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Kőszeg város munkaprogrammja. 
Jambrits Lajos polgármester az 192Ö. évi 

városi költségvetéshez egy tájékoztató munka-
programmot ad, mely részleteiben is elénktárja 
a városi feladatokat, mik a közeljövöben meg-
oldásra várnak. A tartalmas előterjesztést, mit a 
város közgyűlése legközelebb a költségvetéssel egy-
idejűleg tárgyal, egész terjedelmében itt közöljük. 

Tekintetes Képviselőtestület! 

Trianon áldozata lett a mi városunk, a szó 
legszomorúbb értelmében. Ebből indul ki minden 
gondolatom mindannyiszor, valahányszor Kőszeg 
szab. kir. várost érintő ügyről van szó, mert sokat 
veszített a magyar haza az áldatlan békével, de 
mi kőszegiek, — mindent elvesztettünk. Halálos 
betege lettünk ennek az u. n. békeszerződésnek 
és ha van reményünk a meggyógyulásra — pedig 
meghalni nem akarunk — akkor a gyógyulási 
folyamatot csak fokozatosan kell keresni, mert eset-
leg egy merész lépés újra visszadönt bennünket. 

Egy beteg város haladását és tovább fej-
lődését tehát csak megfontoltan, lépésről-lépésre 
lehet és szabad előbbre vinni és irányítani, mégis 
azzal a szent tudattal és meggyőződéssel, hogy 
el kell jönni a jobb jövőnek, a feltámadásnak. 

A magyar királyi kormány is felismerte Kő-
szeg város súlyos helyzetét és ismételt kérelmünkre 
jóakaratot mutatott, segített és állandóan figye-
lemmel kiséri nehéz küzdelmünket. Csüggedni 
nem szabad, megállnunk nem lehet. A haladás 
útjára kell lépnünk. 

Tekintetes Képviselőtestület! 

Kőszeg város 1926. évi költségvetésének 
bemutatásával időszerűnek látom egy városi mun-
kaprogramm ismertetését is, de azzal, hogy ezt 
a programmot csak megfontoltan, erősen mér-
legelve, fokozatosan valósithatjuk meg, E prog-
ramm osztályozható is ugy, hogy annak egyik 
része a költségvetés keretén belül lesz megva-
lósítható, míg másik része csak kölcsönnel, a 
harmadik része pedig állami beruházás lévén, 
csak részben érinti a várost. 

Lássuk tehát a munkaprogrammot. 
A villamos telep bóvitése. 

Első helyre teszem a villamos világítás ügyét 
Telepünket bővíteni kell, mert a világítás zavar-
talan menete a jelenlegi gépekkel már továbbra 
nem biztositható. A nappali áram szolgáltatási 
kérdést is végre meg kell oldani, sőt foglalkoz-
nunk kell azzal is, hogy Kőszegfalva is telepünk 
révén villamos világításhoz jusson. A bővítés, 
fejlesztés részben a helyi vizierők felhasználásával 
oldandó meg, részben pedig a telep lesz bőví-
tendő. A szükséges tőkét az üzem fedezi. Az uj 
beruházások nem érintik közvetlenül az 1927-ben 
lejáró villamos szerződésünket. Ugy az előbbi, 
mint az utóbbi kérdés előkészítő tárgyalás alatt 
van és tekintettel a szükségszerűségre, meg ez 
évben tető alá kell hozni. Megemlítem csupán, 
hogy a sokat emlegetett steier villamosáram be-
hozatala ezidőszerint állami érdekből lehetetlen. 

Az erdei üzemterv. 

Az erdei üzemterv elkészítése is elodázha-
tatlan már, mert nélküle okszerű és rendszeres 
erdőgazdálkodás nincs. Az erdőterületeken a 
kataszteri felmérések befejeződtek, miért is ezzel 
kapcsolatosan az erdei üzemterv is elkészülhet 
ez évben, mely munkálatok folyamatban is vannak 
és a költségvetés keretén belül találnak fedezetet. 
A városi erdőknek tervbe vett állami kezelése; 
elejtődött, de a fokozottabb ellenőrzés folyamatba 
tétetvén, különösen az erdőmesteri állásnak élet-
fogytiglani betöltése köttetett- ki egyik feltételül. 
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( A város szabályozási terv. 

A város szabályozási terv elkészítésének 
sincs most már komoly akadálya, mert a katasz-

jteri felmérési munkálatok befejeződnek és ez szol-
jgál alapul a város szabályozási tervnek is. Mi-
i helyt a térképeket a város megkapja, a szabályo-
zási terv azonnal elkészíthető, melynek költségei 
ugyancsak a költségvetés keretén belül lesznek 
elhelyezhetők. 

A vízvezeték és csatornázás. 

Sajnos, az általános csatornázás és vizve-
zetek kérdésének megoldására még nem tartom 
elérkezettnek az időt, bár elismerem, hogy első 
helyen volna e kérdés elhelyezendő és megol-
dandó. Már a háború előtt várt megoldásra. A 
tervek már részben el is készültek, de a nagy 
háború keresztülhúzta a dolgot. Saját erőnkből 
e nagyfontosságú kérdést megoldani nem tudjuk 
és a kölcsön ma még mindig drága e nagy be-
ruházásra, mely több milliárdot igényelne. Béké-
ben közel 1 millió aranykoronát emésztett volna fel. 

A nyaralás és üdülés kérdése, 

valamint az építkezés. 

Reális és gazdasági életünk táplálását célzó 
programmpont ez. örvendetesen indult meg vá-
rosunkban az u. n. nyaralási akció, de ezidőszerint 
megállottunk, pedig e kérdést fokozatosan kell 
előbbre vinni. Ezen előbbre vitelt akarta szolgálni 
azon régi tervem, hogy egy központi szálló — 

jés egyben kulturház — céljaira vásároljuk meg 
, a főtéren levő Jesztl—Schmiedt-féle házat, mi 
; azonban ezidőszerint nem sikerült. Pedig, ha azt 
akarjuk, hogy jobb közönség keresse fel váro-
sunkat nemcsak nyáron, de télen is, ugy meg-
felelő jobb elhelyezést is kell nyújtani Ezen nagy 
fontosságú kérdést állandóan napirenden tartom 
és Istenadta természeti szépséget városunknak 
ki kell használnunk. Ezt a célt szolgálja a helyi 
kórház vezetőségének azon életre való szándéka 
és törekvése is, hogy a Királyvölgyben szanató-
riumot, üdülőtelepet létesítsen, mely tehát nem a 
tüdőbetegek befogadására épül, hanem a tehető-
sebb és jobb közönség köréből kerülnének ki lakói. 

