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ELŐFIZETÉSI ÁR egynegyed évre: 

Helyben házhoz száll í tva 16000 korona, 

Vidékre póstán 22000 korona. 

Külföldre egy évre 3 dol lár (50 szokol). 

Megjelenik minden vasárnap. 
Felelős szerkesztő és k i adó : Rónai Frigyes. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: Kőszeg, Várkör 39. az. 
TV lefon-** ám 28. 

Rvjllttér kora 2000 korcns. 

HirdtHuk miliméfersoronhénf 400 R. 

iídmltatnak. 

Hamis vágányon. 
Törvénycodexünkbe be van cikkt-lyezve a 

vendégjog, de a magyar lelkekben még inkább 
él a hagyományos vendégszeretet. Kérdés azon-
ban, Hogy ez a vendégszeretet megilleti-e Göm-
bös Gyula bajorjait, akik egyikében a német 
detektívek felismerni vélték Erzberger egyik gyil-
kosát. Az esetet a vendégjog, a vendégszeretet 
alapján elbírálni valóban nem lehet. A kérdés 
liquidálása más uton keresendő. Semmiesetre sem 

ugy azonban, ahogyan egyes radikális és szélső 
romboló felfogásukról ismert lapok kívánják. Ezek 
a hírlapok ahelyett, hogy az adott esetet tárgyal-
nák s a tényeket regisztrálnák, fékezhetetlen ha-
raggal rontanak neki a magyar közrendészetnek, 
az ügyészségnek, sőt vezetőállásban lévő szemé-
lyeknek is. Épen ugy fest a dolog mint az össze-
omlás idején, amikor egyes vezetőfunkcionáriu-
sokon keresztül közhatóságok és intézmények 
ellen vezettek irtóhadjáratot. Most is ugy tűnik, 
mintha az ódiózus esetet ugy kívánnák megoldani, 
hogy egyes vezetőférfiakat kimozdítsanak állásuk-
ból. Nap mint nap rőföscikkek jelennek meg, 
pld. az országos főkapitány személye ellen, akit 
felelőssé kívánnak tenni a tétényi bajorok miatt. 
Bizonyos, hogy ez a meglehetősen kényes ügy 
ezen a vágányon tovább nem haladhat, mert ab-
ban az esetben is, ha a „tétényi bajorok" gyil-
kos szökevények volnának is, vád nem illetheti 
a magyar hatóságokat, sem rendőrséget, sem az 
ügyészséget, de épen nem egyes vezetőegyéni-
ségeket, mert a dolog kipattanása után, a Jeg 
rövidebb időn belül az ügy minden fázisára fényt 
derítettek s eleget tettek a törvényben előirt kö-
telességüknek. A kérdés további menetében az 
ügy a közhatóságok kezéből a diplomácia kezébe 
jutott. Nagyon helyesen van igy, mert Magyar-
ország sohasem lehet ugyan gyilkosok menedéke, 
de itt a dolgok reciprocitását is tekinteni kell. 
Egyenlőre a külügyminiszter és a német követség 
között tárgyalások folynak a kiadatás, vagy ennek 
megtagadása ügyében s minket elsősorban nem 

is a döntés mikéntje érdelei, hanem az a maga-
tartás, amelyet egyes szélső radikális orgánumok 
tanúsítanak. A dolog lényegét illetően azt kíván-
juk megállapítani, hogy a magyar szökevény-
kommunisták s Tisza István gyilkosa, Csernyák 
szabad védelmet kapott Németországban. A ma-
gyar diplomáciának most alkalma nyilik arra, 
hogy a két esetet egymással szembeállítsa s azt 
hisszük a magyar külügyi kormányzat nem is 
szalasztja el ezt az alkalmat. Az eset megoldását 
bizzuk rá az illetékes körökre, de tiltakozásunkat 
fejezzük ki az ellen a példátlan magatartás ellen, 
amellyel bizonyos szélső baloldali orgánumok 
személyi változások kierőszakolások céljára kí-
vánják felhasználni az esetet s ezen keresztül 
harcot indítanak azok ellen a közhatóságok ellen, 
amelyeket csak dicséret és elismerés illethet, mert 
nagyon sokat köszönhet nekik az ország, amíg 
a forradalmak által felkavart országot a konszo-
lidáció útjára segítették. 

rosnál felfektetett nyilvántartás és adttaik ki-
egészítése végett ezen körülményt f. évi szep-
tember hó 15 ii? Városháza 10. számú szobájá-
ban jelentsék. 

6104—924. Közhírré teszem, hogy tekin-
tettel a hivatalnokoknak más ügyekkel való el-
fogultságira a városi adóhivatalbin, illetve a 
pénztárban az adószám fejtés ill. befizetés a jö-
vőben minden hónap elsó és uto'só napján, va-
lamint minden hét hétfő és keddjén szünetel. 

5867—924. Közhírré teszem, hogy a m. 
kir. honvédség toborzás utján kiegészítést nyer. 
E célból felhívom azon magyar állampolgár 
ifjakat, kik 17. életévüket betöltötték, de »>. 
életévüket még nem érték el és magukban a 
katonai pályára láteremtséget, kedvet és hiva-
tást éreznek, hogy lépjenek be a in. kir. hon-
védséghez. Egy belépő honvéd fiz9t$se a teljes 
ellátáson kivül havi 25 aranykorona. B5vebb 
felvilágosítás a katonai előadónil, Városház 11 
sz. szobájában nyerhető. 

6222—924 Felhívom a város tehetősebb 
lakósságát, hogy Vas vármegye Népgondozó Szö-
vetségét, mely évek óta arra több száz rászo-
ruló szegényt lát el élelemmel, a szegénysorsu 
diákok részére diákasztalt tart fenn, természet-
beni, vagy pénzbeni támogatásban részesítsek. 
Adományok közvetlenül a fenti cirare: Szom-
bathely, Kisfaludy-ucca 16. küldendők. 

4970—924. Közhírré teszem, hogy mind-
azok, akik fára előjegyeztek, f. évi szeptember 
hó 3—6 ig egyenként két méter puha vagy két 
mérer keménytüzifát kaphatnak, ainig a kész-
let tart: a kiad is kezdete mindennap a várost 
számvevőségnél pont 8 órakor reggel: tekintet-
tel arra, hogy csak csekély menyiségü fa áll 
rendelkezésre, felhívom az érdekeltek figyelmét 
arra, hogy idejében jelentkezzenek, mert ha ez 
a fa elfogy, több fakiadás nem lesz. 

.lainbrlts Lajos polgármester. 

Ezúttal az alsóerdei hutárvillongást s fő-
lei? ennek befejező részét fogotn megismertetni, 
midőn 100 évi supplikátus, — depuíációba járás, 
— taktikázás után végre az ügy döntésre tel-
jesen megérett. Nem használt már sem jogi érv, 
sem prokátori lelemény. 

