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sz lm Itatnak. 

A jobb és baloldal. 
Az a deklaráció, amelyet a szociál-

demokrata párt a nemzetgyűlés elé terjesz-

tett, hatásában becses kémiai szernek mu-

tatkozik a polit ikában. Valóságos választó-

víz. A z ellenzéki sajtó egy része ugyanis 

állandóan és következetesen olyan szinbe.i 

tüntette fel idáig a Bethlen-kormányt, mint 

amely az ókonzervatív politikának legma-

kacsabb megtestesítője. Ezt az irányt ugy 

nevezik, hogy jobboldal i politika. Ez a 

jobboldal az említett megvilágítás szerint 

makacs ellensége minden szociális és gaz-

dasági ha ladásnak. A jobboldal tehát ab 

ovo ellensége minden haladásnak. Ezzel 

szemben a balszárny a l iberalizmus zászló-

vivője. Lega lább ezt kürtöli folyton az 

ellenzéki sajtó és ebben a meggyőződésben 

van a közvélemény. Már most itt van a 

szociálisták választóvize: a deklaráció. 

Ennek a hatása rendkivül érdekes. Az egy-

séges párt a szociális és gazdasági kérdé-

sekben sokkal közelebb áll a szociálde-

mokrata deklaráció k ívánságaihoz, mint bár-

milyen ellenzéki polgári pártok. Az egy-

séges párt tehát gazdasagi és szociális 

szempontból tulajdonképen baloldalibbirányt 

követ, mint a liberálisok. Egy hires német 

közgazdász egyetemi proíes>zor mondotta 

nemrégiben a katedráról, hogy nem erti, 

mért vannak a szocialisták a baloldalon, 

holott gazdasági tekintetben ia szabad ver-

seny korlatozása stb.) a jobboldali konser-

vativek ál lanak legközelebb a szociálde-

mokratákhoz . 

Ugyanez illik rá a mi baloldali szo-

ciáldemokratáinkra s a mi jobboldalunkra 

is, amely ez utóbbi irányát csupán a po-

litika erkölcsi, faji és nemzeti szempontjából 

érvényesítheti. 

A magyar szociáldemokraták deklará-

ciója tehát alkalmass arra, hogy eloszlassa 

a „ jobb" és „baloldal" elnevezes körül 

mutatkozó és meglehetősen általános foga-

lomzavart. Bethlen és az egységes párt 

igenis konzervat iv jobboldal i marad tovabbra 

is, a nemzet szent hagyományainak és a 

magyar faj ősi jogainak védelmében, de 

ahol társadalmi és gazdasági haladásról van 

szó, ott több szociális érzékről tesz bizony-

ságot, mint a lármás liberális politikusok. 

E g y e i Bzáiu ára. 3 k o r o n a . 

A kormányzó Kószeyre is ellátogat. Ugy 
halljuk, hogy a kormányzó ur ő főmóltósága a 
közel jövőben Kőszeg várost is megtiszteli 
magas látogatásával. Bár hivatalos értesülése 
illetékes köröknek még nincs őrről, Kőszeg 
város társadalma már is egyszivvel, lélekkel 
foglalkozik azzal, hogy a látogatást minél 
ünnepélvesebbé tegye. Á polgármester ezúton 
közli a város közönségével, hogy a programúi 
részleteinek megbeszélése végett idejében fog 
majd érintkezésbe lépni az egyes inté/.mények 
kel és társadalmi körökkel. 

A sörárak emelkedése és a 

vendéglősök. 
A rendőrség letörte a söruzsorát. 

A közönség sajnálatosan tapasztalta, hogy 
az árak rohamos emelkedése nemcsak, hogy 
szünőben nincs, de nap-nap után más és más 
közszükségleti cikkek drágulnak és válnak meg-
fizethetetlenné nemcsak a fixfizetésü kjz- és 
magánalkalmazottak és munkások, de még az I 
aránylag sokkal jobban kereső szabad pályán, 
lévők számára is. 

Legutóbb a budapesti sörgyárak intéztek 
heves rohamot a fogyasztó közönség erszénye 
ellen, igyekezvén kihasználni a tűrhetetlen meleget j 
azon céljuk eléresére, hogy raktáron levő 'igen 
nagymennyiségű sörüket lOO'/i-al magasabban; 
adják el az amúgy is már igen magas árakon felül, j 

Bizonyára élénk emlékezetében van még, 
olvasó közönségünknek, hogy amikor körülbelül 
2 évvel ezelőtt a sörgyárak a sör árát indokolat-, 
lanul felemelték, maguk a vendéglősök rendeztek' 
úgynevezett sörboykottot, kimondván, hogy lelki- j 
ismeretük nem engedi meg azt, hogy a magas i 
árakat a közönséggel megfizettessék. Pedig hol i 
voltak ezek az árak a maiakhoz képest! ? 

A sörgyárak legújabb árdrágító rendszere 
egyáltalában nem indokolt, az üggyel már a bu-
dapesti árvizsgáló bizottság is foglalkozik s a 
fővárosi lapjk híradásai szerint a kir. ügyészség 
a gyárakat árdrágító visszaélés bűntett? miatt 
meg fogja vádolni. 

A sörgyárak áremelése következtében termé-
szetesen a vendéglősöknek is emelniök kellett az 
árakat s a kőszegi vendéglősök a kőszegi sör-
gyár által előállított sört poharanként 16, korsón-
ként pedig 25 koronáért kezdték mérni a régi 10, 
illetve 15 koronás ár helyett. 

A kőszegi rendőrség kíváncsi volt arra, 
vájjon a vendéglősök által meghatározott áremelés 
arányban áll-e azzal az áremelkedéssel, mellyel 
a kőszegi sörgyár a sör árát emelte; — vizsgá-
latot indított s ez a vizsgálat meglepő eredmény-
nyel járt! Megállapította ugyanis a vizsgálat, hogy 

I a vendéglősök nemcsak az áremelkedést akarták 
; a közönségre áthárítani, hanem a sörarak emel-
kedését jogtalan haszon szerzésére akarták fel-
használni. A számítás nagyon egyszerű és világos! 

Az áremelkedés előtt egy hektó kőszegi sör 
j ára házhoz szállítva 2000 koronába került. Egy 
: hektó kőszegi sörből a legtisztességesebb mérés 
mellett 200 korsót lehet kimérni s mivel a korsó 
sör 15 koronába került, a vendéglősök a 2000 
koronáért vett hektó sört 3000 koronáért adták 
el. Ha poharanként mérték ki a sört, ugy még 
kb. 300 koronával több hasznuk volt. 

A kőszegi sörgyár egy hektó sör árát 3000 
koronára emelte, mely áremelkedés után a ven-
déglősök 25 koronáért adták a korsó sört, a 
200 korsó sörért tehát 5000 koronát szedtek be, 
ami azt jelenti, hogy az áremelkedésen hektón-

ként most már nem 1000, hanem 2000 koronát 
' akartak keresni. 