A földbirtok rendezéssel kapcsolatosan több 
mint 100 házhely igénylő jutott házhelyhez. Ezek 
építkezése csak kormánytámogatással indulhat 
meg. Ez nem csupán helyi kérdés, hanem orszá-
gos, mi még rendezve nincs. Hiszem, hogy a 
város sem zárkózik el bizonyos támogatásoktól. 

Mégis ugy vélem, hogy a népesség, az adó j 
fizető alanyok szaporítása céljából az építkezés, 
ügyet a városnak kell irányítani és kézbevenni! 
és egy épitési teret kijelölni, hol a magánépit-
kezés rendszeresen és intézményesen megindulhat 
és az épiteni akarók házhelyhez jutnak Ez a 
terület az u. n Lupi lehet (a Stúr-major mellett), 
mi bekapcsolódnék a honvéd laktanya mellett 
elhúzódó Rohonci-utba. Ezen ügyben kérek a 
tanács részére felhatalmazást, hogy még az őszre 
a tervezetet bemutathassam. Ez szorosan össze-
függ a város szabályozási tervvel is és igy vég-
legesen ezzel kapcsolatosan lesz megoldandó. 

A hivatásos tűzoltóság megszervezésével 
még ez évben tető alá kell hoznunk a hivatásos; 
tűzoltók elhelyezését is, mit ugy javaslok meg-! 
oldani, hogy a városmajor földszinti részére emelet, 
lenne építendő, hol 8 drb. egyenként egyszoba- i 
konyhás lakás megépítésével a lakásínségen is 
segítve lesz. Ugyancsak itt volna elhelyezendő 
szerényebb keretekben az anya- és csecsemő-
védelmi otthon legalább két helyisége is. Tekin-
tettel a városmajorban épülő járásbirósági palo-. 
tára, a városmajor is rendezendő volna, mint 
olyan. A tűzoltó lakások és az anya-és csecse-
mővédelmi otthon epitésének költsegeire a nép-

jóléti minisztérium részéről előnyös kölcsönaján-
latunk van, miért is javaslom — tekintettel az 
ügy sürgősségére — a kölcsön felvételét. 

A mozgófénykép szinház. 

Bevételi forrásaink szaporítására egy mozgó-
fénykép szinház létesítése indokoltnak látszik Az 
engedély megszerzésére történtek már lépések és 
az engedély megadása biztositható is lesz akkor, 
ha a város a mozgófénykép színházat tényleg 
megépíti, aihi lehetőleg a jelzett kultúrházban, 
vagy központi szállóban volna elhelyezendő, ille-
tőleg ezzel kapcsolatosan megoldandó, de eset-
leg teljesen önállóan is megoldható lesz. Ezen 
kérdést állandóan napirenden tartom. 

A postás árvaház. 

A postások árvaházának megepitése ez ér-
ben feltétlenül megindul. A 4—5 évre elosztott 
építkezés közel 10 milliárdos beruházást jelent. 
Ehhez telket adott a város. 

A szeminárium. 

Az Isten Igéjéről elnevezett missios társulat 
nagyszabású épülete lesz a szomszédja a postás 
árvaháznak. A missios társulat vezetőségével még 
mindig folynak az előkészítő tárgyalások és ugy 
értesültem, hogy ez év őszén már 20—25 növen-
dék kerül Kőszegre és előreláthatólag még ez év 

: őszén, vagy a jövő tavasszal már meg is kezdődik 
'az építkezés. Itt ugyancsak telket adott a város, 
í Az egész ügv még ugvis közgyűlési tárgyalás 
lalá kerül. 

A kir. járásbíróság. 

A régen húzódó járásbirósági palota meg-
építésére is feltétlenül sor kerül már. Az állami 
költségvetésben gondoskodva van az épitési ösz-
szegről és nyert értesülésem szerint még ez év-
ben megindul az építkezés a városmajor telkén, 
mit ugyancsak a város bocsájtott az államkincstár 
rendelkezésére. 

Iskolaügy. 

Iskola-város vagyunk. Iskolaügyet tehát meg-
értő szeretettel kell felkarolnunk és mindig ezt 
tette a város, valahányszor arról volt szó, hogy 

1 iskola legyen. Ezidőszerint a helybeli zárda akarja 
bővíteni helyiségeit oly formán, hogy az egyik 

j épület csoportjára emeletet szándékozik felépíteni. 
A növendékek internátusi elhelyezése már szűk-
nek bizonyult, miért is a bővítés elkerülhetetlen. 

;A város részéről segélyt hozok javaslatba tégla 
j adományozásával. Az építkezést még ez évben 
meg akarják indítani. 

Az Óház megépítése. 

Ezen ezredéves emlékmű nem tudott ellent-
állni az idők viharának. Még a háború alatt romba-
dölt. Újra építését a jövő évben óhajtinám elvé-
gezni. Ez évben a romok és törmelékek rendbe-
hozása fog megtörténni, minek elvégzését a hely-
beli állomásparancsnokság katonáival látja el. Ez 
nagyobb költséget nem igényelvén, legfeljebb a 
katonaság megjutalmazásáról lehet szó. Az emlék 
ujjáépitését országos turista propagandával óhaj-
tom összekötni. 

A Hósl emlékszobor. 

A Hősi emlékszobor felállítása egyelőre meg-
akadt. A minisztérium ugyanis nem hagyta jóvá 
a Mayer—Gyergyák-féle tervet. A kérdés mikénti 
megoldása tárgyában legközelebb javaslatot ter-
jesztek elő. 

Egyéb ügyek. 

Szükséges volt már egy városi mérleg be-
szerzése, amit eszközöltem is. A mérleg a vágó-
hidnál lesz felállítva. Ezzel ugyancsak egy köz-
szükségleti kérdés nyert elintezést. 

Régi tervünk egy illemhely és zenepavillon 
felállítása is. Ez utóbbit házilag óhajtom elkészít-



Kőszeg és Vidéke. 
1926 május 23. 

tetni és a főtéren alkalmas helyen felállíttatni. 
Az illemhely felállítására jövőre kerül sor. 

A festő iskola kerdese is állandóan foglal-
koztatja a város vezetősegét. Ez ügyben már több 
izben tárgyaltam illetékes tényezőkkel. 

