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ELŐFIZETÉSI ÁR egynegyed évre: 

Helyben házboz szállítva 16000 korona, 

Vidékre póstán 20000 korona. 

Külföldre egy évre 3 dollár (50 gzokol). 

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

S z e r k e s z t ő s é g ós kiadóhivatal: Kőszeg, Várkör 39. sz. 
Telefou-aaám 13. 

rtyllttér Mra 4000 koron 

Hlrdsttssft mHlnétsrsoronMnt 500 «. 

ssdnltatnab. 

Angol karmok. 
Most folyik az egész világ érdeklődese mel-

lett a földkerekség legnagyobb sztrájkja, az an-
gol munkássztrájk. Tőlünk messze a leghatalma-
sabb színpadon most éleződnek ki a jelenetek s 
mi nézők, a messzi távlatból megrettenve s cso-
dálkozva figyeljük azt a produkciót, melynek 
vége, minden valószínűség szerint drámai fejlő-
désben fog megnyilatkozni. 

A látvány meglehetősen borzalomkeltő még 
innen a távolból is. amikor 5 millió szereplő vonul 
olyan küzdelemre, melynek bármiféle kimenetele 
is, csak kárt okozhat az országnak. De abban a 
néma szemlélődésben, mellyel ezt a gigantikus 
erőpróbát vizsgáljuk, benne rejlik a néző jogos 
aggodalma, mely még itt, távol a küzdelmek szo-
morú porondjától is, súlyos kombinációkra ad-
hat alkalmat. 

A szomorú tény az, hogy a világ leggazda-
gabb birodalmában kenyértörésre kerülhetett a 
sor a munkás embermilliók és a kormányzat kö-
zött. Még szomorúbb tény, hogy a kormányzat, 
mely a munkáskérdésben eddig mindig a leg-
lojálisabbnak mutatkozott, most elvesztette a talajt 
lábai alól és elmérgesiteni igyekszik az amúgy 
is tulveszélyes helyzetet. 

Mi itt a távolból nem igen tudjuk, hogy 
kinek van igaza, de konstatálni tudjuk a ténye-
ket uelyeknek eredményeként most ötmillió em-
ber demonstratív tüntetésre készül s melynek kon-
zekvenciái eddig még be nem láthatók. 

Az angol karmok megmutatkoztak. Azok a 
karmok, melyek a világtörténelem tanúsága sze-
rint eddig még mindég mások felé fordultak, 
most szembekerültek egymással s testvér-testvér 
ellen készül heroikus küzdelemre. Ez a küzdelem 
pedig ismét olyan veszéllyel fenyegeti Európát, 
melynek sötét árnya már évek óta itt kóvályog 
körülöttünk. Ez a bolsevizmus. 

Nincs semmi tendencia abban, hogy ennek 
a szomorú harcnak legfőbb konzekvenciájaként 
ép a bolsevizmust emlegetjük, ellenben nagyon 
is ésszerű kapcsolatot látunk a kettő között. A 

Kőszeg* város Bethlen-felkelés 
ideje alatt és utána. 1619- 20 

(Edd ig nem közlött adatok nyomán.) 

Bethlen Gábor felkelésének története az 
utókor számára teljesen tisztázva van. Miután 
városunk is az akkori eseményekbe belesodró 
dott és a Kőszegen történt eseményeket nern 
teljesen hű adatok alapján irták meg, az olvasó-
közönség tán szívesen fogadja kutatásaimi,>ik 
eredményét azon időkről. 

Még nem hegedtek be Bocskay István ál 
tal a városon ejtett sebek, mid.">n 1619. évb»-n 
Bethlen Gábor felkeléséről terjedtek el bizony-
talan hírek. Kőszeg város nem kivánt meglepve 
lenni, hauem teljesen tájékozódva, hogy ez uj »bb 
felkeléssel szemben mi:yen álláspontot foglaljon 
el? A magisztrátus tehát a 8.-;o.ns/:ód Sopron 
városnak, mellyel mindig egy uton hal.idt, irt 
és a felkelés terjedéséöéről biztos hire%e\ va-
lamint a felkelés által előidézett uj helyzettel 
szemben a városok által követendő magatartás 
ról kért bizalmas uton fölvilág >sitá6t. 

A soproni városbíró bizalmas válaszát Kő-
szeg várossal 1G19. évi október 18-án közölte. 
Értesíti, hogy Bethlen Gub >ru«k felső.nagyar 
országi felkelése rohamosan terj ;d. Kassa, Er 
sekujvár, Nagyszombat és u várusok körű! el-
terülő nsgyobb községek és falvak, valamint 
Felsőm«.gyarorszásrnak e l ő k e l ő b b urai Bethlen 

forrongó tömeg mindig a legalkalmasabb volt a 
mérgezett eszmék elhintésére és befogadására s 
az elkeseredett ember sohasem nézte, hogy az 
elébe dobott fegyverrel esetleg halálosan is lehet 
ütni. Az pedig önmagától következik, hogy azok, 
akiknek érdekükben áll a harc elmérgesitése, nem 
fognak tétlenül ülni, hanem ellenkezőleg: minden 
erejükkel azon lesznek, hogy a harc elmérgese-
désével az eredményeket ők vághassák zsebre. 

Moszkva egész biztosan felfigyelt erre a 
mozgalomra. És mi már most eleve felemeljük 
tiltakozó szavunkat minden olyan akció ellen, 
mely Európa békéjét ismét felborítaná. 

Nem vagyunk hívei semmiféle meghátrá-
lásnak, de nem vagyunk hivei a körömszakadtáig 
folyó harcnak sem. Hogy az angol karmok most 
egymásba kapaszkodtak és erőpróbát rendeznek 
a világ szemeláttára, az az ő ügyük teljesen. De 
teljes joggal tiltakozunk minden háborúskodó 
politika ellen, mely eleinte csak bérharcnak in-
dult, de forradalmi jelentőségével képes felgyúj-
tani azok alatt is a talajt, akik mindig harcra 
készen állnak ellenünk és mindenki ellen. 

Jól vigyázzanak Londonban azok, akik a 
szomorú locarnói egyezményre ráütötték a pe-
csétet. ötmillió ember megmozdulásában benne 
van egy egész birodalom kiálitása s kitudja majd 
megakadályozni, hogy ezt a kiáltást ne éppen 
Oroszország figyelő fülei fogják föl legelsőnek. 