A rendőrkapitányság — nagyon helyesen — 
arra az álláspontra helyezkedett, hogy nem kifo-
gásolhatja azt, hogy a vendéglősök az áremel-
kedést a .közönségre áthárítják, azt azonban, 
hogy az áremelkedés nekik jövedelmező üzlet 
legyen, minden rendelkezésre álló eszközzel 
megakadályozza. Ezért a kapitányság vezetője 
f. hó 4-én magához hivatta az összes vendég-
lősöket, közölte velük az általa lefolytatott vizs-

i gálát eredményét és kijelentette, hogy a hektón 
kénti 1000 kor. véte'ártöbblet felszámításán kívül 

egy fillér illetéktelen haszon felszámítását a ki-
uzsorázott fogyasztóközönség zsebére nem enge-
délyezi, elégedjenek meg a vendéglősök az előbbi 
haszonnal s mivel az árak emelkedésére tekin-
tettel és az előbbi hasznuk felszámításával a 
pohár sör csak 13 koronába, a korsó pedig 20 
koronába kerülhet, figyelmeztette a vendéglősö-
ket, hogy ha ennél többet számitanának, haladék-
talanul megindítja az eljárást árdrágító visszaélés 
büntette miatt. 

A vendéglősök próbálkoztak hetet-havat 
összehordani, különböző alaptalan tulkiadásokat 
emlegettek, mint pl. a faárak emelkedése stb. 
(talán aláfütenek a sörnek, azért olyan jó meleg! 
Pedig a sörgyár még a jeget is ingyen adja üzlet-
feleinek. Szerk.) ezek azonban alaptalanok lévén, 
a rendőrkapitány álláspontjából nem engedett 
és ma már a vendéglőkben 13 koronáért mérik 
a pohár sört, 20 koronáért a korsót. 

A vendéglősök most azt hangoztatják, hogy 
kimérik a készletüket s aztán több sört nem 
mérnek. Helyes vendéglős urak, legalább a fo-

' gyasztóközönség tisztán látni fogja, hogy önök 
mindent csak a saját üzleti érdekükből tesznek, 

! nem elégszenek meg azzal a nagyon is tisztes-
iséges haszonnal, amit eddig elértek, nem elég 
l önöknek az, hogy a 3000 korona áru sört 4000 
koronáért eladják és nem elég az sem, hogy a 
sör megdrágulásakor a bor árát is azonnal fel-
emelték. 

Tudtunk rokonszenvezni azokkal a vendég-
lősökkel, akik sörboykottot rendeztek azért, mert 
a magas árakat a közönséggel megfizettetni nem 
volt szivük, de meg van a véleményünk nekünk 
is és olvasóközönségünknek is azokról a ven-

I déglősökről, akik 75%-al emelték a sör árát akkor, 
amikor a gyár csak 50%-al emelte. 

Csak jöjjön hát vendéglős urak a sörboykott, 
meglátjuk ki bírja ki tovább: önök-e, vagy pedig 
a közönség ? 

H i r d e t m é n y e k . 

Közhírré teszem, hogv Kőszeg szab. kir. 
r. t váro<» érdeklő 1022. évi I. o. '<er ad» ki 
vetési lajstrom a városi adóhivatal 18 szarnu 

; helyiségében f. évi V1I/10—VII/18 ig közszem-
' lére v m kitéve. 

Közhírré teszem, hogy Kőszog város felső 
erdejének stájerházi vágásban termelt tölgy, 
bükk, kőris és égnr rönkök folytatólagos árve-
ro«e f. hó 10 én hétfőn a helyszínén 9 órai 
kezdettel lesz megtartva. 

A cséplés megkezdésével figyelmeztetem 
a termi'lőket, hogy gabonájukat a tűzveszély-
től való megmentése érdekében ugy a szántón 
mint otthon is minden szükséges tűzbiztonsági 
intézkedést tegyenek meg. A behozásra kész 
mezei trrinények a vasúti vonalak mentén ál-
talában minél meszebbre, do legalább 100 méter 
tavolságra helyezendők el. Azok a termelők, 
akiknek birtokán a termény ily távolságra a 
terület keskeuységénél fogva el nem helyezhető, 
terményeiket onnan saját érdekükben a legrö-
videbb idö alatt elbord mi kotelee »k. A pálya-
menti gttzdakózönség a tarlót a vasút felől köz-
vetlen az aratok nyomában lépésről-lépésre fel-
tisztogatni tartozik, s ha az aratók eljutottak 
ahhoz a vonalhoz amelyen a pályához legköze-
lebb eső boglyák vagy keresztek mögött elhe-
helyezésre kerülnek — amennyire a birtok 
mélysége megengedi, de lomlább 100 méterre 
a pálvatenrrplv'M haladéktalanul legalább 3 
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méter széles védőezántást létesítsenek, oly mó-
don, hogy ez a véd* srántás a pái ja felé eső 
legszélső boglya, ill. koresztsoroktól 5—10 méter 
távolságra essék. Oly ebetekben, midén a bir-
tokrészletek a pályatengelyre merőleges irány-
ban sorakoznak egymás mellé, a védőszántáeok 
a futótűz ellen nem nyújtanak védelmet. 

A kőszegi várobi téglagyárban ez évben 
készült 150 000 drb. és a még ez év október 
•épéig készítendő 350 000 drb szabvánjos méretű 
falitégla egeszben vagy nagyobb tételekben való 
megvételére árlejtést hirdetek. Legkisebb meny-
nyiség 30.000 drb. melyre ajánlat tehető, Írás-
beJi ajánlatuk zárt borítékban folyó hó 18-ig a 
városi iktató hivatalba adandók be. 

Hivatkozással a m. kir. földmivelésügyi 
miniszier f. é. VI/23 án ket 55961/1922 111. 3 
tz. rendeletére — mely szerint az ország egész 
területén a veszettség oly ijesztően nagymér-
ték beu terjed, hogy a megmart emberek és 
állatok szí)ma folyton növekedik úgyannyira, 
hogy e betegség mely gyógyíthatatlan, korno-
lyau veszélyezteti a köz- és az áliawgészség 
ügyet a lb331/1015 sz. ebtartási szabályrende-
let 23 §-a alápjt n újból szigorúan elrendelem, 
hogy a Kősztg r. t. városban és hozzátartozó 
KObzegtalvún levő összes ebek utcára s egyál-
talában házon kivüi levó nyilvános helyekre 
csakis szájkcstmal és pciazon vezetve bocsájt-
hatók. Figyeimeztettm a város közönségét, hogy 
tekintettel a fóldmiv. miniszter fenti számú 
szigorú rendeletére most már haladéktalanul 
minden eszközt megfogok ragadni, hogy ere n 
delelnek teljes mértékben érvényt szerezzek es 
a rendeletem ellen vétők kutyáit azok meg-
bünitlésén kívül azoknak minden további meg-
hallgatása nélkül haladt ktalanul k:fogi m irtatni. 

