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KÖSZEG ÉS VIDÉKE 
j ? ELŐF IZETÉS I ÁR: 

?n ejési évre 120 K. félévre 60 K, negyedévre 30 K. 

,'idékre póstai szétküldéssel egész évre UO K. 

Egyes szám ára 3 korona. 

Megjelenik m inden vasárnap. 
Felelős szerkesztők és kiadók: ifj. Rónai F. és Pandúr B. 
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Kőszeg, Várkör 39. sz. 

TVIet'oii-My.Hiii 23. 

flyiíttír sora 10 korona. 

Hirdetések négyzetcentiméterenként 150 K. 

izdm'fatnak. 

O k u l j u n k ! 
Minden jel arra mutat, hogy a tízféle ellen-

zék túlfűtött szenvedélyességgel indul neki a par-
lamenti kampánynak, mintha nem tudna okulni 
tulajdon tapasztalataikon, sem a tanulságokon, 
amelyeket külföldi események nyújtanak. Botrány 
és személyi kérdés szabályos váltakozása tette 
meddővé az első nemzetgyűlés munkaidejét, amely-
nek két esztendeje elpocsékolt évtizedeket jelent 
a történelmünkben. A képviselők személyes össze-
ütközéséből a felszólalások hosszú sora követ-
kezett és személyes megtámadtatás cimén szeren-
csénk volt olyan önéletrajzokhoz, amelyekre senki 
sem kíváncsi. Az egyéni és pártsérelmek napi-
renden való tartása annyira feszült légkört terem-
tett, hogy minden alkotási kedv életképtelennek 
bizonyult. 

De ha már nem okulunk a magunk kárán, 
tekitsünk nyugat felé, ahol egy véres tragédia 
szemléltető tanításban mutatja be az izgatás és 
az izgatottság katasztrófáJis következményeit. 
Németországban, hol az átlagos kultura magasabb 
fokon áll, mint nálunk és ahol a fegyelmezettsé-
get szerencsésen fokozza a hűvösebb néptempe-
ramentum, a parlamenti elvadulás a gyűlöletnek 
olyan atmoszférájához vezetett, amely végre is 
politikai gyilkosságban robbant ki. A demagógia 
harsonája minden körülmények között veszedel-
mesen hat a tömegek dobhártyájára, de ha par-
lamentáris környezetben hangzik el, még vesze-
delmesebb a riadója. A pisztollyal, amely az 
ismeretlen gyilkosok kezében elsült, hosszú idő-
kön át céloztak a parlamentben Rathenaura, 

E különös akusztika törvényeiről ne feled-
kezzenek meg azok, akik a Duna partján politi-
zálnak. Szenvedések és nélkülözések szétmorzsol-
ták idegeink ellenállóképességét és minden izgató 
szó, amely ajkunkról a tömegek felé elhangzik, 
fokozott felelősséggel terheli meg vállunkat. Aki 
ma sebekhez nyul, biztos lehet hatásában, mert 
mindnyájunknak vannak sebei, ugy a jobb, mint 
a baloldalon, de a keserűség felhördülésén kívül 
egyéb sikerre nem számithat. Hát ez a mi célunk?! 

Nem, az Isten szerelmére nem, nem! Éljünk a 
magunk életének munkájából, nem pedig vértanú-
ink halálából. Ne vagdossuk egymás fejéhez ha-
lottaink csontjait. A mult a temetőben van, virá-
gozzuk fel, de a valóság napsugarában minden 
kötelességünk a megértés. 

A kőszegi nűk Rakovszky Iván dr. belügy-
miniszternél. 

Megemlékeztünk mult számunkban arról, 
hogy a kőszegi nők egy küldöttsége felkereste dr. 
Rakovszky Iván belügyminisztert, hogy névnapja 
alkalmából üdvözölje. 

A küldöttség szombaton reggel érkezett 
Budapestre és még a délelőtt folyamán a lakásán 
fogadta őket Rakovszky. A hölgyek nevében özv. 
Höllriegel Györgyné a következő beszéddel üd-
vözölte a belügyminisztert: 

Kegyelmes Urunk! 

Ma Iván napján Kőszeg kormányhü és 
lelkes női táborának megbízásából, van sze-
rencsénk Nagyméltóságodnak az otthoniak 
és jelenlévők nevében, hódolatteljes tiszte-
letünk és törhetetlen ragaszkodásunkat ki-
fejezni. i 

A kőszegi női hivek egy-egy szál virággal 
óhajtják dokumentálni, közénk jött Kegyelmes 
Urunk iránt érzett bizalmukat és őszinte 
ragaszkodásukat, ki a nemzetmentő és újjá-
építő eszméket hirdetve megtanított bennün-
ket, uj politikai jogainkkal helyesen élni. 

Kérjük mély tisztelettel, legyen továbbá 
is hűséges táborának igaz utat mutató apos-
tola. Ne adjon nemes szivében az utolsó 
hetek tapasztalataiból származó keserűségnek 
helyet. 

Kérjük kellő hódolattal az összes hivei 
nevében, vegye igaz szerető szívből jövő 
felköszöntöket s a virágüzenetet, nem mint 
belügyminiszter, hanem mint az aranyszívű 
dr. Rakovszky Iván, az egyén, ki közvetlen 
kedves modorával, páratlan szivjóságával 

hódította meg hivei lelket, szivet. Hü tábora 
állandó figyelemmel és imánkkal kisérjük a 
harcban és kérjük a Mindenhatót, adjon 
hivatalához erőt, egészséget, a küzdelemhez 
vaskitartást, hogy áldás fakadjon nyomaiban 
s hazánknak Tisza István példájára, nagy és 
erős fia lehessen. 

Az Isten aldja és tartsa meg Nagy méltó-
ságodat a hazájának és híveinek s adjon 
alkalmat, hogy városunk falai közt mint 
vendégünket üdvözölhessük. 

A beszéd után átadta a kőszegi hölgyek 
virágküldeményét, melyen minden szál virághoz 
egy cédula volt erősítve a küldő hölgy nevével. 
Rakovszky meghatva mondott köszönetet a lelkes ' 
kőszegi hölgyeknek a szép meglepetésért és ígé-
retet tett, hogy a rend és nyugalom helyreálltával 
ellátogat Kőszegre párthívei közé. 

Hirdetmények. 
Közhírré teszem, hoi?y Kőszeg város tulaj-

donát képező 2 drb. használt gazdasági szekér 
i és több mázsa ócskavas f. évi julius hó 9. én 
d. e. 10 órakor a városmajorban nyilvános ár-
verésen a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés 
ellenében eladatni fog. 

Az általános forgalmiadónak f. évi II. ne-
gyedévi részlete is esedékessé vállván, figyel-
meztetőm a készpénzben fizető adózó feleket, 
hogy az esedékes és hátralékos forgalmi adó-

ijukat legkésőbb julius 15 ig fizessék be, mert 
a késedelmes befizetésnél minden megkezdett 
hónapra 5—5°/o adópótlék fizetendő. 

