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Jíülföld nem szólhat bele. 
Briand emlékezetes legutóbbi nyilatkozata, 

mely szerint, ha a francia közvélemény, illetve a 
kormány a frankper Ítéletét nem találná a maga 
szempontjából kielégilőnek, az ügyet nemzetközi 
biróság elé viszi, természetszerűleg élénk vissz-
hangot váltott ki a politikai pártok körebői. Az 
egyik irányzat, mely minden alkalmat megragad 
és kiaknáz, hogy akár a külföldről, akár a bűn-
cselekmény politikai hangulatából egyes jelensé-
geket használjon fel alkalmul a kormány elleni 
támadásaihoz, bizonyos kárörömmel hangoztatja 
a francia kormány bizalmatlanságát. A másik 
irányzat ellenben megütközéssel vesz tudomást a 
magyar birói függetlenségre sértőnek minősíthető 
francia kormányelnöki kijelentésről sazt belügye-
inkbe való beavatkozás kísérletére irányuló szán-
déknak latva, visszautasítja azt az érvelést, mely 
jogot támaszt, hogy egy ilyen, minden nemzet-
közi diplomáciai vonatkozástól távol eső büntető-
jogi perügyet, akár a meglevő, akár egy adhoc 
alakítandó nemzetközi birói testület elé vigyen. 
Nem tudhatjuk, vájjon Briand ur mely vagy mily 
nemzetközi bíróságra gondol. De. hogy akár-
milyenre is gondolt, kiindulása minden jogalapot 
nélkülöz s merőben ellentétes a nemzetközi jog-
szabályokkal is, arra világosan mutatott ra a 
magyar nemzetgyűlésen Valkó Lajos miniszter, 
ki jelenleg ideiglenesen a külügyi tárcát képviseli, 
bizonyítván, hogy ezidőszerini két olyan nemzet-
közi biróság van, mely az egyes államok között 
felmerülő ellentétekben egyeztethet, vagy döntést 
hozhat, de amelyeknek egyike sem hivatott alap-
szabályainál fogva arra, hogy eléje bármely nemzet 
belső életében előforduló, az illető ország büntető 
törvényeivel ütköző cselekmenyek elbírálására, 
pláne amikor abban már törvényes birói fórum 
eljárt és Ítélkezni kiván, egy másik állam közbe-
lépésével odahurcoltassanak. Vannak valóban 
nemzetközi bíróságok, ezeknek egyike a hágai 
békeértekezleten felállított „Áliandó Választott 
Bíróság", másik a népszövetségi egyezségokmány-
alapján felállított „Állandó Nemzetközi Biróság". 
De ezek nemhogy felebbezési fórumokul volná-

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

(Eddig nem közlött adatok nyomán.) 

S sz az eset be is következett. M'dőn Es-
terházy Miklós hadaival Körmend varost ostro 
molta és Batthány azt szabad elvonulásának 
feltétele rtialt átadta, — Kőszeg város Esterbá 
zytél 4 körmendi polgárt kért tuszul, kiköt a 
németujvári várban sínylődő kőszegi tanácsi 
soknak kicserélésére szánt. Esterházy Miklós » 
körtner.dí túszokat Kőszeg városnak csakugyan 
átadta. Megütközéssel vették azonban tudomásul 
és ez esetet I I . Ferdinánd csaszárna'i be i* je-
lentették, hogy gróf Collalto, a császári h *da'< 
vezé/e a körmendi 'úszóktól 900 magyar tallér 
váltságot követelt. 

A városnak azenved'teei ezzel még nem 
szakadtak meg. 1621. évi szeptember hó folya-
mán ismét megjelent Bethlennek egyik hadcso 
portja, mely miután a város nem kapitulált. boszu 
ból a szőlőhegyeket irtotta ki olyannyira, hogy 
a polgárságnak a szőlőhegyei mit s°m jövődet 
meztek, noha főjővedelme miátí^g a szőlőter-
mésből fakadt. 

Sok kárt szenvedett a város gróf Zrínyi 
egyik ezredesének, Bakatsnak és e*yéb h idcs »-
patoknak keresztülvonulósától is, melyeket mind 
élelmezni tar!ozott. Egv másik, a császárhoz 

nak tekinthetők büntetőjogi ügyekben, hanem 
egyáltalán sem nem kérhetők fel, sem nem köte-
lezhetők itéletmondásra olyan kérdésben, mely 
nem meríti ki államok között felmerülő vitás 
diplomáciai ügy természetét. S ha mégis bármely 
oknál fogva, mint ilyent óhajtaná Franciaország 
tekinteni a frankügyet, még akkor is csak abban 
az esetben volna helye, hogy ennek a fórumnak 
ítélkezése alá bocsájtassék az ügy, ha konkrété 
az érdekelt államok között felmerülő vitás tar-
talmú nemzetközi szerződéssel megállapodás 
letesült volna erre vonatkozólag Ilyet mi Francia-
országgal soha nem kötöttünk. És nem vállalt 
Magyarország ilyen kötelezettségeta másik biró-
ság szabályzatának elfogadása alkalmával sem. 
Vagy talán a Népszövetségre gondolt volna Briand? 
De hisz ez elsősorban nem is biróság, másod-
sorban nagyon is kétséges, hogy a frankhamisítás 
ügye a népszövetségi alapokmány II. cikkének 2. 
bekezdésében szereplő békeellenes momentum-
nak minősítve is, ami pedig lehetetlen, hisz a 
magyar kormány a legkeményebb szigorral nyo-
moztatta ki és állította a tetteseket a biróság elé, 
alkalmasnak minősülhet a többi hatalmak részerői, 
hogy a nemzetek szövetségét valamilyen formá-
ban foglalkoztassa. 

illetőleg hivatásuk miatt nehézségbe ütközik a 
vasárnap délután való megjelenés, (pincérek, bor-
bélyok stb.) csütörtök délután lesz faglalkosta-
tás ugyancsak d. u 2 órakor a sporttelepen. Ha 
a csütörtök ünnepre esik, akkora következő nap. 
Az érdekeltek azon szándékokukat, hogy a csütör-
töki oktatáson óhajtanak résztvenni, közöljék az 
ifjúsági oktatóval, vagy pedig a Városházán 10. 
sz. szobában. 