Kőszeg város, miután gróf Nádasdy és a 
Pathy-ak hamisan gyakorolt hatósági tilalom-
nál fogva (falschlich erpraktizierte iatribitoriun) 
a vitás területet elfoglalva akarták lauani ós a 
Kőszegieket a legeltetéstől eltiltani, — 1641 évi 
május hó 10 én Schwaiger Jakab no.Ariust ós 
Feyerabend Jánost (vámosi titkos tanácsos volt 
később egyik vezető férfiú) Bécsbe kiildöue. 
Megbízta, hogy az osztrák kormánytól leg.»te-
tési jogot (compascendi jus) járjanak ki, pala-
tínust padig kérjék meg, paraucsolja meg az 
ellenfeleknek, hogy tartózkodjanak a vitás te-
rületen minden erőszakoskodástól, mig a com-
missió meg nem érkezik és az ügyet végleg el 
nem intézi. 

(E helyen találkozom először a .Pathy" 
névvel, mialatt a patyi nemeseket lehet érteni, 
vagy pedig „Pathy" családot is, mely a mai 
Paty községtől vette nevét. Pathy család Vas-
vármegye nemesi családjai közt nem fordult 
elő.) — 

A városi küldöttek Bécsben majdnem sem-
mit sem értek el. Egyedül Palatínus a küldött-
ség kértére az osztrák kormányhoz átirt, me l j 
iratnak másolatát magukkal hozták. 

X g y t i i i á m á r a 9 0 0 0 k o r o m 

Kőszeg város es Nadasdy Ferenc közti nagy ; 
hatarvillongas. 

(Eddig nem közlött adatok nyomán.) 

1541 évi július hó 29-én fejeződött be azon 
nagy határvillongás, mely Kőszeg város és gróf 
Nádasdy Ferenc és ennek jogelődje közt 100 
évnél hosszabb időn át (azért mondották, hogy 
egy egy perből a prokátornak még az unokája 
is megélt) annyi izgalmakra, pereskedésre és 
erőszakoskodásra szolgáltatott okot. Városunkat 
a Batthány-ak részéről, kik szinte szomszédok 
voltak, nem fenyegette veszély. Ellenkezőleg, 
a legkedvesebb szomszédi viszonyban éltek. Ha 
a Batthány ak családjában valami esemény tör-
tént, annak minden örömében, gyászában osz-
tozkodott. Deputátusait elküldte egy-egy család 
tagnak temetésére, esküvőjére, mikor is néhány 
akó borral kedveskedett a város — a jószom-
szédság kedvéért. 

De annál jobban háborgatták a Nádasdy-
ak, különösen gróf Nádasdy Ferenc, Vasvár-
megye örökös főispánja, a későbbi Judex luriae, 
— mint előzőleg egyik cikkemben igazoltam — 
a kőszegieket. Az erőszak az oligarcha grófok-
nak egyik jellemvonása volt, amint a történet 
írja. És ez erőszakoskodásban — amint mai 
nap mondják, — rekordot ért el gróf Nádasdy 
Ferenc akkori időben leghatalmasabb főur. ílol 
•zérót tehette, erőszakoskodott elődeinkkel. Na 

i 
igyon jól tudta, hogy a kőszegiek nem tartoz-
inuk vámot fizetui, mégis folyton zaklatta őket 
i jogtalan vámfize'éssel. Szálka volt szemében 
Kőszegnek kiváltságos helyzete. Bántotta, hogy 
a Kőszegi Volffárnak ép ugy mint őneki kivált-
sága, joga legyen. Kiváltság, jog csak a földes-
urat illeti. Azért törekedett arra, hogy a kőszegi 
polgárokat parasztsorsra juttassa. Nem sikerült. 

Ennél kirívóbban illusztrálja a Nádasdy 
hatalmaskodását, erőszakoskodását, ugy a felső-
mint az alsóerdő egy részének elfoglalása. Mig 
azonban az alsó erdei határvillongást az osztrák 
kormány e város polgárainak csüggedést nem 
ismerő és költséget nem kímélő utánjárás foly-
tán döntéssel fejezte be, addig a felső erdőt a 
város csak Nádasdy Ferencnek vértanusága után 
kapta vissza ennek jogutódjától, herceg Ester-
házy Páltól, ki Kollarits az akkori hatalmas, 
kancellárnak szorgalmazására az elmérgesedett 
ügyet Kőszeg várossal békésen elrendezte, miről 
már irtam. 

Kőszeg város polgárai tehát, kik pedig 
csak egyszerű mester- és nem tanult emberek 
voltak, sikeresen védelmezték a városi javakat 
és jogokat, készek voltak ezek védelmére még 
a leghatalmasabb főúrral is szembe szállani 
anélkül, hogy valami nehézségtől visszariadtak 
volna. Küzdelmük csak a város javaiért, kivált-
ságaiért, szabadságáért folyt. Ily elődökre mél-
tán lehetünk büszkék és felbuzdulhatnánk pél-
dájukon. 

H I R D E T M É N Y E K , 

6144—924. Közhírré teszem, hogy mind-
azon bortermelők, kik az 1897. évi X. t. c. 3. 
§ n alapján a boritaladő kedvezményes fizetésére 
íaényt tarthatnak, ezen körülményt a városi 
fogvasztási adóhivatalnál f. évi szeptember hó 
1—15 ig bejelenthetik. 

6116—1924. Közhírré teszem, hogy mind-
azon kőszeei lnkósok, kiknek az OFB. házbe 
lyet, illetőleg földet juttatott a felmerülő költ-
ségek fedezésére az OFB. által kiszabott össze-

vet, még pedig kik h ízhelyet kaptak 105,625 
koronát, akik ptdig kishaszonbérletet kaptak, 
kat. holdaukint a nekik juttatott terület után 
126,750 koronát szeptember hó 15 ig annál is 
inkább fizessék be a varosnak, mert aki a fenti 
határidM elmulasztja, ha mulasztása még vélet 
len is, igényéről lenondottnak fog tekintetni. 

6251—924 Felvivom azon lakósokat, kik-
nél menhelyből kihelyezett gyermek van, a vá-
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H Í R E K . A nyugatmagyarországi felkeles évfordulója 
Most van bárom éve. hogy a nyugat magyar -
országi nép fegyvert fogott a bevonuló osztrák 
csapatok ellen. A trianoni béke a nyugati vár-
megyéket Ausztriának Ítélte oda, de az idevaló 
hieneek, horvutok és magyarok nem eredték 
az osztrákokat olyan egyszerűen bevonulni az 
ősi magyar főidre, hatéin fegyverrel verték óket 
vissza a Lajtán és Ltpiacson túlra. Lajtabán-
ság lett ezután a neve a nyugati végeknek, de 
végre is bejöttek n* osztrákok és birtokukba 
vették tizt az 1000 éves magyar főidet. Jólétet, 
boldogságot ig^rte* a bevonuló osztrákok, de 
most három év multán szomorúan áJlapi:j*meg 
Nyugatmagyarország népe, hugy az igérat csak 
i^éret maradt, abból semmit sem váltottak be. 
A nyugatmagyarors/ági felkelés azonban örökké 
élni fog a megszállott népek magyarságának, 
hienceinek és horvátjainak emlékében. 