A levéltár elhelyezése is megoldásra vár és 
mihelyt a járásbíróság megépítésével a bírósági 
fogházak kikerülnek a városházáról, ezen kérdés 
is megoldható lesz, esetleg egy városimuzeummal 
kapcsolatosan. 

Egy nagyobb terjedelmű városi faiskola lé-
tesítésén is faradozunk. Területet is jelöltem már 
ki a faiskola részére az u. n. Reitangeron. A tár-
gyalások már folyamatba vannak és hiszem, hogy 
a kérdés az őszre megoldható is lesz. 

Az utaknak állami ill. törvényhatósági keze-
lésbe való vételével nagyobb tehertől szabadul- j 
ván meg, fokozottabb gondot fogok fordítani a 
város kezeleseben megmaradt útszakaszok javí-
tására, valamint arra is, hogy a város belterüle-
tén levő nyilt csatornák végre befedessenek. Se-
gíteni akarunk nagyobb esőzések alkalmából a 
Királyvölgyből lerohanó víztömeg elvezetésén is, j 
mit a volt gőzmalom telken nyitott uj utcán át 
fogunk levezetni. 

A volt vásártéri hid újra építését is tervbe; 
kel vennünk, valamint meg kell csinálnunk az 
alreáliskola és bencés kert közötti hidat is, mit 
annak idejen az árvíz vitt el. 

Ha még megemlékezem arról, hogy a köz-, 
temető kérdését is rendezni kell es pedig egyenlőre 
ugy, hogy az ott elhelyezett hősi halottakat kell 
kihelyeznünk s hogy a körkemencénk is átalaki-1 
tásra szorul, akkor ki is merül már jelzett városi 
programmom. Nem nagy tervek és nem nagy 
kérdesek ezek, csak a megnehezült idők szem-
üvegén látszanak nagyoknak, de mert epen a 
nehez időkkel kell számolnunk, ismetelten csak 
azt jelenthetem ki, hogy ezen kérdéseket igenis 
megfontoltan és szüksegszerüen kell megoldani,! 
miért is kérem a Tekintetes Képviselőtestületet, 
hogy ezen jelentésszerü programmomat ilyen ér-
telemben méltóztassék elbírálni és a további tár-
gyalások alapjául elfogadni. 

Kőszeg, 1926. május 17-én. 

JAMBRITS LAJOS, polgármester. 

ü l J t i i J J l . T J x a É J N Y E E , 
5118—920 sz. A kőszegi és szombathelyi 

helyőrsegek gyalogsága május 25 tői 2tvig be 
zárolag Czák község, czáki erdő, Zeiger Berg 
és Pogány á l u l határolt területen éles lövészetet 
tart. A ítntjelzeit időben és területen saját érde-
kében senki ne tartózkodjék még éjjel nem, 
tekintettel arra, hogy éjjeli élea lövészet is tar- j 
Utik és a helyenként ieíállitott örök felszólíts-' 
sainak engedelmeskedjek. 

1594—926. sz. közhírré teszem, hogy ma 
vasárnap délután 3 órakor a városmajor tűzoltó I 
őrhelyiségében himlő elleni oltások eszközöltet-
nek. Felhívom evégből a szülőket, hogy az oltásra 
kötelezett gyermekeiket (1 éves) okvetlenül 
hozzák el, mert az elmaradottak szülei ellen 
kihágasi eljárás indíttatik. Minden elmaradás 
oka (betegség stb.) a tiszti orvosnak bejelentendő. 
F . hó 24 -én, héttőn délután 3 orakor az újra 
oltások eszközöltetnek. 

5149—926. sz. Közhírré teszem, hogy Kő-
szeg városát érdeklő 192b. évre szóló ált. ker. 
adó kivetési lajstrom a városi adóhivatalban 
május hó 24-től 8 napi közszemlére van kitéve 
• bárki által betekinthető s a mások adójára 
vonatkozó észrevételeit a közszemlére történt 
kitetel utolsó napját követő 15 nap alatt a kő-
szegi kir. adóhivatalnál beadhatja 

A m. kir. központi statisztikai hivatalnak 
219b. számú felhívására értesítem az összes 
iparostelepeket és közlekedési munkaadókat, 
hogy az üzemükben előforduló sztrájk vagy 
kizárás esetében, 1926 január 1 tői kezdve ma-
guk a munkaadók kötelesek a sztrájk statisz-
tikai kérdőívet az országos statisztikai hivatal-
nak beküldeni. A szükséges kérdőívekért fordul-
janak a polgármesteri hivatalhoz. 

Ad. 5383—1926. Felhívom az érdekeltek 
figyelmét a 3. honvéd vegyesdandár parancs-
nokságnak a csapatoknak széna és szalma szük-
séglet biztosítása tárgyában kiadott árlejtési 
hirdetményre, amely a polgármesteri hivatalban 
megtekinthető. Határidő május 28. 

Ad. 4589 — 1926. Felhívom mindazokat, kik 

drputátumfát óhajtanak fuvarozni, hogy ezen 

szándékukat május 30 ig jelentsék be a városi 

számvevőségnél, mert későbben jelentkezők riem 

vétetnek tekintetbe. 

Közhírré teszem, hogy az eddig határátlépő 

állomásnak kijelölt Salgótarján helyett Somos-

kőújfalu község lett uj határátlépő állomásnak 

kijelölve. 

5304—1926. Ismételten felhívom az erdőbe 
járó közönség fig?elmét, boízy az o:dő belterü-
letén és az erdő szélétől 100 méterig terjedő 
sávon a tüzeléstől szigorúan tartózkodjék. Az 
erdőben tüzet rakni csakis az illetékes hatói ig , 
erdőhivatal, erdei, személyzet előzetesen kiké 
rendő ergedélye mellett "lehetséges. Mindazok, 
kik engedéllyel vagy engedély nélkül a koosi 
és turista utakról letérnek s az erdő belsejében 
tüzet élesztenek, elővigyázat! w>ul égö cigaretta 
véget, gyufát eldobnak, erdei kihágást követnek 
el s ellenük a legszigorúbb kihágási eljárást 
foganatosítom. 