5000 —926. sz. Felhivom a 6—12 éves kor-
ban levő siketnéma, vak és gyengeelméjü gyer-

jmekek szüleit illetve gondviselőjét, hogy f. hó 
' 23 ig a gondviselet alatt álló gyermek betegségét 
Városháza 10. sz. szobájában jelentsék be. 

Közhírré teszem, hogv a város tulajdonit 
képező árokpartok és kisebb területek 1926 évi 
fűtermése a szokásos módon 1926 évi május hó 
16-án vasárnap délelőtt 10 órakor a Városház 
tanácstermében tartandó nyilvános árverésen a 
legtöbbet Ígérőnek el fog aditni . 

Felhívom az összes hadigondozottakat, hogy 
f é. május havi járadékaik átvétele végett (Ked-
den) f. é. május h.) 18 án a városi péaztárban 
jelenjenek meg 

Közhírré teszem, hogy folyó óv május hó 
18 án Kősztg szab. kir. r. t. város erdőgad tsága 
árverést tart a doroszlói szőlők felett fekvő talári 
vágásban és M 14—15 tag nyiladékán küimböaő 
faanyagokra. KUdára kerül : 57 kbm. hasáb, 26 

jkbm. dorong, K kbm tuskófa és 14 rakás ágfa. 
í Árverés kezdete d. e. 10 órakor a nyiladék végén 
; a hercegi hegy vámos mellett ós folytatás a talári 
favágásban. 

Jambrits I *|o* noleármtsur 

Rákóczi-ünnepély volt tzerdáa a reálgimná-
ziumba a nagy fejedelen születésének 250 
éves évfordulója alkalmából. Az ügyes szava-
latok, a szép énekek, Rákóczi fiatalkori leiki 
fejlődései feltáró előadás, a kuruc világra vonat-

| kozó s?ép és precízen előadott zenedarabok a 
I száműzött fejedelem iránti tiszteletet és hazafias 
érzéseket növelték a hallgatóságban. 

n>oknak és a gyermekeknek mintegy a szája 
elöl faltak fel mindent és emellett még külön-
böző erőszakosságokra vetemedtek a polgárok-
kai szemben. J3 példával előljárt valami Gessa 
Baptista nevü kapitány, kinek magatartása el-
len Kőszeg város, hogy ugy rao'.djam, sziute 
telzudult és védelmet s oltalmai kórt a császár-
nál katonáinak vadsága és garázdálkodása ellen 
A város, ha nem is némán, de türelmesen vi-
selte a Bethlen-féle felkelos okozta rengeteg 
vcszt-ségeket, d.* nem nézhette és tűrhette a 
császár katonáinak zabolatlanságát felháborodás 
nélkül. Kért es könyörgött, hogy e hordától 
szabadítsak meg. 

Még a következő Kommentárt fűzöm jelen 
cikkemhez. 

Midőn városunknak Bithlen hadai által 
történt elfoglalását a császárhoz intézett felter-
jesztésből elolvastam, föltűnt, hogy a leirás, 
mely az akkori eseményeket az utókor számára 
h ű m megörökítette, egy stóval sem említi Hör-
mann Mihályt, kiről az a tradíció maradt reáuk, 
mintha ő bocsájtotta volna ba mint várnagy 
Bethlennek katonáit. A felterjesztés szerint a 
várnak akkori zálogbirtokos* (Nádasd?) követte 
el akkor az árulást. (így megírva). Tehát Hör-
man Mihálynak szerepót Bethlen felkelésének 
ideje alatt még mindig mély homály fedi. 

«. j . 

>s*i Egyes szam ara 2000 korona 

HIRDETMÉNYEK. 
4706—1926 sz. Kozmirré teszem, hogy H 

hatar a közúti forgalomban ugv ki, miat bpfelé 
csakis az erre kijelölt célú utakon léphető át 
Ezen utak Kőszeg város területein a következők : 
a kőszeg—rópcekethelyi mint a kőszeg—rőtfal vai 
országút éa a kőszeg—borsmonostori kocsiút, 
ezen utóbbin azonban csak nappal van a köz 
lekedés megengedve. A határnak más utakon 
vagy az utakon ktvül máshol való átlépése SRÍ 
goruan tilos és büntettetik. 

Közhírré teszem, hogy u leventék részire f. 
hó 16-án vásarr.ap délután 2 órakor oktatás lesz, 
melyen a leventéknek megjelenése büntetés ter 
he mellett kőtelező. Azon leventék részér-1, kiket 
foglalkozásuk vasárnap délután is tnukábt állit, 

intézett felterjesztés a városnak összes kárát, 
melyet a B'th-en felkelésnek id-je alatt SZPU- • 

vedelt, 100.000 tallérr.i btc-üite, tehát oly ren-1 
geteg összeget, meiy a ptugarsagnak teljes el j 
szeKéuyedéhét idézte elő, és az akkori általános 
nyomort és Ínséget csak növelte. 

Az ember así hinné, hogy a császár és 
kormánya Kősz'g várost a Bethlen felkelésnek' 
idej • alatt szenvedett veszteségekert, károkért' 
kárpótolta, megjutalmazta, vag.v legalább meg ; 
kiméite a katonai terhjknek viselésétől. Dehogy ! 

Alig csendesedett és mult ei Bethlen fel-
kelésének veszélye, a bécsi hatalom egymás- i 
után i'.ét ízben kaiouai garuiiont helyezett ide 
1622 ben, mely létszámra nagyobb volt, rnint a 
v\ros lakóinak szá na A város .iz Esterházy-
féle ezredtől, me!yn»k kiegészítési helye lett j 
volm. Kőszeg, Walther János fizetett bécsi ki-| 
járó utján, ki Stadion ós ennek titkáránál utóbb; 
oly hatalmas* i vált Lu istenbergnél közbenjárt,1 

csakhamar megszabadult. Nem azonban gróf 
Collalto ezredestői, melyet Esterházy ezredeinek 
elvonulása után helyeztek el városunkban — 
lakóinak nagy méitatlankodására. Ami a pol-
gárságnak a Bethlen felkelésnek idejéből meg , 
maradt, azt a császár ka'onái vettók el és ették i 
meg. A saarvasmarhát, gabonát, lisztet, bort, 
a lovak számára a takarmányt. A nótárius fel- s 

jegvezte, hogy a császárnak vitézei az asszo-
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H Í R E K . 