H I B D E T M É N Y E Z . 
Felhívom mindazon földtulajdonosokat, kik-

nek földjük a kőszegi Presshaus, Kőszeg Eich-
berg, Spiegel és Fleisel dűlőben fekszik, hogy 
ingatlanaik határait f. hó 13 ig cövekeljék ki. 
Az ingatlan négy végpontján leütött cövekekre 
az ingatlan felé eső belső oldalon, közönséges 
ceruzával olvashatóm a tulajdonos neve és lak-
helye (utca házszám) felírandó. Minthogy a 
szomszédok felöli mesgyék a magas fű miatt 
nehezen fellelhetők, ezen mesgyéknok egyes 
töréspontai feltűnő módon (beütött lombos 
gallyal) megjelölendők. A mulasztók ellen a 

fejedelemnek behódoltak. Csalóközt elfoglalták. 
Roeschendorf nál 000 huszár a Dunán átkelt, 
követelvén az ottani vid^k lakosságának 3 nap 
alatti behódolását mert ellenkező esetben kény 
szereszközökhóz nyúlnak. A huszárok három 
nap multán azonban ismét visszatértek anélkül, 
hogy a községeknek bármely kárt okoztak volna. 
Arn.l is van biztos híre, hogy Bethlen Gábor 
Kassa 10.000 emberi küidött Frigyes cseh ki 
rálynuk támogatásra a Fehérhegyhez, kik a 
Dampierre hadseregével kiizdő morvái rendeket 
is eegiteni fotrják. Nincs biztos tudomása arról 
hotfy ewyéb városok milyen magatartást tanú-
sítanak. Soprou város biztos hírszerzés céljából 
deputátusat ugyan már Pozsonyba küldötte, de 
ezen mé* vissza nem tértek. Kéri, mihelyt Kő-
szeg város tudna meg biztos híreket, azokat 
ismét Sopron várossal közölje azonnal. 

Azouban az események oly gyorsan kö-
vették egymást, hogy megfontolásra, tanako-
dásra n. m engedtek időt. Már 1610 december 
elején Bagárdy János, Bethlennek egyik kapi-
tánya 1000 huszárral Kőszeg városnak külvá-
rosába betört és a külvárosnak felgyújtásától 
csak tetemes váltságösszeg ellenében szabadult 
meg. S annak dacára, hogy a város 8 napon 
át a huszárokat élelmezte és ezeknek lovait ta-
karmánnyal ellátta, mégis Bethlennek hadinépe 
a polgárságot kifosztotta és egyes vagyonosabb 
polgároktól váltságösszeget hajtott be. 

kihágasi eljárást megindítom s az illetők a bün-
tetésen felül mé^ a mulasztásukból származó 
pótmunkák költségeit is viselni tartoznak. Fel-
hívom továbbá azon tulajdonosokat illetve bir-
tokosokat, kiknek földjébe fehérre bemeszelt 
póznák lettek felállítva, hogy azok körül a fű, 
lucerna stb. 8 4 m. körzetben kaszálandó, hog j 
a mérés következtében kárt ne szenvedjenek. 

Felhívom az adófizető közönséget, hogy as 
1920. év második negyedében esedékes adótar-
tozását május hó 15 ig egyenlítse ki, mert az 
adófizetés elmulasztása esetén az érvényes 6a 
törvényes rendelkezések értelmében azonnal 
megindítandó a vógrehaj ási eljárás, ami nem-
csak zaklatáasal, hanem felesleges költségekkel 
is jár. 

19—1920. sz. A mezőgazdaságról ós mező-
rendőrségről szóló 1894. évi XXL t-e. 51. § a 
értelmében mindan birtokos köteles birtoka egész 
területén az arankát irtani. Felhívom tihát a 
lóhere és lucerna termeléssel foglalkozó gazdá-
kat, hogy ezen törvényes kötelességüket a leg-
messzebbmenő gonddal teljesítsék. Az aranka 

; irtásának elmulasztása kihágást képez és a tör-
1 vényes büntetésen felül, az irtást a mulasztó 
terhére a hatóság fogja elvégeztetni. 

Közhírré teBzem. hogy folyó év május hó 
110. napján d. e 10 órai kezdettel Kőszeg azab. 
kir. r. t. város erdőgazdasága ágfaárverást tart 
a stájerházi vágásokban. Eladásra kerül 244 
rakás vastag kemény ágfa. Gyülekező a stájer-
házaknál. 

4706—1920. sz. Közhírré teszem, hogj a 
határ a közúti forgalomban ugy ki, mint befelé 
csakis az erre a kijelölt oélra utakon léphető át. 
Ezen utak Kőszeg város területein a következők : 
• kőszeg—répcskethelyi mint a kőszeg—rőtfalvai 
országút ós a kőszeg—borsmonostori kocsiút, 
ezen utóbbin azonban csak nappal van a köz* 
lekedés megengedve. A határnak más utakon 
vagy az utakon kívül máshol való átlépése szi-
gorúan tilos és büntettetik. 

Bogárdv János huszárainak elvonulása után 
nemsokára Micskay Ferenc ós Eörssy Zsigmond 
kapitányok vezetése mellett 1500 lovas és gya-
logos érkezett meg a város falai alá, kik a 
a külvárost három hétre megszállották. E hadi 
nap is a polgárságot megfenyegette, vele boszu-
ját éreztette, kifosztotta és midőn egyik éjjel 
elvonult, a polgárságnak szarvasmarháját, lovait 
elhajtotta. 

Utána Hagymássy Kristóf császári kapi-
tány szállotta meg a várost háromnegyed éven 
keresztül 1000 emberrel, lovas és gyalogossal. 
Miután pedig a város más csapatoknak is had-
kiegészítési helye (Samrnelplatz) volt, ezen idő 
alatt a polgárságnak elszenvedett kárát csak 
elgondolni lehet, de felsorolni nem. 

1020. szept. 18 án Sennyer Gáspár, Beth-
len e«yik ezredese ós a duuAntuli hadaknak 
vico geuerálisa érkezett Soproaból, ugyanott 
toborzott hadával Kőszeg város falai alá, ki a 
várost Bethlen nevében hódolásra felszólította. 
Miután a város be nem hódolt, hanem ellen-
állott, Sjnnyey Gáspár a külvárost felgyújtotta. 
200 ház hamvadt el. N'emsozára maga Bethlen 
Gábor fejedelem érkezett meg összes ha-
dával a város alá és követelte a behódolást jó 
szóval, do rossz szóval is. Kijelentette, az anya-
méhben még a gyermek életét sem kíméli, ha 
a város felszólításának eleget nem tesz. A vá-
ros ekkor sem engedett, sőt kirohanást rende-

Egyes szam ára 2000 korona 
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2. Kfrue. i* Vidéke. 
május 9. 

Köihirré testem, HOFFY megalakult :Í Vár 
megyék é« Városok Országos 'Mentőegyefiületp, 
melynek célja fi m^ntőszcdgáUtot az or«?átr 
terüietén megszervezni és kiépíteni. É ' i tatfdij 
25 pengő. Jelentkezéseket á'vesz a polgármesteri 
hivatal. 

Köxhirré teázom, hojzv KÓSZÁÉT város terű 
létén sertéspestis beteirség lépett fel. Figyelmez 
tetem a sertéstulajdono<ok<.i, hogy állat tik bel 
•6 megbetegedését é* elhullását azonnal jelent 
•ék a városi elfiljároeátfi.aK. 

Közhírré teszem, hogy a levenU köteles 
kőszegi ifjusáff részére május h ̂  9 én, ma. vasar-
nap délutar: '/,2 órakor h sport'plepm levente 
oktatás I P H m e l y t n az 1905 1914. övben szüle 
tett iskolába nem j.'ró fiuk megjelenni tartoznak 

96—1926. 82. A mezTguzd^eró ! és merő-
rendőrsegről szóiu 1894. évi X I I . t. c. 50 § a 
értelmében a cserefcogr.rak i;tása kötelező lévén, 
felhívom a gazd* köz^nsé^et, hogy amennyiben 
ezen íre^ő és kerii!azd>isSgt'an kiszámíthatatlan 
kárt okozó rovar jelentkezés-H észlelik, azt a 
mór közismert irlrisi mód alkalmazása mellett, 
a leghathatósubb.m pusztitsik Az irtásnak el 
mulasztása kih^gust kepe^ es a törvény szerint 
büntetendő. 