A bélyegben, fizető adózó feleket újra figyel-
meztetem, hogy a forgalmi adóbélyeget kizárólag 

ja tőzsdékben szerezzék be, bélyeget senkivel ne 
cseréljenek, inert a hamis bélyeget felhasználó 
adókötelezettek a megrövidített adó háromszoros 

.összegét tartoznak megfizetni, miután a hamis 
bélyeget nem létezőnek kell tekinteni. Különösen 
ügyeljünk a 100 koronás bélyegekre, mert leg-
inkább ez van forgalomban. 

várnók a napkeltét, az meg csak nem akarna 

) megtörténni. De sötét lenne egyszeribe a vi-
lág ! így voltam vele én i s i Egyszer aztán az 

jón napom is örökre itt hagyott. Egy aranyhajú 
I tündérlány is tetszett nekem. Olykor találkoz-
t a m vele a tó partján. Egyszer alkonyatkor 
, együtt jöttem vele ide. Az én kis tündérkém 
már itt ült a sziklán és rám várt. Amint észré-
vett, fölkelt, rám nézett és belevetette magát a 

!tóba. Ebben a pillanatban óriási robajjal hasúit 
szét a nagy szikla s előtűnt a hegy szelleme. 

— Megátkozlak, — igy szólt, — mindhár-
matokat ! Te gyáva tündér, aki nem mertél a 
bánatnak a szemébe nézni, változz át hallá, 
de minden évben egyszer, éjfélkor jelenj meg 
a viz tükrén és fájjon nagyon a szived. Az Is-
ten a világ legnagyobb szeretetét a női szívbe 
oltotla, azért kell neki jobbnak, erősebbnek 
lennie. Te, léha kis szőke tündér, változz át 
mimózává a tó szélén s mihelyt közeledbe ér-
nek, hullasd le sárga szirmaidat. Te pedig, 
gondtalan királyfi, változz át gornyedthátu 
törpévé, ne nézzen rád soha szerelmes leány -
szem. Tanuld meg, hogy a sziv nem játékszer 
s benne a szeretet a világ legnagyobb drága-
gyöngye Jö j j ide minden évben egyszer s aki 
meghallja szörnyű orditásodat, legyen tőle 
örökre szerencsétlen. — A szellem eltűnt. Én 
azóta járom a világot Minden f>vb»n pgvsr.er 

királyra meresztve. Amint a király észrevette 
ezt, szörnyű orditásban tört ki, hogy csak ugy 
harsogtak tőle a sziklák. Az etnberszemü hal 
meg csak nézte őt olyan szomorúan, olyan 

'áhítattal, mintha örökre búcsúzni akarna tőle 
és — eltűnt. 

A lantos lekúszott a szikláról, átölelte az 
öreg törpét, szelíden simogatva annak ősz fejét. 

Az öreg alábbhagyott a zokogással és 
nagynehezen nyogé: 

— Ezt a leányt én öltem meg. Réges-régen 
a szomszéd erdő királya voltam. Hej, de sok j 
tündérleány lakott ottan. Egyik szebb, mint a 
másik ! Nehéz volt köztük választani. Azt meg 
nem is álmodtam, hogy enseni már kiválasz-
tott magának valaki. A palotám mellett lakott 
a búzavirágok joságos kis tündérkéje, ő felej-
tette a szemét rajtam. Gyakran találkoztam 
vele. Együtt barangoltuk végig az erdőt, hall-
gattuk a madarak énekét. Ha este fáradtan 
kijöttem a tó partj ira, de sokszor simitá végig 
kis kezével a hajamat. Olyan szépséges tün-
dérke volt. mint egy tiszta álom. A sok virág 
itt is, ott is összesúgott, ha együtt láttak. Csak 
az én rövidlátó szemem nem vett észre töb-
bet a jó barátságnál. A nők gyöngédségével 
ugy vagyunk, mint a napfénnyel. Természe-
tesnek találjuk, hogv melegít, világit, de arra 
sosem gondolunk, hogv mi lenne, ha reggel 

Két törpe. 
Borús éj volt. Fönt a hegyoldalon, a ha 

lastó partján, két törpe találkozott. Hosszú útról, 

jöttek. Az egyik a völgyből felfelé tartott, a 

másik a hegyről lefelé. Az egyiknek, aki föl-

felé tartott, korona volt a fején, a másik egy 

lantot cipelt. A király öreg volt, a lantos még 

fiatal. Mind közelebb közelebb jöttek, azután 

törpeszokás szerint csókkal üdvözölték egymást. 

A király leült a tópartra, a nyirkos mohára és( 

merengett a habokban itt ott előtörő csillag-

képeken. Erősen figyelt, mintha várna onnan 

•alakit. 

A lantos egy sziklára kúszott fel, azután 

mélyet sóhajtott és csöndesen, mozdulatlanul 

meredt maga elé. 

Lent, a falu tornyán éjfélt ütött. 
Áthallatszott a bakter nótája: 

A nap lealkonyult, 
Békén nyugodjatok. 
A szűz Máriának 
J ó éjt kivonjatok! 

Csak a visszhang feMíe rá — jó éjt — 
kiván—játok — és csönd iett. 

Egy pillanat múlva, hirtelen megcsobbant 
a tó százezer hul láma s egy nagy, embernagy-
ságu hal úszott a part felé fejét előreszegve, 
csodálatosan szomorú emberszemét az ö»-e« 

E g y e s H a s á u i á r a . 3 k o r o n a . 



2. Kőszeg és Vidéke. 1922. julius 2. 

A m. kir. honvédség »z állományábun levő 
hidegvérű heréli lovukat fokozatosan raésfajla 
lehetőleg „Nonius" ivadéku lovakkal szándé-
kőzik felcserélni. Felhívom Kőszeg város r. t. 
város és » hozzátartozo Kőszegfalva közönségét, 
hogy aki fenti lovakkal rendelkezik és Nonius 
ivadéku lovait hidegvérű heréltekkel kicserélni 
hajlandó, az — tekintettel az ügy sürgős vol-
tára — e szándékát a városi m. kir. állatorvos-
nál 8 nap alatt jelentse be. 

J a m b r i t s Lajos polgármester. 

Felhívom az'összes hazatért volt hadifog 
lyokat, hopy nyilvántartásba vételük céljából a 
m. kir. állHmrendörkupitányságná! jelentkezzenek 
s leszerelísi igazolványukat, végy fogságukra 
vonatkozó esetleges egyéb irataikat hozzak 
mtigul'kul. A jelentkezés célja a nyilvántartás-
bavételen kívül a munkanélküliek részére a 
munkaalkalom szerzése. Az orosz fogságból 
hazatértek juüus 3 -án és 4-én, az olasz fogság 
ból hazatértek julius 5. én, a többiek pedig 
julius 6.-án tartoznak jelentkezni. 