Isméiéit panaszok folytán közhírré teszem, 
hegy a ktmenyseprőmtster az érvényben lévő 
keményn piéti dijak szerini földszintes kémény-
sepiéptrt 4 kon nat, egyemeletes kéménysepré-
sen 5 koronát, és kétemeletes kemény seprésért 
6 koionál számíthat. Mindaddig, míg a kémény 
sepreti diji k megallapnasára illetékes városi 
kep\:se óuttüit l a dijak felemelését el nem 
határozza, magasabb dijak s/edese tilos es azok 
fizetéte iLegiag/dando. Akiknek emiatt pana 
szuk v»n, jelemst k be a városházán 8 szamu 
szobában. 

Jambrits Lajos polgárme&ier. 

Magyar Köztisztviselők Fogy. Szövetkezete 

Kőszegi F iók jának köz leményei : 

A nagyar kcztliztviselck fogyasztasi szó-
vetkeíettr.ew kőszegi elosztója erktiti a kedve -
mtnjes ehatasra jogosultakat, hogy juiiusi 
ktovezmenjes i iuikai lisztet, zsírt, cukrot, sót 
e ho 12-eig bezárólag vegyék ki, mert azontúl 
az uzltt 10—14 napig zárva lesz. 

^ aszón és ruhaszövet másedik ri'szlete 
meg nem erktztU míg. Mihelyt megjön, azou 
nai erttsiijük az ellátandokat. Minden ilynemű 
türge.és, kerelem lölcsieges. mert mindaddig, 
míg a budapesti kezponi ntm küld árut, igény- ; 

ItM kitiegueni nem áll módunkban. Ellenben 
tudatjuk, Logj az igényesek jegos kielégít he 
lést ce jabol a lépések megtétettek s hogy azok-
nak liganatjuk is volt, így rövid időn belül 
mtgW'pjak, egyenlőre csak a ruhaszöveiek. 
mase tíiK részié lét. Ugyanez áil a 30— 3b ig 
megrendelt gjeimefceipf kre is, de már itt jelez-I 
zük, hogy külön leányka cipők nem lesznek, 
mert 39 ig bezárólag csak egyfajta rövidszárú 
gyermekcipő jár. 

B ELLEYUE SZÁLLODA 
Budapest legújabb luxus szállodája 

L, ATTILA-UTCA 53. SS. 

Az anya- és csecsemővédő egyesület 
mull vasarnap tarlotla ezidel nyiri jótékonycélu táncmu-
latságát, mely azonban túllépte az egyszerű „uborka 
szezon mulatságait, mert a táncon, szepsegversenyen es 
amerikai árveresen kivül egy minden izében megható es 
kedves irredenta-ünnepet rendezett, mely nemcsak gyö-
nyörködtette, hanem könnyekig meg is rendítette a meg-
jelenteket. Bizony jól esett látnunk és hallanunk, hogy a 
köznapi élet örökös tülekedeseln felül emelkedve, legalább 
egypár percet szentelhettünk szegeny agyonbékecikke-
lyezett hazánk szent emlékének. A megjelentek át meg 
átérezték a poéták vad fajdalmát, szenvedélybe kitörő 
honfi bánatukat, bosszúért kiáltó fájdalmas esküjüket, 
mert az elhangzott szavalatokat ncma meghatottság vál-
totta fel, a feltörő tapsorkánt leszámítva. 

Az ünnepség 5 órakor kezdődött cigány zenével. A 
vendégek lassan gyülekeztek ugy, hogy mire 7 óra lett, 
megteltek az összes asztalok. Pontban 7 órakor nyitotta 
meu a kis ünnepséget Lóránt Gyuszi, aki egy prólognak 
ügyes és bátor elmondásával általános tetszést aratott. 
A prológ megismertette az egyesület célját s felszólította 
a megjelenteket adakozásra A p r o l ó g elmondasa közben 
egy kedves nyelv elcsuklás derültséget váltott ki a fér-
fiakból, de ez a kis szereplőt egyáltalában nem zavarta 
meg. Majd Wenczel Ernő IV o. polgári iskolai tanuló 
lepett a dobogóra, aki megrázó drámai erővel szavalja 
el Papp Váry Eiemérné versét „Mint Jákob" Schwarz 
Sándor IV. o. polg. isk. tanuló Pintér István „Magyarok-
hoz" cimü költemenye kerül preciz előadásban a hallga-
tóság elé Megismetelték itt, mint már jeleztük mult szá-
munkban, azt a hatásos dialógot, mit Csipkés Józsefné 
tanárnő tanított és mutatott be a polg. fiúiskola évzáróján. 
Szereplők Pintye László és Márkus József IV. o polgári 
iskolai tanulók voltak. Alakításukat, biztos föllépésüket 
és szép tancukat mar mult számunkban méltattuk. Most 
csak anny it jegy zünk meg, hogy meglátszott a külömbség 
a zenenél. Cigányzene nem adta vissza ugy a ritmust, 
mint azt zongorán tapasztalni alkalmunk volt. A tót fiu 
szóló-táncát igen lassan, zavaros időbeosztással, mig a 
páros táncot vad iramban játszotta a zenekar Ugyancsak 
nent adta vissza hűen a bevezető éneket sem a cigány-
banda Hiába az öntelt és saját magával szemben kevés 
önbirálaital rendelkező primás még Lisztet is kioktatná 
a zentbői Ö senkitől sem tanul. — Pinty e László IV. o. 
polg. isk. tanuló lép ismét a pódiumra, ahol ót mint 
elsőrendű szavaiót ismerjük meg. Szilágyi „Miért sir a 
Harnitta?" cimu költeményét mely, megrázó, szivigható 
érzelemmel szavalta. Mindenki egy szép és kellemes 
ünnep emlekevel lelkiben varta az ünnep vígabb részét 
a táncot, mely fényes kivirradtig a legjobb hangulatban 
folyt le. 