Sertes-hizlaidat akar felállítani Joszt 1 Antal 
helybeli vend-glős polgártársunk a városi tégla-
szin mellett, a most létesült iparvágány szom-
szédságában. A hizlalda részére körülbelül 200 
négyzetméter területet kér a várostól a tégla-
szin dé.lnyugtti sirkából. A városi tanácsa 
városi főmérnök javaslata alapján javasolja a 
területnek haszonbérbe való átadását Ugy hall-
juk, hogy a hizlalda teljesen modern berende 
zésii lesz és körülbelül 150 hízósertés bet'oga-
dására lesz alkalmas. 

A nepszóvetsegi kölcsön jegyzését szept. 
15 ig meghosszabbították. 

Lebontják a lovarda epületet. A város ismé-
telt sürgetésének meglőtt az eredménye, marta 
honvédelmi k kies tár most elhatározta a düle 
dező félben levő lovaida épület lebontását. A 
bontási munkalatokra a városi tanács az enge-
délyt már ki is adta. A kincstár a helybeli épi-
tési vállalkozóktól kért ajánlatot a lebontásra. 
A feltételek szerint a lebontott anyagot nem 
adják, el, hanem a- a „Hunyadi Mátyás" nevelő-
intézetbe kerül, hol azt az intézet lővitésére 
fogják felhasználni. 

Oicso szivarka hüvelyek nagy választékban 
kaphatók a 11 agyában. 

Az iparostanonciskolai beiratasok szeptem-
ber 2-tól G ig esti 5—7 óráig lesznek a tanonc-
iskola! rajzteremben, B Íratáskor tanszerdij fejé-
ben a teljes évfolyamon résztvevők 110 ezer 
koronát, a rajzra nem járók 70 ezer koronát és 
a csak rajzra j iró tanoncok 50 ezer koronát 
tartoznak befizetni. Aki pedig a rendes időben 
való beiratkozást elmulasztja, megbüntetés vó 
gett feljelen .etik. Az igazgatóság. 

A haza*sagi hirdetés alóli felmentési dijat 
az igawaeügy(íiimszt"r 15 o/erröl 25 ezer K - r a 
emeltrt fel 

A borcsemp-iszet most már teljesen meg-
szűnt, miután a hazai borárak óriási módon 
emeU«dt"k. Városunkban eddig ez az egyetlen 
ip arág volt mely igazán virágzásnak, örven-
dett, most ez is a többi ipar sorsára jui, pang. 
Su'yos káros< d-\>r jelent ez n-mcsak az egyes 
eladókra, hanem a városra is, mert a borcsem-
pészet megszűntévé' csak a belső fogyasztásra 
korlátozik, ami fogyasztási adó szemponljából 
érzékenyen érinti a varos kasszáját is, különö-
sen most, mikor a fogyasztási adót felemelték. 
A jeleni* gi h' lvz t illusztrálására felhozunk egy 
példát: ftz egyik felsővárosi jóforgalmu vendég-
lőbeu julius hóban elfogyott 70 hektó bor, D'i-
nek nagy része termeszatesen kivándorolt Bur-
g'miaudba. Augusztusban már megszűnvén a 
csempészet, a borfogyasztás mindössze 10 hek-
tóra redukálódott, mi ado szeuipoutjábol csup \a 
uuy helyen 25—30 millió csökkenést jelent. Az 
esti fényes holdvilág nem kiséri már a háton 
hordott borushordókat cs a külön ezen céíra 
készült puttonyokat és nem zörren meg a bor-
kereskedők piaoeajtója. sem az erdei utak ösvé-
nyein nem suttognak már a buigenlandi csem-
pészek. Ezt az időt is elkönyvelhetjük a régi 
jó idők emlékére. 

Kedvezmenyes áru rum, törköly, cognac stb. 
pálinkát kapnak a Hangya tagjai a Hangya-
irodában. — Üveget mindenki hozzon magával 
szeptember 1 tői 10 ig. 

Marsekslt aru tűzifát ós kőszenet bocsát 
a köztisztviselők rendelkezésére a M. Köztisztv. 
Fogy aszt, és Ert. Szöv. pécsi kirendeltsége. Bő-
vebb felvilágositást az itteni fiókáruda vezetője 
nyújt. 

|né?ve. A beírások szeptember 1., 2. és 3-án 
lesznek a reálgimnázium épületében 9—12 ig 

I az igazgatói irodában. Szeptember 4 én Bórakor 
j ünnepélyes Veni Sancte, 5 én 8 órakor szent 
mise, utána a fegyelmi szabályok felolvasása és 

; osztályrendezés, 6 án V38 órakor szent mise, 
utána rendes előadás. 

Az ag. hitv. «v. leínygiirnaziumban a bejáró 
és bentlakó tunulék beiratssa szept. 1. és 2-un 

i lesz. Szept. 1 én d. e. 9—12-ig, d. u. 2—6 ig. 
2 án 8—12 ig és d. u. 3—fi ig. Ugyanezeken a 
napokon lesznek a javító és a különbözeti vizs-
gálatok is. Szept. 8-án a tanév ünnepélyes meg 
nyitása, 4 én a tanítás kezdete. Felvételi dij 5, 
tandíj egész évre 30 arany korona. 

Alakuló közgyűlés. Az anya- és csecsemő 
védő egvesulet aiwkuló közgyűlését nem 31-én 
hanem szeptember 7 én délután 5 órakor tartja 
a főgimnázium dísztermében, melyre a tagok 
számos megjelenését kéri a vezetőség. 

Kik nyaralnak Kőszegen? Sajnálattal kell 
megallapitarmnk, hogy dacira ismételt felhivá 
sunknak nem jelentik te pontosan a i akasadók , 

sőt egyes intézetek és szállodák sem azon nya 
ralókat, kik az u. n. váiosi díj fizetésére kote 
lezvo vaniiHk. A polgármester közli velünk, 
hogy a j vő hét folyamán ellenőrzést gyakorol-
tat a lukaskiadóknál és a mulasztókkal szemben 
súlyos pénzbírságot fog alkalmazni. Az elmúlt 
bet folyam in mindössze egy bejelentés történt: 
dr. Boer Aladárné min. oszt. tan. neje gyerme-
kével Budapestről. 

A „Hadróa" vasvármegyei csopor'ja a kő-
szegi hadirokkantakkal karöltve a kőszegi járás-
beli elesett hősök nyomorgo hozzátartozói felső 
gélyezéiére f. évi szeptember hó 7 én műsoros 
rokkm t napot tart. Részletes műsort a napok 
ban megjelenő falragaszok fognak hirdetni. 

A Magvar Nemzeti Bank kinevezte az egész 
országban a devizuközvetitésre jogosított pénz 
intézeteket. Kőszegen a „Kőszegi Takarékpénz-
tár" neveztetett ki. 

