint az Egyesült Államok vagyona lí)U 
óta olyan összeggel r v«'k' d-t', mely növekedés 
önmagában körülbelül megfelel Franciaország 
és Anglia nemzeti vagyona összegének. 

l eányvásár Bukarestben. Bukarestből jelen-
ít ik: A Struda Sarindaron lévő Ala itnbra kávé-
házban egészen nyíltan folyik a modern leány-
vásár, amelynek anyaga — tulnyomórészben 
szerencsétlen magyar leányokból rekrutalódik. 
A hatósá^o'-x figyelmét már ismételten felhívták 
az Alharnbráb in folyó aljas üzelmek re, de ered-
ménytelenil, mert >» leányvásár „artistanők*4 

szerződtetésének ürügye al itt foiyik. A kufárok 
nemes ik erdélyi magyar leányokat szerződtetnek 
különféle obskurus romániai vidéki lokálok 
részére, hanem legutóbb is — november ti áa 
— 15 ! udapcsti leányt szállítottak az Alhamb-
rából Konstantinápolybj. 

Amerika az utlevel es vízumkényszer ellen. 
Newyorkból jelentik: Az American Binkers 
Associacion kereskedelmi és tengerészeti bizott-
sága memorandumot terjesztett az Egyesűit 
Államok kormánya elé, amelyben kéri, hogy 
a kormány haladéktalanul kezdjen tárgyaláso-
kat a külföldi kormányokkal az utl 'vél és vízum-
rendszer megszüntetése érdekében, mert ennek 
a rendszernek fentartása költséges és kotnpii-
kált voltánál fogva a kereskedelmet akadályozza. 

Mennyi adot fizet a világ ket leggazdagabb 
embere Newyorkból jelentik : A kormány köz-
zétette a befolyt jövedelmi adók kimutatását, 
amelyből megállapítható, hogy a jövedelem a 
mult pénzügyi évvel szemben ez idén emelke-
dést mutatott. A junius 30-án végződött 1924. 

; pénzügyi évvel szemben ez idén emelkedést 
; mutatott. Összesen 1 841.759 000 dollárt tett ki. 
| Az ifjabb John Rockefeller 7,435.169 dollár jö-
vedelmi adót fizetett egyénileg. A Standard Oil 

, Cornp. mint vállalat külön fizette adóját. Henry 
! Ford 2,467.946 dollár jövedelmi adót fizetett 
személyi jövedelme után, mig a Ford gyarak 
14,449.073 dollár jövedelmi adót fizettek a szö-
vetségi pénztárba. 

B U D A P E S T 
K a l v i n - t é r 1 s z á m 
ALAPÍTTATOTT 1860- BAN. 

Kizárólag első-

rendű minőség-

ben, a legelőnyö-

sebb árakon. — 

Női és férfi ruhaszövetek. Női-, férfi- és gyermekfehérnemiiek. Vászon- és mosóáruk. 

Az uj gözgep működik. A mult vasárnap h i 
posztógyár egy uj gőzgépet helyezett üzembe. | 
A gép. — a budapesti Lang L. gépgyár gyárt- j 
mánya — a legmodernebb technikai vívmányok! 
felhasználásával épült és hos-s2u időre biztosítja; 
az állandóan és rohamosan fejlődő posztógyár j 
nök a szükséges hajtóerőt. Az üzembehelyezés' 
kis ünnepség keretében, a társaság igazgatósá-! 
gának és számos alkalmazottjának jelenlétében 
történt, amelyet Zucker igazgató néhány meleg 
és komoly sióval vezetett be. Ezután Neham 1 

nicr igazgató tiszteletreméltó édesanyja vala 
mint r eje és Zucktr igazgattné a felvirágzott 
kormán)szelephez lépett, azt kinyitotta, mire 
a gép zaj nélkül mrgir.dult. A „keresztelő" 
ulén, midőn a pohf-rak forgó keréken darabokra 
iuzédlak, Zucker igazgató az igazgatóság nevé-
ben a gép szereléséüln részeseknek sikerűit 
munkájukért elismeiését köszönetét fejezte 
ki. E>után a gépről és a jelenlevőkről fény-
képfelvétel készült. 

