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ELŐFIZETÉSI ÁR egynegyed evre: 

Helyben házhoz szál l í tva 10000 korona, 

Vidékre postán 22000 korona . 

Kül fö ldre egy évre 3 dol lár (50 szokol) . 

M o s j j e l a m k m i n i d e n v a s a r a a p . 

Fel t lós szerkesztő és ktedó : Rouaí Frigyes. 

Szerkesztőség és kiadóhivat>t!: K Ő S Z Ö K , Várkör 33. ez. 
TVIefon-ttzám J J . 

ítShn^r sora 4000 kercaa. 

HIHcrtul milfméícnora.iHor 500 fc, 

iiámUat'Jck. 

Auguszt Imre emlekkövenek leleplszese, 
Igazán kellemes idő kedvezett azon szép 

ünnepségnek, mely az Alsóerdőben játszódott le 
mult vasárnap délután. Auguszt Imre emlékkövét 
leplezte le Kőszeg város képviselőtestülete és ez 
alkalomból a polgármester a helyszínére rend-
kívüli közgyűlést hívott össze, melyen nemcsak 
a képviselőtestület tagjai jelentek meg elég szép 
számban, hanem a város közönségéből is sokan í 
keresték fel az ünnepség színhelyét, mely az; 
Alsóerdő egyik legszebb részletén terül el, hol 
egy nagy rétterületen áll a hatalmas emlékoszlop,1 

körülültetve apró fenyvesekkel és ezalkalomból, 
szépen feldíszítve igazán ünnepélyes képet mutatott, j 

Magáról a közgyűlésről leközöljük a felvett 
jegyzőkönyvet, mi magában véve is érdekes, de 
meg azért is, mert hiszen az Isten szabad ege 
alatt nem igen szoktak városi közgyűléseket tar-1 
tani. Tehát a rendkívüli események, rendkívüli 
helyzetet is teremtenek. Lássuk szószerint a jegyző-
könyvet: „Jegyzőkönyv. Felvétetett Kőszeg szab. 
kir. r. t. város képviselőtestületének 1925. évi 
julius hó 26-án tartott rendkívüli közgyűléséről. 
Jelen vannak: Jambrits Lajos polgármester, dr. 
Nagy Ebeling Miklós gazd. tanácsnok, Jagits Imre 
főjegyző, Mészáros Antal erdőmester, Csapodi 
Kálmán pénztárnok, továbbá Sulyok Ferenc, Tangl 
Adolf, Wurst Kamill, Szow Ferenc, Flamisch 
Gusztáv, Jesztl József, ifj.'Rotli Sándor, id. Koth 
Sándor, Róth Jenő, Stipkovits István, Müller Fe-
renc, E'tner Imre, Wiedemann Bcla, Auguszt János 
és Wurst Jc'xzsef képviselőtestületi tagok. Képvi-
selőtestületi tagok a városháza előtt gyülekeztek 
délután 4 órakor, ahonnan a polgármester veze-
tése alatt a város Alsóerdejében, a helyszínére 
vonultak hosszú kocsisorban, az ülés egyetlen 
tárgyának helyszínén való letárgyalására. Ott a 
helyszínen a kiszállt képviselőtestületet nagyszámú 
érdeklődő közönség, a kőszegi Concordia dalárda 
és Auguszt Imre rokonsága és családja várta. A 
polgármester a rendkívüli közgyűlést, amely rend-
kívüli tárgyánál fogva rendkívüli helyen, a fel-
állított emlékmű előtt tartatik meg, a Hiszekeggyel 

H I R D E T M É N Y E K , 
5112—1925 sz. Felhívom a nyaraló közön-

né ** ós h lakásadók figyelőiét air», bogv nyaraló 
nyar.'.Uei díj etavn 1 aranykoronát tartozik a 
városi pénztárba, a váró történt megérkezé-
sitől s'.amitolt 8 napon belül befizetni. A befi-
zetett dijak szépészeti és turisztikai célodat 
s <Jtfálnak. 

I 

Aranycsinálás. 
Különös varába van az aranynak. Mog 

igézi az ember lelké! oly annyira, hogy bűvös 
hatása alól nem tud többé nzabaduini. Gyönyö 
rüséges szép sárga fenve van, amely soha nem 
változik, sót minél jobban htisznáijak, annál 
szebb, anuál fényesebb. Könnyen dolgozható. 
Aranyat úgyszólván a végtelenségig lehet nyuj • 
1'*ni. Eay hiufzkoronás arannyal egy lovast lo-
vpstól lehet bearanyozni és fénye, csillogása 
méz mindig ugyanaz. Nem árt n^ki nem szá 
razság. sem nedvesség, nincsen oly olleusége, 
amaly megronthatná. Igen disziti az embert. 
Ehhez járul, hogy az arany eléc ritka fém, ami 
értékét csak növeli. Vagy termés állapotban for-
dul elő, amikor kész aranyat találhatni, vagy 
kőzetben, amikor azt ki kell olvasztani. 

Az arany ériékét az ember már igen ko 
rán tanulta megismerni. Az arany volt tulajdon-
képen az első fém, melyot az ember fölhasznált 
és értékelt. Minél régibb kor képét elevenítjük 
meg lelki szemeink előtt, annál innabb meg 
győződhetünk orröl, hogy a/, emberek ismerték 
és szerették nz aranyat. Láttam Londonban a 
Kensington Museumban és Dubl inban az egye-
tem museumában oly arany karpereceket, fűibe 
valókat és más dísztárgyakat., amelyeket a tör-
ténet előtti kor embere készített és annak fe-
lesége hordott. A régi történet azt a különös 

kép.at tá-ja elénk, hogy voltak o!}an korszakok, 
amikor az ember m sg kővel védekezett és kővel 
támadót*, de már arannyal díszítette magát. A 
régi egyip omi «k legősibb kulturdja már ismerte 
az aranyat. A nemrég felfedezett Tutankhamen 
sirja beszélő bizonyítéka annak, ho jy mennyii-e 
ismerték, használták és értékelték az egyptomiuk 
az a'-anyat. Hasonló jelenségei látunk a m n 
mérők és akkádoknál a Tigris éf Eufrates vi-
déktn I* kott legősibb népnél. Legszembetűnőbb 
az arany szerepe az amerikai népeknél. Három-
f-it; kultúrát ismerünk o t t : az actékokét Muxi 
kúban, a mája kuli urát Hondurasban és az 
inkáit Műveltségi állapotát Peruban. Mind a 
három nép nem ismerte se.n a bronzot, s^m a 
vasat, d az aranyat igen. Gyönyörű aranytár 
gya i i voltak. A spanyol királyok madridi kin-
cseskamrájában meg ma is megvannak azok <n 
arany paizsok, kardok, edények, amelyekat 
Kortez, Mix ikó meghódítója Montezuaia mexi 
kói császártól kapott és elrabolt. Van ott egy 
tiszta aranyból készült másfél méter átmérőjű 
kerek, néhány cantiméter vastag koroug, 
amely nz actékok napiárát ábrázolja. A mája 
kulltirának aranyáról és kiváltképeu az inkák 
aranykincseiről legendás képeke: festenek ezon 
országok első hódítói. 

Érdekes, hogy a legrégibb korban az ara-
nyat inkább csak dísznek használták, annak 
csereértékét nem ismerték. Arany pénzeket a 

5354—925. Közhírré teszem, hogy aug. hó 
3 tói 31-ig bezárólag Szombathelyen levente 
oktatók kiképzésére tanfolyam tartatik. Aki ezen 
tanfolyamon r-sszt aknr venni, jelentkezzék ° . ig . 
2 án d. e. 11 ig Városháza 11. sz. szobi jában. 

Ifj. Grasl Gyula szombathelyi* lakós az 
ottani rendőrkapitányság által 102—1923. sz 
alatt kiállított fegyvertartási engedélyit elvesz 
tette. Vasvármegye alispánjának rendelete afap-
ján felhívom a megtalálót, hogy azt nálamadju le. 

legrégibb korban még nem találunk. A régi 
görögök, a róei rómaiak még necn használtak, 
arany pénzt. A császárok korában már van. 
Már akkor a kereskedelem r á j u t arra, bogy a 
bevásárló kereskedő kisebb mennyiségű aranyat 
vihet macával és érette nagy mennyiségű arat 
hozhat haza. Ettől a kortól kezdve az arahy 
használata mindinkább általánossá válik, mert 
hisz előnye miodinkább kiviláglott. 