A villamos világítás megjavitasat célozta 
azon értekezlet, mely a legutóbbi napokban folyt 
le a villamostelepen B. rabas István igazgató és 
Schmúdl Ganz gyári f»:nérn4k, valamint a vil-
lamos bizottság közbenjöttévol. Ugyanis arról 
van szó, boszy az alsó posztógyárban Közgépet 
állítanak be vMamo.-.inuji termelésre, melynek 
feleslegét a telep atve iné s a fogyasztó közön-
ségnek boevuaná rtnde.kezéére. A tárgyalások 
még folyamatban v«nnak. Jó volna, ha ez a 
terv minél előbb megvalósulna, mert legfőbb 
ideje mar. hogy a világilá-ou egy radikális javi 
tás eszkósoitessék. Jon a tél és a telep két g^pe, 
mely mármost ka'asztrófálisan tu'- van terhelve, 
nem fn:/jü keilŐKepen megvilági^ni tudni a 
várost. Erezzük es latjiik ezt jelenhg is m(,rt 
az egyik gép főcsapágvdefektus miatt 20 ka 
óta üzemképtelen. Mi lesz télen, ha ilyesmi e'ő-
fordul? Azért nem sokat tervezgetni, üanetr 
cselekedni, hogy végre jó világításunk és az 
iparosoknak nappali áramuk legyen. 

Vadászjegyet valtottaa az elmúlt hét folya 
mán dr. Freyberger Jenő ügyvédjelölt és dr. 
Ilennel László biztositasi titkár. Ez utóbbi csak 
egy hónapra szóló jegyet váltott. 

Hullaozállitas. A polgármester engedélyt 
adott a helybeli kórházban elhalt Stampf Gyula 
hullájának Kőszegről l)oroszló községbe való 
elszállítására. 

A városi teglaszin iparvágánya elkészült 
és már át is adatott a rendeltetésének. 

Az aszfaltozási munkálatok befejezést nyer 
tek. Általában a munkalatok az aszfaltnak ala 
pos javítását eredményezték, da azért m»'g fel 
lehetett volna használni akár egy waggon asz 
faltot is, de a városi kassza is megelégelte már 
a sok kiadást. Különösen kívánatos lett volna 
a főtéren újra burkolni az uttestet, de erre már 
igazán nem í'utotta és reméljük, hogy még e«y 
darabig ezzel a szépséghibával kihúzza a város 
a főtéri aszfalt megjavítását. 

Országos vaaar lesz holnap Kőszegen. Mi 
után a vidéken a mezei munkákkal nagyobb 
részt végeztek, a vásár látogatottnak Ígérkezik. , 

Kedvezmenyes aru szövet es vaszen érke 
zett a kőszegi járás részére, melyet a népjóléti i 
miniszter a vidéki lakosságot támogató akcióból 
kifolyólag juttatott a járás erre rászorultjai ré 
szére. Az árut a főszolgabíró fogja kiosztani. j 

Kénytelen volt tehát a/ évi május hó 2 ! 
én Marthon Ferenc városbíró, nótárius, Pamer! 
Yida és Acslothy I>Uáu tanácsosoktól álló 
ujf'fci küldöttségnek Beeske utaznia, városbi ! 
rónak különben azért is, hogy az osztrák kor-
mánytól a .Bann és Acht" jogot átvegye. 

Mialatt a küldöttig Bécsben eljárt, azon 
idő alatt Pathy Zsigmond a vitás területről az 
Ablanz kútnál (horválzsidáuyi határ fe é) me'y 
jog sztrint a kőszegieknek tulajdona volt, 34 
d.-rab ökröt zálogba vett és elhajtott. Ez uj »bbi 
erősek 1G41 évi junius 0-á:i csütörtöki (pfinc 
tag) napon törtéut, midőn aznap este a kindöit- 1 

ség Bí-csből hsia éikezelt. Ép jókor hozták ma 
gukkai az osztrák kormányUil a német-, a 
palatínustól a magyar biztosoknak kirend' I* > 
ről és az ellenfeleknek, gn f Nádasdy, l'athy 
és Cho- (Cst) iáknak meghiva.»áró szóló pa 
rancsot, melyet kőszegi polgárok kézbesítettek 
az ellenfeleknek. A parancsról a szolgabirakat 
is értesítettek. 

Gróf Nádasdy Fereuchez a parancsot és 
me>íhivá>t a lárgyalashoz Farkas György és 

Szvetio András vitte. 
(Szvetics Andrást lti41ben megválasztot 

ták magyar tanítónak, 1042-ben külső tanácsos-' 
nsk, utóbb céűmestemek, ki városunknak szab 
ki**, város rangra emelése korul elévülhetetlen 
érdemeket szerzett.) Gróf Nadasdy a küidóttek 
elő.t kijelentette, hogy a Pathy akn ik nem lett 
volna szabad e/a n határvillongásban kezdenie, 
mert ő kezdette és kívánta befejezui. Különben 
a Budiam (Ballham) legeltetési levelével (Hal 
terbri?f) még felingerh (aufrickeln) a kősze-
gieket. 

Nádasdy maga a Palatínus parancsának 
nem tett eleget, a tárgyalásra nem jelent meg 
sem prókátora. Tudhatta már, hogy a határvil 
longás Kőszeg ja»ára dult el, ami azonban nem 
akadályozta meg abban, hogy még az évben 
két váro ts i eraőst elfogasson és behajtasson. 

(Folytatása következik.) a. j . 

Visszahelyezes K iasánszky János pénzügyi 
számtanácsos ós járási számvevő Budapestre 
belvezését a pénzügyminiszter hatályen kívül 
h e f y e z t e és szolgá'attéteire ismét Kőszeg m osz 
t o t t a be. 

Egyhiizkerületi közgyűlés. A duréniuli ev. 
e^jljjlzketület az elmúlt héten Pécsett tartotta 
közgyűlésit, amelyen Kőszegről Arató István 
é Dr. Tirl^ch Gergely vettek részt. A közgyű-
lés azon tárgyai közül mely városui kat érdek-
lik, kitmeleedő, bo^y a leárygimi áziumnál 
Ab-* ) l>tra tanáriiő, l'röhle Márta és Borsitzky 
lí(v>a nevelfcntk valamint Sch^d Boldizsárné 
megbízatását egy évre megint meghosszabbította. 
A kőszegi egyház kerületi járuléka is elintézést 
nyert, migptdig ktdvező értelemben. 

Eljegyzés. Németh Acnust eljegyezte Kunt 
rtfr Jái;c3. (Minden külön értesítés helyett.) 

Halalozás Egy szegényes visszavonultság 
bsn 75 évet élt éidemes mfitronát temettek teg-
nap : Kingbofer Karolint, Ringhofer Mátyás egy-
kori mészórosmester leányát. Kingh«ier Lajos 
jóamléku vei.déylős haztwrtását vezette ennek 
hai I. «g. Kőszeg regi poigárai szeretettel emlé-
keznek mindkettőjükre, M káig ott a Körúton 
volt e tiftztaságáról és jó kiszolgálásáról reves 
kis ; olgári vendi'glő, »»hol most Wentzl Mihály 
uskte van. BfCf-ületes, jóravaló, szorgalmas. 
6ztirény emberek voliak. Büszkeségük : a ven- | 
dégek tisztelete és L.egelégtdése. A mist el 
hunyt .Linitant" mestere volt az eu}szerű, jó 
izü főzesnek, a tisztaságnak és jóizlé^nek. Vele 
eg.^üa megöregedett tisztelői hálás megemléke-
zéssel kis<rték el utolfcó útjára és a nagy rokon-
ság is összesereglett mindenfelől temetésire. 
Uten nyugosztalja! 