Itt számolunk be a szépségverseny eredményével: 
első Jagits Vilmácska, második Kőszegi Bubula. harma-
dik Kamarás Stefi lettek. A malac egy boldog téglagyári 
munkás tulajdona lett. Az ünnepseg ugy erkölcsileg, va-
lamint anyagilag is fényesen sikerült. Erkölcsileg, mert 
itt láttuk először ledülö felben azokat a mestersegesen 
felállított tarsadaimi falakat, miket a választások szen-
vedelmes dühe apa és fiu, testvér és rokon, barát és 
isnrerós közé állított. Bár még voltak egy esek, aktk duz-
zogtak, de a békülékenység szelleme, hála a jobb fel-
fogásnak, hatarozottan megindult és lassan ismét eggyé 
hoz bennünket a közös nyomor, szerencsétlen hazánk 
rettenetes sorsa, melyet nem szólamokkal, hanem erős, 
közös akarattal lehet ismét naggya, boldoggá tenni. Adja 
az Ég, hogy ezen örvendetes testvériesüles minél előbb 
csak a mult átkos emlékei köze soroztassék 

Az elnökség ezúton mond hálás köszönetet mind-
azok hölgyeknek, uraknak, leánykáknak és fiuknak, akik 
barmi modon elősegítették az ünnepség fényét s ezzel 
a jövő generáció parányain segítettek s ókét valamint 
anyáikat egyhez és máshoz juttatták. Névszerint hosszú 
lenne felsorolni fentieket, így tehát csak ugy mond ismé-
telten köszönetet, kérve őket, hogy ügyüket továbbra is 
szivükön viselni szívesek legyenek és nagyrabecsült se-
gítségüket tőlünk meg ne vonják. — A jószívű felül 
fizetők névsorát a jövöheti számunkban közöljük. 

(Az alaguttól 2 perc. A vérmezővel szemben.) 

A l e g m o d e r n e b b szálloda. 
Szobái a legnagyobb komforttal berendezve, 
meleg, hideg viz. — Elsőrangú vendéglő . 
Bar. GyOnyOrü kerthelyiségekkel és ter 
raszokkal , ki látással a bástyára és a 

budai hegyekre. 

I f c 1 K E K . 

Helyettpsites Polgármester a város köz-
pjülésétől nyert felhatalmazása alapján, mint 

; ismeretes, a városi számvevői állást ideiglene 
sen Klasánszky János számtanácsossal töltette 
be és a hét folyamán ugyancsak közgyűlési 

; meghatalmazás alapján behelyettesítette a gazd 
tanácsnoki állásra egyedül pályázó dr. Nrnry-
Ebeling Miklós városi aljegyzőt, valamint ennek 
helyébe Fuchs Endre jogseigorlót. A tanácsosi 
állásra dr. Nagy-Ebeling Miklós személyében 
nagy képzettségű, szorgalmas és agilis férfiú 
került és minden remény meg van arru, hogy 
nevezett ezen áilást kifogástalanul és közmeg-
elégedésre fogja betölteni^ Az aljegyzői állás 
helyettesítése is szükségessé vált, inert az árva 
szék nem hagyható szakember nélkül s az 
aljegyző árvaügyi referens is Fuchs Endre 
személyében kvalifikált egyén került ezen 
állásba is. 

Eljegyzés. Budaker Ilonkát, néhai Budaker 
G. Károly ev. leánygimnáziumi igazgató-tanár 
leányát eljegyezte Jacobi R. Viktor, a kőszegi 
m. kir. reáliskolai nevelőintézet prot. lelkész-
tanára. 

Szabadságot kér Szmolján László ellenőr 
f. hó 15-től kezdve 6 hétre. 

Áthelyezett ezredtörzs. A m. kir. 5. gyalog-
ezred esredtörzsét Sopronba helyezték át. Sop-
ronba való megérkezésük után sehöndorni 
Schönner Odiló ezredes átvette Sopron vároa 
állomásparancsnokságát. Sajnálattal tesszük 
ludomásul Schönner ezredes távozását, aki a 
civil lakosság körében is népszerűségnek, katonái 
körében pedig igazságosságáért nagy szeretet-
nek örvendett. 

Elóleptetesek. Csákányné Peczöly Flóra r.k., 
tanítónő a IX . f. o. 3 , Balog Irén nagygencsi 
r. k , tanítónő a IX . f. o. 2. fokozatába léptek 
elő. Előléptek még Nadl Melánia és Hübert Etel 
kőszegi óvónők is. 

Megjöttek a főiskolások. Elmentek a kis 
diákok, megjöttek a nagyok. Kifáradva, kime-
rülve s a jövő súlyos helyzetét átérezve. Még 
a nyár folyamán akarnak csak némileg is gon-
doskodni arról, hogy szegénysorsu tagjai a jövő 
évben olcsóbb könyvekhez stb. juthassanak. 
E célból s azért is, hegy szórakozásuk legyen 
és kőszegi támogatójuknak is szórakozást nyújt-
sanak, f. hó 22-én este a Mulatóban műsoros 
tár.cestélyt rendeznek. Az estély főrendezője 
Stúr Iván, cigány vajda Lauringer Vilmos fő-
iskolai hallgatók. 

Vegleg igazolt mandátum Lingaucr Albin 
kép\iselő mandátuma végleg igazoltatott és 
igy azon híresztelés, hogy mtyidátumat az ellen-
pórt petícióval támadta meg, teljesen alaptalan. 

Közgyűlés. A kőszegi róm. kath. hitközség 
f. hó 16-án d. e. 11 órakor az apáca zárda 
tornatermében tartja rendes közgyűlését, melyre 
a képviselőtestületi tagokat meghívja. Tárgy-
sorozat: 1. Elnöki jelentés. 2. Az 1921. évi 
zárszámadás és vagyonmérleg jóváhagyása. 

3. 1922. évre három számvizsgáló kiküldése. 
4. Pnnóth féle hitközségi ház hátsó részének 
eladása. 5. Indítványok. Az indítványok a köz-
gyűlés napját megelőzőleg 24 órával a hitköz-
ség elnökenél nyujdantók be. 

Árvaszéki ülést tartott Kős/eg váios árva-
széke mult szerdán, mikor is a folyó ügyeket 
intézte el. 

A becsületes munka jutaima A földmivelés-
ügyi miniszter Király Lukács lukácsházai gaz-
dasági cselédnek hosszú és hűséges szolgálatáért 
elismerő oklevelet és 500 korona pénzjutalmat 
adományozott. A jutalmakat Horváth Andor 
főszolgabíró f. hó 16. án adja at ünnepélyesen 
Király Lukácsnak. 

Lemondot t kózsegbirö Németh Károly nagy-
pöset községbiró teiegségere való tekintettel, 
állásáról lemondott. 

A szombathelyi Dilosegylet Kőszegen. A 

szombathe:yi Daiusegyiet a magyar dalkultura 
fejlesztese érdekében a inult évben megkezdett 
kirándulásait folytatni fogja Vasárnap hozzánk 
rándulnak ki Kőszegre és remélhetőleg egy 
kellemes napot fognak Kőszeg vendégszerető 
lakossága körében eitölthetni. A szombathelyi 
dalárda délelőtt fél 10 órakor érkezik Kőszegre, 
amikoris a Concordia tagjai fogják az állomáson 
fogadni a vendégeket. Délután 4 órakor a Sör' 
kertben barátságos összejövetel lesz, mely alka-
lommal ugy a szombathelyi mint a kőszegi 
dalárda énekszámokkal szórakoztak a közön-
séget. Reméljük, houy ezen élvezetes délután 
nagy közönséget vonz ki a Sorkertbe, mert 
Kőszegen egyszerre két jó dalárdát hallgatni 
nem mindennap lehet. 