A görög római kultura bukása után »z 
arabs kuliura virágzott fel. Az ar ibs kereske-15 
nép, az teljes értékben felfogta és értékelte az 
arany kereskedelmi előnyeit. Csakhamar akad 
néhány tudós közöttük, akik először jöttek arra 
a gondolatra, h »gy nem lehetne-e aranyat mes-
terséges uton készíteni. S alig hogy e í?onao»at 
megszületeti, teljes erejükkel nek immte* az 
arabs tudósok az arany készítésének. Mester 
kedésűket arabs nyelven alcheminek nevezték., 
amelyből a che.nia HZÓ a magyar vegytan srnr-
ma/.ott. Az arabs tudósok iparkodása atragadt 
a középkor tudósaira az úgynevezett aichimis-
takra. Főztek, vegyítettek azok laboratóriumaik-
ban, mert az az egy nagy cél lebegett szemeik 
előtt, hogy az arany készítésének módját meg-
találhassák és igy dicsőséget is, meg gazdagságot 
is nyerhessenek. Aranyat ezek a tudósok nem 
tudtak készíteni, de igpn so^ hasznos ós igen 
sok fontos vegyi összetételt találtak fel. Hogy 
cs*k egy-két példU említsek. Schwarz Berch-
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megnyitja — mit megelőzőleg a dalárda énekelt 
igen szépen —, a jegyzőkönyv vezetésére Jagits 
Imre főjegyzőt, a jegyzőkönyv hitelesítésére pe-
dig Auguszt János, Szova Ferenc, Müller Ferenc, 
Róth Jenő és Tangl Adolf képviselőtestületi tago-
kat hívja fel. Utána Jambrits Lajos polgármester 
ünnepi beszédet mondott: bejelentette, hogy a 
város képviselőtestületének 1924. évi október 
14-én tartott rendkívüli közgyűlésében hozott; 
véghatározatnak megfelel, mert az emlékkövet,: 
hivatásának áldozatul esett Auguszt Imre vértanúi 
halálának helyén felállíttatta a következő felirattal:} 
„E helyen lett hivatásának áldozata Auguszt Imre : 

Kőszeg városi képviselő és erdei bizottsági tag 
1914. julius hó 27-én." A polgármester ünnepi 
beszédében méltatta Auguszt Imre önzetlen mun-! 
kálkodását és azt mint követendő polgári erényt. 
állította be. Majd átvette a polgármester az emlék-
művet a város gondozásába és a város közön-
sége nevében hatalmas virágkoszorut helyezett az i 
emlékműre, amely a jövőben is hirdetni fogja a 
polgári kötelességteljesítés mintaképét. A kegye-
letes érzületnek megható megnyilvánulásáért 
Auguszt János mondott köszönetet. Végezetül el-
énekelte ínég a dalárda a magyar Himnuszt, mire 
a polgármester az ünnepségei, illetve a rendkívüli. 
közgyűlést bezárta." így szól a jegyzőkönyv, ami j 
mindent elmond a lelkes kis ünnepségről ésj 
minket csak arra kért fel a polgármester, hogy i 
e helyről mondjunk kltezönetet mindazoknak, kik 
fogatjuk rendelkezésre bocsátásával hozzájárultak ; 
az ünnepély teljességéhez és a kőszegi dalárdá- ! 

nak. ki mindig szívesen áll rendelkezésre, ha az i 
ünnepély fényét emelni kell. 

5113—1925. sz. 1885. évi X X I I I . t.-c. 4 0 ' 
és 142. § ai alapján felhívom azon birtokosokat 
akiknek a Gyöngyös patak mellett birtokuk van, 
hogy a p i t i k tundrában ós part le j tő i ! levő 
összes fákat, bokrokat, nád at stb. és a mederben 
f 'kvő esetlesns vizfílyási akadi lyokat au.'u-utu* 
15 ig ann í l is inkább távolítsuk el, rcnrt a h i-
táridő letelte után a vir>si h i tósá , ' fogja e^en 
munkálatokat a* esetleges mulasztók terhére é* 
sóltség^re vég'ehajUni. G:en hird^tm Vivbsn 
foglalt intézkedések a Gyöngyös m i l o n á r k a 
melletti birtokosokra nem vonatkoznak. 

5561—1925. SÍ. A nem tanköteles i(j*k 
estnevelóse t á r / y i b m alkotott törvény értel-

miben várnsunkbm is megalakul a közi í i n»-
pokbin a Livante Egyesület. A tavaitok kikén• 
z^séhaz, t'.nitásához oktatókra v m sídkség. 
Énért f j lkéreu a tart. tiszteket, altiszteket, érds-
mas'b'j sportked/ehket s á l ta l ábm, kik e'zen 
oktatói állásra m igukban hivatást é-eeuat, ho?y 
legkésőbben augusztus h5 8 ig a hivatalos órAk 
alatt Városháza 10. sz. szobijában j e l e n t k e z -
nek. A leventék oktatása vasár- és ű n a ^ n a -
pokon történik 2—3 ór in át Az oktatónak dí-
jazás is jár : óránkint 1 aranvkoi'ona. ü í i j n 
újból felhívom az érdekeltek figyelmét jeleat-
közésre, rámutatok egyúttal arra, hogy az UJik, 
leventék kiképzése és oktatása hazafi is kpteies-

iség a ama reményemnek 'adok kifejezési, ho^.y 
|e fölhívásom megértő, mí lvea érző m»gyar iel-
! kekro talál s az arra hivatottak szivesan vállal-
koznak hazánk jövő ifjúságának kiképzésé/a. 



I 

55*4 926. sz. Közh í r ré teszem, hoRV az 11>25. é» i 

augusz tus i l akbé rnegyedre lakás s nem üz le the ly ise^eknek 

az 1DI7. évi a l apbé r 30*, f i / e t endö lakbér fe jében, 3 ° , 

ped ig k ö z ü z e m i pót lek c í m c n ; azonfe lü l a t iszta ber 12 5 

• , k incstár i h á zhaszon részesedes fejében a ranykoronában . 

— Üzlethelyiségek után az 1917. évi alapbér 50*, fize-
t e ndő l akbér fe jeben, 3° P ped ig k ö z ü z e m i pótlek cinu 
azon fe lü l a t iaz tabér 125" u k incstár i h a zha s zon re s ze sedé * 

fe jéoen a r anyko ronában . Egy aranykorona 14 5 " O p a p i r -

ko roná t számi t . A bér lők más megá l l a podás h i anyaban 

az esedékes bért augusz tus 5-ig tar toznak a ház tu la jdo-

nosnak megf i ze tn i ; az a bé r l ó a zonban , akire nézve az 

esedekes bérnek egy öss zegben leendő bef izetése nehez-

• f g g e l járna , az esedékes bert 3 egyen lő havi részletek-

ben i " f izetheti . Ten> leges szo lgá la tban á l l ó köza lka lma-

zottak, kik lakbérüket egy összegben kapják, a részlet-
fizetési kedvezmény t igenybe nem vehetik. A részletfizetés 
a közüzemi pótlék s kincstári házhaszonreszesedcsre nem 
terjed ki Részletfizetés eseteben az esedékes bérnek 
egyes havi részletei annak a hónapnak 5. napjáig fize-
tendők, amelyre vonatkoznak és abban az esetben, ha az 
alapbér a 250 aranykoronát meghaladja, a hátralékos rész-
ietek után havonta' 1° „ kamatot is kell fizetni, amely kamat 
szeptember ill október hó 5-eig fizetendő. Az a bérlő 
ki a kincstári házhaszonrészesedést a májusi lakberne-
gyed re tel jesen kif izette, az augusztus i bernegyedre a 

májusban fizetett kincstári házhaszonrészesedes ' ,-rAzét 
az augusztusi lakbérösszegbe beleszámithatja. A háztu-
lajdonosok tartoznak a kincstári házhaszonreszesedést az 
esedekes adótartozásukkal egyetemben augusztus 15-ig 
a város i p énz t á rban bef izetni 

5144—192.">. sz. Közhírré teszem, hogy a soproni 
.erdei iskolaban" az 1925—26. isk evre 10 üres helyre 
pályázat van kiirva. Pályázhat szegenysorsu, vérszegény, 

Íyenge szerveze.ü, gümokorra hajlamos 6- S eves mind-
et ntmbeli gyermekek. A kérelem bélyegtelen kérvénnyel 

Erdei iskola igazgatóságához (Sopronbánlalva, Manninger 
ház) intézendő. A kérelemben fel kell tüntetni a g> ermek 
korát, csaladi es vagyoni körülményeit, orvosi bizonyít-
ványt, elő családtagok egészséfi állapotai feltüntető bi-
zonyítványt Az intézet ingyenes, csak a tápdíj fizetendő. 
Pályazati határidő augusztus 10. 