A m. kir. kereskedelemügyi miniszternek 
55787—926. X X I I . BT. rendelete értelmében a 
lugkőnek es luüköoldatnak a közvetlen fogyasz-
tók részére történő árusítással foglalkozóknak 
tudomására adom, hogy e mérg-'zft hatású anyagot 
csak az előirt mennyiségben es fukban szabad 
kiszolgáltatni. A forgalomba kerülő edények 
halálfej és méreg címkével jelölendők meg, — 
Gyermekeknek hozzáférhetetlen helyen tartandó. 
A forgalomba kerülő edényre ezt a figyelmez-
tetést szembetűnően rá kell írni. 14 éven aluli, 
vagy ilyen korúnak látszó gyermeknek lugkövet 
vagy lugkőoldatot kisdni nem szabad. Ezen 
anyagok iparszerü darabolását és csomagola-át 
végző munkásoknak munka közben szemvédő 
üveget kell viseiniök és kezét alkalmas védő 
burkolattal ellátnia. Ezen rendelkezéseknek meg 
szedése kihágást képez és 15 napig terjedhető 
elzárással és egymillió koronáig terjedhető pénz-
büntetéssel büntetendő. 

Jambrits Lajos polgárxesttr. 

Ipartestületi közlemények. 

Felkérem azon testületi tagokat, akiknek 
tanoncaik a tanoncmunka-kiállításon tárgyakat 
kiállítani szándékoznak, hogy a munkákat már 
most kezdessék meg s ezt ugy a tanonciskolái 
igazgatónál, mint az ipartestületnél a tanoncok 
által azért jelentessék be, mert az elöljáróság 
határozata értelmében a munkák ellenőriztetni 
fognak. 

Dömötör Gyula ipartestületi elnök. 

H Í R E K . 

Segítségért kiáltott 
már nem egyszer városunk polgárságának zöme, 
az iparosság és a kereskedőség a kormányhoz; 
gyűléseztünk, tanácskoztunk, terveltünk, óriási 
memorandumokat küldtünk a minisztériumhoz 
évről-évre, melyekben rámutattunk azokra a 
súlyos sebekre, melyeket Trianon ütött amúgy 
is nyomorult gazdasági helyzetünkön, jajkiál-
tásainkat az újságban is hangoztattuk, sőt még 
a fővárosi lapok is foglalkoztak Kőszeg város 
jelenlegi földrajzi és gazdasági helyzetével és 
Trianon martirjaként haldokló városnak nevez-
ték Kőszeget. Mindez hiába volt. Ja j kiáltásaink 
elhangzottak a nagy világűrben, miat a rádió 
elektromos hanghullámai, de a segítség, a várva-
várt messiás csak nem jött meg. Jött helyette 
egy még súlyosabb, még fájdalmasabb gazdasági 
év erre a szegény városra, mely 1926 január 
1-én erejének utolsó megfeszítésével köszöntötte 
az ujesztendőt, minden jót kívánva. Jött egy 
messiás is, aki arra érzi magát hivatva, hogy 
megadja e város adóval és hazafias kötelesség 
gel amúgy is túlterhelt polgárságának a kegye-
lemdöfést. Egy messiás, aki 28 évvel ezelőtt 
volt Kőszegen kis diák és élvezte az akkori 
boldog élet édes gyümölcseit. Most nem akarja 
észrevenni, hogy Kőszegen is súlyos nyomokat 
hagytak vissza a világháború szomorú követ 
kezményei. Ismét itt van és igyekszik leróni 
háláját azzal, hogy azt az adót, melyet a szom-
bathelyi pénzügyigazgatóság kiküldöttje kidol-
gozott és megállapított, a helyi viszonyok teljes 
tájékozatlansága mellett, csupán hatalmának 
gyakorlásából esetenkiut felemelje, részben bosz-
szantó, részben nevetséges msgindokolással, to-

vábbá azzal, hogy egy sereg kereskedőt és ipa-
rost álli'ólsgos hiányos könyvvezetés miatt a 
vonatkozó rerd?let mhximumával, 100 arany-
koronával végigbirságol, nemtörődve sem a fent-
emütettekkel, sem más fennforgó körülmények-
kel. Ez hiányzott még nekünk Kőszegen, ilyen 
hivathlfőnökn°k kellett jönni, aki ahelyett, hogy 
szomorú és válságos helyzetünkön tőletelhetőleg 
enyhítene s azt elviselhetőbbé tenné, minden 
emberséges srivet, jóérzést és m-'gfontolást félre-
tolva a legridegebb paragrafusokat zuditja a 
nyakunkba s létünk fejére nyomja a töviskoro-
nát. Nem ez a bánásmód való egy halálraítélt 
város elkeseredett polgárságának, mely már a 
szalmaszálhoz kapkod kétségbeesésében. Ezzel 
nem lehet az amúgy is feiesigázott kedélyeket 
lecsillapítani, sem pedig békességet és megelé-
gedést teremteni. Esek után nem marad már 
más hátra, mint egyetemlegesen egy magasabb 
fórumhoz fordulni ezen jogtalan es indoktalan 
sérelmek orvoslásáért. 

Dr. Mázy Engelbert bencés főigazgató szom-

baton vámosunkba érkezett a reálgimnázium 

meglátogatására. 

Főigazgatói látogatas befsjezese. Dsida Oltó 
tan ker. kir. főigazgató szerdán befejezte látoga-
tását a helybeli intézeteknél és aznap el is utazott. 
Ebben az iskolai évben hivatalosan már nem is 
jon vissza, mert az idei érettségi vizsgálatokra 
elnökül a vallás- és közoktatásügyi miniszter 
dr. Finánczy Ernő egyetemi tanárt, a kiváló 
pedagógiai történetírót rendelte ki Kőszegre. 

6yasza van grof Erdody Tamásnak, városunk 
közszeretetben álló agilis polgárának. A vas-
vörösvári birtokon meghalt egyetlen testvére, 
öccse gróf Erdődy Lajos életének legszebb ko-
rában, 34 évében tüdőgyulladás következtében. 
Temetéso keddeu délután volt óriási részvét 
mellett. A fiatalon elhunyt mágnás holttestét a 
vasvörösvári gyönyörű kastély házikápolnájában 
ravatalozták fel, hol két főpap nyolc segédlettel 
végezte a beszentolesi szertartást. A gyászme-
netben a nagyszámban megjelent rokonságon 
kívül résztvett az egész kerület tűzoltósága, 
melyek közül a közelebbiek testületileg jelentek 
meg. Kőszeg város tűzoltóságát Flamisch Gusztáv 
tuzoltótiszt képviselte s rajta kívül még 14 kőszegi 
polgár vett részt a gyászmenetben, mely oly 
impozáns keretet öltött, hogy már a menet eleje 
a temetőben volt, amikor a vége még nem hagyta 
el a kastély kapuját. A fiatal gróf tetemét a 
temető előtt álló templom főoltára alatt levő 
családi sírboltba helyezték örök nyugalomra. A 
koszorúk nagy mennyisége, melyeket kocsikon 
vittek a díszes érckoporsó után, valóságos rirág-
erdőt képezett. A vörösvári kegyúr korai halála 
mély megilletődést váltott ki az egész községben 
és széles környékében. Emléke örökké élni fog, 
ő pedig nyugodjék békében. 