Közgyűlés A hadirokkantak, hadiözvegyek, 
hadiárvák nemzeti szövetségének kőszegi fiókja 
f. hó* 16.-án vasárnap délután fél 4 órakor a 
„Mulató" kistermében közgyűlést tart. 

Lakásügyekben beadott felebbezések má-
sodfokú elbírálása végett a vármegye főispán-
jához adandók be. 

Felhívás.' Azok a szülők, akik a jövő tanévre 
polgáriskolai kosztosfiukat akarnak fogadni, 
jelentsék be ebbeli igényüket e hó 20.-ig a 
polgári fiúiskola igazgatóságánál, mert vidéki 
tanulók elszállásolása csak az igazgatóság elő* 
zetes hozzájárulásával történhetik. 

A faárveres a Stajerházaknál hétfőn, azaz 
e hó 10.-én tovább folytatódik, hol most már 
csak rönkfa kerül eladásra, mert a néhány rakás 
tüzelőfa a mult hétfői árverésen már elkelt. Itt 
emiitjük meg, hogy a két métert kitevő rakás-
fáért 5000 K -t is beígértek és megadtak a leg~ 
utóbbi árverésen. 
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A kőszegi ovoda egyesület e hó 30-én tartja 
meg nyári mulatságát, melyre lázasan készül-
nek a kis csöppségek. Egyenlőre csak annyit 
áruihalunk el, hogy méltóan régi híréhez, ez 
évben is a legnagyobb gonddal és körültekin-
téssel intézik ezt. Lesz szórakozás elegendő. 
Reméljük és bizunk abban, hogy a város közön 
sége készséggel hozza meg az áldozatot, hogy 
ezen fontos intézmény nehéz, szűkös anyagi 
helyzetén segítsen s megmentse a pusztulástól. 
Joggal reméljük ezt, mert eddig mindig ezt 
tapasztaltuk, de méltón, mert az ovoda kis-
dedeink fcibő magyarosító állomása. Ha az óvó 
néni lelkes, odaadó, akkor nincs baj, a picinyek 
gyönyörűen haladnak, megtanulnak magá ru l 
nemcsak beszélni, hanem érezni is. Pedig mflunk 
az utóbbi a fontosabb. Kőszeg óvónénikéi pedig 
e tekintetben elsőrendüek. Éppen azért már 
most kérjük szeretett pártolóinkat, hogy 30 át 
jól véssük emlékezetükbe s jöjjenek el tömege 
gen. Bár a dátum nem a legszerencsésebb, de 
Bajnos máskor nem tarthattuk meg részint a 
gyermekek miatt, másrészt, mert más egylet 
is tart hasoncélu tánevigalmat. Á mulatság a 
Börkertben lesz. 

A kápolna és a sporttér. A Vasvármegye 
egyik számában olvassuk, hogy akadnak aggó 
daimaskodók amiatt, hogy a spottelep létesíté-
sével a kápolna körül végzendő egyházi szer 
tartások akadályokba fognak ütközni. Megnyug-
tatásul közölhetjük, hogy a sporttelep létesítése 
alkalmával a város vezetősége igenis nagy súlyt 
helyezett arra, hogy a kápolna úgyis mint mű-
emlék, úgyis mint templom megfelelő és meg-
illető keretben nyerjen elhelyezést ós a terv 
ugy van kidolgozva, hogy a kápolna és kör-
nyéke érintetlen marad, sőt parkírozással ugy 
lesz körülvéve, hogy a körmenet akár tízezer 
főnyi tömeggel is zavartalanul eszközölhető lesz. 
Ezen tervezetet egyébként a város képviselő 
testülete letárgyalta és elfogadta. 

A jegyyár üzeme már kifogástalanul műkö-
dik. Ma vasárnap reggeltől kezdve, mint egyik 
múlt számunkban mar megírtuk, a jeg napon-
kint kiadatik oiykrp, hogy a reggeli érákban 
csecgetyüvel jeleztetik, hogy a jeges kocsiról 
jég vásárolható. 

Azt hittük, hogy beke lesz. így végzi vezér-
cikkét a Kőszegi Hírek irója legutóbbi számá 
ban. Hát mi is azt hittük. De sajnos, újra és 
újra azt kellett tapasztalnunk, hogy a békét 
felrúgták a válnsziások befejeztével is, mert 
hiszen az egyik főkorles a mandátum átadása 
kor a Városháza előtt megjelent tömegnek 
üdvözlő beszédében kijelentette, hogy mosí 
muja a Városházán fogunk meszelni. Aki békét 
akar, az nem igy beszél. Ezután a Kőszegi 
Hírekben cikksorozatok jelentek meg polgárok 
ailitókigos alá irtával , a város által termeit fa 
kiosztasa miatt. E cikksorozatok feketeleikü 
iroja megint csak nem békét hirdetett, hanem 
ludatiansagában és roaszakaratabau félrevezet 
hető tömeget doppingolt. Tehát megint csak 
háborút izent és mérgezte és mérgezi nyilait 
most is. Azzal vádol, hogy a Rakovszky-párt 
nem nyugszik, hanem petíciót csinál. E sorok 
iroja megállapítja, hogy a petícióhoz Rakovsz-
kynak és pártja vezető egyéniségeinek semmi 
köze nincs és petició nem is adatott be. A 
Gyöngyösmelléken keringő és Lingauer képvi 
selő s z e m l é r e vonatkozó ostoba hírekhez a 
partnak ugyancsak semmi köze nincs. Szóval 
az egységes párt részéről, legalább a helyi 
vezetösege részéről, még a választások alatt sem 
használtak olyan fegyvereket, melyek egyént 
vagy egyéni becsületet bántalmaztak volna. A 
beke megrontói tehát aligha az egységes-pártiak 
között keresendők, pedig békére szükség van 
es szüksége van első sorban Kőszeg városának 
és tessék csak az egyéni könyökpolitikát alája 
helyezni a köznek és fiatal nagyhangú egyé 
neknek egy kis önmérsékletet tanúsítani, akkor 
béke is lesz, mert nem szabad egy pillanatra 
sem megfeledkezni arról, hogy „inter duos 
litigantes" az a harmadik vigyorogva leselkedik 
már és csak áz alkalmas pillanatot várja, hogy 
újra hatalomhoz jusson, pedig ha valamikor, 
ugy most van igazán szükség arra, hogy feléb-
redjen a polgárságban az igazi polgári öntudat, 
mert a megmaradt kis magyar haza van veszély-
ben és ez kéri a békét, a megértést, az össze-
tartást. 

Adomány. Zerthofer M i h á l y kőszegi épitési 
vállalkozó, abból az alkalomból, hogy egy ügy-
ben mint szakértő 100 K dijat kapott, ezen 
összeget a polgármesternek adta át, hogy azt 
egy szegény iparosnak juttassa el. Polgármes-
ter az összeget Gampert Lajosnak adta át. 