5585—1925. sz. Közhírré teszem, hogy az alkalma-
zottak kereseti adujának tetelei 19'J5. julius 1-től papir-
kotonában állapíttatott meg. Az erre vonatkozó rendel-! 
kezések a városi adóhivatalban betekinthetök. 

ad. 54«r»0—925. Közhírré teszem, hogy a 
jövőben csak oly egyének léphelik át kerékpáron 
illetve motorkerékpáron a határt, kiknek kerék-
párja a kőszegi fővflmhivatal által hivatalos ólom ] 
zárra! van ellátva és ezt igazoló vámhivatali 
gazolvánnyal rendelkeznek. 

5341—925. Az építkezések előmozdítását i 
célzó intézkedésekről szóló 1925. X V I I I . t. c. és 
a törvény II. fejezetének végrehajtása tárgyában j 
kiadott utasítás életbe lépett s így az adómén-1 
tesség, adókt dvezmény és adómérséklésre vonat-
kozó eljárásra a városi adchivatalban felvilágo-
sítás nyerhetó. 

ad. 3110—925. Közhírré teszem, hogy a m. ' 
kir. államrendőrség kőszegi kapitányságénak 
rendelkezése szerint, vasár- és ünnepnapokon < 
11—12 óra közti időben, országos és hetivásá-
rokon a kirakodás ideje alatt, a Várkörnek a , 
Szentháromság szobrától az apáca zárdáig ter-
jedő szakaszon, a kerékpárosok a gépükről le-1 
^zállva, azt azt úttesten vezetni tartoznak. Ennek 1 

told tudós barát is nz arany készítésének kér 
désével foglalkozott. Ug> okoskodott, hogy sárga 
aran)at csak sárga anyagból készilh ! ,t. Vett 
tehát ként. Ennek a színe azonban nagyon vi 
lágos volt. Hogy azt tompítsa, tett a kénhez 
faszénport. Többet tett hozzá mint kellett volna, 
hegy az igazi szép aranyszint megkaphassa. 
Ezt a mixtumot kezdte gyúrni, átdolgozni. Mi-
kor k í tz volt a gyúrással, megakarta főzni es 
odatette a tűzre. Egyszerre egy irtóztaiót dur-
rant, a mozsár a levegőbe repült. Schwarz 
Beichtoid hanyatt esett. Aranyat nem tudott 
készítet.i, de feltalálta a puskaport. Erős Ágos-
ton szász választó fejedelem, később lengyel 
király udvarában tartott egy «yóg\szerészt, aki 
flzt állította magáról, hegy tud aranyat csinálni. 
Éveken át kotyvasztott ez a jó ember, de ara-
nyai nem tudott készíteni, feltalálta azonban a 
meisseni porcellan anyagát s evvel az ő urának 
egy valóságos aranybányát. 

Az aranycsinálás gondolata egész a 18 ik 
századig kísértett. A 19 ik század azután vég-
kép szakított azzal a gondolattal, hogy aranyat 
mesterséges uton lehetne csinálni. Nem is pró-
bálkozott a'/utan már senki sem az aranycsmá-
lassal. Ámde vegyiismereteink bővülésével ez a 
gondolat ismét felmerült. Kivált azóta, hog) 

a rendelkezésnek be nem tartása rendőri büntető 

jogkövetkezményekkel jár. 

Felhívom mindazon házbirtokosokat, kik 
szezonlakásokat adtak bérbe, hovy az erre vonat-
kozó bevallásokat a városi adóhivatalban nyer 
hető nyomtatványon ugyanott aug. 14 ig annyi-
val is inkább adják be, mert ellenesetben a 
szezonlaká6okra eső adókedvezménytől elesnek. 

j a m b r i t * L a j o s po lgá rmea ie i . 

Ipartestületi közlemények. 

A soproni ált. ipartestület értesítése szerint aují 
20-ára tervezett „Dunántuli Kézműiparos Kongresszus" 
Sopronban már aug. hó 16-án lesz megtartva. A kongresz-
szuson resztvenni óhajtóknak az elszállásolás es etke-
zésre vonatkozó igényüket elére be kell jelenteni Fel-
kérem ennélfogva az eddig már jelentkezett s a még 
jelentkezőket, hogy az erre vonatkozó igényüket kedden, 
ai gusztus 4-én az ipartestületnel jelentsek be. 

D ö m ö t ö r Gyula ipartestületi elnök. 

M I ív K K . 
Jambrits L a j o s polgármester Sopronba uta 

zett, hogy részt vegjen a soproni jubileumi 
iparkiállitáson, melyet Yas-s József miniszter 
elnökhelyettes ma délelőtt 10-koi fog megnyitni. 

Hetvfnedik sziiletesnapjat ünnepelte szük 
családi körben Hamm*-r G j u l a nyug. ev. elemi 
iskolai igazgató, melyre a távollevő családtagok 
is eljöttek. De megtudták mások is a család 
örömünnepét és igy a társadalomból, a tanitvá 
nyok sokaságaból is felkeresték számosan az 
örckifju „hetvenest", sőt az ovodaegylet elnök-
sége küldöttségileg üdvözölte alelnoket és a 
távolból is sok üdvözlő levél jutott hozza. Mi is 
szeretettel üdvözöljük a rózsás arcú, jókedélyü 
,öreg uratu. Ad multos anr.o*! 

A 18-as honvédek bajtars i emléknapja Sop 
ronban. \1 int lapunk május 24 i számában már 
jeleztük a világháborúban dicsőséggel harcolt 
egykori 13,18. 76 és 307 es gyalogezredek emlék-
ünnepét a volt bajtársak augusztus 9 ón Sop-
ronban ünnepélyes keretek között ülik meg. Az 
emlékünnep délelőtt 9 órakor veszi kezdetét, 
amikor is az összesereglett baj'áisak a 18 a6ok 
volt Jaktanyájában gyülekezve kivonulnak a 
bánfalvi katonai temetőbe, ahol koszorút helyez 
nek el a hősök emlékére. Visszatérve a lakta 
nyába tábori mise lesz. Az emlékünnep a soproni 
Kaszinó nagytermében folytatódik, aljol a meg-
nyitó beszédet öopron varos a „Civitas fidelis-
sima" polgármestere dr. Thurner Mihály mondja. 
Ezután következnek az emlékbeszédek. A 13 
ások részéről vitéz Bisó Ödön alezredes, az 5. 
honv. gy. e. heljbeli I I I . zij. parancsnoka; a 
18 ások részéről öibői vitéz Eólbey Thyll Sándor 
táuoruok ; a 70 osok részerői vitéz Kő József 
ezredes es a 307 esek részéről vitéz Parajott 
Sándor őrnagy fog beszédet tartani. Ezután közös 

bebizonyosodott, hogy eg.vik vetryi elemből más 
uj elemet lehet előállítani. Az urániumból elő 
állítottak a héliumot. Más, más elemnél is ai 
került az. S amit a lefolyt évezredet tudósai 
nem tudtak elérni, az sikerült most. Miethe 
berlini egyetemi professor különös készülékkel 
higanyt párologtatott s azt vette észre; hogy a 
quarclámpa ernyőjén valami fekete réteg üle-
pedik le, mihelyt a higanyt párologtatja. Meg 
vizsgálta az újonnan nyert anyagot és megle-
petésére aranyamaigámtMk ismerte fol. Kezdetben 
azt gondolta, hogy a higany nem volt tiszte. 
Vett tehát vegyileg teljesen tiszta higanyt s 
annak a párolgásánál is ugyanazt a jelenséget 
tapatztaha. így bebizonyosodott, hogy lehet hi-
ganyból aranyat készíteni. Ez Miethe prof.;s 
sor nagy lei fedezése. 