A hósi emleknap megünneplése május hó 
30 án reggel 8 órakor a Jézus Szive templom-
ban szentmisével kezdődik, mely után a temető-
ben zajlik le az ünuepség, melynek sorrendje: 
Hiszekegy, énekli a kőszegi dalárda, ünnepi 
beszéd, tartja dr. Szunyogh Ferenc bencéstanár, 
Szózat, énekli a kőszegi dalárda. 

Elismerés a katonaságnak. Kőszeg város 
tanácsa csütörtökön tartott ülésében elismerő és 
köszönő iratot küldött a helybeli állomásparancs-
nokságnak azért, hogy a vasárnapi erdei tűz 
alkalmából a katonai erőt rendelkezésre bo-
osájtotta. 

Herczeg-ünnepely. A helybeli állami polgári 
fiúiskola junius 13-án délután 6 órakor cserkész-
avatással kapcsolatos Herczeg ünnepélyt rendez, 
amelyen többek között előadásra kerül Herczeg 
„Bujdosók" c. drámai költeménye is. Műsorát a 
következő számban közöljük. 

A kőszegi kath. Nóegyesülst jövő vasárnap 
azaz május 30-án tartja a kath. női nap kere-
tében délután fél 5 órakor a zárda dísztermében 
60 évi működése jubiláris közgyűlését, melyre 
a tagokat tisztelettel meghívja az Elnökség. 

Bérmálás a falvakban. Bérmálások lesznek 
Nagygencsen junius hó 6-án, Szerdahelyen 7 én 
és Bozsokon 8-án. 

Tüzoltószertár avatás lesz ma vasárnap 
Perenyén, mely szinielőadáseal kapcsolatos tánc-
mulatsággal fejeződik be. 

„Az ártatlan Don Jüan" világotjárt, pompás 
bohózat 3 felvonásban junius 2-án és 3-án a 
Mulató nagytermében. 

a. 



1926. május 23 Kőszeg és Videka 3. 

Katholikus Nap. Mar részleteiben is kialakult 
a május 30 án tartandó Kath. Nap programmjj. 
Délelőtt 9 órakor ünnepély ós szentmise, utána 
F. I'ius, vagy P. Böle Kornél prédikál. Délelőtt 
11 órakor a nagygyűlésen a gimnázium díszter-
mében szónokok lesznek Huszár Károly", Haller 
István, Czettler Jenő. A német gyűlésen a torna 
tereinben dr. Krump Józpof, dr.Fritz Arthur és 
Huszár Károly. Délután 3 órakor indul a város 
majorból a virágkorzó, földíszített fogatok, gyer-
mekkocsik, virágárus lányok. Nemzeti, páp*i és 
váiosi szineket alkalmaznak a díszítéseknél. — 
Délután x/-lb órakor a nök gyűlésén gróf Mikes 
János megyéspüspök elnököl. Két nőszövetségi 
szónok, dr. Freyberger Jenő és Frühwirth Mátyás 
képviselő tartanak előadást. Ugyancsak 7 a5 kor 
»z iparosok és munkások gyűlésén dr. Miklós 
Ferenc, Müller Antul, Ilallor József és Székely 
János szónokolnak. Fél 7-kor a szentséges kör 
menetet a megyéspüspök tartja. A körmenet a 
szokásos uton halad, kérjük az ablakok Livi Iá 
gitását, földiszitését. Vass miniszter és Apponyi 
gróf eljövetele tnég nem biztos. Lingauer Albin 
képviselő is részt vesz. A szomszédos faluk is 
hivatalosak. Fényesnek, tanulságosnak, hatásos 
nak ígérkezik a kath. nap. Célja a hit, a vallásos 
öntudat mélyítése, a hit megvallása, az össze-
tartás érzéciének az ápolása. Nem mások ellen 
szól, hanem a saját lelkünk erősítésére, a jónak, 
a nemesnek, a szentnek ünnepélyes átélésére. 
A katholikus nap rendezői, vagyis a katholikus 
Népszövetség, a kath. autonómia, a Bencésdiák 
szövetség, az Oblátusok és Oblátak, u jótékony 
kath. Nőegylet, az Oltáregyesület, a Legény-
egyesület ezúton is fölkér minden kalbolíkust, 
hogy buzgó lélekkel vegyen részt, amelyik téren 
csak tud. Mindenki tűzze ki e napra vonatkozó 
kis jelvényt. A lelkünkben élö kath. öntudatnak 
és érzésnek kisugárzása legyen e nap. 

— A beoces cserkeszcsapatok Jamboree ja 
Pannonhalman. Egy éve. pünkösdkor, találkoztak 
először a bencés csapatok Kőszegen. Akkor ha-
tározták el a bencésparancsnokok, hogy ezt az 
összejövetelt többször is megismétlik. így a 
második összejövetel, cserkészszóval Jamboree 
(ejtsd: Dzsembori) Pannonhalmán lesz pünkösd 
ünnepein. Ez alkalommal lesz a győri es pápai 
csapatok zászlószentelése és a bencés csapatok 
versenye. A kőszegi Jurisichok az újonnan szer 
•ezett cigányzenekarral szerepelnek. Indultak 
21 én este 8 órakor, megérkeznek kedden este. 
Ez a verseny előkészület egyúttal a nyári Nemzeti 
Nagytáborra, melyen 8000 cserkész versenyez 
majd. Reméljük, hogy a kőszegiek eddig jónevü 
csapata mindakét versenyben dicsőséget szerez 
maganak is és városának is, Köszegne*. mely-
nek polgárai mindenkor megértő szeretettel támo-
gatták a Jurisich cserkészeket. 