A tanév kezdete a berces realgimnaziumban. 
A középiskolai reformmel kape>0lat0f»an az in-
tízev kegj urának, mell. dr. Bárdos Bemig főapát 
u pak intézkedése folylán a kőszegi főgimná-
zium fokozatosan reálgimnáziummá alakul át. { 

A reálgimnázium tanterve a jelen tanévben csak 
a^ 1 osztályban lép életbe ; az V. osztály tau-
tpvvében pedig ai nyi a változás, h-»gy megszű 
nik a görög nyeiv tanitása, amelynek helyébe 
a francia rjeiv tanítása lép és a szal adkézi rujz 
lesz kötelezővé ezen osztály összes tanulóira 
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üj kör fűrész jelent meg a napokban a vá 
rosban, mely mindenkinek leköti a figyelmét. 
Nagy konkurrencia ez a villenyfürészeknek, 
elsősorban is azért, mert nem kell azt a drága 
villamosáramot lesni, hanem bárhol és bármikor 
megindítható, mert egy kitűnő benzinmotor 
hajtja, másodszor óriási teljesítőképességgel bír 
és esek ugy szeii a legvastagabb hasábokat, 
harmadszor pedig jóval olcsóbb mint a villany-
fűrész, vagy a favágó munkás. A konstrukciója 
oly elmés és célszerű, hogy egy baleset majd-
nem teljesen ki van zárva. 

Haladunk. Megmutorosodik már minden. 
Mirdsürübben halljuk pöfögni 1 'ilönféle mo-
torkerékpárokat, kisebb nagyobb sti'usban. A 
legnagyobb lármát a legkisebb motor csinálja, 
mely a kerékpárok elejére van szerelve és nem 
nagyobb etty kifejlett krumplinál; hajtóereje 
alig van, de berregni uny tud. akar csak egy 
69 lóerős repülőgép motorja. A próbajáratokat 
rendszerint a Várkör újonnan kijaviiott aszfalt 
ján végzik a korzózok riadalmára. Próbálják ki 
inliább a kethelyi dombon alulról felfelé — ! 

Mind g hidegebb lesz a nyar. Mindenki saj-
nosan tapasztalja, de a tudományos világ is 
megállapítja, hogy évek sora megszűntek 
a íorro nyarak, amelyek beleken sót In .napú 
kon át valóságos Szaharává változtatták a mér 
séktiíebb égöv tájait is. A legna^nbb meteoro-
lóg ia i intézetek ez abi ormis időjárás okát abb in 
lelik, hogy 1922. óta a Nap kisugárzása 
o ökkent. A Nap melegének e megfogyatkozása 
okoz i a szeleket, viharokat, amelyek az Izland 
szigetéről a depressziót dél felé szoritc'.tá\ s az 
óce/.nok hőmérsékletét hozták reánk. Ez a de-
presszió ugyan egyik napról a másikra megvál-
tozhat, do ez épen nem valószínű. Az idén már 
— mondják az időjárás tudósai, — aligha ka 
punk tartósan szép, meleg napokat; vigaszta 
Játul szolgálhal az, hog> evvel szemben en, 
hébb télre van k''atás. A me<rfieyolés általában 
a/, hoey 1775 óta mindig hidegebb lesz a nyár. 
A m i bizony elég szomorú dolog, — vájjon csak 
lYjyan cserben ukar-e hagyni bennünket min-
den élet ragyogó megteremtse az óriás, áldá-
sos égitest, a Nap? Mi marrd akkor nekünk, 
szegény magjaioknak, h i már nem bírhatunk 
a vénasszonyuk nyaráoan s ;m ? . . . 

A falusi kutyák nagyon sokat kóborolnak 
a mezőkön és erdőkben * ezzel a vadállomány 
ban SOK kárt okoznak. A fős/olttabiró felhívja 
az ebtuajdonosok figyelmét arra, hogy kutyái 
kat jobban a háznál tartsák, mert a vadőrök 
fel vannak hatalmazva arra, hogv minden kó-
borló ebet a helyszínen e lpuh í t anak . 

VirtuskodÓK. Németh István és Németh 
Ferenc tömördi lakosok Pesz Istvánt és Pesz 
Máriái botokkal annyira megverték, h )gy raj-
tok 8 niipig gyógyuló tesíi sértést okoztak. A 
verekedőket feljelentetté* a kir. járásbíróságnál. 

Orgazdaság miatt fe l je lenték Lőrinc Jó-
zsef bozsoki lakost, mert Horváth Viktor bo-
z*oki lakostól egy mázsa búzát, melyet, az any-
jától ellopott, megvásárolt és saját céljaira el-
használ* . 

Ta lá l t targ>«s<. egv gvermeksapka, egv 
7*ák többféle tárgy tartalommal és egy kulcs. A 
jogos tulajdonos átveheti az államrendőrséget). 

Elveszett 2 6 - á n egy arany karperec. A be-
csületes megtaláló jutalom ellenében adja le a 
Vat-utas árvaházban. 

Egymillió koronát lopott el Bircsik Sándor 
Horváth Imre gyülevizi lakóstul ál kulcs segé 
lyével s midőn a határon át akart szökni, a 
kőszegi rendőrség megcsípte és át«d'a a lövői 
csendőrségnek a további nyomozás megejtése 
végett. 

Másfélmillió korona értékű hagymát loptak 
el Kovács Mihály kertész külsfikörüti kertjéből. 
A hagymát a főidből huzigálták ki. A nyomo-
zás folyamatban van. 

KŐSZEGI BÚTOR- és FAIPAR r.-t. 
KÓSZEÜ, KIRÁLY-UT 48. szám. 

Állandó raktár saját készítésű komplett háló, ebédlő, 
uriszoba és konyhabútorokból. — Kerti székek és 
asztalok, szönyegszovöszekek, niehkaptarok, niosó-
gepek és teknők, egyebb háztartási cikkek a leg-
jutanyosabb árakon. — Megrendelések az epület-
berendezési és butorszakmában a lehető leg-
gyorsabban e4sórendü kivitelben készíttetnek. — 

Megtekinthető vásárlási kényszer nélkül 
reggel 8 órától esti 7 órá ig . 

1 

^ FRT B Ü D A P E S T Kalvin-tér 1 szám 
ALAPÍTTATOTT IHWI BAN. 

Női és férfi ruhaszövetek. Női-, férfi- és gyermekfehérnemüek. 

Kizárólag első-

rendű minőség-

ben. a legelőnyö-

sebb arakon. — 

Vászon- és mosóáruk. 

m 
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Budapesti valuta-árfolyamok: 
Budapest 0.0069 50 

1 aranykorona 17.000 papírkorona. 