De ha most már azt hinnők, hotry aranyat 
könnyű készíteni, nagyon tévednénk. Az igen 
nehez processus. Hozza még igea drága. L)rá 
gáhb a mesterséges arany, mint a természetben 
talált. Elvileg azoLban meg van oldva a kér 
dés s ha a tudománynak sikerül majd olcsó 
előállítási módot találni, akkor duslakodunk 
aranyban. Lehet, hogy eljő ez az idő is. 
Addig azonban csak pupirkoronákkal fizetünk. 
Har volna sok ebből is. Dr . Tirtsch Oergely . 

1925. augusztus 2. 

ebéd lesz, ahol az első felköszöntőt vitéz dr 
Simon Elemér Sopronvármeaye főispánja mondjH 
Az inté7ŐbizoUHág ezu'on is felkéri a bajtársa-
kat az ünnepélyen való részvételre. A rendezi 
bizottság pedig kéri a bajtársakat, hogy rés: 
vételi szándékukat augusztus 5 é i g Janny László 
Sopron eimre jelentsék be, különösen kiemelv 
hogy a jelentkező az ebeden részt óhajt-e ven 
és szállást kiváti e ? Az emlékünnep végével a 
baj'ársak a soproni jubileumi iparkiáliitást t 
kintik meg, mHvre a kiállítás vezetősége áh", 
engedélyezett 50° , os kedvezményes jetryeke % 
laktanyában fogj* a rendezőség pénzügyi bizo • 
sága a jelentkezőknek kiadni. Minden bajtárs 
ezúton szeietettel hívunk meg augusztus 9-éa 
Soproaba! K. 

Hatarmegallapiías illetve határbejárás vo!: 
a mult hétfőn a városi Felsőerdőben, mely-*; 
réhztvettek dr. Nagy-Ebeling Miklcs városi t 
nácsnok, Jagits Imre városi főjegyző, Mészár 
Antal erdömester, Seyboid Kezsö városi fómi 
nok, továbbá Auguszt János és Szova Fere 
képviselőtestületi tagok és a hercegi hitbizomá 
részéről két megbízott erdészeti alkalmazott. 
hatarmegállapilás minden nehézség nélitül meg-
történt, miben különösen Auguszt Jánosnak van 
nbgy érdtine, ki a levéltári adatok alapján érté-
kes adutokai szolgáltatott a határmogallapitás-
hoz. A határ pontjs megállapítására azért vau 
szükség, mert most folynak a kataszteri fölmé-
rési munkálatok. 

A kőszegi ovoda választmánya mult vasár-
nap valasztmanyi ülést tartott és ezen ülésben 
vált meg az ovodai pénztárnoki állástól Lóránt 
Gyula polg. isk. tanár, aki Kőszogről Újpestre 
helyeztetett át. Az ovoda pénztárnoka Kuhn 
János tanító lett. A polgármester meleg szavak-
ban vett bucsut Lóránt Gyulától, ki a polgár-
mester üdvözlését hálás szavakban köszönte meg 

A Kalh. Legen>egy«sülwt 40 eves ubileuma 
Városunk legrégibb egyesületei közé tartozik a 
kath. legényegyesület. 1885-ben alapította Major 
János apatpiebanos. Az országbau alakult legény-
egjesüietek sorában is a legrégebbiek közé tar-
tozik. Az egyesület 40 éves fennáilusát országos 
ünnepseg keretében fogja megülni. Mar ezideig 
is számos egyesület jelentette bo testületi meg-
jelenését nemcsak a csonka ország, de Burgen-
land egyesületei közül is. Az ünnepség fővéd-
nökeineü és védnökeinek díszes névsora emeli 
az ünnepély jelentőséget. A jubileifm augusztus 
9 ón, jövő vasárnap lesz megtartva, meiynek 
részletes prugrammjat falragaszokon tudatják. 

A Concordia dilarda, mint már egyszer kö-
zöltük, benevezett az augusztus hó 15. és 16-án 
Sopronban tartandó országos dalosversenyre. 
Keméuj dit! AConcordiának kétszeresen kemeny. 
Dömötör Gyula elnoK, dr. Hegedűs János kar-
nagy es az összes mü&ödo lagok már hetek 
óta megfeszített muuKát vtgeznek az elcirt ének-
szamok precíz betanuiásavai s minden egyet 
tag azon törekszik, hugy a Cjncordia dalos-
egyesület erkölcsi sikeret tölo telhetőleg elő-
mozdítsa. Da ez még nem eieg az üdvösséghez. 
A benevezés es a részvéiel néhány nehez mil-
lióba kerül a szegeny, magarahagyott dalárdá-
nak, melyre részbeni fedezetet eddig csak a vá-
rosi tanács jóvolta és belátasa nyújtott "2 millió 
korona erejeig. Miután a dalárda arra van kó-
te'ezve, hogy a Sopronban előadandó verseny 
szamokat megelőzőleg egy házi hangverseny al-
kalmával elő kell adni, elhatároztatott, hogy 
ezen kötelességének a Klasánszky JaDos zeue-
akademiiius által augusztus 8 án a leányfőgim-
nazium dísztermében rendezendő hangverseny-
nyel kapcsolatban fog eleget tenni. Ezen alka-
lomtól vaija a Concordia dalosegyesület a vá-
ros nagykozoiibégeuek anyagi tamogatasat, hogy 
ezzel is némileg csökkentse a működő tagoknak 
sajátjukból fedezendő költségeit. Norn csak hogy 
reméljük, de elvárjuk, hogy a varos zeneértő 
és zenekedvelő közönsége ezalkalommal, ami-
kor a Concordia dalosegylot ezt a kemény diót 
akarja feltörni, nem fog elzárkózni annak hi t-
hatos támogatásától. Azt hisszük, ha Vasvar 
kis közensége "JU milliót tudott előteremteni 
a dalárda zászlójára, akkor Kőszeg város nagy 
közöníséjLe sem maradüat annyira vissza ezen 
a téren a vasvaruktól. 
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augmztus 2. Kőszeg ós Vidéke 3. 

Hangverseny. E hó 8 án esti fél 9 órai 
* dettel tartja hegedüestélyét Klasánszky Já-
r.'-í u ág. ev. leánygimnázium dísztermében. 
A hangversenyen közreműködik a Concordia 

i daiosegyesület dr. Hegedűs János karnagy 
etésével azon ének számokkal, melyekkel 
jproni országos dalosversenyen fog fellépni. 
:ongorakieéretet Ilidy Lászlóné vállalta. 

A kőszegi iparosok közül öten vesznek részt 
oproni iparkiállitáson, ami igazán dicséretére 
ik ugy a kőszegi iparosoknak, mint magának 
/órof-nak. A nemezgyár és a magpergetőgyár 
Itó helyet foglal el a kiállításon. Dömötör 
ula ipartestületi elnök és szíjgyártó egy meg-
delésre készült, mesteri tökéletességű parádés 

I' 'erszámot, valamint egy bőrből készült és 
rel hímzett képkeretet állit ki. Jesztl Józstf 
csmester szebbnél szebb és pompás szőrme-

i játokat, boákat és sapkákat vitt a kiállításra. 
S >er Imre műasztalos gyönyörű kivitelű disz 

- orokat, villamos facsillárokat, kazettákat és 

t -éb dísztárgyakat állit ki. A kiállítók már 
is helyezték tárgyaikat a kiállitási telepen. 

A kiállítás befejeztével az összes tárgyak itthon 
is közszemlére lesznek kitéve, hogy azok ia 
láthassák, akik nem mehettek el Sopronba. 