Főigazgatói látogatás. I>sid* Ü.tó tankrr. 
kir. főigazgató városunkban tartózkodik, hogy a 
szokásos iskolalátogatásait végezze. A mult héten 
a reálgimnáziumot, a héten a leánygimnáziumot 
látogatta meir, jövő hó'.en pedig az alrealiskolát 
látogat® meir 

Elólentetes. Vitáé Szomor Aurél dr. ezre 
dessé lépett elő és a magyar honvédség főpa-
rancsnokságánál nyert beosztást, mint H VII I . 
oeztály vezetője. Mint alezredes legutóbb Eszter-
gomban volt, onnan történt távozásakor meg 
lepően gyönyörű ünnepséggel búcsúztatták, 
mostanában pediur tiszteletére nagyon érdekes 
eaaládi ünnepélyt rendeztek előléptetése alkal 
mából. — 

A k«1h. Nepszövetseg csoportvezetőit ma 

vasárnap délelőtt 11 órára lakására ezúton bivja 
Nagy Balázs igazgató tárgyalás céljából. 

A kath. jotekony Nőegylet és az Oltaregylet 
választmányi tagjait ma vasárnap délután 
órára, a zárdai tanítónőképző negyedik osztályaba 
hívja a vefetőség, a Kath. nap rendezésének 
megbeszélése céljából. 

Katholikus nap Kőszegen. A Kath. Népszö 
•etség helyi szerveret* kath napot rendez május 
30 án. A központból Budapestről kiváló szóno 
kok fognak jönni. Az ünnepély kerete a követ 
kező: d. e. 9 órakor ünnepélyes szentmise a 
Jé2us Szive templomban, prédikációval kapcso 
latban, 11 órakor nagygyűlés a reálgimnázium-
ban, a díszteremben a magyaroknak, a torna 
teremben a németeknek. D. u. 3 órakor virág-
korzó, 5 órakor a zárda dísztermében nagygyű-
lés a nők számára, melybe a kath. Nőegylet 
60 éves jubileumát is belekaposolják. l'gyan-
•sak d. u 5 órakor külön-külön lesz gyűlés a 
reálgimnáziumban az iparosok és munkások 
számára. Az egészet estefái 7 kor a Jézus Szive 
templomból induló, a szokott uton haladó szent 
séges körmenet és Te I>eum zárja be. 

Ma és minden vasárnap délután 

G O N Ü I ZSIGA 
budapesti cigányprímás vezetésével 

CIGÁNYZENEaSÖRKERTBEN 
Frissen csapolt sör, balatonmel-

léki borok, hideg és meleg ételek. 

Dr. Horváth Mihály egyetemi tanar elóadasa 
Kőszegen Helyszűke miatt mult számunkban 
csak említést tettünk dr. Horváth Mihály egye-
temi tanár előadásáról, melyre azonban ki kell 
térnünk. A városhaza tanácsterme szűknek bi-
zonyult; a professzort nagy érdeklődéssel várta 
a hallgatóság, melynek soraiban orvosok, tanítók, 
'anitónők, egyesületek vezetői foglaltak helyet. 
Több mint má«félórás előadásban a gyermekkori 
elferdülésekről tartott akadémikus ismertető és 
oktató előadást. Példákkal illusztrált és gyö-
nyörűen felépített beszédben mutatott rá, hoay 
a tuberkulotikus csontbetegségek és angolkór, 
ha idejében kap kezelést, gyógyítható. Az elő-
adás végén a hallgatóság nagy lelkesedéssel 
ünnepelte a tudós tanárt, a kozönsé<: nevében 
dr. Nagy Ebeling Miklós polgármesterhelyettee 
nondott köszöDet»t. Dr. Horváth Mihály, ki 

Eitner Gusztáv családjával rokonságban van, 
nz Eitner családnak volt a vendége. Kőszegről 
vasárnap utazott Komáromba, hol hasonló elő 
adást tartott. 

Halalo/as Szerdán hunyt el éves korá-
ban Fassl Anna magánzónó tüdőgyulladás kö-
vetkezteben. Az elhunyt matrónu a kath. jóté-
kony Nőegylet tagja volt annak alapítása óta, 
ugyszi.-.tén 1884 tői 23év >nat annak titkárnőié. 
A kath. Nőegylet jegyzőkönyvben fogja meg-
örökíteni ezen legrégibb és érdemdús tagjának 
emlékét. Temetése péntokrm délután volt nagy 
részvét mellett. 

Helyreigazítás. Mult számunkban közöltük, 
hogy a Kőszegi Sportegylet két teljes vivó kész 
letet küpo'.t Bagi vámőrtiszthelyettestől, kinek 
nem László, hanem István a neve. 

Tűzoltó tisztitanfolyam lesz a jövő hónap 
ba i Szombathelyen, melyen Kőszegről Seybold 
Kezső városi főmérnök, mint hivatásom tűzoltók 
par incsnoka is résa f g venni. A tanfolyam 2 
hétig tart. 

Jolsikerült Kirándulást rendezett a szombat-

helyi vármegyeház ti*/tiknr4nak néhány tugja 
áldozócsütörtökön az Irottkőre, melyen rés/.tvett 
dr. Horváth Kálmán ali*p;.n és dr.Takáci Elemér 
II jegyző is. A Hórmann forrásual nyársonsiilt 
cigánypecsenyét készítettek maguknak, melyet 
kitűnő étvággyal fttányérokon fogyasztottak el. 

Windisch Margit hangversenyt. Május hó 

23 án Windisch Margit zongoraművésznő, ki 
városunk szülötte müvészelőadist foiz rendezni a 
fŐÉfimuázium dísztermében az árvízkárosultak 
javára. Az előadáson szerepelni fognnak Gróf 
Kioazkyné Pálmay Ilka művésznő,Demény Artúr 
operaénekes, Hadnay Erzsi opera^nekHsnő, és 
Dán Róbert. A zongora kíséretet Windisch 
Margit látja el. Előző n p Szombathelyen szere-
pel a müvésztársaság. niblynek előreláthatólag 
Kőszegen is nagy közönsége és sikero lesz. 

irodalmi es művész estelyt rondez váro-

sunkban junius hó 5 én Murgács Kálmán orszá-
gos hírű dalköltő, Qyökösay E^ drével és Auyag 
fsly Hegyi István dr. al. A nagyszabású estéiy 
iránt, mely valószínűleg a K szinó helyiségében 
l*sz megtartva nagy az érdeklődés és bizonyára 
felejthetetlen emléket hagy városunk közön-
ségében. A részletes programmot annak idején 
ismertetni fogjuk. 