Közhírré tessem, hogy a nemzetgyűlési 
képviselő választók 1927. évi ideiglenes név 
jegyzéke f. h. 16-tól junius 14 ig Városháza 
10 BZ. szobájában kozszemléro lesz feitíve. mely 
idő alatt az érdekeltek abba betekinthetnek, 
felszólalással élhetnek, illetőleg észrevételeket 
nyujthatuak be. 

Jxaibriis LAJOS polgármcst*?. 

s Ipartestületi közlemények. 

A kőszegi ipartestület tulajdouát képező 
ház utcai részén végzendő k'muves és mázoló 
munkákra — külön-külöu — pályázat hirdette 
tik. Felkérem a tes'ülitbeli érdekelt szakiparo-
sokat, hogy a hivatalos órák alatt nyerendő 
bővebb információ alapján, zárt írásbeli ajánla-
taikat folyó hó IS. napjanak este 8 órájáig az 
ipartestületnél benyújtani szivesRndjenek. 

D ö m ö t ö r Gyula Ipartestületi elnök. 

Ma és mindennap díjtalan 

rádió-hangverseny 
a „Korona"-kávéházban. 

Egy jókarban levő „Remington"- i f Ó ^ é p 

jutányos áron eladó. — Cim a kiadóhivatalban. 

zett, teU-Q.es kart okozva Bethlen táborában, 
mire Bethlen a külvárosnak még megmaradt 
részét felgyújtotta, az egész külvárost földig le-
romboltatta, miáltal a szegény embereknek min 
den holmija a lustbe szállott. 

Grol Bethleu hadai a várost 1620. decem 
ber 11-én a reggeli órákban fogiaiták el nem 
rendes ostrom, — hanem árulás folytán. A vá 
rosi nótárius a császárhoz intézett felterjesztő 
aében az árulá&nak részleteiről azt irja, hogy 
azok, (Nádasdyakra céloz) kiknek kötelessége 
lett voina a várost megvédelmezni, az ellensé-
get a varba bccsájtották es az ellenálló polgá-
roknak óoraibol 30-at lekaszaboltak. A varos 
látva, a vár ura őket cserben hagyta és 

elárulta, önként fölnyitotta a kapukat Bethlen 
katonái elölt, kik benyomulva a házakba törtek 
éa amit csak elszállitbaltak, azt a polgároktól 
elrabolták (spolirl), miután még azoktól 6000 
tallér váltságdíjat is kiszántottak. Ezalkalommal 
még Bathany Ferenc, Nemetujváruafc földesura 
több városi tanácsost várába kisértetett es csak 
akkor bocsátottá el Őket, midőn ezeknek hozzá 
tartozói neki 1300 tallér váltságdíjat fizettek. 

E«o maaik 1621. évből eredő irat tanúsága 
szerint Batthány Ferenc a 4 városi tanácsost 
azért is kísértette el németujvári várába, hogy 
azon esetben, hogyha az ó alvezérei közül egyik 
másik fogságba jutna, ezeket „pari passu" ki 
cserélhest-e a városi tanácsosok ellenében. 

(Folytatjuk.) 

M I sr K I á . 
Lingauer Albin n mzetqyűlesi kepviselönk 

Kfszeg vAro«árm'i ege reifí f á j " e b é t igy jkszik 
meggyógyítani. I Jiiét:i 'en kérte ugyanis a város, 
hogy a marhaáthajtiU a h ttár n lábon is meg-
történhessék. A most folyó osztrák egészségügyi 
tiírgyii'ások alkalmával sikerült nemzetgyűlési 
képviselőnknek a föiumi.eléfiügyi kormánynál 
e!ér:;i, hogy véte*s k lel a tárgyalásokba egy 
olyan rendelkezés, uic.y megengedi, hogy a h.üar-
rtzélen az állatkereskedele uben a szarvasmarha 
hat és lovak*' lábon is átlehessen hajtani Bur 
Kenlaodbi. Naey há i i v j ! adózik n vá'>s közön 
s V " képvisplŐjAnek, hoi/y eira a ntgyfontoss .gu 
Kérdésre idejében go dolt és hisszu*, hoqy köz 
belépésének eredménye is h sz. 

A városi erdíiu ellenorzesere Kősza^re ér 
kezelt Vécsey Miklós * rdrigazgató HS Szabó 
Kálmán erdőf'eiükiye.o, kik Mészáros Antal vá 
rosi erdőaiester társaságában u*y a felső mint 
a7. aibó erdőket bejártak es megtekintették. A 
tapasztaltak föióti elismeréssel nyilatkozta*. 

NO es csecsemóveüblmi eióadast tartott teg 
n«p délutáu a Városházin nagyszámú érdekli dó 
kö^oaségues dr. II »rváth Mihily egyetemi 
lanár. Az élvezet"* előadást n>wy figyelemmel 
hallgatták és dr. Pallér József város tisztiorvos 
köszönte meg az előadónak szíves fáradozását. 

Tűzoltói sjemlet tartott tegnap Herbst Géza 
udvari tanácsos, ny. alispan, mint tiizrendészeti 
kerületi felügyelő a városi hitutásos tűzoltóság 
felett. Ve • volt dr. K.ss Kuni vármsgyei tüz 
rendeszeti felügyelő is. A hivatásos tüzolíók 
mo^t tanulnak és s.ijatitjak ei a tüzoltá fi és tu 
rendészeti dolgokat. Oktatójuk gróf Erdúdy Ta 
más helyettesparancsnok, KI naponként isko 
láztatja a tűzoltókat. 

Skerici Zatezalo István nyűg huszarezredes 
meghalt. Hosszú beteirséy után 60. éviben szó 
liiotta magáh j : a i Ur. E hó 4 én a valláa vi-
tras^aval ellátva megváltotta Öl a halál ezeuve 
déseitöl. Mindenki ismerte és szerette a kedves 
mindenkor mókara hajló öreg urat régóta, mert 
már mint délceg és ugyancsak szemrevaló fia 
tal huszártiszt itt élte legszeob éveit, arany 
ifjúságát. Közismert alakja volt közéletünknek, 
hiszen naponta láttuk, mint megy végig f o k c 
sal kezében a főutcán. Napbarnított arcához 
huszárosán festett a pedrett bajusz. Régi huszár 
divat saerint hordta, nem is volt ő aféle par 
ketthuszár, hanem öreg troupier, ki a Radecni 
huszárokkal a volt monarchiának majd minden 
táján állomásozott. A rájtsulban volt otthona, 
harminc évi fárasztó ozolgálatban telt élete. De 
illett is az ilyen erő» csontos raarokbi a széles 
huszárkard. A hadjáratból dicsőséggel tért hnz".. 
O zsákmányolta az első o:osz zászlót, melynek 
hitelesített fényképe mindig büszke emléke lesz 
családjának. S^ive visszavágyott Kőszegrr* és 
ezért még a háboiu alatt megvette azt az idyl 
likus házat ott a Gyöngyös partján, hogy oda 
visszavonulhasson nyugdijas éveire. Zatézalo 
ezredes ugjancsuk mint ezredetek fi.t, Csr'gi 
katonaesalad sarj*, Lőcsén született és így mint 
hagyomány szállt rea a magyar haza szeretete, 
a király iránti hűség tántoríthatatlan érzete. 
Joviális, mindeuki iránt nyílt és barátságos em 
ber, jó bajtárs, szerető férj es atya volt. Nem 
is csoda tehát, h.»«y igaz, őszintén fájdalmas 
részvétet keltelt várossr.erte elhunytának a hire. 
Pénteken délután kisérték el óriási részvét és 
katonai díszkíséret mellett utolsó útjára. Dr. 
Tirtsch Gergely ev. leltész végezte a temetési 
szertartást és gyönyörű beszéddel búcsúztatta 
el a halottat. Nyugodjék békében. 