Fakladás. A polgármester a városi tüzelő -
fának további kiadását egyenlőre beszüntette. 
Mégis, akik még semmi fát nem kaptak a vá-
rostól hétfőn, azaz e hó 10-én délelőtt jelent-
kezhetnek fáért a közgyűlési teremben, hol ezek 
is kapnak 2 méter fát. Újból megnyugtatja a' 
polgármester a város közönségét, hogy a város 
vezetősége mindent elkövet, hogy a város lakos I 
ságának téli faszükséglete biztosítva legyen.1 

Ezúton is figyelmezteti a polgármester a város 
közönségét, hogy a fa további kiosztását illető-
leg mindig a városi táblán lesz tájékoztatás 
közzétéve, mihez a közönség alkalmazkodjék. 

Árlejtes a városmajorban ma vasárnap dél-
előtt 10 órakor lesz, hol, mint megírtuk két 
szekér, vaskályhaalkatrészek és vaskutalkatré-
szek kerülnek eladásra. ^ 

Felhívás a munkanélkül iekhez. A polgár-
mester ezúton is felhívja a munkanélkül levő 
dolgozni akaró embereket, hogy favágási mun 
kára jelentkezzenek a városi erdőmesternél. A 
felső erdőben ugyanis sok eidőrészlet van, mely 
erdőgazdasági szempontból gyéritendő. A munka 
nem nehéz, mert gyéritett fából dorong és bot-
fát kell csupán csak készíteni és hasogatni nem 
kell. A napszámbér is megfelelő, mert két em-
ber egy nap könnyűszerrel csinálhat 7 méter 
fát. miután a város méterenként 80 — 100 K-t 
fizet és a favágó napi munkájának befejeztével 
egy hátteher fát is hozhat haza. Aki dolgozni 
akar, az tehát napi 300—400 K keresetre és 
fára is tehet szert. 

Teglae ladas. A város tulajdonát képező 
téglaégetőből tégla kerül eladasra és pedig 
nyilvános árlejtés utján. Az erre vonatkozó 
hiidetményt a hivatalos rovatban hozzuk. 

Ingatlanforgalom. Schaár Józaefné eladta 
a Várkörön levő 25. sz. házát ifj. Róth Sándor 
és Róth Gyulának 875 000 koronáért. 

Óng>ilkossagi kiseriet. Családi perpatvarból 
kifolyólag Tóth Istvánné kőszegi munkásasszony 
annyira megunta az életét, hogy öngyilkosságra 
határozta el magát. Szándékát a napokban 
akarta végrehajtani, ami kőris férjének egy 
üvegben levő bádog forrasztáshoz szükséges 
válasz'ó vizét megitta. Súlyos s< rüléseket szen-
vedett és most lakásán ápolják. 

Amikor rossz a csengő. Az elmúlt napok-
Simon Margit oki. tanítónő ertékes arany kar-
kötő óráját valaki a la:- ásából ellopta. A tolvaj 
az utcáról ment a kalapos üzletben, de mivel az 
üzleti csengő nem működött, senki sem vette 
észre. Az üzlet melletti szobtban volt az 50000 
korona értékű karkötőóra letéve, melyet a vak-
merő tolvaj ellopott és azután ismét észrevét-
lenül elillant. A rendőrség erélyesen nyomozza 
a tolvajt. 

Rendőri hirek. Patzek Arturné fiatalkorú 
cselédje nagyobb mennyiségű ruhát és ékszere-
ket lopott el gazdájától. Áradták a fiatalkorúak 
bíróságának. — Heidenreich Lajos mechanikus-
tól Horváth János téglamunkás egy kerékpárt 
emelt el. Feljelentették a törvényszéken. 

Megszökött cseled Kutics Ferenc bozsoki 
gazda gazdasági cselédje Horváth Sándor, a 
mult hó végén gazdájából megszökött. Vissza-
kisérése iránt megtörtént az intézkedés. 

Csempeezek. Erhardt Alajos és Schraidt 
Róza rőtfalvai laKosok 2 tehenet akartak ki-
vinni a határon. A vámőrség előállította mind-
kettőjüket a rendőrségre, ahol a rendőrbiró 2—2 
havi elzárásra és 2000—2000 korona pénzbün-
tetésre Ítélte őket. Az ítéletet megfelebbezték, 
de mivel külföldi honosok, a rendőrség előzetes 
letartóztatásba helyezte őket. 

Anyakönyvi kivonat az elmúlt hétről . Szüle-
t é s e k : Tóth Sándor—Móritz Anna : Sándor 
r. k. Szaufnauer János—Dómján Terez: Erzsé-
bet r. k. Gráf Manó— Rauchhofer Józsa : Már-
ton r. k. Koczor Gusztáv—Hauser Irén: Irén 
ág. ev. Csánits Gusztáv—Ecker Paulina: Stefánia 
r. k. Varga János—Jagosits I lona: Ilona r. k. 
Házasság: Németh József—Korokuai Erzsébet. 
Halálozások: özv. Háry Györgyné 80 éves, 
aggkori gyengeség. Csánits Stefánia 1 napos, 
veleszületett gyengeség. 

Családi Idyll. Schmiedt Vencel borsmonos-
tori cipész beborozott állapotban a piacon bru-
tálisan összeverte a feleségét. A rendőrség a 
harcias cipészt 3 napi elzárásra ós 200 korona 
pénzbüntetésre ítélte botrányos verekedés miatt. 

Falusi csendélet cimü multheti hírünkbe 
hiba csúszott be. Megírtuk ugyanis, hogy Cákon 
Albert József és felesége összevesztek Geröly 
Jánosnéval és a vitát verekedéssel fejezték be. 
Mint most a hivatalos csendőrjelentésből meg-
állapítottuk, nem czáki hanem kiscsömötei la-
kosok a szereplők, tudósításunkat ily értelemben 
módosítjuk. 

Ellopták a száradó ruháit. Kercserits Pálné 
kőszegszerdahelyi lakos házának udvarából a 
szárításra kitett ingeket valaki elemelte. Az 
ismeretlen tettest keresi a csendőrség. 

Köszönetnyilvánítás. A czáki tüzoltó-egyesület 
mulatságán felülfizettek: Kőszegdoroszlói tűzoltó-egylet 
420 K, Bolfan Gyula, Langer János 100 K, dr. Marton 
Jenő 70 K. Kiss erdőór 50 K, dr Freyberger Jenő, Borhi 
Anna 30 K, Héra üéza, N. N. hadnagy 20 K, Boros János, 
Torda János 15 K, Konrád Béla, Fehér raktárnok, Szabó 
Miklós, Biritz István, Jagodits István 10 K. Ugy a felül-
fizetőknek valamint a mulatságon megjelent vendegeknek 
ezúton mond hálás köszönetet az egyesület vezetősége. 