Szanatórium épül a Királyvölgyben. Sokak 

megnyugtatására kijelenthetjük, hogy nem tüdő-
beteg szanatórium építéséről van szó, sőt a meg-
épülő szanatóriumban tüdőbetegek egyáltalán 
elhelyezhetők nem lesznek. Arról van ugyanis 
szó, hogy a helybeli betegház kibővítést nyerjen. 
Ennek tárgyalása során merült fel a kórház 
vezetősége részéről azon életrevaló eszme, hogy 
nem toldaléképitkezésekkel kellene a kérdést 
megoldani, hanem alkalmas é* egészséges helyen 
kellene egy uj kórházat építeni szanatóriumi 
jelleggel, melyben kizárólag üdülök és testi 
gyengeségben szeuvedők nyernének elhelyezést. 
Legalkalmasabb helyűi a védett Királyvölgy 
szolgál, hol e célra már meg is vásároltatott az 
úgynevezett Heyer—Stettner-féle telek, mit csü-
törtökön egy bizottság megszemlélt, mely bizott-
ságban résztvett Kőszeg varos vezetőségén kivül 
dr. Pető Ernő igazgató főorvos, dr. Hauler Pál 
megyei főorvos és Kincs Istvánnal együtt a helyi 
kórház vezetősége. A bizottság alkalmasnak 
találta a kiszemelt területet és most már meg-
történtek a megépítésre vonatkozó előzetes intéz 
kedés.'k is. 

Rom kath tanítok gyűlésé. A kőszegi espe-
resi kerület tanítói köra május hó 27 ón délelőtt 
10 órakor Válón tartja ret.des tavaézi kózgyü 
lesét. Fél 10 órakor szentmise. A gyűlésre a 
ki-r. főtisztelendő papságát, a kör tagjait és a 
tanügy iránt érdeklődőket tisztelettel meghívja 
a korelnök 

A MAV a lapok közlése szerint nagy mér-
tékben akarja fejleszteni autóbusz forgalmát. Ezt 
az autobuszforgalmat részben veszélyeztetett for-
galmának visszahrtditása céljábói akarja nagy 
arányuan kiépíteni, másrészt olyan vidékek köz-
lekedési szükségleteinek kielégítésére, ahol vasúti 
összeköttetés még nincs. Azt hisszük, hogy 
nagyon helyén való volna, ha a város megtenné 
a lépéseket a Csepreg—Kőszeg közt létesítendő 
autóbuszjárat életbeléptetésére, mely közlekedési 
e*zkoz lényegeden emelné Kőszeg megcsappant 
forgalmát. 

A m. kir. államsorsjatek sorsjegyeit a tár-

sadalom nagy sn»retetlel karolja fel, mert olcsó-
ságával lehetővé teszi, hogy mindenki megve 
heti és ezáltal egész sereg emberbaráti intézmény 
nemes céljait elősegítheti. — Az államsorsjáték 
jövedelmét ugyanis az állam közhasznú és jó-
tékony célokra f >rditja és így mindenki, aki 
sorsjegyet vásárol, nemcsak a maga szerencsé 
jének esélyeit szolgálja, mert 20.000 koronáért 
több száz millió korona készpénzt nyorhot, ha 
nem a szegénység és nyomorúság enyhítéséhez 
is hozzájárul. Az államsorsjátékot a budapesti 
székesfővárosi pénzügyigazgatóság lottóosztilya 
rendezi. 

Zarva tartanak pünkösd vasárnapjáu a bor-
bélymühelyek, tehát mindenki végezze el ebb?li 
dolgát már szombaton. 

Tisztelettel értesítem a n. é. közönsé-
get, hogy 1926. rnájus 17-én Kőszegen, a 
Mulató kistermében hat hetes tánctanfolya-
mot nyitok, melyben a legújabb táncokat 
fogom tanítani. (Charlton, Florida, Foxtrott, 
stb.) Gyermekeknek d. u. 4 —6-ig, felnőt-
teknek 7 —11-ig. Haladóknak külön tanfo-
lam. Különórákat elfogadok. — Beiratkozni 
lehet azonnal Rónai Frigyes ujságüzletében. 
Szives pártfogását kérve maradok tisztelettel 
n*mes Savracki Gyu'a Karoly oki tánctanár. 

az ellenforradalom megűnneplese, mint érte-
sülünk, p* évben újból meg fog történni. Néhány 
éven át elmaradt a gyászos emlékű proletár-
diktatúra ezen emlékezetes napjának megünnep-
lése, most azonban a megünneplésnek már kül-
politikui szempontból semmi akadálya nincs és 
így ez évben junius hó 6 án nagyszabású keret-
ben üli meg Keszeg város közönsége az ellen-
forradalom napját. Az ünnepély a városháza 
előtt fog lezajlani és az ünnepi szónoklutot való-
színűleg Jambrits Lajos polgármester vállalja 

Meg akar alakulni Kőszegen a szociáldemo-
krata part. E *ker Antal, Brückler János. Scheer 
János, Koczor Kúroiy és Horváth János kőszegi 
likos.'k bejelentették a hatóságnál, hogy meg 
akarják. alakituni Kőszegen a szociáldemokrata 
párto'. Hogy az iiletékis hatóság milyen állás-
pontot foglal f l e kérdésben, ez a hatóság dolga 
lesz. A magunk részéről csak a i t kívánjuk le-
szögezni, hogy Kőszeg városában ezidőszerint 
semmifele politikai pártalakulat nincs. Ennek 
a városnak nem a politika a főkérdéae, hanem 
az a súlyos gazdasagi helyzet, melybe a trianoni 
béke sodorta Nem a politika izgatja tehát a 
város józan közönségét, hanem a gazdasági 
helyzet, ami itt a határszélen, az ország csonka 
testének a csonkáján fokozottabb mértékben 
érezhető. Néhány szavunk volna tehát a meg-
alakulni akaró szociáldemokratákhoz : Ga'.dasági 
helyzetünkön ők legkovésbé tudnak javítani. A 
szociáldemokrácia maixi eszméjének megvaló-
sításából idáig még csak a romboló munkát 
ismerjük és ezt, mi kőszegiek igazán jól ismer-
jük, mert a saját épségünkön estestünkön érez-
tük. És mert még mindig igen érezzük, még 
politikai szempontból sem igen ajánlatos ennek 
a pártnak a megalakulása, mert azt hisszük, 
hogy ez csak a békét bontaná meg újra. Tehát 
sem politikai, sem gazdasági szempontból nem 
kívánatos a pártalakulás, mert hiszen Kőszegen 
ezidőszerint bérharc sem folyik és a kőszegi 
munkaadók mindig megértő lélekkel viseltetnek 
a munkáskérdés iránt. Kár volna tehát tisztán 
a politikából a már félig meddig behegedt se-
beket feltörni és hisszük, hogy a kőszegi mun-
kásságban majd mégis csak felébred a jobb 
belátás ésa kozelmu tban merített tapas/.talatok 
arra índitta'ják őket, hogy nem dűlnek be újból 
a kívülről j^v/5 inatoknak és demagógokuafc. 