A kőszegi leanygimnáiium erettsegi biztosa. 
A vallás- ós közöktatásiiijvi miniszter a kőszegi 
evang. leánygimnáziumho t rettségi biztosként 
Bolemann Géza soproni bánya és erdőmérnöki 
főiskolai tanárt küldte ki. 

Érdekes eloadast tartón múlt csütörtökön 
a Kőszegi Kereskedelmi Körben dr. Szovják 
Hugó ügyvéd a felértékelésről és hitel kér 
désekről. A nagy számban megjelent tagok és 
vendégek élvezettel halgatták végig az előadó 
fejtegetéseit. 

Képeslevelezőlapok, ha legfeljebb öt szó-
ból álló üdvözletet, illetve más udvariassági ki-
fejezést tartalmaznak, a nyomtatványok díjszabása 
alá esnek, tehát belföldön 200 koronás, külföldre 
600 koronás levélbélyeggel küldhetők. 

A kath. joteki ny noegylwt múlt h-*ten fejezte 
be muköd 'sénok 60 esztendőjét, mely alkalom 
mul Kincs István apátplébános há la idó isten-
ii«z*e!ütet celebrált a Jézus Szive templomban, 
melyen ny. össz<*<* választmányi tagok, számos 
egyesületi tag. valamint a hatóságok fejei meg-
j"fentek. Mindonkioek feltűnt a jól isko'ázott 
énekkar g ? ó n y ru éneke, mily ért Dohnál Péter 
k»rmpstert i'lpt elismerés. Ki kell emelnünk 
Holéezius Bahey sóíóját, kinek nagyterjtd-lmü 
bant-j i b z vs szárnyalással töMö'.te be a templo-
mét, n7. Ájtatos hallgatójáénak ily módon ma-
g s'to^, emlékezetes élvezetet nyújtva. A szent-
mis » uUn az egyesület vezetősége a legszűkebb 
körb°o Hilásan emlékezett meg azon néhány 
váiaszimányi távról, kik már 36—38 év óta ki-
tarló bujKalommal szolgálják az egves-Jlct ne 
mescé u érd- keit. Kincs István apátplébános 
kim>igfib ó hes:'.; dábau megemlítette a:< összes 
tuiniVíilókst az esü'et működéséről, kezdve 
annak aUpitásá'.ól, melynek gondolata egy nemes 
ielkü bárónő aeyában fokromzott meg e7.iíiőtt 60 
éwe!. A távollevő polgármester helyett Jagits 
Imre főjegyző szt'-p szavar.kai köszönte meg a 
város nevében a .* a jóakaratot, mellyel az egye-
sület a város s?-géuveir támogatja. Délután 4 
órakor a hóiiryeK ismét Öasze^yültek és 100 
gytrmeknek ozsorma-csomagokat osz ogattak ki, 
utána pídii< wzek'eoyház lakói és más szegélyek, 

— mintegy szá/an — kaptak egy egy adag 
pörköltet é- fchércipót a Fái kovits-vondéglőben. 
Hálával emlékezik meg a jótékony nőegyesület 
mindazon jótevőiről, kik eddigi nathatós műkö-
dését adományaikkal lehetővé tették. Kisérjfl 
őket a jóságos Isten mindpn á d isa Az esye-
puiet p 'diiz csend s öntudattal léphet át fenn-
állásának 61. e6/to.r;dejébe, szivéöen méiyen át-
érzett jelszavával: „Istenben a szenvedő emberi-
sigért r 

Megalakult az iskolánkivüli népoktatás. A 

polgármester elnöklete alatt pénteken tartotta 
alakuló ülését n/. iskol ínkivüli uépoktat it>i bi-
zottság, raelr Kőszeg városban is megalakulván^ 
elnöke lett Nagy Balázs főgimnáziumi igazgatóf 

társelnökök Náhrer Mátyás polg. isk. igazgató 
Tirtsch Gergely dr. evang. lelkész, alelnökök 

Szomor L .jos és Karuer Frigyes igazg. tanítók; 
jegyző Marton Géza tanár, pénztáros Kovács 
Jácos tanitó, könyvtáros Orbán Károly ianitó 
A vágási tmán> ba R -iner Rezső tanár, dr. Napy-
Ebeliug Miklós tsnácsuok, dr. Fuchs Endre 
aljegyző és Szidoly Elemér kerültek be. A bi-
zottság az ősszel kezdi meg a működését. 

A kőszegi öreg bencésdiákok hétfői kirán 
dúlása a Hétforráshoz pompásan sikerült, mert 
az idő is kedvezett a kirándulóknak, kik közei 
30 an verődtek ö?sze ezalkalombó!. Az öreg 
d:ákok a késő es i órákig maradtak együtt a 
legjobb hangulatban es haiároz itb i inont, hogy 
a jövő ho 2 án u helyi ipartelepüket szemlélik 
meg, mely alkalomból a Sörgyár veadagei lesznek 

A Kőszegi Sportegylet jegyz". könyvi köszö-
netet mondott Bigi Láizló liszthely^tt^snok, aki 
két teljes vivófeíszerelést ajándékozott az egy-
letnek. Nagyon kivanatos volna, ha e szép példát 
minél többen követnék, bármilyen torua, vivó 
vagy e,fyéb sportfelszerelés ajándékozásával. 

Az evang. nőegylet az elesett hősök emlék-
táblája j ivára, rnely az evang. templomban lesz 
elhelyezve, egy igen értékes Ebba Kayser féle 
eredeti olajfestményt sorsol ki. A nemes célra 
és a szép nyereménytárgyra való tekintettel, 
közönségünk bizonyára nagy számban fogja 
vásárolni a sorsjegyeket, melyek R i t h Jenő 
könyvkereskedésében kaphatók. Ugyanott a kép 
is megtekinthotő. 

Rendkívül mulattató és kacagtató estélyre 
van kilátásunk. Május vége felé ugyanis váro-
sunkba jönnek az Andrássy uti színház művészei 

— C 6 a k egy ^líadasra. Jegyek Róth Jenőnél 
lesznek kaphatók. 

Terzenst tart ma vasárnap délelőtt 11 óra-
kor a főtéren a fúvós zenekar. 

Országos kirakodó- es Állatvásár Kószsgen 

Május hó 17 én, pünkösd előtti hétfőn kirakodó 
és állatvásár tartatik városunkban. 