Csalitot ad ki a varos a városi erdőkből, 
de az engedélyhez képest csakis utakról, nyila-
dékokról és árkokból gyűjthető a csalit, mely-
nek kiadása pénteken kezdődött meg. 

Martonbuctut tart ma táncmulatsággal 
egybekötve Nagypöse, Doroszló és Velem közsé-
gek ifjúsága, 28 án pedig Ludad községe tüz-
oltóegylete tari táucvigalmat. 

Csempeszeten csípték el a csendőrök a 
Hörmarn-le jiásr ál Gábriel Franciska szerda-
helyi lakost, ki Lékán 1,136.000 korona értékű 
textilárut vásárolt saját céljaira és azt beakarta 
csempészni. A cser dőre k az áiut nyugta elle-
nében a bnénal letétbe helyezték, a leányt pe-
dig feljelentették a szombathelyi pénzügy igaz-
gatóságnál. 

Sportolok figyelmet felhívjuk a Trattner-
veiidéglínek íüiött t<kepályájára, mely a téli 
hónapokban is kellemes szórakozást nyújt a 
sportkedvelőknek. A nagyszerűen fűthető teke 
pályában mindenkor kitűnő bor, sor és hideg 
vagy meleg ételek kaphatók. 

Riadalom a Kalvaria uccában. Csütörtökön 
az esti órákban tgy előzetes családi perpatvar 
után Müller János gazdálkodót apósa id Hal-
per Antul és ennek hasonnevű fia a Kálvária-
uccában u*.y megverték, hogy rajta 14 napig 
gyógyuló testi sértéseket okoztak. A feljelentés 
az önbiráskodok ellen megtétetett. 

Egy millió korouara büntette meg a szombat-
helyi m. királyi törvényszék Somogyi Gyula 
zászlóalj küldöncét, ki ez évi május 4 én a 
Jesztl-féle étteremben három revolverlövést adott 
le Hangar József szakaszvezetőre. A büntetés 
elég enyhe természetű 

Olcsóbban lehet lakodalmat üini, névnapot 
tartam, mert a hozzávaló bort most sokkal aía 
csúnyább arou lehet beszerezni u kC&zegi vár 
pincében, mint egy hónappal ezelőtt. Akí 50 
litert vesz legalább, annaK a jelenlegi olcsó 
áiakbol még külön engedményt adunk. Szűk 
ség esetén kölcsönhordó is kapható minden 
nagyságban. Még fizetni sem kell mindjárt, m >rt 
hitelre is kapni. Cgyanott vendéglősök és viszont-
eladók bizományi eladásra is kaphatnak külön 
féle borokat. 

S*akvi*$gak. Az uj ipartorvényben intéz-
kedés van arra nézve, hogy azok az egyének, 
akik valamely ipart hosszabb idő óta folytat-
nak, de szakképzettségüket okmányokkul iga-
zolni nem tudják, ezt a hiányt a törvény élet-
belepésétől számított egy éven belül szakvizsga 
letételével pótolhatják s az ekként nyert bizo 
nyitvány alapjan az iparigazolvány kiadását 
kérhetik. Városunkban f. hó 12 én volt a női-
szabók részére a szakvizsga megtartva; a vizs-
gázó bizottságba a soproni kereskedelmi és ipar-
kamara a szombathelyi ipartestület 4 tagját 
delegálta, mely bizottság előtt a következő 25 
varrónő tett szakvizsgát: Ávár Róza, Szidoly, 
Olga, Molnár Erzsébet, özv. Marovits Fábiánné, 
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238 000 idegen tarlozkodik Csehszlovákia 
területen Pr.Wábó! jelentik : A Pravo L du köz 
lése s/erint h köztársaság területin 238 000 ide-
gen tartózkodik. Ezzel szemben a munka 
néküliek száma 80000. A csak alattvalók ezrei 
külföldön kénytelenek kenyér után Ütni, mig 
a köztársaság területén az idog *uek százezrei 
találnak megélhetést. Az emigránsokat — irja 
a lap — ki kell kéretni mostani meleg fészke 
ikből, hogy helyet adjanak a csehekneí;. A lap 
szerint az emigránsok különösen Szlovenszkó-
ban és Észak Csehországban ve-zik el az ottan 
lakosság elöl a kenyeret. 