A vasútvonal menten levő birtokosukat 
figyelmeztetem, hogy a mezei termények a 
pá l já tó l n inéi messzebbre, de legalább ÍUO m. 
távolságra rakandók le, azok a termeli k pedig, 
kiknél birtokuk kiskenysége folytán ily távol-
ságra elhelyezhető nem volna, terményüket a 
lehető legrövidebb idő alatt a helyszínéről hor 
dassák el. A pályamenti gazda közönség a tar 
lót a va-ut felől a learatás után nyomban fel-
tisztogatni köteles. Az elhelyezett termény és 
a vasút közötti tarlón legalabb 3 méter vtdő-
6zánlást létesitsenek oly módon, hogy ez a 
védőszántás és a pálya felé eső boglya illetve 
keriszttől 5—10 méter lávolságra essék. Oly 
esetekben midőn a birtok részletek a pálya 
tengelyre merőleges irányban sorakoznak egy 
ülés mellet', a védőt-zántások egyvonalban 
létesiíendí.k, mert a lépcsőzetes védőszántások 
a futó tűz ellen nem nyújtanak védelmet. A 
lábcn álJÓ terményekben a száraz tarló által 
okozott tü/károk lehető megakadályozása végett 
a pálya szomszédok a pálya és foldbirtok el-
határolásánál bará/dát húzzanak. 

Aki jelen rendeletet megszedi, amennyiben 
cselekménye súlyosabb büntetés alá nem esik, 
kihágást kö\t#t el és l ő napig terjedhető elzá-
rással és 20(0 koronáig terjedhető pénzbünte-
téssel büntettetik. 

Kiss La jos államrendörkapitány. 

éjfélkor eljövök ide a világ másik végéről. Ha 
meglát a íalunrpe, elkerül, nem mer a házából 
kijönni, mert aki meghallj i panaszos kiáltáso-
mat, azt elhagyja a szerelmese. 

A király elhallgatott. Botjával varázsbetü 
ket irogatott a homokba. 

— Engem meg, folytatta a latos, egy leány 
ölt meg. Egyszer, amint a rétről hazajöttem, 
megpillantottam a magasban egy s?.ál fehér 
liliomot. Aztán soká soká kapaszkodtam feléje 
a nagy sziklán. Kezemet megsebezte a tüske, 
lábamut feltörte a szikla, én csak rnentetu a 
mártírok vak áhitatával mind följebb följebb. 
Már a közelébe értem. Akkor mosolyogva vetett 
le rám egy fehér liliomszirmot és a hársfa-
tündér karján tovalebbent. Elővettem nyilamat, 
hegj a férfi után lőjjem, de abban a pillanat 
ban törpévé változtam. Most meg járom a vilá-
got, szivemben egy liliomszirmával, lelkemben 
sosem szunnyadó bánattal. 

— A világen nem a mély sziveké és a 
nagy érzéseké a diadal 1 — mondá a király. 

— Mennyi bánatot okozunk egymásnak 
akaratlanul. És ezt a szörnyű bánatot ugy hív-
ják az emberek — szerelem ! — hagyta rá a 
lantos, azután ő is elhallgatott. 

A két sebzettszivü törpe körül minden moz-
dulatlanul pihent. Az égen kibujt a felhők közül 
egy egy íényes csillagocska s beragyogott a tó 
hullámai közé. Végre az öreg törpe szólalt meg: 

—- Az Isten azért teremtette a szivet, hogy 
fájjon. 

I I 1 K E K . 
Rakovszky Ivan dr.. kit Kőszeg város taná-

csa belügyminiszterré történt kinevezése alkal 
mából melegen üdvözölt, az üdvözlésre az alábbi 
levelet intézte a polgármesterhez : Kőszeg város 
Tanácsának ! A miniszterré történt kinevezésem 
alkalmával hozzám intézett üdvözlő táviratért 
őszinte, köszönetem kifejezését küldöm ugy a 
város Tanácsának, valamint az egész város 
hazafias polgárságának. Végtelen öröm töltött 
el az üdvözlő, sorok átvétele után, mert abból 
erőt meritek a mostani állásommal reám háruló 
nehéz feladatok sikeres megoldásához. A Min 
denható vezérelje Kőszeg város hazafias polgár-
ságának a heza felvirágoztatására irányuló 
munkálkodását. Kiváló tisztelettel: Rakovszky 
Iván s. k. 

Városi tanulmányúton Megírtuk mult szá-
munkban, hogy Tersztyánszky belügyminiszteri 
államtitkár, Diószeghy belügyminiszteri tanácsos 
és Yárhidy elnök igazgató dunántuü városláto 
eatási körutjukban Kőszegre is ellátogattak. A 
vendégeket, kikhez Szombathelyről Ilerbst Géza 
alispán, Kiskos István polgármester, Ujvárv 
Ede dr. tanácsnok és Yattay .József dr. kir. fő-
ügyész is csatlakoztak, a polgármester fogadta 
a pályaudvaron. A minisztériumból kiküldöttek 
elragadtatással nyilatkoztak Kőszeg város gyö-
nyörű fekvéséről, tisztaságáról, városias jellegé-
ről és komoly tárgyalást folytattak aziránt, hogy 
a kormánynál előterjesztést tesznek, valamely 
közegészségügyi intézmény felállítása iránt. A 
vendégek tiszteletére a polgármester a Mulató-
ban vacsorát adott, hol felköszöntőjében arra 
kérte a miniszteri kiküldötteket, hogy e kies 
fekvésű egészséges várost vegye a kormány 
figyelembe, mit a felköszöntő üdvözlésre vála-
szoló államtitkár elismerésre méltó szavakkal 
méltányolt is. A kiküldöttek hétfőn a hajnali 
vonattal utazlak tovább Nagykanizsára. 

Változásuk a bencos főgimnázium tanári 
karaban. Junius 26. áu tette közzé I)r. Bárdos 
Kernig pannonhalmi főapát a bencésrendben 
a jövö tanévre szóló személyi változásokat. 
Kőszegről Pannonhalmára kerül Kádár Titusz 
a növendékek magiszterének, Dr. Lovas Elemér 
pedig a győri főgimnáziumba tanárnak. Helyük-
be kerültek Dr. Szunyogh X<vér és Tóth I'el-
párt tanárok. Kádár Titusz elhelyezésével nagy 
veszteseg éri a főgimnáziumot. Tiz évig tanur-
koüott varosunkban s ezen idő al itt mint c*er-
kés/főparancsnok és mint linnepélyrendező ki-
törölhetetlenül beleírta a nevét a főgimnázium 
történetibe. A Jurisich cserkeszcsapatot ő ala-
pította s belső fegyelem és külső felszer« lés 
doltfában egyaránt a Dunántul legkiválóbb 
csapatává fejlesztette. Mintaszerűen, a legap 
róbb részleiekig kiterjedő goi dossággal rende 
zett ünnepélyei p dig nemcsak nekünk kőcze-
gieknok szereztek sok kedves napot, hanem 
sok vidékit, különösen szombathelyit is von 
zoltak városunkba. Mint tanár és nevelő pedig 
novendekei lelkében állított a s/.eretet es hála 
soha el nem tnuló érzelmeiből örök emléket. 
Azt kívánjuk neki, hogy u) hivatalát is oly 
miutaszi ruen tölthesse bo mint amily minta-
szerű tanár volt Kőszegen. 