Érdek es futballmsrkózés lesz ma délután 

V,5 órakor a sporttelepen. A Szombathelyi MAV 
komplett első csapata, mely csütörtökön 5 : 2 re 
verte bajnoki uuriőzésen az SzSE t, vendég-
szerepel városunkban és a Kőszegi SE vei méri 
össze tudását. Mindkét csapat nagy formában 
van jelenleg, igy tehát izgalmas mérkőzésre van 
kiiáta<, mely iránt közönségünk is fokozottabb 
érdeklődést tanúsít. Ezt megelőzőleg V,4 órakor 
a körmendi és kőszegi polgári iskolák válogatott 
csapatai játszanak előmérkőzé6t. 

Kerekpar-kiranduláe. A helybeli kerékpár-
szakosztály ma vasárnap kisebb szabású kerék-
parkirandulást rendez Bükre. Bárkit vendégül 
szívesen látnak. Gyülekezés délután '/j2 órakor 
Kíamisch pékmester háza előtt. 

Majalis. A cáki önk. tüzoltóegylet ma va-
sárnap a pogányhegyi gesztenyésben tartja tánc-
mulats latrai egybekötött majálisát. J ó időjárás 
esetén Kőszegről is sokan fognak résztvenni 
ezen az évnnként jólsikerülő nyári mulatságon 

Elesloveszet. A kőszegi és szombathelyi 
helyőrscg május hó 25 tői 28-ig bezárólag a 
Czák, cz^ki erdő, Z«iger Héra és Pogány által 
határolt területen éleslövészetet tart. Az érdekeit 
lakosság e?u'on is figyelmeztetik, hotry a jelzett 
időben és területen saját érdekében senki ne 
tartózkodjak még éjjel sem, tekintettel arra, hogv 
éijeli lövészet is tartatik és a helyenként fel 
állított biztonsági őrök utasításainak encedel 
m»skedjék. 

2. 



A budapest i A n d r a s s y uti Sz ínház vt ndeg 
játéka Kftízegen. Máim 31 én. hétfőn a Mulató 
nagytermében a* id'i színházi évad sikerekben 
nagyon gazdag musoratiak szín*' javát hozza el 
hozzánk az Andrássy-uti Színház művészegyüt-
tese. Kiüknn az ellenállhatatlan buaioru Boros* 
Gt-za all. Boross (i za jelenti a tiszta, ragyogó, 
derűs humort, akinek képeasései egyénileg nagy-
szerűen fognak érvényasulrn, nemcsak azokban 
a darabokban, melyeket Fodor László, Szenes 
Béia, Bókiífy Llszló stb. irtak neki, hanem 
magánseámokban is. Kuplézáaban ma egyedül 
álló, mert annyi bajjal, ragyogó humorral csak 
6t ajándékozta meg a kegyes természet. E jön a 
KzépsOL-éről hitf's Kondor Ibolya, ki uyönyörü 
obautonoiat fog énekelni és olyan szerepeket 
fog játszani, melyekben hódit hat szépséggel, 
kellemmel, bájjai. Torok Rezső p irasztvigjátó* 
kaiban magyar ge íre figurákat fognak alakit uii 
együttesen Dajbukát Ilona és Bársony István. 
A falu ege«c»éges, helyre menyppskéjét csak az 
egészen kiválók tudtak u^y typizálni, mint a 
szépséges Dajbukát a színpadon. Bársonnyal 
egy ült, ők ma eiső interpretátorai a magyar 
pifHí-ztna*. A sokoldalu^agáiól neves kitűnő 
színé*/: Czobor Ernó, nemcsak darabokban foc 
rv nekeim. d-j kouferansz tioan m-jd karikírozza 
a mai közéb.ti jelenségeket. Kü nn elvezet lesz 
a nevea zeneszerző, Komjáthy K-troiv mesteri 
zongorajátéka, a t i a/, énekes s/ámokat fogja 
zongorán kisérni. Aki három r>rán át kacigni 
akar, az siessen jegyet váltani Róth .Jenő könyv-
keresnedésében. 

A szezon legnagyobb s ikere. mAz á r t a t l an 

I) m Jüan" c. vilagotjart, pompás bohózattal 
pazd ig 3 felvoijátcs vígjátékot mu !a' ja be junius 
h ) - an és 3 án a h^ybeii Kaih. I^?gényegye 
sülét műkedvelő gárdája. Aki magának kellomes 
estét akar szerezni, az ne mulassza el ezen 
rendkívül kacagtató finom bohózatot megnézni. 

A hataratlepessk dolgában megint panaszok 
vannak. L;gujabb*n unyam* az a megszorítás 
tortént, hogy a hatari átlépni caak a kijelölt 
szekérút ikon lehet. Ezen rendelkezés nagy vissza 
tetszést szült a varos közönsége kertiben, mert 
ugy a turisták, mint a nyaraló közönség kötve 
van a határátlépéseknél. Mozgalom indult meg, 
hogy a fenti rendelkezés megváltoirtaesék. 

A Belvárosi Színház művészei által 150-sze; 
előadott „Pántlika" c. vu-jaték kerül színre juniut-
hó 11., 12. és 13 án Kőszegen. A darabot h> 
evang. ifjúság elsőrendű gardája adja elő, akiknek 
tavalyi „Véa gazember1* előadásuk mindig 
éiénk tudatában van a komoly művészetet pár 
toló közönségnek. Örörnmoi üdvözölj, k a mű 
kedvelőknek e tevákeiiységát, m*;rt közönségünk 
hozzájuthat irodalmunk legújabb termékeihez.. 