R'barits Sándor kőszegi hangszerkészítő, a 
budapesti Kézművesipari Tárlatra egy művészi 
kivitelű vonósnégyest (3 hegedű, 1 cselló) ké-
szített, mely tárgyakkal résztvesz az aranyko 
szorus mesterversenyen. Iparművészünk a hely 
beli közönségnek is be akarja mutatni mester-
munkáját, ezért mielőtt azokat a budapesti ki 
állításra elszállítja, egy napon át, augusztus 7 én, 
pénteken d. e. 9 órától kezdve kiállítja az ipar-
testület hivatalos helyiségében, ahol az érdek-
lődök díjmentesen megtekinthetik. 

Adományok. A róru. kath. hitközség által 
beszerzendő harangra adakoztak : Prisznyák Já-
nos 300.000, Jákli József 100.000, Csonka Ferenc 
25.000, Kováts István, Palkovits József, Koroknai 
János, Kováts József, Németh Ferenc. Horváth 
Károly, Nádasdi Sándor, Meszes J . 10 000 K-t. 
Fogadják a nernesszivü adakozók a hitközség 
tanácsának hálás köszönetét. 

Kirándulás Az evangellkus nőegylet aug. 
tJ-án, csütörtökön a Szabóhegyre kirándulást 
rendez. Lesz ott buffet, zene, tombola és jókede. 
Vendégeket szívesen látnak. Kezdete délután 4 
órakor. A városi és a nyaraló közönséget ezúton 
is meghívják a hölgybizottsag tagjai. 

Gazdak figyelmebe Termését megkétsze-
rezheti, ha vetőmagvait a I uzát, rozsot és őszi 
árpát, üszög és az árpa csikoltsága ellen Uspu-
lun porpáccal csávázza. Hazai és külföldi kísér-
letek igazolják az Uspulun porpác előnyeit. Az 
Uspulun porpác tökéletesen megsemmisíti a 
vetőmagvakhoz tapadó kártékony gombacsirákat 
és növbii a mag csiraképességét, elősegíti az 
egyenletes fejlfdést és ezáltal növeli a termés-
hozamot. Az U.»pu!un porpác alkalmazása ké-
nyelmes, mert a pácolás vízben való oldás nél 
kül, szárazon, egyszerű csszekeverés által tör-
ténik s igy alkalmazása idő és munkamegta-
karítást jelent. Az Uspulun porpác a Farben-
fabriken, vorm. Friedr. Bayer <& Óo. leverkuseni 
cég készítménye, gyártja Magyarország részére 
Krausz—Moskovits Egyesült ipartelepek K. T. 
Budapest, VIII. , Örömvölgy-utca 8. Kapható a 
Magyar Növénymentő R . T. Budapest VII., 
Dohány utca 20. a „Hangya" budapesti koz 
pontja és az összes fiókjainal, a Magyar Mező 
gazdák Szövetkezete Budapest és összes kiren-
deltségeinél, valamint minden jobb szaküziet 
ben. Tájékoztatót küid és felviiagositássai kész-
séggel szolgál ugy a gyártó, valamint az elá 
rubitással foglalkozó összes cégek. 

A bencpsfóflimnázium ablakainak újrafesté-
sét rendeli el a város és azért a helybeli festőket 
ajánlattételre hívta fel. 

Segedvlzsgak. A kőszegi ipartestület tanonc-
vizsgáló bizottságai előtt julius havában a kö-
vetkezők tettek segédvizsgát: Perkovits János 
vendéglősnek Perkovits Jenő tanonca kitűnő; 
öhityii Arcinoné szul. Bertók Jolán a nőiszabo 
iparból elégséges eredménnyel nyert sogédlevelet. 

Figyelmebe ajanljuk a Kőszegre kirándu-
lóknak az uj nyári mulatót a Sörgyár melletti 
fenyvest-rdőcskeben. Naponta frissen csapolt 
hordó sörök közvetlen a gyárból, balatonrnelléki 
elsőrendű borok, hideg buffet. Mérsékelt árak ! 
Számos látogatst kér Baldauf Károly vendéglős. 

A kőszeg i Szeszfőzde igazgatósága julius 23-án 
rendkívül fontos ülést tartott, ahol megint a mai áldatlan 
gazdasági viszonyok és speciálisan szomorú kőszegi 
helyzetnek egy áldozatáról, a Szeszfőzde létéről vagy 
nemleteről keilett dönteni Szentgyfirgyi Czeke Gusztáv 
kormányfőtanácsos mint elnök reámutatott arra, hogy a 
helyiség bérletének régóta húzódó ügyet a katonai kincs-
tárral most vegre el kell dönteni. A bér nem volna magas, 
de a katonaság által e tekintetben támasztott egyéb kö-
vetelések mintegy 8—9 millió korona megterhelést jelen-
tenének a szeszfőzdének. Indítványozza, hogy az i«az-
gatóság vagy a tagok előlegezzék e kölcsönt és talán 
majd eljön az ideje megint, hogy a szeszfőzdét üzembe 
lehetne hozni. Freybergtr Ferenc reámutat arra, hogy 
miért kedvezőtlenek a szeszfőzdére a viszonyok. Nem 
csak a lehetetlen adótételekkel és azzal, hogy egész kör-
nyéket elvágták, kell megküzdenie a szeszfőzdének, hanem 
életképtelenné válott főleg azért, mert a kormány korábbi 
álláspontját megváltoztatva, ismét engedélyezte a kisüstö-
kct. Fzekkel a kisüstökkel szemben a szeszfőzde teljesen 
versenyképtelen, meil a kisüstük átalányban főzhetnek s 
míg a központi szeszfőzdék órarendszere mellett még 
egy centiliter szesz sem menekülhet meg az adók és 
illetékek elől, addig az átalányfózőknél annyi kibúvó van 
az adók elöl (hisz ezért is ragaszkodnak annyira a kis-
gazdák a kisiisthöz hogy ezekkel szemben a versenyt 
el nem bírhatják. A kőszegi törköly kitermelés tekinte-
tében szóba sem jöhet rendkívül gyatra minősege folytán. 
Maradna tehát a szilvatermés, mert arról szintén nem 
lehet szó, hogy az Alföldről vagy máshonnan hozzunk 
nyersanyagot, mert sem a fuvarnál, sem a munkabéreknél 
sem egyéb kitermelesi költségeknél nem lehet azt a 
kalkulációs aranyt feltalálni, amelynek alapján az alföldi 
szeszfőzdékkel vagy pláne kisüstökkel eredményesen fel 
lehetne venni a versenyt. Reméli azonban, hogy a kor-
mány végül mégis csak véget vet a protekciós kisüst-
rendszernek s azt rt egy közvetítő indítványt tesz, amellyel 
esetleg el volna kerülhető a fenti 8—9 millió koronás 
kiadás, illetve amely csak akkor válna esedékessé, ha a 
szeszfőzde tényleges üzemét megint megkezdené. Róth 
Jenő a leghatározottabban ellene van mind a két indít-
ványnak, a szeszfőzde helyzete nézete szerint Kőszegen 
teljesen kilátástalan, arra abszolúte semmi reményt nem 
lát, hogy a kormány a kisustöket megint beszüntetné s 
csak azt sajnálja, hogy már nem korábban mondta ki a 
szeszfőzde a felszámolást, mert akkor még egyrészt gépek 
és berendezes is sokkai jobb karban voltak, másreszt 
pedig jobban is lehetett volna értékesíteni őket mar csak 
azért is, mert a kisüstöknek engedélyezése folytán most 
egyre több es több szeszfőzde mondja ki a felszámolást 
es igy az üstök és berendezés értekesitési lehetősege 
mindenesetre erősen csökkent. Indítványozza, mondja ki 
az igazgatóság a felszámolást, bízza meg az elnökséget 
a felszámoló közgyűlés minél előbbi összehívásával és 
tegye meg az ezzel kapcsolatos intézkedéseket. Róth Jenő 
indítványához az összes jelenlevők hozzászólnak, hosz-
szabb vita támad, melynek eredményekep az elnök ki-
mondja az igazgatóság következő egyhangú határozatát. 
Az igazgatóság megbízza az elnökséget a rendkívüli köz-
gyűlés sürgős összehívásával, ahol az igazgatóság indít-
ványt tesz a szövetkezet fenntartására vagy felszámolása 
feletti határozathozatalra es a szükséges egyéb inditva-
ványok tárgyában. Az igazgatóság tehát nagyon he-
lyesen, mint ilyen rendkívül fontos tárgybani egyedüli 
fiirumhoz, a közgyűléshez fordul s felhívjuk az érdekeltek 
figj elmét a mai szamunkban megjelent meghívóra, mely 
szerint a rendkívüli közgyűlés jövő vasárnap, augusztus 
9-én délelőtt 10 órakor lesz a Városháza tanácstermében 
megtartva. 