Font Sterling 842,000 K, Dollár 7M70 K 
Schw. frank 14.295 „ Francia fran«c 4165 „ 
I^ira 840S . Sokol 228S1— 
Dinár 953 , Lei 
100 oHztrák K 108 00 100 Márka 

H i v a t a l o s g a b o n a a r a k : dunántuli bu/.a 
387 000 - K. Rozs 315.000 K. Takamánvarna 
309 000 K. Sflrárpa K. Zab 335 000 K. 
Kukoric i 380.000 K. Korpa 235 000 K 

Kaptuk a következő sorokat : Tisztelt Szerkesztő 
Ur! A .üünser Zeitung" legutóbbi szamaban megjelent 
egy a s&rgyarat érintő cikk, amelyre válaszolni óhajtok, 
tisztelettel megkérem tehát, szíveskedjék b lapjában a 
következőket közzétenni : N«m tarlom helyenvalónak, 
hogy aki nem ért valamihez, az arról kritikát mondjon. 
Régi közmondás aki nem tud arabul, az ne beszeljen 
arabul. A cikkíró ur pedig nem tud arabul A sörárakra 
vonatkozólag csupán ennyit: próbáljon meg a cikkíró ur 
5<>0.0< 'J K-ás sörárpával, X 10 millió K-as komlóval, 
t)0 0C3 K-ás szénnel és a többi költséggel olcsóbb sört 
előállítani. Ha erre kepes, ugy azt hiszem — nemcsak 
a kőszegi, de bármely pesti nagv sörgyár megválasztja 
igazgatójának A cikki/ó ur megállapítja, hogy söreinknek 
hiányosságai vannak, többek között pld. nincsen eléggé 
aszokolva, vagyis éretlen söröket hozunk forgalomba 
Megnyugtathatom márciusban főzött sörök kerülnek el-
adásra. Mi pedig tudjuk, hogv azok m á r érett sörök, 
lia a cikkíró ur sort akar inni, akkor menjen el egy olyan 

1 vendéglőbe, ahol szakszerűen kezelik a sört es megfogja 
látni a csapolás után nem epen csak egy óráig élvez-
hető a sör. En már ittam az előző napon csapolt söröket, 
amelyekről dicsekvés nélkül állíthatom, hogy nagyon is 
jók voltak. A cikkíró ur tanácsot ad nekünk ártsunk 
erósebb sört. Sajnos gyártottunk. Tavalyi söreink 10 12 
fokos;ik voltak, az ideiek 12-14'/, fokosak A U'., fo-
kosat csak nagyon ritkán veszi valaki Kőszegen, mert 
valamivel drágább mint a másik l'edig ezek a sörök 
vannak olyan jók, ha nem jobbak — mint az osztrák 
sörök, amelyek átlag 12 fokosak — A cikkíró ur azt is 
írja, hogy a mi söreink nem versenyezhetnek a pesti és 
kanizsai sörökkel. \ Vidéki Sörfőzdék Egyesületében a 
vidéki sörgyárak vezetői elismerték, ho^y a vidéki sörök 
közül a kőszegi a legjobb. A pilseni sor ma is még a 
háború előtti foktartaJommal bir, mégis a sörivók nagy 

; resze többre becsüli, mint eny erösebb bécsi sört. Lát-
ható tehát, hogy nem a sör foktartalma és minősege a 
fontos, hanem a jó reklám. Tessék pld. Szombathelyen 
pesti sört írni, amely tenyleg elég gyakran nem a leg-
jobb, mégis majdnem mindenkinek többet ér, mint bár-
mely vidéki sör, mert az — pesti. - A kőszegi komló-
termelésre vonatkozólag csak azt akarom említeni, ha a 
cikkíró ur tudná, hogy a komló szeles vidékén nem ter-
melhető, akkor bizonyára nem ajánlaná a kőszegieknek 
a termelest. A magyar cca HO1 „-ban nem felel meg a 
sörgyártás igenyeinek. Ha a cikkíró ur kíváncsi, fáradjon 
el hozzám, en majd mutatok neki magyar komlót és 

1 megmutatom azt is, hogy mi a külömbseji a cseh és a 
magyar komló között. Szerkesztő ur szivessegét kö-
szönve vagyok tisztelettel Szelin^er Dezső sörgyári igazg. 

Halálra iteltek az amerikai gyilkos milliárdos 
fiuk«». Körülbelül 2 hónappal ez. lőtt két ame-

: riuai milliárdos fiu : K chard Loeb ón Nathan 
Leopold esupa kíváncsiságból meggyilkoltak egy 

1 k isebb fiút, hogy végignézhessék h iláltusáját. 
• A chikagói törvényszék napokon ít tartó izgal-
| m*t> tárgyalás ufán Ítéletet hozott ellenük és 
; elnre megfontolt szándékos emberölésben bün «s-

(nek mondva ki, halálra ítélte mindkettőjüket. 
A vádlottak felebbeztek az italét ellen. 

Titkosrendor mint vonntrabló A Chict^ói 
postaigazgatóság egyik felügyelőit, ki az ame-

; rik.ii titkosrendőrség egyik legügyesebb ügynö-
ke, rnult héten letartóztatták, mert az a gyanú 

i morált fel ellene, hogy részt vett a Chicagó— 
; St. Paul k.»zt történi vonatrablásban, ahol kb 
, egymillió doliárt raboltak el. 

3 premier: A párisi le íny, — Chirly. — 
Három a kislány, írásban és képekb m — 
201 kép, 8"> riport, — film : Három majo.n, mint 

I Chaplin, Mary Pickford, Valentino. Sport: John 
í Weissmüller, — képek. — Iíjrabmelléklet: Frou-
Frou, a teljes dtrab — a Színházi Életben, 
Ince Sándor népszerű hetilapjában. — Kapb itó 
készegen, Hónai Krigves hirlapárudájában. A-a 
800U korona. 

Sa já t gyártmányú gyapjú jumper 3 8 0 0 0 K, 
pastell zokni 650Q K, mu«sliri hnrisnya 8(X)0 K 
selyem nyakkendő 15 0 0 0 K. KILIl 'P kotottáru-
gyára Szombathely, Széli Kálmán utca 0. 

Kerekparlopas. HánzÜ Mihály cáki lakós 
kei ék párját ismeretlen tettes még ju'ius hónnp 
ban elemelte a Hiritz féle vendéglő folyosó-
jából. 

Anyakönyvi kivonat az elmúlt hetröl. Szü-
l e t é s e - : Markovit* György—Tompeck Anna: 
Teréz r. k., Preisz János—Kohl Paula: János 
r. k., Horváth Imre—Koczor Maria: István r. k., 
Baumgartner József—Hitter Amália: Anna ág., 
ev., Göndöcs D^zső—Szabó Anna: Lajos r. k., 
Htiuer Antal— Krötzl Anna: Anna r. k. I Iá 
/ a s s á g : Szalay Józsel—Sc-hatzl Erzsébet. — ; 

H a l á l o z á s o k : özv. Wentzl Jáuosnó 71 éves,' 
agyszélhüués. Schatzl János 8 napos, rángó-) 

| görcs, Siampf Gyula 22 éves, hasihagymáz, i 
Hingbofer Karolin 74 éves, tüdőlob. 