Menetrendváltozás. A kőszeg szombat-
helyi h. é. vasúton május hó 15-én az alábbi 
menetrend lépett eletbe: 

Kőszegrő l Szombathelyre indul 

reggel 6-30, d. e. 1120, d. u. 15-10, este 18 25es 22 *»-kor 

Szombathe lyrő l Kőszegre indul 

reggel 5 40, d. e. 7 40, d. u. 13 30, este 18 30 és 21 55-kor 

Ezenkívül a szombathelyi kirándulók részére va-
sárnap és ünnepnap Kőszegre reggel 710-kor 
érkező és a Kőszegről 22'45-kor induló vonattal, 
50%-os kedveznieny engedélyeztetett, amely azon-
ban csak Szombathelyről Kőszegre ervényes és 
csakis menettérti jegyek használatahoz van kötve. 
Kőszeg - Sárvár : oda 15 óra 05, vissza 9 óra 28-kor. 

Kőszeg — Lu t zmannsbu rg : oda 11 óra és 20óra45-kor 

vissza 5 óra 25 es 14 óra 55-kor. 

Kőszeg Wien (közvetlen vonat Burgenlandon át : 

oda 4 45 és 13 40-kor, vissza 1215 es 22 órakor 

Kőszeg Sopron (közvetlen vonat Burgenlandon át): 

oda indul 16 órakor, vissza 9 óra 45 perckor 

Hegy mazsa bu*ak::rpa a z onna l elad') F á 

mi-cvi G. pt&kraestertH, K(»&«iita L utci ö. 

Manikűr-kisasszony érkezik min-
den vasárnap reggel Szombathelyről és házhoz 
jár azon hölgyekhez, kik ebbeli óhajukat e lap 
kiadóhivatalában bejelentik. 

Kőszegszerdahelyen, 1926. május 16-án d. u. 3 ó 

egy 4 osztályos sertésól ácsmunkája 

árlejtésen kiaditik. J .godics Karoly e. gondnok. 

2314 [ -Öles rét a doroszlói hatar 
mellett ma. vasárnap d. u. %3-kor a doroszlói 
elöljáróságnál önkéntes árverésen el lesz adva. 

A Czeke tég lagyár munkásai á l ta l cé iná l ! 

mezei ut tárgyában e'járt a városi hutósáff és 
az utat iezáratta. A munkások ellen, kik a tilos 
utat kitiporták, eljárás indult. 

Talált targyak: ei<y «yennekkalap, egy 
nyermek«Hpka, két drb. gyürü, ei:v szemüveg. 
A jogos tulajdonos Átveheti a rendőrségen. 

Serteszvöez lépett fel szórványosán a fű-
teleki uradalomban. A szükséges óvintézkedések 
elrendeltettek a vész továbbterjedésének meg-
g itiasái i 

Azon becsületes megtal&IO, ak i mu l t szom-

baton este a Rónai nyomda előtti padon felej 
tett kis angol pipát (osibukot) lapunk kiado-
hivataláb» beszolgáltatja 20.000 K jutalomban 
résrresül. 

íFefíér cipő fi 

Sandáloü 

gyermek és női 

spangli* és fü/.ös 

finom varot L-S szee S 

Legújabb divatú iuxuscipök kaphatók 
ériednél, Kőszegen 
Főtér 17. saám (Aussbaum jéle ház . 

SPORT Meghívó. 

Kőszegi Sörfőzde és Malátagyárr.t. 
rcszvényeaeit az 1926. május 27 én d. e. II ó rakor 

Sopronban , a Pannonla-szá l ló dísztermében tar tandó 

rendkívüli közgyűlésére 
tisztelettel meghív juk . NAPIREND: 

1 Az i^azgatosagnak cs a felügyelóbizottsignak a 
7000 1925. P. M. számú rendelet folytán az ujjáérteke-
léssel kapcsolatban előterjesztett javaslatai, a/ok indo-
kol.,sa. a megnyitó mérleg megállapítása. A megnyitó 
merlek' szerint mutatkozó tiszta vagyonnak, a részvény, 
tókének, a részvények névértékének es a töketartaléknak 
megállapítása. 

2 Az alapszabályok 5 íj-anak a tárgysorozat elóző 
pontja folyamán hozott határozatok következtehen szük-
ségessé váló módosítása. 

3 Netám indítványok. 

A részvények a közgyűlés céljaira ietehetök leg-
később 3 nappal a közgyűlés megtartása előtt Sopron-
ban. a Nyugat magyarországi Serfőzde es Malatagyár r.t. 
pénztáránál, Kőszegen a Kőszegi Sörfőzde ós Malatagyár 
r t. pénztáránál. 

Kivonat az alapszabályokból : 17 § Aki szavazati 
jogával elni kíván, tartozik részvényeit szelvényeivel 
együtt l.-gkésőbb 3 nappal a közgyűlés előtt a közgyű-
lési meghívásban kijelölt helyen letenni. 10. í j : A köz-
gyűlésen minden letett részvény egy szavazatra jogosít. 

Az igazgatóság . 

Megnyitó mérleg 1925 október 1-én. 

VAGYON Gyártelep es ingatlan számla 284.481-8H 
P - 3,056.023.5< 10 K le ertekcsókkenosert 153 773 ** P 
- 1,922.173 000 - K , 130.708 P -- 1,633.8001 «*)• K Szom-
bathelvi ingatlan számla S.0<iO P 1(0,000.000- K Kel-
szerelés és berendezés számla 97.904 — P --- 1,2^3 800 000 
K le értékcsökkenésért 57.7S0 - P 722,250000 — K 
40 124 — P 501,500.000 - K Aru és anyagkészlet számla' 
12.!»71 1!> P 162.139.870-- K Pénztári szarnia 1917-79 
P 2.1,972 <t>4 - Értékpapír számla 32- P 400 000 
K Adósok számla S.'.»71-9X P «= 112,149.857 K Össze-
sen 202.724 96 P 2,334,062 091 — K. 

TEHER Részvénytőke szarnia sooo drb. részvény 
a 15 pengő 120.000 P 1.500 OOOtJO K Tőketartalék 
szarnia 80 000 — P 1.000.000.000 K Fel neiu vett osz-
talék 42-31 V 528.918- K Hitelezők szarnia 19Ó6 10 
P 24,4">1 293-— K Kifizetendő osztalék, igazgatósági 
jutalék es adomány 726 55 P - 9,081.880 — K Összesen 
20^,724-06 P 2,534.062.091— K. 

Az Igazgatóság . 

Megvizsgálta és rendben találta a 

Felügyelóbizot tság. 