Uj tiszteletbeli kanonokok a szombathelyi 
szekeskaptalanban. A szombathelyi püspök ju-
nius 24 -iki kelettel dr. Császár József papnö-
veldéi kormányzót s theológiai tanárt, továbbá 
Szlepecz János muraszombati esperes-plébánost 
címzetes kanonokokká nevezte ki. Beiktatásuk 
a jövő héten fog eszközöltetni. 

Kinevezes. Vargha Béla, ki hosszabb ideig 
volt a városnál szolgálatban, a szombathelyi 
pénzüeyiga/gatosagboz irodafötisztté neveztetett 
ki a IX. fizetési osztáiyba. 

Ujmise. Folyó hó 2.-án d. e. 10 órakor 
mutatja be első szt. miséjét a bencés templom-
ban Radványi Hajner bencés áldozópap, Hett 
linger Jenő elemi iskolai tanitó polgártársunk 
fia, Az ujmisén Dohnál Péter énekkara énekel. 

Pihen a halai Az elmúlt héten Kőszegen 
egyetlenegy halálozás sem történt. Az anya-
könyv szerint már hosszú évek óta ez nem 
fordult elő. Ugylátszik kifaradt, pihenni akar. 

A polgári iskola továbbképző tanfolyam hall-

gatói felhívatnak, hogy a uekik kölcsönadott 

tankönyveket a polgári fiúiskola igazgatóságá-

nál mielőbb szolgáltassák, be. 

T o r n a v i z s g á l a t a f ő g i m n á z i u m b a n . Junius 26.-án 
délután 5 órakor folyt le a főgimnáziumban a szokásos 
evi tornavizsgálat. A hideg, szeles idő ellenerő is szép 
közönség nézte végig a tornavizsgálatot, mely egy újítást 
is hozott: a zenés tornát, ami szemmel láthatóan igen 
jó natast tett a közönségre is. A vizsgálatra énekszóval 
vonultak fel a fiuk. A Himnusz eleneklese után kezdetét 
vette a svéd szabadgyakorlat zenekisérettel Utanna ver-
senyfutás volt. Győztesek lettek: Chirke J. I o., Lepold 
L 11. o., Gergelytfy L. IV. o.( Arth J. VI. és Czadilek B 
VII. o. Majd az alsó osztályosok nyujtóversenye követ-
kezett. Mind nagyon szép és nehéz gyakorlatokat mu-
tálták be. Különösen kitűntek Gergelyffy L IV. o , üutt-

j man J. IV. o., Csontos M. III. o , Potyi K. 111. o., Mé-
száros J. II. o., Czuppon B. II. és Berzsenyi G. I. o. 
tanulók preciz gyakorlataikkal. Alig fejeződtek be a 
nyujtógvakorlatok, rázendített a zenekar a Piave-indulóra 
s ennek hangjainál vonult fel a V'l. osztály a buzogany-
gyakorlatokhoz. Ezek szinten zenekiseretekkel vegeztek 
a valóban szép és kedves gyakorlatokat. A zenedarabok 
nagyon jól voltak összeválogatva s valóban emeltek a 

• szép gyakorlatokat Ezután lóugrás következett. Külö-' 
nősen szépen ugrottak Seybold E. VIII., Deutsch I. VII. o., 
Gleim H. VII., Maurer A. VI. o. és Kamaras P. V. o. A 
magasugrásnál pedig l'löchl A. VI o. aratott szép sikert, 
170 cm-t ugrott Könnyed testtartásáért sok tapsot kapott 
a közönségtől. Utanna a felsősök nyujtógyakorlatai kö-
vetkeztek. Nehéz gyakorlataikat lélekzetét visszafojtva 
figyelte a közönség. Kitűntek Seybold E. VIII . Kramer 
V. VII., Wolf J. VII. o., Vörös L. VII o., Szerdahelyi L. 
VII. o., Belső F. V. o., Hajdú üy. V. o., Kamarás P. V. o., 
és Tahin üy. V. o. tanulók nehéz mutatványaikkal. A 
tornavizsgálat végén a Szózatot énekelték el, utánna az 
egyes osztályok diszmenetben vonultak el a közönség 
előtt. Fegyelmezettségéről és szorgalmáról tett ezattal is 
tanúságot a főgimnázium ifjúsága. De láttuk azt is, hogy 
Szentmiklósi tornatanár eredménnyel fáradozik azon, 
hogy a főgimnázium tornavizsgálatainak nívóját évről-
évre emelje. • 

Évzáró az áil. polgári fiúiskolában. Péter és 
Pál napján a helybeli all. polgári fiúiskola fenyes miisoru 
záró-ünnepseget tartott, melyen igen sok szülő, szállás-
adó és iskolabarat vendég volt jelen. Az ünnepet a magyar 
„Hiszekeggyel" kezdték, melynek preciz előadását a jelen-
levők egyhangú megelégedéssel élvezték. Bardossy Pál 
VI. osztályú tanuló az intézetet elhagyó diákok neveben 
bucsu/ott az alma metertól Majd Niihrer Mátyás, az 
intézet agilis igazgatója magasszárnyalásu évrekesztője 
kötötte le a hallgatóság figyelmét Előadásának thémája 
a jellem fejtegetése volt. A kedves melódiáju és igen 
szépen előadott finn dalt szavalatok váltották fel s 
ejtettek elragadtatásba a termet zsúfolásig megtöltő 
őszinte lelkesedeső vendegeket. Az ünnepség fénypontja 
az irredenta-dialóg volt, melyet Pintye László IV. oszt. 
tanuló itót fiu) és Márkus József IV. o. tanuló (székely 
leány) kitűnő alakítással, nagy színpadra való készséggel 
mutatott be. Ugy a tánszóló, valamint a páros tánc is 
annyira elragadtatták a jelenlevőket, hogy addig, mig meg 
nem ismételték, tombolva tapsolt a közönség. A kitűnően 
rendezett és betanított ünnep szereplői Taucher Gusztáv 
és özv. Csipkés Jozsefné tanárok fáradságot nem ismerő 
lelkes munkáját adták Taucher a szavalatokat, Csipkésné 
az eneket és dialógot. Nem hagyhatjuk azonban emlites 
nélkül Üeák Panni tanárnőt sem, aki az igazán Ízlésesen 
es pazarul díszített nagyterem képét egy rózsalugassá 
varázsolta s ezzel is fokozta az ünnepély sike-ét. Sajnos, 
a „Nagyterem" kicsimnek bizonyult es sokan hagyták el, 
nem élvezhettek a műsort, mert a terem a szó szoros 
értelmében „megtelt", de volt egy lelkes hallgató gárda, 
mely a folyosón állva a nyitott ajtón át hallgatta végig 
a magyarság szeretetétől athatott kis ünnepet. 