A KSE első haz i tenniszversenyét augusztus hó 
4-én és 3-én, ketlden és szerdán tartja, mely iránt város-

I szerte nagy az érdeklődes. A benevezések végső termi-
i nusa augusztus 3-a, hétfő este 6 óra. A verseny sikerét 
I már az eddigi benevezcsek biztosítják, amennyiben eddig 
különböző szamokra 40-cn neveztek be. Mindenesetre 
azonban kívánatos, hogy akik meg ezideig be nem ne-
veztek, ezen szándékukat most már haladéktalanul jelent-

i sék be Freyberger Ferenc vagy Molnár Józsefnél, mert 
i ezzel nemcsak a tenniszsportnak, de általában a Kőszegi 
, Sportegyletnek is anyagi és erkölcsi segítséget nyújtanak. 
' Az egyes versenyszámok női egyes, női páros, férfi 
egyes, férfi páros, vegyes páros. Az egyes versenyszámok 
g>óztesei értékes tiszteletdijakat nyernek, amelyeket már 
részben síkéi ult összegyűjteni. Az eddigi adományozók-
nak . Kőszeg sz. kir. varosnak, a Nemezgyárnak, Róth 
Jenőnek, Róth Sandornak, Kirchknopf Edének ezúton mond 
a Sportegylet hálás köszönetet Miután egynéhány dijra 
még nagy szükség volna, azon kérelemmel fordul a ve-
zetőség a sportszerető közönséghez, hogy tiszteletdíjnak 
megfelelő bármely adományát szíveskedjek keddig a 
vezetőséghez eljuttatni. Egyúttal azon kéréssel fordul a 
kőszegi hölgyközönséghez, hogy egy felállítandó buffet 
céljaira bármely csekély torta, sütemény vagy gyümöics 
ajándékait szíveskedjen ugyancsak a vezetőséghez el-
juttatni. A teniszversenyeknél külön belépődíj nincs. Az 
egyes számokra a benevezettek sorsolása 3-án, hétfőn 
este történik meg a zsűri által 

| Anyarozsot, Kőrisbogarat, 
| hársfavirágot, 

és mindenféle gyógy- és f ű s z e r e s növényt 
á l landóan l e g m a g a s a b b á r o n v a s á r ó l a 

Pantodrog Magyar Gyógynövény R. T. 
Budapest , Vili., B a r r o s - u t c a 13. 

H i n t á z o t t ajánlatot k é r ü n k ! 

Okpsan teszi 

a legtöbb háziasszony, ha bevásár-

lásánál a valódi „Franck" kavépot-
lékot követeli. ő k súlyt helyeznek 

arra, hogv mindig 

a valódi, régen 

bevált„ F ranck" 
kávépótlékot 
kapják ! . . . mivel 

ez használatban 

a legelőnyösebb-

nek bizonyult. 

Ügyeljen be-

vásárlásainál gyári védjegyünkre 
a „ kávédarálóra *! 

A Sopronban augusztus 2—80 ÍR rendezett 
jubileumi iparkiállitá9 díjtalan megtekintésére és 
kedvezményes menetjegy váltásira jogosító iga-
zolványok 20.000 korona lefizetése ellenében 
bárki által váltható a kőszegi ipartestületnél. 

A rokkantak julius havi jaralekai hétfőn 
augusztus 3 án kerül kifizetésre. 

A kőszegi ált. temetkezesi segelyegvesület 
értesiti a tagokat, hogy egy tagjának elhalálo-
zása folytán az igazolvány 24. szelvényére ese-
dékes 3000 korona, ugy az egész évi t igdij fejé-
ben megállapított 1000 korona tagonként, tehát 
4000 korona eugusztus 9 én délután fizetendők 
be az ipartestületnél. Uj tagok délután 3 órától 
kezdve jelentkezhetnek. 

A tüzveszedelmek elkerülése végett nyoma-
tékosan figyelmeztetjük a háztulajdonosokat, 
hogy padlásaikra gabonát, szénát vagy szalmát 
ne rakjon, mert a kéményekből kipattanó szikra 
veszedelmet okozhat. A tüzr?ndószeti szabály-
rendelet szigorúan előírja, hogy a kémények 
legalább 8 méter körzetben szabadon hagyandók. 

Kézrekerült zsaroló. Három hónip óta tar-
totta izgalomban egy keresztjeles titokzatos 
levélíró a város jobbmódu kereskedőit ós a rend-
őrséget, mig végre sikerült a kőszegi detektív -
csoportnak Somogyi ístván rendörfőtiszt vnze-
tésevel a pasast tettenérni és lefülelni. Nem 
kevesebb, mint 12 zsaroló levelet irt az illető 
a város jobbmódu kereskedőinek, melyokb'Mi 
kölötnbozö összegeket követelt tőlük egy meg-
határozott időben és helyen való elhelyezés 
utján. Ravaszsága annyira kiterjedt, hogy a 
rendőrséget félrevezetve, nem a levélben meg-
határozott időben ment el a letett összegért, 
hanem 8—10 órával később. Csütörtökön ozon-
bar, köszönet a detektívek szívós kitartásának, 
kelepcébe került. Délben félegykor kisompolygott 
az Eilner szőlőben meghatározott helyre, hogy 
felvegye az ott elhelyezett pénzeslevolet s mikor 
az már zsebében volt, a detektívek olőbujtak 
rejtekhelyeikből és ártalmatlanná tették a jó-
madarat. A kihallgatás során tiderült, hogy 
Kovács Líjos a neve, nogygencsi származású, 
volt pénzügyőr, ki már 1923 ban Nagygpncsen 
is követett el hasonló zsarolásokat. Itt Kősze-
gen április 15 ike óta működik és összesen 12 
helyre irt milliókat zsaroló levelet, azonban sze-
rencsére nem sok eredménnyel, mert a eimzet-
tek nem üitek fel neki. Állítólag társ* is van, 
ami a vizsgálat folyamán KI fog derülni. 

Talált targyak : pénztárca pénztartalommal, 
egy gyermek kabát, egy zsebkendő, egy bársony-
zacskó cukorral. A jogos tulajdonos átveheti az 
államrendörsegen. 

Nyaralók é s kirándulók 
figyelmébe ajánlom Kfíszegen a város központján 
gyönyörű kerttel a „Mulató- ver dóglőmot, ahol 
pontos és figyelmes kiszolgálássá! meleg és hideg 
ételek, szakszerűen kezelt jó sör és kitűnő bor 
mérsékelt árral áll a n. é. közönségnek rendel-
kezésre. Abonnenseket is elfogadok 

Perkovits János vendéglős. 

i 



hirdetmény. 
A Hunyadi Má'yás" m. kir. reál-

iskolai nevelőintézet ró-»z'r" 1**25. 
évi szeptember hó 1 tói 1926 aug. 
hó 31 ig szükséges hus, hentesáru, 
füszer/irük és tej szállítása, VIÍIH 
mint u kenyérsütés az intézet gaz-
dasági hivatala által nyilvános ver-
senytárgyalás utján biztosíttatik. 
A i'yilvánns versenytárgyalás Kö 
szegen a .Hunyndi Mátyás- m. kir. 
reálistól ii nevelőintézet gazdasági 
hivatalában tartatik meg a követ-
kező sorrendben: 1. a hus szállí-
tására 1925 aug. hó 17-én d u. 3 
órakor, 2 a hentesáru szállítására 
aug. hó lí? án d. u. 3 órakor, 3 a 
füszer> ruk szállítására aug. 19 én 
d. u. 3 órakor, 4. a tej szállítására 
aug. hó 21 én d. u 3 órakor, 5. a 
kenyérsütésre aug 22 ón d. u. 3 
órakor. A szállítási feltótelek fü-
zete >;/ intézet étkezési gazdálko-
dás irodájában naponta délelőtt 
8—12 óráitr bárki á.tal betekinthető. 
Az Írásbeli ajánlatok csakis a nyil-
vános tárgyalások megkezdéséig 
fogadtatnak el. 