JCertmegnyitás. 
Tisztelettel ertesitem a n. é. közönséget, hogy Kőszeg legszebb helyén tckvö 

Sörfierti vendéglő fiert helyis egét 
kedvező időjárás esetén pünkösdhétfőn (24-én) megnyitom. 
A kertmegnyitás dijtekeversennyel lesz egybekötve értékes dijakkal. 

Amidőn ezt a nagyközönségnek tudomására adom. biztosítom a legmcrsé-

keltebb arak melletti figyelmes cs gyors kiszolgálásról. 

Szives pártfogást ker tisztelettel Trattner Sándor, tulajdonos. 

HOTEL PENSIONE METROPOLE ABBAZIA 
A Südstrand legszebb pontján 

A fürdőhely centrumában. — Erkélyes szobák. 

Táncterem. 

K i t ű n ő f r a n c i a é s m a g y a r k o n y h a 

Á r a k 35 l í r á t ó l . 

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

Á I I O H I I W O I í A . I I u d n p o N t V . , K n l m n L , N á d o r u . V I . r F t » l . 

DcmásésBluo 
tulajdonosok 

A 
tulajdonosok 

május 1b 
3 

Kőszegi SE-Szombathe ly i Vasas 4 : 0 (0:0) 

A KSE utolsó bajnoki mérkőzését, csatar-
sorának szép összjátékával, biztosan nyerte a 
Vasasok együttese ellen. Az első félidő egyen-
rangú erők küzdelmét mutatta, a második félidő-' 
ben azonban a KSt döntő fölénybe kerül és 
Riegler II., Háni, Novak és Nemes góljaival ter-
heli meg a Vas isok hálóját. A győztes csapat 
mindenegyes tagia ludasa legjavát nyújtotta, niig 
a Vasasoknál Kajcsos es a kapus voltak jók. 
Fuchs (Győr) jól bíráskodott. 

KSE Törekvés—Szőllősi Leventék 3:t». 

Kőszegi SE-Szombathe ly i AK I b. 2 : 0 
| 

A szezon legszebb mérkőzését eredményezte 
fenti csapatok küzdelme. A SzAK-ban Murajáté-
kos szerepelt es a csapai, mint együttes, nagyon 
jó benyomást keltett. A KSE csapata csütörtöki 
játékával szinte bámulatba ejtette a közönséget, 
a csapat most van legjobb formában Az első félidő 
hullámzó játékában a SzAK csapata volt a többet 
támadó, viszont a KSE veszélyesebben támadott. 
Mindkét reszen azonban a csatársorok mindent 
tulkombináltak és igy döntetlenül végződött a 
félidő. A második félidőben a KSE öldöklő ira-
mot diktál s különösen csatársora van elemében, 
melynek a SzAK kénytelen meghajolni. A 2b. 
percben Szova megszerezte a KSE-nek a vezetést, 
a 30. percben Riegler II. beállítja a végeredményt. 
A 4'>. percben egy összeütközésnél Szova jobb-
kötő balkarja kificamodott, melyet a jelenlevő 
egyesületi orvos, dr. Pallér József nyomban helyre-
igazított. A KSE nek minden egyes* tagja, de 
különösen Pojdesz I., Nemes es Szova kiválót 
nyujiott A SzAK nál Fabsits, Mogyoróssy es a 
közvetlen védelem volt jó. Bass I biró, könnyű 
mérkőzés dacára, gyengén bíráskodott. 

KSE Épiiők II. —Törekvés 6:0. 

KSE Építők 1.-Szőllősi Leventek 3 :2 A 
kőszegiek megérdemelten győztek Szőllősben. 

A Komáromi FC az fisszel az MTE ellen 2:0-ra 
győzött Komáromban, tavasszal Magyaróváron 0:0-ra 
döntetlenül mérkőzött a két csapat. Múltkori ellenkező 
híradásunk sajtóhiba folytán keletkezett, amiért is most 
sietünk helvreigazitani tévedésünkét. 
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Jurisits szálloda Kőszegen. 
Van szerencsém a nagyérdemű közönségnek, valamint tisztelt 

ismerőseimnek és vendégeimnek szives tudomására adni, hogy az általam 
tervezett modern szállodái, étteremmel és kerthelyiséggel ellátott vendég-
lővel kapcsolatban a mai napon megnyitottam. 

Egyedüli törekvésem odairányul, hogy mélyen tisztelt vendégeimet 
a legnagyobb kényelemben és a legelőzékenyebb kiszolgálásban része-
sítsem, szem előtt tartva mindenkor a legmérsékeltebb árakat. 

Elvállalok penziókat és abonnenseket a legjutányosabb árak mellett. 
Minél számosabb látogatást kér ERHARDT JÓZSEF 

Ünnepélyes megnyitás z e n é v e l pünkösdhét főn Szállodatulajdonos. KŐSZeg*. 
H szombathelyi Máv. Dalárda közreműködésével. 

Pk 267 1926. 

Árverési hirdetmény! 
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881 

évi LX t. c. 102. illetve az 1908. évi XLI. 
t. c. 20. §-a értelmeben e/ennel közhírre 
teszi, hogv a kőszegi kir. járásbíróság-
nak I92f> cvi P. 1024 H, 1215 K ll>16 8sz 
végzésé következtében Dr. Stúr Lajos 
kőszegi ügyvéd altal kepviselt kőszegi 
betegtiáz egyesületi korház javára 1004 
kg búzának egyenértéke 4,010.1)00 K, 
Weöres Elemer kős/.cgi lakós javara 530 
kg buza egyenéiteke 1.320 0»X> K és 50 
kg rozs egyenertéke 125.0)0 K, összesen 
1 445 (MM) K. Spanyik Kmil kőszegi lakós 
javára 5.'»0 kg buza ejjvenértéke 2,200.000 
K es 2">0 kg razs egvenerféke 625.<00 K 
összesen 2,825.000 K tőkék és jár. erejeig 
1926 évi február hó 6 án foganatosított 
kielégítési végrehajtás utján le- és felül-
foglalt és IS,260(>00 koronara becsült 
ingóságok, u. m. gazdasági felszerelések 
gyalupadok, szekér, deszkák, stb. nyilvá-
nos árverésen eladatnak — Mely árverés 
a kőszegi kir. járásbíróság Pk 243/1926. 
sz. végzése folytan fentnevezett végre 
hajtatok javára'4,016.000 K, 1,430.000 K 
es 2.825.000 K tőkék és eddig összesen 
2,H47.7»M) K-ban bíróilag már megállapí-
tott költségek erejéig. Kőszegen, az alpe-
resnek Intézet-utca 30 sz. a lakásán 