Az f-rettsrgi vizsalalok a leánygimnáziumban 

f. hó 27. és 28-án folytuk le. A vizsgálatok 
elnöke íStráner Vilmos soproni ev theol. akad. 
igazgató volt, a kultusz kormányt ppdig Wiesin-
ger Károly balassagyarmati áll. főgimn. igaz-
gató képviselte. Vizsgálatot tett 11 tanuló. Köz-
tük jelesen érett ti, jól érett 3, érett 2. Jelesen 
érettok : Henkó Erzsébet, Hárv Ilona, Horváth 
Jolán, Ki-s Margit, Kreutz Ilona és Nagy Elelka. 
A szép eredmény kihirdetését bennsőséLes és 
emelkedett ünnepéllyé emelte az eluöknek 
meleg szivből fakadó, a távozókra Istentől áldást 
kívánó fohásza, az igazgatónak valláe>osságra 
és hazafiassáura buzdító beszéde s végül az 
ifjúság szónok,muk köszönete és búcsúja. Dél-
ben az intézet az érettségit tett növendékek 
tiszteletére ebédet :idott, melyen jelen volt az 
elnök s a kormány képviselő is és az egész 
tanári testület. Este pedig az érettségizett ifjú-
ság rendezett igen jól sikerült összejövetelt az 
igazgatónak e célra szívesen átengedett kerjében. 

A főgimnázium Jurisich cserkészei hétfőn 
julius 3 un táborba szállnak. Megelőző este 
gyülekeznek, másnap reggel 6 órakor rószt-
vesznek a közös szentmisén, hogy lelkileg is 
előkészüljenek a nagy cserkészmunkára. Indu-
lás 8 órakor a főgimnázium udvarából. A cser-
késztábori élethez szükséges múlhat szekere-
ken szállítják, a csapat pedig Kádár Titusz és 
Kurbély Yiucze puraucsuokok vezetésével gyalog 
teszi meg az utal a répe/eszentgyörgyi tábor-
zás helyére. 

Faárverés a felső erdőben. Holnap, azaz 

julius hó 3-ikán lesz az Óházná l és Stájer-

házaknál rönkfa árverés. 

Elimiti i i i í í j í) fizetéssé 
t 

felvétetik. Cim a kiadóhivatalban. — 



1922. julius 2. Kőszeg és Vidéke 3. 

Évzáró ünnepely a leáliskota nevelőintézet 

ben. Péter Pál napján tartotta a reáliskola 
nevelőintézet a szokásos évi záió ünnepélyt, 
amely minden tekintetben a legjobban sikerült! 
Meglátszott az egész ünnepélyen, hogy minden 
a legnagyobb gonddal lett előkészítve, amely 
az intézet tanárai, de leginkább azon pór lelke's 
rendtző érdeme, kik fáradságot nem ismerve 
buzgolkcdti'k az ünnepély sikere érdekében. 
Pacára a beborult időnek a közönség igen nagy 
tzómban jelent meg az ürrepélyen és mind 
végig élvezettel nézte a a nagyszerű ünt epély 
n űsorszámuit. A kis jáiszó téren a következő 
voit a műsor: 1. Felvonulás utón a „Hiszekegy* 
eléneklése. 2. Szabadgyakorlatok. 8. Játék. 4. 
Szertorna. 5. Mintpcs»pat torna. 6. Boxolás, 
birkózás és tréfás gyakorlatok. 7. Stafétafutás. 
8. Diszelvonulás. A versenyszámokban a É-yrz 
tesek Lronzéren mel lettek jutalmazva. 4X40m. 
síiifétafulást a IV. évfolyam növer.dékei nyerték 
m(g. A legjobb időt futotta : Náray Szabó Tibor 
1. évf. növmdék. A nagy játszótéren lalda 
jugó mérkőzés volt, melyet az I. csapat nyert 
meg 6 : 0 arányban. Az uszodában pedig az 
úszóversenyen a 4X30 m. staféte. úszás első 
diját a 111. évf. növei dekti nyerték el. A szaba-
Ivcs m* lluszásbun Jankó Géza II. íves növen 
dék lett az első. — Az ünnepély alatt a vasi 
gyalogezred zení>kaia játszott, ami nagyban 
hozzájárult az ünnepély fényének emeléséhez. 

A fogin nczmm I. osztalyaba való jelentkezes. 

Az 1920— 23 ik iskolai é\re I. osztály l a jelent 
kezni lehet julius 1—5 éig d. e. 9—11 óráig az 
igazgató ibkátán. Felvételi vizsgálat bug. 29 én 
lesz a gimnáziumban d. e. iél 10 órakor. 

Prof. Herceg elóadasa Kőszegen Egy mü-
vésztársaság hirdetett előadasokat a Mulatóban, 
amelyen Piof. Herceg büvészkirály, telepatikus 
fanomtn fs Clarisse Dean táncosnő ígértek a 
közönségnek szórakoztatást. A kőszegi pubii 
kum, — az igaz, hogy jogosan — bizalmatlan 
az ily előadások iránt, mivel a múltban hirde-
tett ily zsánerű előadások után csalódottan tá 
vozott, mert az itt megjelent csepűrágók bizony 
alig-alig produkáltak a ni; gas beí^i ődijak mellett 
valamit. Prof. Herceg a ónban nem ezen csepű-
rágók közüí va!ó, az ő ilfadását a közönség 
lebilincselve figyelte es jó humorát sok tapsai 
jutalmazta. Kápráztató ugyeséggei végrehajtott 
bűvészmutatványai, vs.ianiint telepatikus és 
szugeráló művészete a jelenlevők teljes elisme-
rését vallóita ki. 

A kőszegi anya- es csecseroövtdo egylet 
1922. ju:ius 2-án a Sörkertben megtartand 
táncmulatságán egy kedves meglepetésben lesz 
rtsze a mélyen tiszteit vendégeknek. Ugyanis, 
hogy miinél jobban szórakoztassak a vendége-
ket egyrészt, másreszt, hogy kedvessé és feled-
hetetlenné tegyék a megjelentek előtt a mulat-
ságot, elői.djak azt a kedves es végtelenül bajos 
dialógot, meiy az állami polgári fiúiskola évzá 
rójan annyira extázisba hozta az ott megjelen-
teket. A szereplők Pintye Lás/ló IV. és Már 
kus József IV. osztályú polgári iskolai tanulók. 
A dialógot este 7 órakor adják elő. Ne mulass/a 
el senki megnézni, mert vatódi élvezetet talál. 
Lesz még szavalat, szépségverseny, amerikai 
árverés stb. Mindez együtt a reggel 4 ig való 
tánccal 25 kor. ba kerül személyenként, melyet 
az egylet a saját pénztára javára fordit. Felül-
fizetni lehet, mit hirlapilag nyugtáz az elnökség. 
Legyen olt miodenki, biztosítjuk, nem bánja 
meg. Kedvezőtlen idő esetén a mulatság jövő 
vasárnap lesz megtartva. 