A magyar dalnak a közönséggel való meg* 
kedveltetését célozza a kőszegi Cor cordia dalárda 
azon ujabb kísérlete, melyet most a németek és 
osztrákok mintájára legelőször e hó 29 én fog 
megkezdeni. Arról van ugyanis szó, hogy a nyár 
folyamán, előre meg nem határozott napokon, 
többször estónként utcai szerenádokat fog éne-
kelni és pedig először az Árpád-téren V,9 órakor, 
onnan levonul a Főtérre, itt V*9 órakór, innen 
a Hezső térre megy, ahol körülbelül 9 órakor 
befejezi aznapi szereuádjait. Ezek a szerenádok 
természetesen nem egyes személyeknek, hanem 
az egész város hallgatóközönségének lesznek 
megtartva a fentemiitett cél elérése kedvéért. 
Tehát jövő szombaton lesz megtartva az első 
szerenád, természetesen csak megfelelő időjárás 
esetén. Minden következő szerenádnak napját 
egy héttel előbb lapunkban fogjuk közölni. 

A Jótekonycélu Államsorsjátek húzása junius 
10-én lesz a székesfővárosi m. kir. pénzügyigaz 
gatóság lottóosztályáuál (Fővámház). Főnyere-
mény 200 millió, jutalom 300 millió, tehát sze-
rencsés esetben 500 millió készpénz, azután 50, 
20, 10, 5 stb. milliós nyereményeket sorsolnak 
ki. Egy sorsjegy ára 20.000 korona. Kaphatók 
a dohánytőzsdóben, bank és sorsjátéküzletben, 
postahivatalokban. A lottóosztály kívánatra díj-
talanul küld játéktervet, a pénz előzetes bekül-
dése után sorsjegyeket is. 

Leventeoktatás lesz ma vasárnap délután 

7|2 órakor a sporttéren. 

Rendkívül kacagtató „Az ártatlan Don Jüan " 
című 3 felvonásos bohózat, mely junius 2-án ós 
3-án a Mulató nagytermében kerül bemutatásra. 

Cserkész juniális. A kőszegi Jurisich cser-
készek javára az öreg bencésdiákok junius 6 ára 
•agy juniálist terveznek a kőszegi sörgyár kert 
ióben. A részleteket bővebben jövő számunkban 
közöljük. 

Himló oltás lesz vasárnap délután 3 órakor 
a városmajorban, melyre vonatkozó hirdetmé 
ujunkét lapunk mai száma hozza. 

A városi villamostelep kibóvitesere vonat 
kozólag a bérlő Ganz-cég benyújtott i ajánlatát, 
mellyel a villamos bizottság a jövőhét folyamán 
fog foglalkozni. 

A budapesti Belvárosi Szinház szenzációs 
sikerű újdonsága „Az ártatlan Don Jüan" junius 
2 án és 3 án a Mulató nagytermében. 

Az Andrássy-uti Szinház művészeinek ven 
dégjátóka, mely e hó 31 éro lett hiidetve, más 
napru van tervezve. A Kacagtató és magas ni-
vóju előadás, mely után a közönség erősen érdek 
lődik, vagy 29 én vagy pedig 31 ike utáni napok 
ban lesz megtartva. A pontos dátumot a fal-
ragaszok utján juttatjuk a közönség tudomására. 

A Hadikölcsön cimlettulajdonosok a mult 
héten tartott értekezletükön a öxkamatozásu 
kötvények valorizációt célzó egyesület megala-
kítását elejtették. Vágó Sándor javaslatára az 
Országos, illetve a vármegyei akció bizottságba 
való bekapcsolódást elhatározták, melybo a ta 
gokat kijelölték. — A hadikölcsön címleteket e 
hó \égéig lehet még jelenteni. Az adutokra 
statisztika összeállíthass céljából van szükség. 

Erdei tüz volt vasárnap délután és ugy 
látszott, mintha a Hármaspataknál volna a tüz. 
A jelzésre a hivatásos és önkéntes tűzoltóság a 
délutáni órákban kivonult az erdőbe, sőt a polgár 
mester felkérésére a katonaság is akcióba lépett, 
de sem a tűzoltóságnak, sem a katonaságnak 
nem akadt már dolga, mert a tüzet a lékai és 
hámorkornyéki lakosság elfojtotta. A tüz a her 
cegi erdőben volt és közel 12 holdnyi területen 
pusztított. A városi erdőben is volt tüz a stájer-
hazak körül, hol mintegy 50 négyzetméternyi 
területen az alom fogott tüzet, valószínűleg egy 
eldobott gyufától. Ez az erdei tüz kedden dél 
után volt, mit az erdőszemélyzet eloltott. 

Ma és minden vasárnap délután 

G O N D l ZSIUA 
budapesti cigányprímás vezetésével 

CIGÁNYZENEaSÖRKERTBEN 
Frissen csapolt sör, balatonmel-

léki borok, hideg és meleg ételek. 

Kincsek az uttzeli árokban. Csonka Ferenc 
városi utkaparó még a mult hónapban a röti 
országút melletti árkokat tisztogatta meg a bur-
jánzó gaztól és a viz által behordott földtől, a 
midőn egyezerre csak ásójával egy elrothadt 
erszényt dob ki napvilágra. Amint ezt az erszényt 
szemügyre veszi, legnagyobb meglepetésére két 
darab 10 koronás aranyat, három darab 1 koro-
nás ezüstöt, több darab nikkel és rézváltópénzt, 
egy darab vékony karikagyűrűt és egy két centi 
hosszú fonott aranyláncdarabot talált benne. A 
talált tárgyakat természetesen le kellett volna 
adni neki a rendőrségen s mivel ezt nem tette, 
valaki megirigyelte tőle a nagy kincset és meg-
súgta egy rendőrnek, ki erre kötelességszerűen 
eljárt Csonkánál, a talált tárgyakat tőlo elvette 
é6 Csonkát jogtalan elsajátítás címén feljelen-
tette. A talált értékek valószínűleg még a kom 
munizmus elején kerülhettek oly mélyen az 
árokba egy megriasztott polgár által, ki később 
vagy megfeledkezett ezen tulajdonáról, vagy 
már nem találta meg azt a helyet, ahova elásta. 
Ha valaki vissza tud emlókezni rá és tulajdon-
jogát beigazolja, ugy jelentkezhetik érte a rend 
őrségen. 