Hat ház leegett Sopronban. Péntek délelőtt 
fél 12 óra tájban szeles borus időben Sopron-
külvárosi gazdapolgár negyedének etryik házá-
ban kéményt űz támadt. A Bal fi- és Végfordulat-
utcában, ahol a házsorok alig egy két méter 
széles sikátorral elválasztva állanak egymástól 
s az udvarokon tűzifa és széna van felhalmozva, 
a széltől táplált tűz villámgyorsasággal terjedt 
tova. Mire a tűzoltóság a helyszínére érkezett, 
már hat ház állott lángokban. A padlások, a 
melyek tömve voltak gabonával, kitűnő táp-
anyagot nyújtottak a tűznek s a vízhiány csak-
nem lehetetlenné tette a tűzoltók munkáját. A 
pala és fazsindelytetős házak majdnem porig 
égtek. Négy ház nagy részben, kettő pedig tel-
jesen leégett. Hogy emberéletben nincs kár, 
annak köszönhető, hogy az emberek nagyrésze 
a mezőn tartózkodott. A leégett házakban istálló, 
sertésólak voltak, amelyek természetesen e jó-
szággal együtt a tűz martalékává lettek. A tűz 
eloltásából a selmeci főiskola tanulóifjúsága vette 
ki oroszlánrészét, nélkülük a tüz talán katasztró-
fálissá lett volna Sopron városára. 12 kbm. fa, 
rengeteg széna, bútor égett el. A kárt egyen-
lőre felbecsülni nem lehet. A tüzet félháromra 
sikerült lokalizálni. 

Harmincmillió egy kétszemelyes ebedert. 
Egyenlőre még nem nálunk ennyi az ára egy 
ebédnek, hanem Oroszországban. A párisi 
Excelsior etryik legutóbbi száma közli az egyik 
moszkvai etterem étlapját, melyből kóstolókónt 
egykét árat leközlünk. Előételek: Kaviár: 
1,500.000, saláta olajban 1.750.000 rubel. Hús-
ételek : .Filét sauté 300 000, birkadió rizzsel 
1,750.000 rubel. Sör : egy pohár német sör 
l.'JOO.OOO rubel. Dessertek : Macedoine de Fruits 
3.000.000, almafelfujt 2,000.000, tea, kávé, csoko-
ládé 3, 5 és 800 000 rubel. A magyar közmon-
dást, mely azt mondja, hogy s/.egények vagyunk, 
de jól élünk. — Szovjet Oroszországban ugy-
látszik igy alkalmazzák: Jól élünk, — de 
éhenhalunk. 

A tánctanfolyam megkezdődött. Este 6—8-ig 
diákság, 8—10 ig felnőttek részére. Minden 
csütörtökön 8—12-ig hosszabbított óra diákság 
részére, minden szombaton 8—12 ig felnőttek 
részére. 

Ket evang fiút vagy leányt a jövő iskola-
évre lakás és ellátásra elfogad Tremmel Károly 
Árpád-tér 8. 

Fehérnemű himzest vállalna 4—ti hétre 
urileány ellatasert. Cím megtudható á kiadó-
hivatalban. 

Műtárgyakat, szőnyegeket, festményeket, 
antik bútorokat, porcellánokat stb. legmagasabb 
árba* vesz és díjmentesen becsül gyűjtő. — 
Ajánlatok „Diskretió" jeligére a kiadóhivatalba 
kéretnek. 

Kötönók fel vetetnek. Saját gépekkel előny-
ben részesülnek. F i I i p p harisnyakötőde Szom-
bathely, Széli Kálmán utca 6. 

Saját kötesii női és gyermek . harisnyák, 
férfi soknik a legfinomabb minőségben állan-
dóan raktáron. Békebeli anyagokbol köt és fe)tl 
Filipp, harisnyakötőde Szombathely, Széli Kál-
mán utca 6. szám 



Szerkesztői üzenet. 
Érdeklődő. Köszönjük Mar úgyis hallottuk a 

botrányt. Bizonyos okoknál fogva egyelőre elhallgatjuk 
s várjuk az ügy tisztázását. Majd rátérünk. 

Nyilt-tér.*) 
Tisztelt H. E. ur, Kőszegi Polgár ! 

Ön a Vasvármegye tegnapi számában fevelet intéz 
hozzám. Levelének durva, minősíthetetlen hangja ellen 
tiltakozom es azt visszautasítom. Megvagyok róla győ-
ződve, hogy ezen levelet nem ön szerkesztette és az 
nem az Ön agyaban született meg. A levelnek tartalma 
rosszakaratú, tendenciózus és a valótlanságok egész 
sorozatát öleli fel. Én ugyanis füttyöt hányok az Ön és 
társai által ugy a választások alatt, mint most leadott 
figyelmeztetéseiknek. Sem Ön, sem a háta mögött buj-
káló társai engem felelősedre nem vonhatnak, azért csak 
firkáljanak, destruáljanak. a korcsmákban lármázzanak, 
én pedig végzem a dolgomat, legyen nyugodt ugy, hogy 
ezért az illetékes fórumom előtt felemelt fővel vállalom 
az erkölcsi es anyagi felelőséget. 

Kőszeg, 1922, julius N. 

Jambrits Lajos polgármester 

•) Az e rovatban közlöttekért a szerkesztőség fele-
lőséget nem vállal. 

A Kőszegi Sörfőzde Reszveny-Tarsasag 
felhívása! 

A „Kőszegi Sörfőzde Részvénytársaság" igazgató-
sága a Kőszegen 1921. évi december hó 8. napján tartott 
rendes közgyűlésén hozott határozatok alapján értesíti; 

1. a törzsrészvények tulajdonosait, hogy a f o r g a-
I j o m b a n l e v ő r é g i t ö r z s r é s z v é n y e k k i c s e-
r é l t e t n e k , miért is felhívatnak a törzsrészvények tu-
lajdonosai, hogy a birtokukban levő törzsrészvényeikét 
kicsereles végett a Kőszegi Általános Takarékpénztárnál 
Kőszegen 1922. évi julius hó 31.-ig bezárólag mutassak 
be, ahol minden két regi részvény út in egy darab 200 
K n. é. előmutatóra szóló ui részvényre egy ideiglenes 
elismervényt fognak kapni, meh nek ellenében az uj rész-
vény az igazgatóság által meghatározandó későbbi idő-
pontban fog kiszolgáltatni. 