A hosok emlekenek megörökitesere, mint 
lapunkban többször megirtuk, kél pályázó jelent-
kezett, Menyhért. Miklós földink Budapesten 
lakó iparművész és Schónbauer Henrik ugyan 
csak kőszegi polgártársunk, Budapesten lakó 
szobrászművész. Schönbauer tervpályázatával 
már el is készült es azt be is nyújtotta a pol-
gármesteri hivatalhoz. Az emlékmüvet a Re/ső 
térre terve-i. Terve megkapó és monumentális. 
Az emlékmű kb. 5 in. magas, melynek tetején 
egy bronzbol készült harcos áll, melynek magas 
sága 2 m. A harcos alatt van a terméskő 
talapzat, erre kerülnének aranyba vésve az 
elesett hősök nevei és a talapzat közel másfél 
méter magas gyepesített rakáson áll. Az em-
lékmű felírások nélkül közel 600 ezer koronába 
kerül A polgármester legközelebb bizottság 
elé terjeszti a pályaművet. 

Fakiadás. Ezen a cirnen most már harmad 
izben irunk cikket lapunkban. Mint mult szá-
munkban is megirtuk az elmúlt hét hétfőjén 
és keddjén a városi pénztárban azok kaptak 
további két méter fát, kik elő nem jegyeztek, 
szerdán és csütörtökön pedig a polgármester 
adott ki a közgyűlési teremben további fautal-
ványokat. Eddig a fakiadás során ki lett adva 
a stájerházi vágásban 3240 méter fa, az óházi 
vágásban 108 méter és az alsó erdőből 2 méter. 
A polgármester a fa további kiadását szüne-
telteti, miután annyira feltorlódott a pénztár 
ban az elszámolási munka, hogy ezt kell előbb 
elvégezni s miután hercegi fa kiadására is tör-
tént intézkedés, a további fakiadás valószínűleg 
csak a jövő héten folytan dik. Hétfőn a polgár-
mester vezetésével bizottság fogja a hercegi 
vágásból felajánlott fát az erdőben megtekinteni 
és a fuvarozási lehetőségeket elbírálni. Bár e 
sorok írójának elvi álláspontja az, hogy újság 
pok'miákba n< m bocsátkozik, különösen akkor 
nem, ba az politikai izü támadás, vagy mond-
uk ízléstelen kritika az utcáról hangzik el, vagy 
felelőtlen elemek részéről történik, mégis ezúttal I 
reá mutatunk bizonyos momentumokra, melyek 
élénk világot vetnek úrra, hogy hogyan dolgoz 
nak egyesek. A Kőszegi Hírekben megjelent 
taeikk igen érdekes adatokat tár elő. A kis 
hamis, aki a városi főkönyvekből kicsempészte 
a hivatalos adatokat, nem oda lőtt, ahova cél 
zott. Majdnem igaza van, hiszen hivatalos 
könyvből irta ki azt, hogy a város 1035t> méter 
fát termelt. De már itt tévedett 20 méterrel, 
mert nem nézte meg a másik rovatot, mely-
szerint 20 méterrel többtermelési költség lett 
előlegképpen kifizetve, mi természetesen vissza-
térült es bevételeztetott. No meg a polgármes-
ter neve alatt szerepel 8 méter fa helytelenül 
könyvelletett el bahabfának. mert mint meg-
állapítást nyert a pénztari utalvány szerint nem 
hasábfa volt, hanem alsóerdei fenyődorougfa, 
mi tehát olcsóbb árbau állapitatott meg, mint 
a hasáb. Az meg mar egyenesen komisz rosz-
akarat a Kőszegi Ilirek iiója részéről, hogy 
Seregély háza részére tüntet fel kiadatni tűzifát, 
mert a való az, hogy Seregély háza és Ludad közsé-
gek a kat. feiméiéshez a varosmajorból kaptak 
3—4 m. póznákat es 50—80 cm. hosszú hulladék 
deszkadaralokat, miket a városi erdőmester és 
gazda becsült fel és a két község ennek árát 
be is fizette. Legyen csak egész nyugodt a 
Kőszegi Hírek iroja, hogy az a fa a m i l a varos 
kiíermelt és pedig nemcsak az alsó eidei, az 
óházi és a stájerhui rendes ü«emi vágásokban 
(mert e háiom üzemi vagásterülétről szól a 
Kőszeg és Vidéke junius 18 án megjelent szá-
uiábar leadott fakiadás eiinü hir), hímem a 
gverités és ritkításból előállított lüzifamennyi 
ség is az utolso szálig leltározva és elkönyvelve 
van <>s senki azt sem le nem nyelte, sem el 
nem lopta, hanem el van számolva és ha kí-
váncsi a Kőszegi Hírek írója, majd megtudja, 
hogy miként történt az elszámolás akkor, ha a 
képviselőtestület letárgyalta. Addig legfeljebb 
az a kis hamis, ki eddig is besúgott, továbbra 
is besúghat neki, d<; attól tartunk', hogy ebből 
aztán baj is lehet, mert van ám becsület, tisz-
tesség és hivatali litok is, mire hivatali eskü 
kötelez. A titkot ugyan nem a szó szoros értel-
mében értjük, mert hisz szorosan nem hivata 
los titokról van szó, de semmiféle városi ügyet, 
vagy ügyiratot engedelem nélkül betekinteni 
nem lehet, az utcára kivinni meg éppen nem. 
De hát sokféle az ember, egyik tudja, hogy mi 
a tisztesség, a fegyelem — a másik meg nem, 
és ez utóbbiak rendesen neki mennek a falnak. 
Egyenlőre ennyi és még megnyugtatóul az, 
hogy fa az lesz, de hogy pénz honnan lesz 
fára, ezt már igazán nem tudjuk megmondani. 

Városi földek berbeadása. Az ősszel lejár-
nak a volt gyakorlótérből kihasított és ezelőtt 
3 évvel bérboadott kisebb szántó területek. Az 
árlejtési feltételek most készülnek a városnál, 
melyben különös figydieminel lesznel. arra, 
hogy az eddigi bérlők, kik a gyakorló teret 
feltörték és müvelésre alkalmassá tették, lehe-
tőleg továbbra is bérletben maradjanak. 