A „Hunyadi Mátyás" 
m. kir. nevelőintézet 

gazdasagi hivatnia Kőszeg. 

Műsor: Vasárnap, auj. 2 an: 

Feleségem, 
Feleséged, 

Feleségünk 
Eg> furcsa házasság vidám története 

b felvonásban. A főszerepben 

Harry Liedtke, Maria Jacob in i 

és Viggo Larsen 

É s a k i s ó r ö m ü s o r 

Műsor szerdán, aug. hó 5-én : 

A repülő banditák 
Kalandortörténet 2 részben 

10 felvonásban. 

Mindkét resz egy előadásban. 

K ö s z ö n e t n y i l v á n í t á s . 

Mindazoknak, kik szeretett jó 
feleségem, ill felejthetetlen sógornő 
es rokon 

Nyilicska Pá lné 
szül. Harner Mária 

elhunyta alkalmával jóleső részvé-
tüket kifejezték, a temetésen meg-
jelentek, nemk ütönben a koszoru-
es virágadományokéit, valamint az 
alreáliskola alkalmazottainak anyagi 
támogatásáért ezúton mondok hálás 
köszönetet. 

Kőszeg, 1925. julius 28. 

Nyilicska Pál 
cipészmester. 

V A R H Ó G É P E K 
K E E É K P Á f t O K 
uj és használt al'apotban állandóan raktáron 

Farkas József nwehiolhismesternéí 

Kőszeg, Király-ut 16 sz. 

Gyógynövényeket 
szegfű-hársfa- pip >cs ökörfark-
kóróvirígot, bele. dek maszlag-, 
fehér üríána, kerek -nálvvalevelet, 

anyarozs és korisbogarat 
és minden egyéb gyógynövényt, 
mustár éd -skömény ánizamag, 
borkövet legmagasabb napi áron 

H Y D R O F L O R A R . T . 
Budapest, Váci utca 20. Siiruc ARl'NDA Hpe»t 

KcrBnk mintázott áruajánlatot t 

Suümölcsös árverés. 
A (7141—7142) hrszámu gyümöl-
csös, kert és szóló a Burger-dü-
löben i Királyvn'ey i d»li fekvéssel 

380 • * ö l kiierjodésber, 
1925. augusztus 9-én 

délután íí órakor irodámban ön-
kéntes árverésen ;i legtöbbet ígé-
rőnek eladóik. Á-verési feltételek 
náiam ir.es/ludhat0k. 

Dr. S iov ják , ügyvéd. 

Egy 18 éves kanizsai fiu 
asztalos vagy cipésztanoncnak 

ajánlkozik Kőszegre. 
Bővebbel Ecktsr F r j;ic borbélynál 

Kőszeg. Várkör. 

M. kir. Államvasutak Árvaháza Kőszeg. 

pályázati értesítés. 
A m. kir. államvasutak kőszetzi 

árvaháza — mint<*crv 200 személy 
részére — az 1925. szept. 1 tói 
1926. aug. 31 ig szúksés-es 1. hus-
nemíiek, 2. fűszerfélék, 3 tan-
könyvek és tanszerek, 4. rövid-
áruk és varrodai anyagok, 5. 
apróbb börnemüek és cipészeti 
kellékek szállítását kedvezményes 
arakon — (*V° S árengedménnyel) 
(hajtván biztosítani, a jelzett szál 
litásokra pályámi szándékozó cégek 
ezerjói értesíttetnek, hogy zárt 
borítékba helyezett írásbeli áraján-
latok f. évi augusztus 17-éig 
(déli 12 óráiír) az arvaház igazga 
tóságánál benyújtandók, ahol a 
szállításokra vonatkozó részletes 
feltételek is rövid u'on m ;t?tudhitók. 
A vonatkozó Írásbeli ajánlatokban 
a megajánlott kedvezményen kivül 
a forg. adó mikénti lerovására vo-
natkozó nyilatkozat és az a körül-
mény is világosan feltüntetendő, 
hogy a szállítás elnyerése esetén az 
ajánlattevő a havonta utólagosan 
kifizetendő szállítási számlák után 
járó nyugtabélyeg illetékeknek és 
az áilamvasuti számi .fizetéseknél 
előirt egy ezrelék s- gMvuek a szám-
lák összegéből való levonását el-
ismeri, ill. a költségek viselésére 
magát kötelezi. Kftszeg, 1925,ul $0. 

Az árvaház i ga i ga t ósága 

Felsődraskócl dr. Szlá- i': U tvánné 
modern ógyko /met lka l iutézete 
Budapest VII I . , József-k rut 47.1 5. 
Rádium kékfenv, uai2-kezelések: s/.cplók, 
maifoltok. »n> .tjiv.yck eltávolítása; s/.em 'les- és 
s/ftnrtái elektromos ufón stb Viiléki paciensek-
nek előzetes értesítés mellett ünnep- es \j?*r-
nap')'(on rendelkezésre áll. Orvos dr. Hitor Mária 

UAr már 13 éves vagyok, nem gondoltam ed-
d. í liázasájra. dí-1 s/iilnkezelcs és cazdaiá^nm 
mei{is férfiembert kiv.in. Naivon szeretném rá-
brz'i! magamat, v.ii;yon:>mat, mindenemet e^y 
becsületes, hü-»éje*. önzetlen férf.ra. Ha talál-
kozna ilyen. írjon „Kivonulva a vitástól* jeligére 
a Ko/.ép-Eur.'ipa; Ku..i kiadóliivatalaoa Budap*st 
S/ab.idvin-tér hét, t>r mímel fogok rá válaszolni 

Meghívó. 
A Kőszegi Gyümölcsértékesi tő és 
Központ i Szeszfőző Szövetkezet 

1925. augusztus hó 9-én délelőtt 10 
órako. 1 Városház tanácstermében 

rendkívüli közgyűlést tart 
melyre a szövetkezet tagjait tisztelet-
tel meghívja Amennyiben a fenti ha-
tárnapon átadok határozatképes szám-
ban nem jelennek meg, ugy a köz-
gyűlést f. évi aug. hó ló-áti délelőtt 
10 urakor ugyancsak a Városliáza ta-
nácstermében fogjuk megtartani, mely 
a megjelent' tagok számára való te-
kintet nélkül fog a tárgysorozatban 

felvett ügyekben határozni 
— Tárgysorozat 1. Elnöki megnyitó, 
jegyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyv 
hitelesítő kijelölese. 2. A Központi 
Szövetkezet fenntartása vagy felszá-
molása feletti határozathozatal. Az 
alapszabályok értelmében a felszámo-
lásról érvényes határozatot csak ugy 
lehet hozni, ha a közgyűlésen a tagok-
nak legalább 3 -e megjelent. A felszá-
molást a megjelent tagok » ,-ének 
„igen" szavazata alapján lehet kimon-
dani. 3. A felszámolás kimondása ese-
tén a további teendők iránti intézke-
dés, illetve az igazgatóság megbízása 
és kirendelése a felszámolásra. 4. 
Alapszabályszerü időben beerkezett 

esetleges indítványok tárgyalása 
Az Igazgatóság . 

P.JIMS » i rv- bejegyzett irodai •!'«(«'. 
v'. »•'..» koinol) házasulandóknak i l ' iS t t i 
r.yujt felvilágosítást házassági ajanlatairól. Egész 
Európára kitfrjeJÖ kap. >!at Diszkrét levelezés. 

" . . é . 1 , . , . ^ , , hatvanhuidas fölszerelt mzdaság-
í ik4.iS«íJ"«t g.il f^rjhezmeiine. Egyedüli m*R 
bízott DPAK OEZSÓ Frzséhetk.Vut negyvenkettő 

p t o r í A szabad kézből egy 
korcsmaberendezés 

sok söröskorsó, borosüvegek, 
két kőkorsó, palackok evöesz 
közök, fehér edény, abroszok, 
bútor, tekebabak és golyók. Az 
elad itlan tárgyakra augusztus 9 én 
vasárn.ip délután 1 órakor nyilvá-
nos árverés tnrtatik. 