2. értesiti a részvényeseket, hogy jelenleg 150) 
darab egyenkint 2UÜ K n. e. előmutatóra szóló u j r é s z-
v é n y is l e s z k i b o c s á t v a , amelyekre nezve a régi 
részvényeseket részvényeik aranyában az elöveteli jog 
illeti meg olyként, hogy minden ket darab régi részvény 
után egy darab uj részvényre gyakorolhatnak elővételt, 
ha régi részvényeiket a Kőszegi Általános Takarékpénz-
tarnál Kőszegen 1922. evi julius hó 31.-ig bezárólag be-
mutatják s ugyanakkor az uj részvények mindegyikere 
tőke, kamat és költség fejében összesen 550 koronát be-
fizetnek; — megjegyeztetvén, hogy aki elővételi jogát 
fenti határidőben nem gyakorolja, az ezen jogát elveszti 
s a ns/vénVesek által at nem vett reszenyeket az igaz-
atóság fogja értékesíteni, de nem 550 koronán alul. — 
zen befizetett összegből 200 K a részvénytőkéhez es 

300 K a tartalékalaphoz csatoltatik. 
3. Értesiti a z e l s ő b b s é g i k ö t v é n y e k bir-

t o k o s a i t , hogy elsőbbségi kötvényeiket beváltás ve-
gett a Kőszegi Általános Takarékpénztárnál Kőszegen 
1922. évi julius 31 -ig bezárólag mutassák be, ahol azok 
ellenében darabonkint 100 K töke és az esedékes kamat 
készpénzben kifizettetni fog, mert ezen hataridön tul az 
elsőbbségi reszvények után kamat nem fog fizettetni. 

Kelt Kőszegen, 1922 évi julius hó 1. napján. 

Az igazgatóság . 

! 

( K O L L A R I T 
i v . l l M l L J l B Ó R L E M E Z 
MfiiÉHH GAZOASÁGI ÉPÜLETEK, GYÁRAK, f 

MALAAOK BEPEDESÉRE ES RÉG! 
ZSiNDELYTETÖK ATFEDESERE A 

L E G A L K A L M A S A B B 

Kapható: L A U R I N G E R E L E K 

vaskereskedőnél Kőszeg. 

J CSJUÁ xu AT AA/ákL. TCotíarü AürKtmes, rruU 
j ezen amA/ocf txmnaA ellama — UtanaaLai ne 

Ela<9ó i u í z l i e l y ! 
A főg imnáz ium mellett egy 386 • - ö l nagy-

ságú házhely e l a d ó . — Értekezni lehet 

Somló Jenőnel Kossuth L.-u. 3. sz. alatt. 

A Nagycsötnötei Gyöngyösinelléki 

Önsegélyző Szövetkezet 

évi rendes közgyűlését 
jul ius hó 16. án délután 3 órakor tart ja a 

szövetkezet helyiségében. 

T Á R G Y S O R O Z A T : 

1. Az Igazgatóság jeleutése. 2. A felügyelő 
bizottság jelentése, a felment vény megadása és 
a tiszta nyereség fölötti határozat. 

A tagokat tisztelettel mearhivja az 
IGAZGATÓSÁG. 

Egy jókarban levő 
keményfából készült d i s z n ó ó l 
eladó Jenő főherceg-
utca 13. szám alatt. 

Értesítés. 

M § 

H 1 J j 

mmmi 
K t t i u k 

1 

Értesítem a n. é. közönséget, hogy min-
den a kádár szakmába v.igó munkát u. m. 

hordok, sajtárak 
stb. elkészítését és javítását a legjutányosabb 
áron elvállalok. 

Raktáron tartok uj vizesedényeket. 
A n. é. közönség szives tárnomtását kérve 

teljes tisztelettel: 

Brenner Márton 
kádármester Gyongyös-utea 24. 

K E R T I HANGVERSENY. 
Minden csütörtökön d. u. 

5 órakor és minden vasár-

nap délelőtt 11 és délu-

tán 4 tórái kezdettel állan-

dóan frissen csapolt 

kőszeg i és kőbánya i sör 
mellett 

KERTI HANGVERSENYT 
élvezhet a n. é. közönség 

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

vendéglősnél. 

Ia trágyagipsz kapható. 

Építeni szándékozóknak! 
É p ü l e t f a - d e s z k a - és l é c e t . 

Átónlnk' Mész - , cement - és gipszet, 
njamuiv. Menyezetnád, f azs inde ly 

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

ZSOLDOS TANINTÉZET 
BUDAPEST, VII , Dohánv-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, 

rr 

MbrLU SZEPL KENŐSCE 
csalhatatlan és ártalmatlan. Kapható szaküzle-
tekben vagy utánvét mellett Dr. JUTASSY Koz-
metikai Gyógyintézetében Budapest, Kossuth 
Lajos-utca 4. Minden egyéb szépséghibáról 

tá jékoztató füzet és árjegyzék Ingyen. 

F r i s s h i < V h / -

portlaiid cement én 
d a r i t l d o s M z é i i 

l ego lcsóbb napi áron kapható 

ZERTHOFER MIHÁLY-nál Kőszegen. 

fölektxo B í o s k o p 
a „Mulató'1 nagytermében. 

— 

Miisor: Vasarnap, julius ho 9 . en : 

A halálfejes gyűri 
Euy szerencsétlen karrierjének kalandos 
története a wild westtMí 7 felvonásban, a 

főszerepben M ICHAEL BOLMEN. 

Elárusítónő io Tizetésse 
t 

felvétetik. Cim a kiadóhivatalban. — 

l>r Fl<>*rli f é l e 

tSkáiiUofoi' m-kenőcs 
ujbol kapható T 
Leghamarabb megszünteti: 

V i s a k e t s g s é g e t , 
sttmört, ótvart, rühességet. 
Nem piszkit, szagtalan, nappal is használható. 

20, 35 és 50 K-ás dobozokban. Bedörzsölés utánra 
való Skaboíorm-puder 30 korona. Kén- es kátrány-
szm>pan30K. — Kapható minden gyógyszertárban 

Tyúkszemet, 
bőrkeményedést, szemölcsöt leg-

hamarabb eltávolítja Dr. Flesfh-féle 

0 XT XT A . B X X T 
1 üveg 35 K. Kapható minden gyógyszertárban. 
Főraktár: TÖRÖK JÓZSEF R.-T. Budapest, VI., 

Király-utca 12. szám. 

G r U T H V I L M O S T l l l l B " » « " « « • » » 

fa-, csont- es diszmOesztergályos-mühilye 
Szombathely, Kossuth Lajos-utca 19. 

Készít minden e szakmába vágó munkákat, úgymint 
villamos állólampát selyem ernyővel, könyv-, szobor 
és virágállványt,függöny-,kotta-,törülköző-, gyertya 
ruhatartót, álló- s falifogast, zongoraszéket, tölcsért, 
hordócsapot,billiárddákót és golyót, kuglibabát, kül-
földi nehéz Lignumsanctuin-golyót,dobrámát,rokkát. 

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

If ICC H o m á r c iPü l e t és géplakatos és villanyszere-
M00 LlulllCI lési vallalkozó KŐSZEG, Várkör 88. 

4 Kőszeg és Vidéke. 1922. julius 2. 

Nyomatott Hónai és Pandúr könyvnyomdájában Kőszegen 
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