* i » o i t T 

Győri ETO -KSE 3:0 1 :0. 
Győrben játszotta le niult vasárnap a KSE utolsó 

bajnoki mérkőzését az ETO csapatával, melyet az ott-
honában játszó ETO csak kemény küzdelem után tudott 
megnyerni a 3 tartalékkal kiá'ló KSE ellen Az első fél-
időben egy meg nem érdemelt 11-esból szerzi meg az 
ETO a vezetést, mit a második félidőben lűtt kei góllal 
3-ra szaporít. — A győri „Dunántuli Sportújság" bizo-
nyára nem nagyon kedvelheti a KSE csapatát, mert kü-
lönben nem ezt irná: „A Kőszegi SE győri bemutatko-
zása igazolta a róla elterjedt híreket. A csapat egyáltalán 
nem üti meg az elsöosztályu nívót. Egyedül Spindlbauer 
kapus az a játékos, aki a/, elsöosztályu csapatban helyet 
kapna, az együttes többi resze agilis erőkből áll, de 
tudásuk meg a jobb másodosztályú csapatok nívóját sem 
üti meg. Azt, hogy ránezve ily hizelgö eredmenyt ért el 
az ETO-val szemben, kizárólag az ETO mai gyenge 
játékának és kapusuk pár szép védésenek köszönheti." 
A „Dunántuli Sportújság" tudósítója bizonyára elfelejtette 
megnézni a mérkőzést, mert ha tényleg maga nézi meg, 
ugy nem lát napvilágot c hasból irt kritika. A 3 tartalék-
kal kiálló KSE-t eg\ olyan nagy csapat, mint az ETO 
csak 3 :o-ra tudjon megverni, ez csak a KSE-re hizelgö, 
mely eredmény már maga megcáfolja a rosszakaratú be-
állítást. A cikkírónak az fáj, hogy a győriek ntm boldo-
gultak a kőszegiekkel és ezt mutatja az eddig elert 
eredmeny is: KSE—DAC 1 : 0 , 0 : 2 , KSE-üyAC 2 1, 
ETO KSE 3 0! Különös magas osztályúak lehetnek a 
győri csapatok, ha a KSE az elért eredmények után alig 
felelne meg „jobb másodosztályúnak". Különben a tavaszi 
szezonban majd el fog dőlni, hogy megfelel-e a csapat | 
a győriek ellen, mert csak akkor d i l cl a kérdés s bi-
zony addig még a KSE is lehet (?!) elsöosztályu csapat. 
— A mérkőzés első felében egyenrangú ellenfelei voltak 
az ETO-nak a kőszegiek, Blazóvich egy győri játékost 
a kapu előtt szabályosan elnyomott, a biró legnagyobb 
csodálkozásra I l-est itél, melyet Nagy góllá erukesitett 
A második felidőben a tartalékok nem birjak végig az 
iramot, mit az ETO Kótay és Nagy révén lőtt gólokkal 
javara billenti a mérkőzés sors*' Mindkét csapatban a 
vedelem volt jo. Faragó nagyon könnyelműen bíráskodott, 
inkább a .hazai" csapatnak kedveskedett. 

Az I. osztályú bajnokság állása nov. 15-én: 

Osztálysorsjáték sorsjegyek 
kaphatok a Kőszegi kereskedelmi Bank R.-T,-nal. 
J ó házból való f.u 

tanoncnak felvétetik 
Ml'SZLI SÁNDOIi kArpitosnu'sternél. 

Házeladás. 
A Király-ut 51c. számú ház egy 

része szabad kézből eladó. 

Bővebbet ugyanott. 

Perfekt magyar gyors-és gépírónő 
kinek a számlázásban gyakorlati van, felvétetik. 

Ajánlatok „ G Y Á R " jeligére a kiadóhivatalba 

í / l e t i é r t e s í t é s . 