Árverés a varosmajorban. A polgármesteri 
hivatal külön hirdetményben is közhírré teszi, 
hogy f. évi julius hó 9 én délelőtt 10 órakor 
a városmajorban kettő darab használt gazda 
sági szekér, vaskályhák és vasdarabok kerülnek 
nyilvános árverés utján eladásra. 

0lc;0bb lett a marhahús. Mindig arról kellett 
beszámolni, hogy drágul minden, most végre 
egyszer azt is megírhatjuk, hogy olcsóbb lett 
valami. A kőszegi mészárosok elhatározták, hogy 
a marhahúst olcsóbban adják és pedig az elejét 
20 koronával, a hátulját 8 koronával. Most az 
eleje 100, a hátulja 180 koronába kerül. Oh 
olcsóság, jöjjön el a te országod. 

Jokor |ött a gólya. Berlakovits Antalné 
perványi lakós Adler Lipóttól 2 kapát ellopott. 
Előállították a rendőrségre a másállapotos 
asszonyt és a rendőf-tiszt megkezdte a kihall-
gatását. Alighogy megkezdődött a kihallgatás, 
az asszonyt szüh':si fájdalmak lepték el úgy-
annyira, hogy a rendőrtisztnek szabadon kellett 
bocsájtani, nehogy a rendőrségen adjon életet 
születendő gyermekének. Az elj írás folyik ellene. 

A jóbaratsag vege Szafnauor Mihály egy 
kissé beborozott állapotban ment haza lakására 
barátjával Baumgartner Ferenc munkással, aki 
kihasználta a jó alkalmat és Szafuauer pénzét 
ellopta. Mikor másnap Szafuauer észrevette a 
hűtlen barátja tettét, jelentést tett a rendőrsé-
gen, ahol Baumgartner be is vallotta a lopást. 
A járásbíróság fogja majd kioktatni Baumgart-
nert az enyém, tied, övé fogalmára. 

Besurranó tolvaj. A rendőrség elfogta 
Ritter perencet, ki dr. Hechinger Ede városi 
tanácsnok lakásába besurrant és egy ébresztő 
órát 700 korona értekben ellopott. Kihallgatása 
során a lopást bevallotta. 

Falusi csendelet. Valami miatt vitába kerül-
tek Albert József és felesége Geröly Jánosné 
c< áki lakosok és természetesen a vitát ősi szokás 
szerint csattanóssan fejezték be. A vita során 
ugy Albertné mint Gerölyné 8 napig gyógyuló 
sérüléseket szenvedtek. Folytatása a járásbiró-

í ságon lesz. 
Szenat lopott A csendőrség följelentette 

Imre István perenyei lal<ost a kőszegi járás-
bíróságnál, mert folyó hó 25 én grof Ambrózy 
Gyula fúteleki urodalmából szénát lopott el 

, 1000 korona értékben. 

Anyakönyvi kivonat a2 elmúlt hetról. S zü le-
it é s e k : — Maitz Vi lma: halvaszületett leány, 
Weidl Ferenc—Brab netz Elenora : Károly r. k. 

, Nóvák Vendel—Szentesi Anna: Jolán r. k. — 
Az elmuli héten sem házasság, sem halálozás 

i nem fordult elo. 

Tánctanfolyam. Gabos Géza tánctanító hét-
főn f. hó 3. án kezdi m^g tánctanfolyamát a 
Mulatóban. E-te 0 órakor diákok részére, este 
8 crakor pedig a felnőttek rész 're lesznek órák. 

Mosást , vasaiast h.izban és házon • ivül 
elvállalok. Ro.ionei utca 12. szám. 

Kézimunka t..nu!asra taoit ányokat felvesz. 
! előnyomtatast legújabb minták szerint, elfogad 
M u s z 1 i Sándorné, Jurisiis-tér 15. sz. 

Mindenes leány, ki a főzéshez is ê rt in ir 
valai^t, azonnal állást ki-.p. Jelentkezzék a kiadó-
hivatalban. 

Saját kotesü nöi és gyermek harisnyák, 
férfi soknik a legfinomabb minő-^gben állan-
dóan raktáron. Bűkebelt anvagokbol köt es fejel 
Filipp, harisnyakötöde Szombathely, Széli Kál-
mán utca 6. szám. 

Az ev. leánynevelő-intézet julius 
és augusztus hónapokra kapusnöt és 
és kisegítő házvezetőnőt keres. 

J A C K LONDON 
V I h Á G H I R Ü R E G É N Y E 

A Z É N E K L Ő K U T Y A 
CIMMÉL J U L I U S l.-ÉN 

KEZDŐD IK A 

P E S T I N A P L Ó 
F Ü G G E T L E N R E G 
G E L I Ú J S Á G B A N . 

KÉRJEN MUTATVÁNYSZÁ-
MOT A KIADÓHIVATALTÓL 
BUDAPEST. VII., ERZSEBET-

KÓRUT 20 SZÁM. • 



M s ' . e g és Vidéke. 1922. julius 2. 

VASMEGYEI ÁLTALÁNOS KERESKEDELMI R. T 
T e f e f o n : 8 2 . Szombathely Távirati cim: V a s k e r t 

Iroda: Erzsébet királyné-

utca (Uránia udvar.) Rak-

tár: Thököly Itnr.' utca 41. 

Szállitt raktárról: 

CSÉPLŐBENZINT, KENŐOLAJAT 
eredeti yyári áron. 

BUektro B i o s k o p 
a „Mulató u n a g y t e r m e b e n 

Műsor; Vasarrap, julius hó 2.-an: 

LADY HAMILTON 
Nagy történelmi filmregény '2 részben. 

II. rész: A z i ' i * to lkÖK. 
6 felvonásban. 

X l t V K RÉM. 
1922. julius 2-án (Vasárnap) délután 2 

órakor árverezik néhai özv. lliés Károlyné 
hagyatékát képező ingóságokat u. m. teljes 
hálószoba berendezés, székek asztal, konyha 
bútorokat és eszközöket, főzőedényeket stb. Az 
árverés Ivőszeg, Király-ut 26 szám alatt hátul 
az udvarban tartatik meg. 

Bgy jó fejoskecskG eladó 
Király-ut 91. szám alatt. 

K e r e s z t é n y i B é l a tulajdonát képező 

Hegyalja-utca 31 b. sz. utca 

felüli földszintes ház e l adó . 
Bővebbet SZOVJÁK ÖDÖN-nél Kőszeg 

Jurisits-tcr 14 szám alatt. 

Figyelmeztetés! figyelmeztetés! 
H A L i S Z i T ! 

A Kőszeg város határábuu lévő vizeket a 
„Vasmegyei Sporthorgász Ei/yesület- 10 évre 
bérbevette. 

A város hi tárában tehát csak az egylet-
nek arra jogosí tot t tag ja i ha l ászha tnak . 

Minden visszaélés* az egylet legszigorúb-
ban fogja büntetni. 