1926. évi má jus hó 26. nap jának 
délelőtt i 7,10 órá ja 

határidőül kituzetik és ahhoz a venni 
szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak 
meg, hogv az érintett ingóságok az 1881. 
evi LX. t. c. 107 es 108 §-ai értelmében 
készpénzfizetés mellett a legtöbbet ígé-
rőnek szükség esetén becsáron alul is 
el fob aJatni Amenyiben az elárvere-
zendő ingóságokat mások is lefoglaltat-
tak, azokra kielégítési jogot nyertek volna, 
ezen árverést az 1881 cvi LX. t. c. 120. 
§-a értelmeben ezek javara is elren-
delem 

Kőszeg l!»26. május 8. napján. 

Tőtős«y Endre kir. bir. vegrehajtó. 

KÖTÖTTÁRU-ÜZEM 
MEGNYITÁS. 

Értesítem a n c. Közönséget, hogy 
Kőszegen, Király-ut 7 szám alatt fér-
jem szijgy ártó-üzletében 

gépkotöde-tizemet 
nyitottam Etvallalok mindennemű ha-
risnya és másféle kötést, tejelést es 
javítást kizárólag slsőrendu anyagból 
olcsó arak mellett. Hozott anyagból 
is készitek minden e szakmaba vágó 
munkát. A n. é. közönség szives párt-
fogását kérve vagyok tisztelettel 

Dömötör Gyuláné 
kötszövő 

E g y családi ház 
eladó. — Cim a k adóhivatalban 

ELEKTRO BIOSKOP [3-ÍEJEEE: PÜNKÖSDI MŰSORA: 
Pünkösdvasárnap . 1926. május hó 23-án: 

GRAUSTARK 
Egy győzedtlmes szerelem regénye 7 felvonásban 

A főszerepben Norma Talmadge. 

Pünkösdhét főn , 1926. évi május hó 24-én: 

Józsi, te csalsz! 
Ludvvig Fulda „Die Zwillinsschwester" c. vígjá-

téka 8 felv. Főszereplő Constanze Ta lmadge 

Mindkét előadáshoz még külön a fényes kisérömüsor ! 

Meghívó. 
A nagycsőmötei Gyöngyös-

melléki önsegélyző Szöv. 
1926 má jus 24-én d. u. 3 órakor tartja 

1925, evi rendes közgyűlését 
Nagycsömőtén, sa ját helyiségében, 

melyre a t. tagokat ezennel meghívja . 

A közgyűlés nr.pirendje : 

1. Az igazgatóság javaslata és indoklasa 
a 7.-00 1925. V M. sz. rendelet alap-
ján készített 1925. január 1-i felér-
tékelt megnyitó mérlegről. 

2 A felugyelobiz jelentése e tárgyban 
3. Határozathozatal az igazgatóság es 

felugyelóbizottság ezen javaslatai fe-
lett es a felértékel? megnvitó mérleg 
megállapítása 

4. benti rendelet 33 íj-a alapján a szak-
értő (eientese 

5. Igazg esfelüb. jelentés 192.V ual. évről 
6. Az 1925. évi számadások elöterjesz-

tese, a mérleg megállapitasa és a 
nvereseg felosztáfca iránti hatarozat. 

7 Határozathozatal a Szövetkezet tar-
tartamának meghosszabitásáról. 

8. A törzsbetetek egységének újbóli meg-
állapítása 

9. Az alapszabály 4. §-anak módosítása. 
10. A felmentvény megadasa. 
11 Igazg tag és felügyelóbiz. választása. 
11 Esetleges indítványok. 

Nagycsömöte, 1926. május 9 

A veszteség és nyereségszámla 1".)26 
május 12-től a Szövetkeze: helyisegében 
közszemlére kifüggesztetett 

Az igazgatóság . 

Zongora-hangolást 
elvállalok e hó 16-tói kezdődőleg 
egy héten át Kőszegen. Szives meg-
kereséseket e lap kiadóhivatalába 
kérem intézni. PAPP LAJOS 

zongorahangoló. 

Futermésárverés. 
A Kőszegi Srort Egylet pá lyament i 

fútermése m*. vasárnap délelőtt I I 
órakor a helyszínen a legtöbbet Ígé-
rőnek árverés ut ján el lesz adva. 

ÜJ K E R E K P A R O K 
részletfizetésre is kaphatók 

2 , 0 0 0 . 0 0 0 
koronától felfelé 

LÉPOLD GÉZA 
mechanikus 

Kőszeg, Kossuth L.-u. 9. 

Elektro-Bioskop 
a Mulató nagytermében 

Műsor: Vasárnap, , má jus 16 án : 

Tiger Thompson 
Vakmerő kalandok az őserdőben 6 

felvonásban. A főszerepben 

Harry Carey. 

És a kisérömüsor. 

A tel legnagyobb gondjának 

elejét vesszük, ha idejében 

gondoskodunk 

tüzelőfa 
szükségletünkről, mig a ked-

vező időjárás és a j ó utak 

a fuvarozást lehetővé teszik. 

Bármely mennyiségű I-a 

bükkfa hasábra 
közvetlenül az erdőből szál-

lítva előjegyzéseket elfogad 

r , 
Üzletáthelyezés. 

Tisztelettel értesítem a n é. közön-
séget és nagyrabecsijlt üzletfeleimet, 
hogy eddig a Városház-utcában volt 

cipészüzletemet 
május hó 1-ével a Győri János-utcá-
ban levő volt Stampf-fele üzletbe 
helyeztem át További szives pártfo-
gást ker tisztelettel 

Leimeiszter Ferenc 
cipészmester. 

Lábizzadás ellen 
20 év óta bevált szer a 

"ölnaT SUD0RA2T 
Kapható minden gyógyszer tárban . 

A Dorner Ferenc tulajdonát képezc 

Siybold-fele 

k o b a n y á b a i i 
minden mennyiségben kapható 

építkezési és utburkolatrí 
alkalmas kő. — Előjegyezni lehe 

Doíner Fe enc vendenlűsnel 
Kőszeg. Kfrá'y-ut. 

Nyommott íí nm* Kri^v. - k w ivo- i K ' 
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