A cftki ónk. tűzoltók majálisán felülfizettek: 
Kőszegdoroszlói önk, tűzoltók 100.000, Lukács 
Lajos 60.000, Szárnyas János, Haramia Istvánné, 
Ká lmán Lajos, Kolozsvári fhgy. 10.000 koronát, 
melyért ezúton mond köszönetet a ctáki önk. 
tüzoltóegylet. 

Menetrendvá l tozás . A kőszeg —szombat-
helyi h. é. vasúton május hó 15-én az alábbi 
menetrend lépett életbe; 

Kőszegről Szombathelyre indul: 

reggel 630, d. e. 1120, d. u. 15-10, este 20 25és 224ó-kor 

Szombathelyről 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 kedvezmény engedélyeztetett, amely azon-
ban csak Szombathelyről Kőszegre érvényes és 
csakis menettérti jegyek használatához van kötve. 
Kőszeg - S á r v á r : oda 15 óra 05, vissza 9 óra 28-kor. 

Kőszeg -Lu tzmannsbu ig : oda 11 óra és 20óra45-kor 
vissza 5 óra 25 es 14 óra 55-kor. 

Kőszeg W ien közvetlen vonat Burgenlandon á t : 

oda 4 45 és 1340-kor, vissza 1215 es 22 órakor 

Kőszeg -Sopron (közvetlen vonat Burgenlandon át) : 

oda indul 16 órakor, vissza 9 óra 45 perckor 

Olvassa el a cáki katonai éleslövészetről 
sr.óló városi hirdetményt 1 

Kerekpar lopást jelentett be pénteken a 
szombathelyi rendőrség, mert dr. Dános József 
szombathelyi orvos kerékpárját, melynek 623318 
gjártási szárún v-in, ismeretlen tottes ellopta és 
velo Kőszeg felé tartott. A nyomravezető juta-
lomban részesül. 

Elveszett egy aranytű középen lila amne-
tiszt kővel a Kert utcától a temetőig. Kéretik a 
megtalá'ó jutalom ellenében a rendőrségen leadni. 

Egy bútorozott szoba konyhahasználattal v. 
anélkül a város közepén kiadó. Cím a kiadó-
hivatalban. 

A koszegfalvj kath legenyegylet a Flórián 
bucf-u alkalmával a pünkösdhétfői temp'omszfen-
teléssol kapcsolatban délután 4 órai kezdettel 
táncmulatságot tart. B lépődij 10000 korona. 

Dij teke vertennyel egybekdtött kertmegoyitás 
lesz junius 6-án Lágler Pál vendéglőjében a Klrály-
uton. — Bővebbet jővő számunkban megjelenő hir-
detésben. 

Anyakönyvi kivonat az elmúlt ket hétről. 
S z ü l e t é s e k : Kulisek Antal—Kaszner Teréz: 
Margit r. k., Mohr Imre —Gratzl I rma: Magdolna 
r. k., Leímeiszter Ferenc—Róth A n n a : Lajos 
r. k., Koller István—Horváth Juliska: Gizella r.k. 

IGyarmati József— Katalin Anna : József r. k., 
Horváth János—Szabó llóza : Mária r. k., Farkas 
János—Tóth Franciska: Valéria r. k., Németh 
István—Avár Kranciska: Valéria r. k. — Ha-
l á l o z á s o k : Heisz Lipót 3 hetes tüdőlob, 
Löwinger Ilona 23 éves, agytuberkulózis, Koz-
mor Istvánné 69 éves, gyomorrák, Fassl Anna 
87 éves, tüdőgyulladás, Schlögl Mária 21 napos, 
élctgyengeség, Schiefer Franciska 79 éves agg-
kori gyengeség, Hochsinger Ferenc 61 éves, 
szivb >j, I'reisz János 28 éves, tüdővész, Bandisch 
Nándor 29 éves, mellhártyagyulladás. 

SPOB1 
A szombathe ly i Törekvés revánsmérkőzése 

a Kőszeg i SE-vel, a mai n a p s z e n z á c i ó j a ! 

Eredetileg a pünkösdi ünnepekre az MTE 
csapata lett lekötve és hirdetve, de a magyar-
óváriak indokolatlanul lemondták jövetelüket. A 
KSE vezetősége azonban az utolsó pillanatban 
gondoskodott arról, hogy közönségünknek meg-
felelő attrakciót szerezzen, amennyiben sikerült 
létrehoznia az alosztálybajnokság két első helye-
zettjének revánsmérkőzését. A legutóbbi Törekvés 
—KSE mérkőzés döntetlenül végződött, így tehát 
a mai pünkösdvasárnapi találkozásukon fog el-
dőlni, melyik a jobbik csapat az alosztálybajnok-
ságban. Az utóbbi találkozásuk izgalmas és fair 
lefolyású volt, de ennél jobbnak Ígérkezik a mai 
mérkőzés, mert mindkét fél erősen ambicionálja 
a győzelmet. A mérkőzés délután 5-kor kezdődik, 
melyen valószínűleg rekordközönség fog meg-
jelenni. Pünkösdhétfőn nem lesz mérkőzés tartva. 

M Á V — K S E 3 : 0 . A szombathelyiek csak 
erős küzdelem után győzték le KSE-t. 

5500LJ-öles gyümölcsösöm 

szénatermése lábon eladó. 
Dr. Szovják ügyvéd. 

t 
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Jfe rtmegnyitás. 
Tisztelettel értesítem a n. é. közönséget, hogy Kőszeg legszebb helyén fekvő 

Sörüerti vendéglő üertfielyiségét 
kedvező Időjárás esetén pünkösdhétfőn (24-én) megnyitom. 
A kertmegnyitás dijtekeversennyel lesz egybekötve értékes dijakkal. 

3. V, öl hasábfa 4. Konyhamérleg D I JAK : 1. Uj kerékpár 2. Kehely (ezüstből) 

5. Kávédará ló 6. 5 üveg bor 7. Thermos 

Amidőn ezt a nagyközönségnek tudomasáia adom. biztosítom a legmérsé-

keltebb árak melletti figyelmes es gyors kiszolgálásról. 

Szives pártfogást kér tisztelettel Trattner Sándor, tulajdonos. 

Nézze meg kirakataimat! 

I pár nöi Ü S S ; - ( r f i ) vászoncipa 145 
ezerK 

Sandaiofi finom varott és szeges 

Luxus- es sportcipők nagy választékban 
Seried cipó-áruháztíbon 

^Kőszegen 
Főtér 17 ssdnt (Xussbnum féle hás i. 