Értesítem a n. é. közönséget, hogy 
Kossuth Lajos ucca 8 szam alatt levó 

ó s z e r e s i i z I e t e m b e n 

heti részletfizetés mollett is minden 
féle ruhanemüek, rövid ós hosszú 
férfikabátok, női- és gyermekruhák 
kaphatók. Tisztelettel Saghy Maria 

K é i i f a f í i i 

e l f ogadunk házakná l . Cím megtud-
— hato Schermann István féle vendéglőben. — 
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10 8 2 20 7 18 
9 7 2 — 37 6 16 
9 4 4 1 10 6 12 
9 4 3 2 27 to 11 

10 4 2 4 11 13 10 
10 3 2 5 17 20 8 
s 2 m 3 3 10 14 7 
9 8 1 5 15 21 7 
9 1 4 4 8 24 6 

8 2 1 5 13 18 5 
10 1 — 9 5 41 •> 

Szombathelyi SE 
Szombathel) i AK 
Szombathelyi MÁV 
Győri ETO 
Tatabanyai SC 
Székesfehérvári DVE 
Győri DAC 
Székesfehérvári TC 
Győri AC 
Soproni FAC 
Kőszegi SE 

Az első hely kérdése véglegesen a mai MAV SzAK 
mérkőzés eredményetői függ. Ma a SzAK gyöz. jobb gól-| 
arányával a? SzSE elé kerül, viszont a MÁV is csak1 

győzelemmel tarthatja harmadik helyét biztosan, ha ve- j 
szít, az ETO esetleg megelőzheti. A negyedik helyet az 
ETO szilárdan tartja; az eddig S mérkőzést absolvalt 
DAC legfeljebb csak pontszám tekintetében érheti utói, 
gólarányával az ETO mögött marad. A többi helyeken 
is némi eltolódás várható, csak az utolsó helyet tartja 
biztosan a KSE. 

Budapesti valuta-árfolyamok: 
Budapest 0.0068 00 

1 aranykorona = 17.000 papírkorona. 

Font Sterling 342.000 K, Pollár 74040 K 
Schw. frank 14.2W „ Francia frank 3940 — 
Lira 3204 „ Sokol 2299 — 
Dinár 1057 „ iLei 402.— 
100 osztrák K 105.50 100 Márka — — 

H i v a t a l o s gabonaárak : dunántuli búza 
400 — 52.5K. Rozs 410.000 K. Takarmányárpa 
400.000 K. Sörárpa 480000 K. Zab 380.000 K. 
Kukorica 365.000 K. Korpa 217.000 K. 

U l o i - x s o l t t e n g e r i 

kapható minden mennyiségben 

WURST KAMILL aabonakereskedőnél. 

Varrógépek r é s z l e t f i z e t é s r e 
kaphatok. Helfensdörfer József, Arpad-ter 8. 

t f a k a n u á n y r é t 
600 négyszögöl terjedelemben a 

Kolm-dü lőben szabad kézből 

eladó. Bővebbet a kiadóhivatalban, 

f j i y i k v i i ö l c s ö s - l u c e r n á s 

az Kiohbersr diilfiben 438 réfirvzetöl kiterjedés 
ben, közel a városhoz szabid kézből e l a d ó . 

Bővebbet a kiadóhivatalban. 

GENTRAL MÉRLEGGYÁR rt, 
(EZELŐTT MOCZNIK MÉRLEGGYÁR) 

BUDAPEST 
VI., gróf Z ichy Jenő ucca 44. 

Mindenfajta mérlegekben állandó nagy raktár 
Viszonteladóknak nagy árengedmény. 

Műhely-áthelyezés. 
Tisztelettel értesítem a n. é. közönséget, 

houy kárpitos és diszitö műhelyemet 

Széchenyi György-utca 3. szám alá 

(Frankenberger ház) helyeztem át. 
Kérve továbbra is b. pártfogásukat szol 

gálataikra mindig készen maradok tisztelettel 

Pollák Miksa kárpitos és diszitő 

Kőszeg, Széchenyi György-utca 3. 

Egy kis gazdasági ház 
a Gyöngyös utca 7. szám alatt f. hó 16 án dél-
után 3 ónkor önkéntes árverés utján a legtöbbet 
Ígérőnek el fog adatni. — Uwyancsak önkéntes 
ni verésen lesz eladva ma, vasárnap f. hó 16 án 
délután 3 órakor a Kálvária utca 39. sz. ház is. 

| F I Í Í V E L E J I ! | 

k \ \ Ivei! k m l n h menni u 
Igen előnyösen szerezheti be 

szükségleteit 

L E N G Y E L D E Z S Ő 
uri és női d i v a t ü z 1 e t é b e n 

KŐSZEGEN. 

gT" 

Elsőrendű férfi es nöi szövetekben, 

kabátvelourokban, 
flanell es szövött barchendokban. 
csíkos és schottisch szövetekben, 
vászon, zefír és kanavásznakban 

N a g y v á l a s z t é k 

nöi kötött kabatokban és zsemperekben 
valamint kötött gyermekgarniturákban 

Maradékok o l csó árban! 