Tömördön a rórn. kath. ifjúsági egyasület 
ma vasárnap saját pénztára javára színielőadás 
sal kapcsolatos táncmulatságot rendez. Ugyan-
csak 9-én tartja a nugygencsi ifjúsági egylet 
szentkuti búcsúval kapcsolatos hagyományos 
táncmulatságát. 
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Az evanfl. templom tatarozási munkálatai 
a befejezéshez közelednek. A belseje egyszerű, 
Ízléses kifestése kellemes benyomást gyakorol 
H szemlélőre. Az orgonát is alapos javítás alá 
veszik, ami már régóta ráfér és a billentyű szer-
keretet is egy ujjal cserélik ki. Készülőben van 
egy már i ány tábla a kőszegi evang. hősi halót 
tak neveivel, mely az oltár job'j oldalán nyer 
elhelyezést. Ezen tatarozási munkálatok v>«ze 
tését és ellenőrzést az evantí. nőegylet einoknő 
jének távolléte alatt nagy buzgalommal, fárad 
ságot r;em kiméivé dr. Liuringer Jánosoé 
végezte. 

Dijtekeverseny a Mulató kerthelyisegcben. 

Nagy erdeklődés meilett vette kezdetet tegi.op 
délután a Kőszegi SpoitegyM dijtekeversenye 
a Mulató kerthelyiségében, mtly ertékts nyere-
ménytárgyaival komoly ambíciót váltott ki a 
számos dijiekézö kozott. A verseny első dija egy 
teljesen uj feorékpár, ezenkívül 3 méter szövet, 
fél öl tűzifa stb. értékes dij is serkenti a ver-
senyzőket a részvételre. A verseny külön e célra 
vásárolt tekebabikkdl, ma egész napon át tart. 

Tancniulatsagot tart ma este 8 órai kez-
dettel a Kőszegi Sportegylet a Mulatóban. Hogy 
az esti sport mulatságra már délelőtt meejoj;ón 
a z ifjutag jó kedve, ezért Kováts karmester kitűnő 
együttese 11 órakor a főterén téríer.ei tart. 

Zenepavillon felállításával foglalkozik a pol-
gármester, mit az Ungtr es Gergeljffy hazai 
előtti tértégro tervez és házilag óhajtja eike-, 
szittetni. A kis pavillon kb. 40 ember befoga 
dásara lesz aikalmas és így a tűzoltó zenekar 
fedél aia kerül a szokásos térzenék alkalmából. 

A taadinölcsön kötvénytulajdonosok vasvár-
megyei akció bizottsága f. hó 13 án, áldozó-
csütörtökön délután 4 orakor Szombathelyen a 
„Sabária"-szálloda nagytermében gyűlést tart, 
melyre a kőszegi hadikölcsönkotvény tulajdono-
sok ezu'on meghívatnak. A vármegyei akcióba 
Kőszegről többen és az országos akcióba Vágó 
Sándor nyug. százados lettek beválasztva. — 
A kőszegi hsdiköicsön kötvénytulajdonosok f. 
hó 13 an, aioozccsütörtökön déiel'ti 10 órakor 
az Ipartestület helyiségében értekezletet tartanak, 
melyre az érdekeltek ezúton is meghívatnak. — 
A hadikölcson kötvénytulajdonosok jól felfogott 
érdekükben május hó 20 ig közöljék címleteiket 
Dömötör Gyula szíjgyártó vagy Unger Karoly 
füszerkereskedő üzletében. 

Nagyszsbasu sportnapot rendez a nyáron a 
Kőszegi Sport Egylet. Örömmel értesülünk arról, 
hogy Sportegyletünk a nyár folyamán az 1920. 
évi „Nemzeti Napu-hoz hasonló nivóju ünne-
pélyt, sportnapot rendez. A Sportegyletnek m$g 
zászlója sincsen, e napon lenne felszentelve a 
KSE zászlaja. A Sportegylet e napot a kőszegi 
Leveateegyesület bevonasával akarja megren 
dezni, esetleg levente avatással kapcsolatban. A 
nap 3ikerét már előre is biztosítja az a körül-
meny, hogy a nyár folyamán nagyszámú ka-
tonaság fog nchauy héten keresztül Kőszegen 
állomásozni, mely nemcsak számbeli su.yaval, 
hanem valószínűleg miut eddig is, jóindulatu 
tamogutasavitl fényessé, erkölcsileg is anyagilag 
is sikeresbe teszi a sportnapokat. A Közönség 
minden rétegének, kielegitő műaoru szorakozta 1 

tasról a Sportegylet gondoskodni fog, mely 
irányban az előkészületek már most kezdőd-, 
nek. A nyaralók is bizonyára szívesen látják 
majd, ha csendes napjaikat egy élénk ós moz , 
galmas nap felejthetetlenné teszi. — Részlete-, 
sebb programmot következő számainkban fogunk 
közölni. 

A Gyöngyösapati Leventeegylet e hó 18 án 
szinielőada8sal egybekötött táncmulatságot reu- \ 
dez. A szinielöadast, melyen színre kerül a j 
.Leánycsel" című színdarab, ma vasárnap gróf 
Appouyi Albert tisztelotóre külön adjak elő. 

Itt először 1 A budapesti Ualvárosi Színház 
szenzác'os bikerü újdonsága „Az ártatlun Don 
Jüan" világot járt, Arnold ós Bach muiatsagos 
és finom bohózatat mutatja be junius hó 2 án 
és 3-áu Lakatos László ötletes fordításában a 
helybeli Kath. Legény egyesület műkedvelő gár 
daja a Perkovits-fólH* „Mulató" nagytermében. 
Rendkívül kacagtató! Itt előszörI 

A sörgyári hidmerleg, mely eddig használ-
hatatlan állapotban volt, nagy áldozatok árán 
helyreigazittatott és hitelesíttetett ugy, hogy 
most megint van a városban egy pontosan mű-
ködö hídmérleg. 

Hol lesz az uj kávéház? Ez a kérdés fog-
lalkoztatja niost a közönség egy részét. Ugyanis 
a Jesztl féle ház ui tulajdonosa, * Hitelszövet-
kezet, felmondta Wkd?mannék Elité kávéházi 
bérletét. ( ) « in tén sajnáljuk, hogy ezentúl nem 
lesz megfelelő kávéházunk, de sajnáljuk H Wie-
demann családot is, mely nagy áidozn'ok árán 
helyezkedett el ezen helyiségben, hogy ezen 
fordu'&t által ismét nagy trondok elé lett állítva. 

Kösziflfalvan csatornázni kell, mert a köz 
ségen ksiésztül VOLUIO uttestet A vármegye ki 
árkoltatta és igy aktuálissá vált az úttest két 
oldalának folyókával és csatornával való eilatása. 
A városi hatóság a szükséges intézkedéseket 
folyamatba telte. 