A „Vasmegyei Sporthorgász Egyesület" 

megbízásából dr. Szovják Hugó ügyvéd. 

KOllARIT 
Hm»E7 saras 
MAiTt.m KOiiiim] 6AZDASAGI ÉPÜLETEK, GYÁRAK 

MALMOK BEFEDÉSÉRE ES RÉGI' 
ZSINDELYTETÖK ÁTFEDESERE A 

LEGALKALMASABB 
Kapható: LAUR INGER ELEK 

vaskereskedőnél Kőszeg. 

ezxn ajrxAéoc/cxmnaA cUatxxi — Htánnatoirve 

Í J a n o n c o k 
fizetéssel felvétetnek K I S S E L E M É R 

géplakatos és villanyszerelő mesternél. 

V trágyagipsz kapható. 

Építeni szándékozóknak! 
Épü le t f a - deszka - és lécet. 

Ajánlok; Mész - , cement - és gipszet. 
' . ' Menyezetnád, fazs inde ly 

és „ T U R U L " fedöpalát 
minden mennyiségben. Franki Lajos K'»szeg. 

P a t t a n á s o k < » ( l < * i i 

Dr . Jutassy G y ó g y k e n ö c s é t , 

Sattanás-nyomok eltakarítására Dr. J u t a s s y 
I n m l A M ' t ó j á t 30 év óta használják. Kap-

ható szaküzletekben vagy utánvét mellett Dr . 
Jutassy Kozmetikai Gyógyintézetében, Buda-Eest Kossuth L - u . 4. Minden egyéb szépség-

ibáról tájékoztató füzet és árjegyzék ingyen. 

t z l e t á t v é t e l . 

Tisztelettel értesítjük a n. é. közönséget, hogy Schaar József ur fűszer- és 
csemegekereskedését átvettük, és azt : 

R Ó T H T Ü N T V É R £ K 
cég alatt folytatjuk. 

Raktáron tartunk minden e szakmáin vágó csakis elsőrendű árut, u. m. az összes 
fuszer és csemege-árukat: 

Sajt , s za l ám i , debreceni papr i kássza lonna és kolbászok, kü lön fé le halkon-

zervek stb. Tea-sütemények csokoládé és cukorka különlegességek. Leg f i nomabb 

l ikörök, rumok, cognacok, pezsgők és p&lackborok, vasvár i „szentkut i " savanyu-

és keserüvizek á l l andóan raktáron. V i l ágos és ba rna kőszegi pa lacksör kapha tó . 

Naponta friss teava j kapha tó . 

Mídőn a n. é. közönséget előzékeny és pontos kiszolgálásról előre biztosítjuk, 

kérjük szives pártfogását és bizalmát. Kiváló tisztelettel a cégtulajdonosok 

Róth Gyula és Sándor. 

ZSOLDOS TANINTÉZET 
BUDAPEST, V I I , Dohány-u. 84. T. : J. 124-47. 

A legjobban készít elő 

m a g á n v i z s g á k r a . 

V i d é k i e k n e k levelező oktatás 
Speciális, magánhasználatra irt tankönyvekalapján. 

ÉPrisH 

p * » r t l a i ! < ! c M » m * » i i t é n 

f i a i r a foo 

legolcsóbb napi áron kapható 

ZERTHOFER MIHÁLY-nal Kőszegen. 

G r X J T H * V X L i M O S » " > « • « • *mu** 

fa-, osont- es diszmilesztergályos-miilielye 
Szombathe ly , Kossuth Lajos-utca 19. 

Készit minden e szakmába vágó munkákat, úgymint 

villamos állólámpát selyem ernyővel, könvv-, szobor 

és virágállványt,függöny-,kotta-,törülköző-, gyertya 

ruhatartót, álló- s falifogast, zongoraszéket, tölcsért, 

hordócsapot,billiárddákót és golyót, kuglibabát, kül-

földi nehéz Lignumsanctum-golyót,dobrámát,rokkát. 

Mielőtt bárminemű villamos berendezést, javí-
tást vagy átalakítást végeztet, ne mulassza el elő-
zőleg nálam érdeklődni. Árajánlattal es költség-
vetéssel díjmentesen szolgálok. Állandóan raktáron 
tartok „METAX" izzólámpákat és mindennemű 
szerelesi anyagokat, Vflagitási, erőátviteli és jelző 
csengő berendezéseket jutányos árban és jótállás 
mellett vállalok Elégett villanymotorokat újra 
tekercselek jótállás mellett gyorsan és olcsón. 
Műhelyemben javitok pumpákat, kutakat, gazdasági 
gépeket és mindennemű épület és géplakatos mifn-
kát elfogadok. A n. é. közönség szives pártfogását kéri 

Ificc Plomor épü|et és géplakatos és villanyszere-
l ő d LIGIIIGI lési vállalkozó KÖSZEQ, Várkör 88. 

Nyomatott Rónai és Pandúr könyvnyomdájában Kőszegen. 
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Hirdetmény. 
Közhírré teszem, hogy egy 887 négyzet-

öles hosszugubahegy i szántó , irodámban f. 
hó 9 •én deleiött 11 órakor megtartandó nyilvá-
nos árverésen eladatik. 

Dr . Schnel ler ügyvéd . 

K E R T I HANGVERSENY. 
Minden csü tör tökön d. u. 

5 ó rakor és m inden vasár-

nap dé le lő t t 11 és délu-

tán 4 óra i kezdettel á l lan-

dóan frissen csapolt 

kőszeg i és k őbánya i sör 
mellett 

KERTI HANGVERSENYT 
élvezhet a n. é. k ö zönség 

a „ M U L A T Ó " kertjében 
PERKOV1TS JÁNOS 

vendéglősnél. 

Értesítés. 
Értesítem a n. é. közönséget, hogy min-

den a kádár szakmába vágó munkát u. m. 

h o r d ó k , s a j t á r a k 
stb. elkészítését és javítását a legjutányosabb 
áron elvállalok. 

Raktáron tartok uj vizesedényeket. 
A n. é. közönség szives támogatását, kérve 

teljes tisztelettel: 

Brenner Márton 
kádá rmes te r Gyöngvös-utca 24. 

V e n d é g l ő 
Tapolci nagyközségben. Pá! Imre és neje tulaj 
donát képező m o d e r n u j h á z, közvetlen az 
állomásnál, főútvonalon, vendéglő, sör-
csarnok, étterem tel jes be rende -
zéssel, kerthelyiséggel , te rass -
szal, kétszobás lakással, a láp in-
cézve, konyhakerttel f. évi ju l ius 
9.-én d. e. tiz ó rakor a helyszínen önkén 

tes árverésen el fog adatn i . 
Kikiáltási ár kettő millió korona. 

Hat hét alatt átvehető és beköltözhető. (.Jog van.) 

P Á L I M R E Tapo lca , (Zalamegye.) 
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