% J a r i s i t s s z á l l o d a K ő s z e g e n 
Van szerencsém a nagyérdemű közönségnek, valamint tisztelt ismerőseimnek és 

vendégeimnek szives tudomására adni, hogy az általam tervezett modern szállodát, étteremmel 

és kerthelyiséggel ellátott vendéglővel egybekapcsolva a mai napon megnyitottam. 

Egyedüli törekvésem odairányul, hogy mélyen tisztelt vendégeimet a legnagyobb 

kényelemben és a legeiőzékenyebb kiszolgálásban részesítsem, szem előtt tartva mindenkor a 

legmérsékeltebb árakat. Elvállalok penziókat és abonnenseket a legjutányosabb árak mellett. 

Minél számosabb látogatást kér ERHARDT JÓZSEF, szállodatulajdonos. 
Ünnepélyes megnyitás zenével pünkösd hétfőn a sz.-helyi Máv. Dalárda közreműködésével . 

Pk »Í7 1926 

Árverési hirdetmény! 
Alulírott bírósági végrehajtó az 1SS1 

évi LX t. c. 102. illetve az 1908. évi XLI. 
t. c. 20. §-a értelmében ezennel kózhirre 
teszi, hogy a kőszegi kir. járásbíróság-
nak 192ö evi P. 1024 \ 1215 8. 1216 8sz 
végzésé következtében Dr Stúr Lajos 
kőszegi ügyvéd által képviselt kőszegi 
betegház egyesületi korház javára 1004 
kg búzának egyenértéke 4,016.000 K, -
Weöres Elemér kőszegi lakós javára 530 
kg buza egyenértéke 1,320 000 K és 50 
kg rozs egy enértéke 125.000 K, összesen 
1,445.000 K, Spanyik Emil kőszegi lakós 
javára 560 kg buza egyenérteke 2,200,000 
K es 250 kg razs egyenertéke 625.'X» K 
összesen 2,825.000 Ktőkék és jár. erejeig 
1926 evi február hó 6-án foganatosított 
kielégítési végrehajtás utján le- és felül-
foglalt és 1 8,260.000 koronára becsült 
ingóságok, u. m. gazdasági felszerelések 
gyalupadok, szekér, deszkák, stb. nyilvá-
nos árverésen eladatnak — Mely árverés 
a kőszegi kir. járásbiróság Pk '243/1926. 
sz. végzése folytan fentnevezett végre-
hajtatok javara 4.016.000 K, 1,450.000 K 
és 2,825.000 K tőkék és eddig összesen 
2,847.700 K-ban bíróilag már megállapí-
tott költségek erejéig, Kőszegen, az alpe-
resnek Jenő főherceg-utca 30 sz. lakásán 

1926. évi május hó 26. napjának 
délelőtti 7.10 órája 

határidőül kitüzetik és ahhoz \ venni 
szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak 
meg, hogv 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 
ai 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. 

t-a értelmeben ezek javára is elren-
elem 

Kőszeg lí»26. május 8. napján. 

Tőtősay Endre kir. bír. vegrehajtó. 

ÜJ K E R É K P Á R O K 
részletfizetésre is kaphatók 

2 , 0 0 0 . 0 0 0 
koronától felfelé 

L É P O L D G É Z A 
mechanikus 

Kőszeg, Kossuth L.-u. 9. 

E L E K T R O B I O S K O P E Z E E í I H E i E H P Ü N K Ö S D I M Ű S O R A : 
PUnkösdvasái nap, 1926. május hó 23-án: 

GRAUSTARK 
Egy győzedelmes szerelem regenye 7 felvonásban. 

A főszerepben Norma Ta lmadge . 

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

Józsi, te csalsz! 
Ludwig Fulda „Die Zwillínsgschwester" c. vígjá-

téka 8 felv. Főszereplő Constanze Ta lmadge . 

Mindkét előadáshoz még külön a fényes kisérőmüsor ! 

A tél 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 

Adler, Sziget-u. 

Zongora-liaugoilst 
elvállalok julius 6-áig Kőszegen. — 
Szives megkereséseket e lap kiadó-
hivatalába kérem intézni. 

PAPP LAJOS 
zongorahangoló. 

Fűtermésárverés. 
Űrnapján, junius 2-án délután 

Torda Mihály örökösei az alsó ré-
teken a fütermést elárverezik a 
helyszínen. 

Egy teljes 

4 lámpásos rádiókészülék 
néhány bútordarab, 

és különféle 

képek, dísztárgyak 
stb. f. hó 30-án d. u. 3 órakor a 
posztógyárban önkéntes á r v e r é s 

utján eladatnak. 

Buffet a Hétforrásnál! 
Jó idő esetén 

minden vasár- és ünnepnap 

(nagyobb társaság előzetes 

bejelentésénél hétköznap is» 

frissen csapolt sör, balatonmel-

léki borok alkoholmentes italok 

és hideg ételek szolid árak mellett. 

A n. é. közönség pártfogását kéri 

BRADER JÁNOS 

vendéglős 

Lábizzadás ellen 
20 év óta bevált szer a 

" ö l n a T SUD0HA2T 
Kapható minden gyógyszertárban. 

Köszönetnyi lvání tás . 

Mindazoknak, kik szeretett jó 
férjem ill. jó fiunk, testvérünk és 
rokonunk 

Preisz János 
elhalálozna alkalmából jóleső rész-
vétükét nyilvánítottak, valamint az 
utolsó útjára elkísérték nemkülön-
ben a koszorú- és virágadomá-
.íyokert ezúton mond köszönetet 

Kőszeg, 1926 május 20. 

A gyászo ló csa lád . 

M ű - j é g 
minden i)*ni)yi*ócrb-.}n (*kar fél 

tömb is) kapható a 

kőszegi jéggyárban. 
Megrendelhető : 

a gyárban, Mayer János ven-

déglősnél és e lap kiadóhi-

vatalában is. 

A Dorner Ferenc tulajdonát képező 

Waisbecker-fele 

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

építkezési és útburkolatra 
alkalmas kő. — Előjegyezni lehet 

Dorner F e w c vendéglősnél 
Kőszeg, Király-ut. 

Prima bükkfára elő-
jegyzéseket legelő-
nyösebb feltételek 

|a mellett elfogadok. 
Szállítás közvetlen 

azerdöböl. DEUTSCH BÉLA Kőszeg 

Nronmti K'r > ; y r * ^'r.rvr.yc. 1 
K 
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