A kőszegi altalanos tsmstkezésí segelyegye 
süietnek egy tagja elhalt, 14 fittesek a 3ö. sz. 
szelvényre május 13 án, cbütörtökön délután 2, 
órakor eszközlendők az ipartestület hivatalos! 
helyiségéber. Uj ta«ok ugyanott délután 3 órától 
felvétetnek. I 

Hogyan emeljük varosunk forgalmat ? Váró 
sunk forgalmának emelését célzó sokféle gon-
dolatok, eazrnék ^s tervek merültek fel, melyeket 
sikerült itt is, ott is ellesnünk és uuy hiss/.uk, 
nem les: érd-sktelen, ha azokat leközöljük. Igen 
sokat beszélgettek a közelmu'tban létesítendő 
szállodáról, összekapcsolva egy kultúrházzal és 
o nélkül, nemkülönben a már tavaly komoly 
stádiumban volt szanatórium kérd jéről. A léte-
sítendő postásárvaházat nagy megelégedéssel 
fogadják rainder ütt. A legsürgősebben szükséges 
lakások építését lürelmetienül várja a közönség. 
Gjümölcsészotünk intenzivebb fejlesztése érde-
kében nagyőri kívánatosnak tartja az érdekelt 
közönség egv faiskola mielőbbi létesítését Olyan 
gyárak idetelepítése, melyek egjúttal a házi 
ipart lehetővé tonr.ék. szintén nagyot lendítene 
városunk forgalmán, kereseti leheiö«.ég*c. Egy 
fonto6 dolog volna, a reánk nézve majdnem 
teljesen veszendőbe ment Csepreg és vidékének, 
alkalmas közlekedési lehetőségek teremtésével 
való vis8zahódi!ás». Egy jói kiépített ródlipálya 
a hügyíinkben nagyban hozzájárulna a télisport 
fejlesztésihez. Szombathely belevonásával nagy-
szabású turista kirándulások rendezése. Párat-
lanul természetes szépségű Kálváriánkat nagy-
szerűen fel lehetne használni amergaui passió 
játékok rendezésére. Mindezen eszmék megváló 
sitáea sok népet és pénzt csalna ide, Csonka 
magyarorszag e kies kis városába. Nagyon fontos 
természetesen még az, hogy a batarforgalmat 
az egész vonulon jóval megkönnyítsék, hogy mi 
ismét levegőhöz juthassunk, az idegenek peditf 
ne legyenek nevetséges okok miatt fölösleges 
zaklatásnak kitéve. Közöljük ezeket azzal, hot/; 
szívesen folytatjuk, csak kérüuk minél több 
ujabb gondolatokat, talán sikerül városunkat egv 
jobb jövő elé vezetnüuk. 

A Kalvsria villanyvilágitasi költségeinek fede 
ze&ére Dóra Lv.jósnál a kö?etkezők adakoztak 
Perkovns János, Beijczi Pál, Kolier István, Abért 
István, Bognár Jozsefné 100 000, Horváth Andor, 
Róth Jenő, Bődey Z igmond, Biritz István, 
Schwarz Károly, Feiht Ferenc, özv. Bajes Mi-
hályné, Wölfel* Kálmán, Mersits JanOs, Prenner 
Pal 50-000, Liuringer István 40.000, Varga Imre 
30.000, Radványi Hudolf, Horváth József, Jan-
kovits János, Török Mihály, Molnár Sándor 
25.000, özv. Tucay Ferenoné, üszty Vendel, 
Caiza István, özv. Pusch Károlyné, Németh 
Gyula 20.000, Abért József 15.000, Schermann 
István, Tremmel Károly, Tormán József, Kovács 
István, N. N. 10 000, S eindl Gyula, Csizmazia 
Pál, G . J . 5000 koronát. 

— Lakásosere. Elcserélném 2 szoba, 

konyha es mellékhelységből álló lakásomat 1 

szoba, konyha és mellékhelyiségből álló lakással. 

C i n a kiadóhivU<lban. 

A Czeke fele téglagyár munkássi ellen pa-
naszt emeltek a városnál, mert ezek a vetés 
és szántásokon keresztül utat tiportak a város 
felé. A hatóság megindította az eljárást. 

A aemzetgyülési képviselő választók név-
jegyzeke elkészült és közszemlére van kitéve e 
hó 14 tői jövő hó 16 áig a városházán, ahol az 
betekinthető. 

Nagycsömőten az ifjúsági egylet ma este 
táncmulatságot rendez a Konrád féle vendég-
lőben pér.ztára j av án . 

Az uj ezüstpenzok. Budapestről jelentik: 
A ny.tron megkezdik a*. uj ezüstpénzek verését. 
Két éven belül 45 millió pengő névértékű ozüst 
érmet és 20 millió értékű egyéb pénzt készítenek. 

Szolósgazdak figyelmébe ajánljuk azon ere-
deti és uj ké)7Üléket, mely a sző'.őpormotlé 
mésszel való helyes közömbösítésének, továbbá 
a rézgáiic százaiéktartahuának megítélésére ké-
szült. Leírása „Spertfimeter" néven megjelent a 
Borászati Lupo* 1925. évi szeptember 24 i szá-
mában. A szőlőművelőre igen fontos dolog, 
hogy a rézgálicoldat helyesen legyon mésszel 
közömbösítve és a szándékolt % tarU ma is 
meglegyen. Ezen készülék hasznalati utasítással 
és tolies felszereléssel 170,000 korouáért a 
Kecskeméti Vegyvizsgáló Állomás vezetőségé-
nél beszerezhető. 

Az Ojsag uj szamában okvetlenül oivasa 
el u fraustárgyalást es a hil latlanul mulat-
ságos ujabb szabadkőműves jeleket. Előfizetők-
nek kedvezményes ár. Mutatványszámot ingyen 
küld a kiadóhivatal, Budapest VI. Ó ucca *12. 

Anyakönyvi kivonat az simult hetrol. S z ü -
l e t é s : Kohl Gusztáv—Sulyok Anna: Gusztáv 

Jr. k. — Házasság: Szalai Jenő—Farkas Mária. 
H a l á l o z á s o k : Láng Ferenc 6 bó, agyhártya-

lg\uil»dás, Míszáros Józsefné 32 éves, szivszél-
, hüdés, Zatézalo István 60 éves, érelmeszesedés, 
K .ppel Józsefoé 49 éves, szívbaj. Kríszl József 
65 éves, érelmeszesedés, Szabó Ilona 35 éves, 
bóltuberr.ul'.izis, Rjtter Károly 59 éve*, tiidővész. 

S P O R T 
A tavaszi szezon utolsó ba jnok i mé rkő i é se . 

Az alosztálybajnokságban, most a legutolsó 
mérkőzéseken, ádáz küzdelmet viv minden csapat 
a pontokért és arra törekszik, hogy minél jobb 
helyezest érjen el Ma délután a helybeli sport-
telepen is egy ilyen fontos mérkőzés kerül el-
döntésre, a Szombathelyi Vasas és a Kőszegi SE 
csapatai között. A Vasasok csapata tavaszi sze-
zonban jól szerepelt, legutóbb a KAC-ot és a 
ZSE-t verte biztosan a fiatal erőkből álló együttes, 
kikben egyúttal a bajnokság neg_, edik htlyenek 
legjogosabb aspiránsát latjuk es a hátralevő öt 
mérkőzés alkalmat is nyújt ahhoz. A Kőszegi SE 
ma játsza utolsó kisorsolt mérkőzését es ezzel 
a bajnoki szezon befejeződik számára. A csapat 
az utóbbi mérkőzéseken visszaeső formát muta-
tott, de reméljük, hogy a mai mérkőzésen meg-
cáfolja ezen állításunkat es szivvel-lelekkel fog 
küzdeni a győzelemért, mert ellenesetben való-
színűleg csak a második hely lehet biztos számára. 
Erős és kemény küzdelmet fog vivni a két csapat 
a pontokért és közönségünknek ismét alkalma 
nyílik egy jó sportot ígérő mérkőzésben gyönyör-
ködni. A mérkőzés délután 7j5 órakor kezdődik. 