Bárdosi Gyula, Netter kert. 

Ma. 1925. aug. 2-án d. u. 7,4-kor 

á r i / A r P C lesz a SáncárokÖ 
d l V C I C Ö s z # Kajcsos-féle 
házban . — Árverésre kerülnek : 

szoba- es konyhabútorok, edenyek. 
szerszámok stb. 

Gipőfelsőrészkészitő 

tanonc felvétetik 
Deutsch Pál Jurlsits-tér 1 szám. 

Házeladás . 
A Várkör 54. számú házat f. 

f'ó 9-én d. e. 10 órakor irodám-

ban magánárverésen eladom. 

Dr. Stúr Lajos ügyvéd. 

Veszek 

érett barackot . 
Cím a kiadóhivatalban. 

Omnibusz jára t 
a reggeli 6 35-ös vonathoz. 

Indulás Struc-szaliodáíól 610-kor, 
Vil lamos 

P O R S Z Í V Ó G É P E K 
rxoba, szőnyeg, ruha stb. t iszt í tó 

leg jobb és legolcsób kiv i te lben 

kapható 
H E L F E N 9 D Ö R F E R 

kerékpárkereskedönél , Árpád-tér 8. 

A KSlí propaganda úszóversenye erkölcsileg 
nagysztruen sikerült, mert Győrből es Sopronból majd 
félszáz uszó jött el es igy az úszóverseny igazán első-
rendű sportot nyújtott, a stjnos nem túlságosan nagy-
számban jelenlevő közönségnek, amely részben a ked-
vezőtlen időjárás, részben pedig eg>éb ünnepelyek miatt 
nem abban a számban jelent meg. mint ahogy ezt a 
a nagyszabású úszóverseny megérdemelte volna, üyór 
és Sopron között erős harc volt minden eg>es számban 
és igy az elért eredmények igen jók. A soproni műugrók 
megint remekeltek és elragadtatták számaikkal a közön-
séget. itt nem mulaszthatjuk el megemlíteni azt a bámu-
latrakeltő produkciót, melyet az alig 13 éves kis Weiszen-
beck József kitűnően iskolázott műugrásaival rögtönzött. 
Minden egyes ugrása a legszabályosabb testtartás mellett 
gyönyörűen sikerült es mondhatjuk, hogy felülmulta az 
összes felnőtt inüugrótársainak szintén elsőrendű u ra-
sait A kőszegi úszók is egész szépen szerepeltek. 
Csak sajnos, hogy eleg kevesen. A vízipóló mérkőzések-
szinten nagyon érdekesek voltak. Az elért eredmények 
egyébként á következők: 30 m gyermekverseny: Hennel 
László t'28 mp.), Borhi Jenő, Lóránt (jyula JK) m. gyors-
úszás: YVeisz 11. Győr i t . l l ) , Szalay Béla Sopron 90 m. 
mellű, hölgy: Benkó Margit (1 34). StrauszTera Sopron. 
90 m ifj. gyorsúszás : Weil l l 20), Hacker. 60 m. mell-
úszás: Weinberger Gusztáv (0.57), Martini János. 90 m 
mellúszás. Galcsek Gyula ,1.22), Keim S., Kunst. 90 m. 
oldaluszás: Frohlich Károly (1.13). Seper F., »>0 m. ifj. 
hátúszás : Jáger (megóva), Rózsa. 00 m. hölgy hátúszás 
Benkő M (1.06) Sopron. Strausz F. Győr 3x60 m. staféta: 
Pannnonia Sopron (2.36), DAC-Hungária. 4x60 m. gyors-
staféta: Pannónia (3), DAC-Hungária. 300 m úszás: Weisz 
A. (5 02 , Tahler Gy., 60 m. hátúszás: Qalcsek Gy. (0.5'i). 
Keim, Schneider. 90 m. ifj. mellúszás : Strausz 1. Sopron 
(1.25:, Rosta F 90 m hölgygyorsuszás: Sághv Ilus (1 25). 
8x60 m. vegyes staféta Pannónia (2 30), DAC-Hungária. 
210 m. úszás KSE részére: S/.evbold A. 4 11 . Müller L. 
3x30 m. v hölgystaféta: Győr (1.25), Sopron. 

Külföldieknek Magyarországba való beutn-
ztera, iltartózkodásra, lakbatósrj, munkaválla-
lásra. letelepedésre, honosításra és az optá'ást 
elmulasztottak illetőségének utóiagos igazolására 
vaav visszahonositására vonatkozó összes jo-<-
szdbáiyok magyarázat) u?y e lnp kiadóhivata-
lában, mint az államrjndörsógnól kapható da-
rabonként 25 000 koronáért. 

A bozsoki jeyyzovalasztas, moly julius hó 
30 ára volt kihirdetve, egyelőre elmarad. 

Mező vagy erdőgazdasági üzemekbe HU£. 
1-től a fóldmivülésügvi minisztor rendelete alap-
ján csak olyan külföldiek u t a zha t n i bi alkal-
maztatás ciljából, akik erre bi»u.azási eag'?délyt 
knptak, amelyet előzőleg a munkaadó kért &i 
Országos Mezögard-isági Munkaközvetítő köz 
ponti irodájától. (Fóldmívelésiigyi minisztérium) 

Fölenyesen gyöz minden versenyben FMipp 
kötöttárugyára (Szomb tthely, Szóil Kálmán-u. 
6.) olcsó és jóminősógű áruival. Mutatóba nóhány 
ár: selyem mellények 195 ezer, selyem jambó-
sapkák 17 ezer, ílór urizoknik 29 ezer, fátyol 
harisnyák 118 oz'*r. 

Z S O L D O S M A G A N T A N F O L Y A M 
Budapest Vl l , Donány-u. S4. Telefon: J. 124 47. 

Az ország legrégibb és legismertebb intézete. 

A legjobb sikerrel készit elő középiskola i ma-
gánvizsgakra, érettségire videkieket is. Rész-
letfizetési kedvezmény. Teljes anyagi felelóseg. 

GUTH VILMOS 
villamoserőre berendezett 

F A Á R U - Ú Z E t l 

SZOMBATHFLY, KOSSUTH LAJOS-U. 19. SZ. 

Készáru üzlet Operint-u 7 Gyárt és raktáron 
t a r t : mindenféle faárukat, játékok stb nagy vá-
lasztékban. mint pl.: Villamoslámpa álvánv, facsil-
lár, virágálvány és tartó, Turul labdavero, Pmg-
Pong asztalitenisz, szines Park dobókarikák bot-
tal, kugligolyó és báb, hullámgyöngy és görlécek, 
nyugagy, függóágy, zongoraszék, dobráma, roulett 
játék, íakazeiiák 15.0(10 koronától, fügönytartó, 
lombfürészdeszka és szerszám, faszijkorongok, uj 
gyermeksportkocsi es kerékre gumit feltesz stb 

S e p e r e s W a l f i n g e r 
vi l lanyerőre berendezett 

mOasztalos-, szobrász- es aranyozó-míiliely 
Kószey , V á r k ö r 06. nz. alatt. 
Terv sztrin. kd. itünkésrjktdron tartunk minden e szakmd-

bj vd^ó munkdt u. m. mű- antik- és szobubutorokat, 
Konvfhaborendtíztist, ülőbútorokat, n\;ugdg\jiikaí, 

tilbori székeket Ajándéknak megfelelő 
virdgdlvdn^ok, tea- és varróusztulok, 

ékszer-, szivar- és fésüdobozok 

(hazottdk), asztali és dlló-
Idmpdk selvjemern^ovel, modern 

és brenzim tdciós facsilldrok szines 
és aranyozott képkeretek min :en nag ,sJg-

ban és formdban stb. Oltdr-épitkezések, min-
dennemű szobrdsz és aranyozó munkdt. sirköjavitdst, 

űvegcimtdblafestést stb. a legjobb kivitelben szdllitunk. 
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Nyomatott Rónai Frigyes könyvnyomdában K-S-.v-t'̂ n. 

4 Kftnü.ci!' Vidókn 1925 augusztus 2. 
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