Külföldi hirek. A spanyol király ebéden 
látta vendégül Ledoho;szki atyát, a jezsuiták 
generá'isál. — Románia. A i'ügarasuiegyei Po 
rombákon elkergettók a plébánost otthonából, 
hogy a mindössze bOU lelket számláló görög-
keleti egyh \z lelkésze beköltözhessen. — Cseh -
szlovákia A nyitrai püspök palotája leégett. A 
cseh szocialisták legutóbb erős támadást intéz 
tek a pr;\gni nuncius ellen. — Oluszország. A 
bolognoi templomban nem engedik be azon nő-
kut, a^ik túlságosán kiválóit blúzt vagy kurta 
szoknyát viselnek. — Amerika. Dr. Hurne ame 
rikai tudós állítja, hogy hivatalos kimutatások 
alapján ma a világon 557 millió keresztyén, 250 
millió k.nai konfuciánus, 230 millió mohamedán, 
217 millió indiai brahmauista és 137 millió budh 
ista ember él. Vannak azonkívül méLr más val-
lanak is, a legkisebb e £oroasztertől nevezett 
perss vallás, melyet, esak 100 ezer ember kóvet. 
— Az ametikai Hoston városának nyolc eszten 

. deig volt vidám Figarója Jimmie Guaz »pué, ki 
ezelatt az idő alatt szorgalmas m lanuit t a jo-
got. Állandóan birák it és ügyvédeket borotvált, 
kik buzdították a tanulásra. A borbélylegény 
egyik vizsgáját a másik után tette le, most vet-
ték fel a buáloui ügyvédi kamaraba. — A/. 
Egyesült Államokban a morfium és kokain-
szenvedólynek 150 ezer áldozata van. — Ber-
linben sluccversenyt rendezne% a urünewaldi 
loversenytéren. — A bécsi Lombard Banknas 
a passzívája 000 inilliáid — Egy négyéves 
francia fiút összerágott egy hatalmas p itkány. 
Mikcr a szülei haza menti k, alig tudláK az ocs 

1 rrány állatot elkergetni. A gyermek haldokolt, 
mikor a kórhá .ba vitték. — Németország áttér 
az arinyvalutára. 

Altesse superbj cigarettahüvely kapható a 
' Hangya mind a négy üzletében. 

Egy f ranc ia néger katonat fogtax el t csen-
dőrök a sopronmegyei Lövő határában. Elmondta, 
hogy a megszálló csapotokból lépeti meg a 
Kuhr vidéki")!, mert a francia altisztek nagyon 
durván bantuk a szines katonákkal. A néger 

j katonaszökevényt előbb a csenregi főbíróhoz, 
I onnan pedig Győrbe szállitott&<<, ahol a katona j 
szökevények nyilvántartója vau. Sorsa felett 
megindultak a diplomáciai tárgyalások. Való ' 
szinüleg ki fogják adni Franciaországnak, mert! 
a trianoni béke>zerződt\s értelmében a legyőzött 

í államok a katonas/Ol- ' 'nyeket kötelesek ki-
szolgaltától az antantnak. 

Porzol vetőmag pácolá*áboz Chinoin nö i 
vényvódelmi szer kapható a Hangyában. 
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Intézeti matracok 

készen kaphatok 
GO 

OO 

P n l l ^ l z M f l / C Q kárpitos es díszítő 
1 U l l d l V • I V l l l Y o a Köszeo. belváros (a Mulató mellett) 

Készit: angol uriszoba, Bergéres-ífarni-
turákat, börböl vagy gobelinszövetből. OLCSÓ Á R A K ! 

Kőszeg, belváros (a Mulató mellett) 
Elvállal minden a szakmájába vágó mun-
kák javítását házon kívül és vidéken is. 

o * 

N P O R T 
S o p r o n i F A C — K ő s z e g i . S E 4 : 0 (0:0) . 

Mult vasárnap, pályaavató-ünnep keretében, folyt 
le a fenti kct csapat közti bajnoki mérkőzés, melyet az 
állóképesebb SFAC nyert meg a fenti gólarányban, bár 
ellenfele, a négy tartalékkal szereplő KSE sokkal jobb 
volt a mezönvben, de csatárai a kapu elótt tehetetlenek-
nek bizonyultak. A kezdő rúgást Sopron város polgár-
mestere Thurncr Mihály tette, mely után kezdődött csak 
a bajnoki mérkőzés. A gólok a második félidőben estek, 
mikor a KSE iíjusagi tartalékjai már nem bírták az ira-
mot, de a vereség dacára is lelkesen ünnepelte a közön-
ség a kőszegi fiukat fair és szép játékukért. A KSE-ben 
jók voltak Spindlbauer, l'ojdesz I., Blazovich és a halfsor, 
ellenben a felforgatott csatársor nem felelt meg. A sop-
roniaknál a hátvédpar é l a balszélsó volt jó. Payer biró 
(Győr láthatólag nyomta a kőszegi csapatot teves Ítéle-
teivel s különösen az uj offszájd-szabálvok kezeleseben 
volt bizonytalan. 

Szombathelyi SE I b.-Kőszetr» SE 11 8 : 0 ^4:0 

A KSE II. csapata mult vasarnap tartotta bemutató-
mérkőzését a SzSE I b csapataval, melyben a kőszegiek 
súlyos vereseget szenvedtek. Az SzSE ifjai szép es tet-
szetős játékot mutattak és minden megerőltetés nélkül 
lőttek nyolc „dugót" Ami a KSE második csapatát illeti, 
hát nagyon is meglátszott rajtuk, hogy „érdekből" lettek 
így felállítva. Tudomásunk szerint az egyletnek több és 
j jbh ifjúsági és katonajátékos állna rendelkezésére, vájjon 
ezeket miért mellőzték ? Vagy talán mar nem is a tudás 
számit? Mert hat amint a vasárnapi mérkőzésen láttuk 
a csapatban Fröhlich, Kern, Kollmann, Riegler II . Szabó 
és Pöltl „tudott" játszani, azonban a csapat többi tagja 
ne a footballtérre járjon játszani, mert ott bizony csak 
a humor tárgyává teszik magukat. A mérkőzést Stalcer 
bíró (SzSE) vezette. 

D A C H u n g á r i a ( G y ö r ) — K ő s z e g i SE (bajnoki.) 