Kőszegi SE—Sá rv á r i LE 2 : 1 (1:0). 

A mult vasárnap Sárváron játszó KSE csak 
erős küzdelem után jutott mindkét pont birtokába. 
A mindvégig erősiramu mérkőzésen az első felidő 
végén Hribár lőtte a vezetőgólt, amit Sárvár a 
második félidő elején szabadrúgásból egyenlített. 
A győztes gólt Nemes lőtte a 43. percben. A 
győztes csapatból kitűnt Riegler 1. nyugodt játé-
kával, valamint Blazovits es Spindlbauer a köz-
vetlen védelemben. Czeczely jól bíráskodott. 

HOTEL PENSIONE METROPOLE ABBAZIA 
A Südstrand legszebb pontján. 

A fürdőhely centrumában. — Erkélyes szobák. 

Táncterem. 

Ki tűnő francia és magya r konyha 

Árak 35 l í rá tó l . 

F e l v i l á g o s í t á s o k k a l s z o l g á l : 

VÁROSI ll*OI>A. Budapest V., Fnbunk, Nádor u. VI. rlVI. 

DézsánésB ium 
tulajdonosok 

Désás és Blusi 
tulajdonosok 



4 Kőweg ée Vidéke 
9. 

í -

Szombathelyi Törekvés l l .-KSE Épitők 4 :0 . 
Mindvégig fair mérkőzés, melyen a Törekvés 11. 
csapata szép csatárjátékkal, megérdemelten győz. 

A / , a l o a z t ú l y b a j n o l c a í t g ú l l ú s i i : 
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Kőszegi SE 17 

Szombathelyi Törekvés 14 
Kámoni AC l ő 
Sárvári Leventék . . . . 16 .'> 
Szombathelyi TE . . . 18 6 
Zalaegerszegi TE . . . . 13 4 
Szombathelyi Vasas . . . 13 5 7 
Zalaegerszegi MSE . . . 15 3 8 

Körmendi TK 12 3 7 
Vasvári SE 13 2 9 

ü ó l s t a t i s z t i k a . A műit vasárnapi bajnoki mérkőzés 
után a KSE gól lövö statisztikája a következőkép alakul t : 
Hani 17. Nóvák 1 12, Márkus 6, Nemes 4. Riegler II., és 
Szova 3 3, Nóvák II. 2, Hribár I. — Adtak 50-et, ebből 
2 öngól iKTK. ZTE). kaptak 13 gólt. 

A pünkösd i ünnepek spor tp rogrammja . 

A tegnapi nap folyamán egész váratlanul 
szenzációs mérkőzést sikerült lekötnie a KSE 
vezetőségének. Pünkösdvasárnapján a Magyar-
óvári Torna Egyesület komplett első csapata fog 
nálunk vendégszerepelni, melynek legutóbbi sikerei 
feltűnést keltettek az egész országban. Bajnoki 

mérkőzések során legyőzte saját otthonukban a ^ ^ ^ X t t i X ! ^ ^ ^ 
SFAC-ot, a TAC-ot és a KFC-t egymásután. Az 
MTE nemcsak a legszebb stilusu futballt jatsza. 
de közismert fair játékmodora. Nemes, az E l O, 
Vucsics és Holló a budapesti Törekvés volt já-
tékosai a csapatnak főerösségei. Ai MTE kőszegi 
bemutatkozása sokkal érdekesebb és izgalmasabb 
mérkőzésnek Ígérkezik, mintha akár budapesti 
elsőosztályu csapat szerepelne Kőszegen. — A 
hétfői ünnepen pedig szombathelyi elsőosztályu 
csapat lesz a KSE ellenfele. 

Háztartási célokra 
nagyon alkalmas vastagfalu, négyszögletes 

ürtarlLu ü v e g e d é n y e k 
kaphatók potom áron nagyobb mennyiség-
ben a helybel i v i l lanytelepen Használ-
ható : káposzta, tök, répa, ugorka, paprika, 
cékla, zöldbab, gyümölcsíz, zsir, különféle 
oldatok, továbbá liszt, cukor, só, mák, dara 
és hüvílves vetemények elraktározására. — 
K'aphatók még 70-80 liter űrtartalmú üveg-
ballonok is különféle folyadék raktározásra. 

Ne mulassza el senki ezen vetelalkalmat! 

&efíér cipőü 

S a n d á l o ü 

gyermek és női 

spanglis és fűzős 

finom varott és 

szeges kaphatók 

t F r i e d n é l , K ő s z e g e n 

Főtér 17. szám (Nussbaum-féle háa i. 

Ma és mindennap díjtalan 

rádió-hangverseny 
a „Korona"-kávéházban. 

Árverés. 
A telekkönyvben 493 szám alatti 

szőlő, présházzal, 
háztelek és gyümölcsös 482'/, G-öl 
nyilvános árverésen készpénzfizetés 
mellett a legtöbbet ígérőnek vasár-
nap, május 9-én délután 2 órakor 
a régi Marhavásár-tér 3 sz alatt 
el fog adatni. 

Rikkancs felvétetik j ó fizetés 

mellett R ó n a i u j ságüz le tében . 

Üzletáthelyezés. 
Tisztelettel értesítem a n é. közön-

séget és nagyrabecsült üzletfeleimet, 
hogy eddig a Városház-utcában volt 

cipészüzletemet 
május hó 1-evel a Győri lános-utcá-
ban levő volt Stampf-fele üzletbe 
helyeztem át További szives partfo-
gást ker tisztelettel 

Leimeiszter Ferenc 
cipészmester. 

kisperkátai 

gazdasága 
(vasútál lomás Szolgaegyháza, Fehérm.) 

v a s ú t á l l o m á s t ó l 2 km-nyire f ekvő 

elsőosztályu 
szántóiöldeket 

parcelláz 
kis- és nagy tételekben 

igen előnyösen 10 eves 

fizetési feltételek mellett. 

Bővebb felvilágosítást ad a 

bank központja 

Bpest V., Hold-u. 1. 
és a gazdaság vezetősége 

Kisperká ta , (Fehérmegye). 

Pk . 256 1926. 245 1926 vht. szám. 

Egy kifogás- fi I é fi | | w 
talan barna * * • • • ^ 

jutányos áron eladó. Cim a kiadóhiv. 

Elektro-Bioskop 
a Mulató nagytermeben 

M ű s o r : C s ü t ö r t ö k , m á j u s 13-án: 
• • 

Örök város 
Regény a szerelemről és haza-

szeretetről 8 felv. Főszereplők: 

B a r b a r a la Mar és Bert L i te l l . 

És a kisórómüsor. 

528 1926. sz. 

Árverési hirdetmény 
Kőszegpaty község képviselőtes-

tületének 1926. évi április 29-én 
kelt határozata alapján ezennel köz-
hírré tétetik, hogy emiitett község 

vadászati joga 
1927, évi február hó 1-én kezdődő 

6 egymásutáni évekre alulirt hiva-

talban betekinthető feltételek mellett 

1926. évi junius hó 6-án délután 3 

órakor fog árverés utján bérbeadatni. 

A bérbeadandó terület 761 kat. hold. 

Nemescsó, 1926. ápr. 30. 