• ^ l e k t r o B i o « k o | » 
a „Mula tó " nagytermében 

Műso r : Vasárnap , november 16-án : 

AV P n áHáb Diákregény 5 felvonásban, 
V C I I U l c m a főszerepben R. L u n d t. 

Z iyot to es bósz apa. Burleszk 1 felv. 

Műso r : Csütör tök , november 20-án 

J'accuse (Vádollak). 
Dráma 2 részben, 14 felvonásban, a főszerepben 

SEVERIN MARS. I. rész: 7 felvonásban. 

És a k iséröműsor . 

G r U T H V I L M O S üli"" biriiduitt 

fa-, csont- és diszmüesztergályos-mUhelye 
Szómba''^'; , Kossuth Lajos ucca 10. sz. 
Készít karácsonyi a j ándéknak megfelelő tár-
gyakat , minden e szakmába vágó munkákat úgy-
mint facsillárokat, villamos állólámpat selyem er-
nyővel, virágállványt, függöny-, kotta-, zongora-
széket, hordócsapot, billiarddákót és golyót, kugli-

baLit, külföldi Lignumsanctum-golyót. 

í 
} 
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BÚTORT: (MAJLÁTH ANDRÁSNÉ) 
szekrényeket, asztalokat, székeket, 

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

denemü bútorokat a legolcsóbb áron. 
RUHÁN EMÚEKF. T: 
férfiöltönyökét, alsóruhákat, férfi- és 

női fehérnemüeket, szoknyákat blúzo-
kat, női kabátokat, cipőket, kalapokat, 

szőnyegeket, ágynemüeket és paplanodat. 
^ Mindennemű V xiyhal- és díszedényeket, átványokat veszek 

ÖSSZEFOGLALÓ TAN KÖN Y 
a középiskola alsó 4 osztályának teljes tananyaga 
két kötetben; Algebra és Geometr ia a közép-
iskola teljes tananyaga olyképen feldolgozva, hogy 
tanár nélkül is megtanulható. — Megrendelhetők 

Zsoldos Magán tan fo lyamná l Budapesten 
VII., Dohány-utca 84 

ZSOLDOS MAGÁNTANFOLYAM 
Budapest VII , Dohány-u. 84. Telefon : ]. 124 47. 

előkészít középiskolai magAnvizNgákra, 
érettségire vidékieket la. 

HERCZEG és FODOR 
BUDAPEST, VII. , THÖKŐLY-UT 24. SZAM. 

A Keleti pályaudvar mellett. 

A legolcsóbb bevásárlási forrás. 
Férfi és női szövetek, posztók, vásznak, 
kanavásznak, selymek, mosó és kötöttáruk, 
kész fehérnemüek, ágyteritők, szőnyogek, 
paplanok, függönyök, menyasszonyi kelen-

gyék, stb. stb. 

! ! N a g y v á l a s z t é k b a n ! I 

Nyomatott Rónai Frigyes könyvnyomdájában Kőszegen. 

4 


	Kőszeg, 1924. november hó 16-án
	44. évfolyam 46. szám
	Felelős szerkesztő és kiadó: Rónai Frigyes
	Hazaszeretet és áldozatkészség
	Magyar mérnökök, magyar repülők
	Kőszeg osztrák követelések ellen 1642-ben (Eddig nem közlött adatok nyomán)
	HIRDETMÉNYEK
	Jambrits Lajos polgármester
	Ipartestületi közlemények
	Dömötör Gyula ipartestületi elnök
	HÍREK
	A Polgári Kaszinó új háznagya
	A katolikus kultúrelőadások
	A Polgári Kaszinó termei...
	A Tűzoltó Egyesület közgyűlése
	Az új gőzgép működik
	Anyakönyvi kivonat
	SPORT