Ma délután 4 órai kezdettel játszik ismét nálunk 
Győrnek egyik legszimpatikusabb csapata a DAC-Mun-
garia, de most bajnoki mérkőzést a KSE ellen Még 
élénk emlékezetünkben van a DAC húsvéthétfői vendég-
szereplése. mely mérkőzés az idei evad legtairabbja es 
legszebbike volt. Azóta sokat fejlődtek a győri fiuk és 
sportközonsegunknek valószínűleg kellemes szórakozást 
nyújtanak a ma délutáni mérkőzésen. Egyben ezzel a 
mérkőzéssel nyitja meg itthon a KSE az őszi szezont, 
melyben már mint I. osztályú csapat küzd a bajnokságért. 
— D. u órai kezdettel a KSE II. játszik előmerkó-
zest az újonnan alakúit Szigeti SE-vel 

Felkérem Kőszeg város jószivü 
háztulajdonosait, lenne szivas valaki 

egy szobás es konyhás helyiseget 
az iskolaév tartamára felajánlani 
három gyermekem és anyósom részére. 
AjánlHtokat kérem e lap kiadóhiva-
talában leadni. ' K ISS ISTVÁN 

városi erdöőr, Stájerhaznk 

Egy tanonc és egy 
tanulóleány 

(cipőtűzéshez) felvétetik 
Gabos Géza 

cipöfelsőrészkészitönél Kőszeg. Intézet-utea 14. 

Földi szedermagot 
(feketeszeder) nyers gyümö lcsbő l veszünk 

minden mennyiségben 1 kgr. 3000 K. 

Kőszegi Fenyőmagpergetőgyár. 

Házeladás. 
Az Intézet-utcai 6. sz, földszintes ház nálam eladó. 

Dr. Szov ják , ügyvéd. 

4 polgárit végzett árva leány 
ujAnlkozik 4—5 éves gyér 
mek mellé vagy magányos 
házaspárhoz, hol család 
tagnak tekintenék, helyben. 
— Citn a kiadóhivatalban. 

^ K á i i t ^ - b é r b e a i l á ^ 
Kg;y ügyfelem megbízásából szeptember 

7-én d. e. 7,11 órakor irodámban önkéntes 
árverésen bérbeadok 

egy szántó t a k l a s t r o m i e r d ő c s u c s n á l 
1658 [ > ö l , 

egy szántó t a S z v e t i c s k e r t m e l l e t t 1477 
• - ö l k i t e r j e d é s b e n . 

A bérb't tartama 6 év. A feltételek iro-
dámban meg'.udhatók. 

Dr . S z o v j á k , ü g y v é d . 

Mitől olyan zamatos a kávéja, Édesem ? 

Egyszerű , csak UHU-kávéval van főzve. 

Szántóeladás. 
Nálam egy azonnal birtokba vehető 1025 

• - ö l kiterjedésű 

szántó a Hosszugubahegyen 
szabad kézből eladó. 

Dr. Szovják, ügyvéd. 

E r t e » i t é s ! 
Ti*zteMtel értesítem a n. é. közönségét, 

boey szeptember hó 1-ével a Kajtiis-utc* 1 
szám alatt Ibvő 

kifőzdémet 
ujb^l m^gnyitoTi és ugv ebédre mint vacsorára 
mérsékelt napi áron elsőrendű házi kosztot adok 
ottétkezőknek és házon kiviil is. Tisztelettel 

özv. Molnár Viktorné. 

Egy asztali tűzhelyet 
elcserélnék egy vaskályháért. — Ugyanott egy 

szalon-garnitura 
(diván és 4 fotel) eladó. Cim a Hadóhivatalban. 

C i p é s z i e ^ é d 
azonnali felvételre jelentkezhetik. 

Kálmán István cipeszmester, Chernel-utca 12, 

Gyümölcsös-eladás 
Gergelyffy testvet ek tu la jdonát képező Kalch-

grabeni gyümölcsöst a ta j ta levő lusztház-

zal augusztus hó 31-én d. e. 11 órakor 

önkéntes maganarverésen i rodamban ela-

dom. A feltételek i rodamban megtudhatók . 

Dr. Stúr Lajos ügyvéd. 

• Szántó-eladás. 
Fo lyó évi szeptember hó 8-án délelőtt 11 

órakor 2 hold szántóföld önkéntes magán-

árverésen irodamban e l a d a t i k . D r . S t ú r L a j o s 

AHegyalja-u. 19jasz.ház 
és kertnek osztatlan fele-

A f önkéntes magánárverésen f. évi 
I C 3 Z . C I szeptember 7-én d. e U órakor 
i r odámban eladom. 

Dr. Stúr Lajos ügyvéd. 

Uj TIPUSU B E N Z I N M O T O R O S 

k ö r t ü v é s m%t* I 

elvállalok bármily mennyísegü tűzifa fel-
f ű r é s z e l é s t 
házaknál. Óriási teljesítőképesség olcsó ár! 

WIEOEMANN FERENC hK °LÓ 

Köszönetnyilvánítás. 

Mindazoknak, kik szeretett feleségem, édes-
anyánk, ill. nagyanya és rokonunk 

Pertorini Rezsöné 
Scklenár Auguszta 

elhunyta alkalmával jóleső részvetnket nyilvá-
nították. valamint az utolso útjára elkísérték, 
úgyszintén a koszorú- és virágadományokort 
ezúton mond hálás köszönetet 

Kőszeg, 1924. augusztus 25-én 

a g y á s z o l ó csa lád és rokonság 

C ^ l í ^ á k (úgynevezett c s i g a b i g á k ) 
gyűjtésével foglalkozók szép 

mellékkeresetre tehetnek szert. Előleget és 
útmutatást küldök Bpest IT.,ReáJtanoda*u.II. Szabosxl&i. 

ZSOLDOS TANIMTEZET 
a legjobban készít elő magánvizsgákra . 

Budapest, VII. kerület Dohány-utca 84. szára 
Telefon Jóxaef ÍU—tl. 

ALGEBRA és GEOMETR IA 
• középiskolák teljes tananyaga, egyszerű nyel-
vezettel, bő magyarázatokkal megrendelhető. 

ÖSSZEFOGLALÓ TANKÖNYV 
a középiskola négy alsó osztályának tananya-

ga két kötetben mngrendalhetö. 

L j ] l < » k t r o B i o N k o p 
J a „Mula tó" nagytermében 

i<lö « k*rt l i* lyi*éffben 

Műsor: Ma vasárnap, aug. Sl-én 

A halálvitorlás 
Regényes történet 7 felvonasban. A főszerepben 

Sandra Milowanoff és BIMBULA. 

k l a d o k £ s « F 1 
B Ú T O R T : (MAJLÁTH ANDRÁSNÉ) } 

szekrényeket, asztalokat, székeket, 7 
ágyakat konyhaberendezéseket, háló-

szoba- es ebédlőberendezeseket, min-
denemü bútorokat a legmagasabb áron. 

R U H A N E M Ú E K E T : 

férfiöltönyöké* "'sóruhákat, férfi- és 
női fehérnemüeket, szoknyákat blúzo-

kat, nCi babátokat, cipőket, kalapokat, 
szőnyegeket, ágynemüeket és paplanokat. 

Mindennemű konyhai- ét díszedényeket, álvAnyokat vasiak 

Nyomatott Rónai Frigyes könyvnyomdájában Kőszegen. 

•f' ^ÉÖHI 
} 

* 

4 
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