Zs i gmond , s. k., körjegyző. 

Műhely-áthelyezés. 
'Értesítem a n. é. közönséget,hogy 

epülelbütor- es müasztalos 
műhe lyeme t Kirá ly-ut 78 szám a l á 
he lyez tem á t . T isz te le t te l 

Lausch Károly 
asz ta l osmes te r . 

Kö s z öne t ny i l v á n í t á s . 

Mindazoknak, kik szeretett férjem 
illetve felejthetetlen jó apánk 

skerici Zatézalo István 
nyűg . huszá rez redes 

elhunyta alkalmával jóleső részvé-
tükkel fájdalmunkat enyhíteni igye-
keztek, valamint utolsó útjára el-
kísérték, nemkülönben a koszorú-
é i virágadományokért ezúton fejez-
zük ki hálás köszönetünket. 

Kőszeg, 1926. május 8. 

ő zv . sker ic i Z a t é z a l o I s tvánné 

és gye rmeke i . 

A Kőszegi Sörfőzde és Malátagyár R.T. 
a s ö rgyá rke r t i nyá r i ven- Í S 7 l £ k t v 0 7 0 + r i t 1 / p r o c - Bővebbe t 
dég l ő ( kan t i n ) vezetésére U t , I C l V C Z C l U l Í V C I C 3 . ugyano t t . 

Árverési hirdetmény! Árverési hirdetmény. 
Alulírott birósági kiküldött az 1881 

évi LX t. c. 102. §-a értelmében ezen-
nel közhírre teszi, hogy a kőszegi kir. 
járásbíróságnak 1926 évi P. 384/925 15 
sz. végzesre Dr. Kopfstein Lipót ügyvéd 
javára 5,2ó7.400 K s jár. erejéig 1926 evi 
április 17-én foganatosított kielégítési 
végrehajtás utján le- és felülfoglalt és 
10,739600 koronára becsült ingóságok, 
u m. szobabútorok, varrógép, hordók, 
kocsik nyilvános árverésen eladatnak. — 
Mely árveres a kőszegi kir. járásbíróság 
1H26. évi Pk 716/1926. sz. végzése foly-
tan 5,257 400 K tökekövetelés és ennek 
1924 évi junius hó 10. napjától járó 18% 
kamatai és eddig összesen 2,092.575 K 
bíróilag már megállapított költségek ere-
jeig, Kőszegen, Király-ut 49 szám alatt 
leendő megtartására 

1926. évi m á j u s h ó 21. n a p j á n a k 

dé l e l ő t t i 9 ó r á j a 

határidőül kitüzetik és ahhoz a venni 

szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak 

meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. 

evi LX. t. c. 107 és 108 §-ai értelmében 

készpénzfizetés mellett a legtöbbet ígé-

rőnek, szükség esetén becsáron alul is 

el fog adatni Amenyiben az elárvere-

zendő ingóságokat mások is lefoglaltat-

tak, azokra kielégítési jogot nyertek volna, 

ezen árverést az 1881 évi LX. t. c. 120. 

-a értelmeben ezek javara is elren-

elem 

Kőszeg 1'.'26. május 4. napján. 

Tő tőssy End re kir. bir. kiküldött. 

K ö s z öne t ny i l v á n í t á s . 

Azon számos és jó leső rész-
vétért melyben szeretett feleségem 
ill j ó anyánk, testver és rokonnak 

Mészáros Józsefné 
sz. Hafenscher Anna 

elhunyta alkalmából részesültem, 
valamint a koszorú- és virágado-
mányokért és mindazoknak, kik 
drága halottunkat utolsó útjára el-
kísérték, különösen pedig az alreál-
iskela tiszti, altiszti karának es a 
polgári alkalmazottaknak az anyagi 
támogatásért ezúton mond hálás 
köszönetet 

Kőszeg, 1926. május 8. 

Mész á r o s J ó zse f 

és g ye rmeke i . 

I 

Alulírott birósági végrehajtó az 1891. 
évi LX t. c. 102. §-a értelmében közhírré 
teszi, hogy a sárvári kir. járásbíróságnak 
1925. évi 248/2/926. számú végzései kö-
vetkeztében a dr. Rácz Imre ügyvéd 
által képviselt Steiner Lipót és tsá cég 
javara 1,413.720 K tőke s jár. erejéig 
1925. évi április hó 2-án foganatosított 
kielégitesi végrehajtás utján le- és felül-
foglalt és 23,796.003 koronára becsült 
következő ingóságok u. m hordók , bor-
szivógépek, italok nyilvános árveresen 
eladatatnak. Mely árverésnek a kőszegi 
kir. járásbíróságnak 1926. évi Pk. 616 
számú végzése folytán 1,413.720 K tőke-
követelés és ennek 1925 évi november 
18. napjától járó 11% kamatai '/., váltódij 
és eddig összesen 5'J8 <»50 koronában bí-
róilag már megállapított költségek erejéig 
Kőszegen, Várkör 3 sz. alatt (Jesztl ven-
deglő) leendő megtartására 

1926. évi m á j u s h ó 11-ik n a p j á n a k 

dé le l ő t t i 10 ó r á j a 

határidőül kitüzetik és ahhoz a venni 
szándékozók ezennel oly megjegyzéssel 
hívatnak meg, hogy az erintett ingóságok 
az 1881. évi LX. t. c. 107. és 108. §-ai 
értelmeben készpénzfizetés mellett a leg-
többet ígérőnek, szükség esetén becs-
áron alul is el fognak adatni Amennyi-
ben az elárverezendő ingóságokat mások 
is le- és felülfoglaltatták es arra kielé-
gítési jogot nyertek volna, ezen árverést 
az 1881. évi LX t. c. 102. §-a értelme-
ben ezek javára is elrendelem. 

Kőszeg, 1926. évi április hó 24-én. 

Tő tössy Endre kir. bir. végrehajtó. 

K ö s z öne t ny i l v á n í t á s . 

Mindazoknak, kik szeretett j ó 
férjem ill. testvér és rokon 

Kriszt József 
máv. főművezető 

elhalálozása alkalmából jóleső rész-

vétüket nyilvánították, valamint az 

utolsó útjára elkísérték nemkülön-

ben a koszorú- és virágadomá-

nyokért ezúton mond köszönetet 

Kőszeg, 1926 május 8. 

A g y á s z o l ó c s a l á d . 

ÜJ KEREKPÁROK 
részletfizetésre is kaphatók 

2,000.000 
koronától felfelé 

LÉPOLD GÉZA 
mechanikus 

Kőszeg, Kossuth L.-u. 9. 

KOTOTTARÜ-ÜZEM 
MEGNYITÁS. 

Értesítem a n é. közönséget, hogy 
Kőszegen, Király-ut 7 szam alatt fér-
jem szíjgyártó-üzletében 

gépkötöde-iizemet 
nyitottam. Elvállalok mindennemű ha-
risnya és másféle kötést, fejelést és 
javítást kizárólag elsőrendű anyagból 
olcsó arak mellett. Hozott anyagból 
is készítek minden e szakmába vágó 
munkát A n. é. közönség szives párt-
fogását kérve vagyok tisztelettel 

Dömötör Gyuláné 
kötszövő . 

Nyomatott Rónai Frigyes lonyvnyon 1 ! ' b K ' 
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