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A Borgiák tanítványa. 
Harminc évig, imponáló szívóssággal meg-

rivott propaganda után sikerült nemzetiségeink-
nek a művelt nyugatot telekürtölni azzal, hogy 
Magyarország elnyomja őket és csak az a rabiga, 
amely alatt nyögnek tudja fenntartani a magyar 
impériumot. A monarchia szétomlása után, mikor 
tehetetlenségünkben szabadon intrikálhattak elle-
nünk, európai közvéleményt tudtak csinálni amel-
lett, hogy a nemzetiségek elnyomása sem törté-
nelmi, sem ethikai, legkevésbé pedig statisztikai 
adatok szempontjából nem tűrheti tovább, — 
erre lefaragták ezeréves országunk kétharmadát. 
A kisebbségekké degradált magyarság szenve-
dései csak a genfi konferencia tanácskozásain 
keresztül lesznek enyhíthetők, ha évek szívós 
munkájával sikerül megválloztatnunk Európa ma-
gyarellenes közhangulatát. Gróf Bethlen István 
nekiment annak az animozitásnak, amely mint 
dermesztő északi szél, vesz körül minket, szívós-
ságával es ékesszólásával már olyan meghallgat-
tatásra talált, amelytől csak egy lépés a megértés. 
Most is kint van, hogy szószólója legyen a ma-
gyar kisebbségek erdekeinek és hogy tompítsa 
annak a propagandának hatását, amely a törté-
nelmi Magyarországot csonka országgá tette. 

Ebben a történelmi hangulatban, amikor a 
magyarság fohászszerüen kívánja azt, hogy a 
miniszterelnök útját siker koronázza, brutális 
dissonanciával vágott bele gróf Andrássy Gyula 
egyik reggeli lapban tett nyilatkozata, amelyben 
a titkos választójog elleni régebbi állásfoglalását 
a nemzetiségi kérdéssel indokolja. Nem kell tehát 
Bratianunak. Pasicsnak meg Benesnek hosszas 
okfejtésekkel megdöntenie a miniszterelnök cáfo-
latait, csak fel kell mutatnia Adrás^ynak, a volt 
belügyminiszternek és a régi magyar politikai élet 
e vezéralakjának nyilatkozatát és látszatra bizo-
nyítsák azt a hazug állításukat, mintha annak-
idején Magyarország a politikai fifika fegyvereivel 
akarta letörni a nemzetiségek érvényesülését. 

Ha egy tapasztalatlan ifjonc, vagy egy fon-
toskodó ujságirócska követ el ilyen ügyetlenséget, 

Ifj. Jurisits Miklós terrorja 
Kőszeg város polgárai ellen. 

(Eddig nem közlött adatok nyomán.) 

Sonzer András susztert a városi torony 
alatt, mely különben ő Felségének szabad helye 
(Frenveg) annyira megveretett, hogy néhány hé 
tig ágybanfekvő beteg lett és e^ész életére 
nyomorék azért, mivel Jurisits Miklós néhány 
pár cipőért küldött és Sorger András műhelyét 
azonnal el nem hagyhatta. 

Csődület vala, mivel puskaporszag terjedt 
el és az emberek attól tartottak, hogy valahol 
tűzvész van. Ekkor Jurisits maga a városkapu 
alatt azt mondotta, nemsokára a városbirót és 
más polgárokat myszállany (igy irva) fogja. My-
szállany alatt értendő lemészárolni. Tribolt Já-
nos háza előtt pedig azt mondotta, hogy nagy-
bá'yja öreg Jurisits Miklós a török ostrom alatt 
a kőszegiekkel életét koekáztatta, nem volt 
okos (fromm), hogy ily nagy veszedelemben itt 
maradt. 

Megtiltotta Jurisits Miklós Waysz János 
polgárnak, ki a városbirót és az egész tanácsot 
megsértette, hogy ezeknek engedelmeskedjék. 
Waysz aszerint is cselekedett. 

A város Zyryfokh Ambrus öreg városi ta-
nácsost Szombathelyre küldvén, hogy a szokat-
lan uj vám miatt Jurisits Miklós ellen panasz-

hát az lehet esetleg kellemeilei incidens, de vég-
eredményben mint súlytalan nyilatkozat, kivéd-
hető botlás. De, hogy egy „tapasztalt" politikus, 
aki nemcsak belügyminiszter, de külügyminiszter 
is volt és kétségtelenül ismeri azokat az inpon-
derábiliákat, amelyektől a miniszterelnök genfi 
utjának politikai sikere függ. ily alattomosan vágja 
tőrét az ország érdekébe, ami y hihetetlen, époly 
elitélendő. Nem elitélendő, hanem rettenetes abbe-
rációja a léleknek, amelynek fontosabb az, hogy 
politikai ellenfelének gáncsot vessen, mint három 
millió magyar könnyeinek, kínjainak enyhítése. 

Gróf Andrássy Gyula csakugyan elhibázta 
a kort, melyben él és ezért nem tudott soha 
semmi politikai sikert felmutatni. Neki a Borgiák 
korában kellett volna élnie. Ebben a korban még 
az volt a jelszó, jobban gyűlölni ellenségeinket, 
mint szeretni hazánkat. Ez az oka annak, hogy 
politikai szereplése elejétől v ígig anachronizmus. 

Jókai Mór 
1825 1925. 

Február 18-án lesz 100 esztendeje annak, 
hogy Jókai Mór, a magyar elbeszélő költészet 
legnagyobb alakja Komáromban napvilágot látott. 

Nehéz időben, puskaporos légkörrel bevont 
égbolt alatt nevelkedett. Egész Európa forrott s 
csak az alkalomra várt, hog* kirobbanva, lángra 
lobbantsa és végleg elpusztítsa az abszolutizmus 
halálra érett korát. 

Magyarország nehéz, gondterhes időket él, 
mint mindig. Jókai ezek hatása alatt, a lelkében 
élő páratlan idealizmustól vezéreltetve, szivvel-
lélekkel hazájának felvirágoztatásán, naggyá, ha-
talmassá tételén dolgozik. 

Kortársai Petőfi és Vasvárival megcsinálják 
a 48-as március 15-iki vértelen forradalmat. Fel-
szabadítják a néplélek fokmérőjet: a sajtót. Már 
már ugy tetszik, mintha a szentesitett márciusi 
törvények egy békés korszakot, megértő lelkeket 
teremtettek volna, amikor kitör a szabadságharc . . . 
Utána a bukás, siralom, Arad, Kufstein . . . 

Vége, vége mindennek zokogja az ország. 

kodjék, az őtet s/o.nb »thelyi idegenek előtt szi-
dalmazta, kabátját letépte és a toronyba elzá-
ratta. Inkhoffer és Gásp ir István kezessége el 
lenébeu ugyan a toronyból kiszabadult, de utóbb 
a nyilvános piacon ismét elfogatta és 10 napon 
át fogva tartotta és c.sak akkor bocsátotta sza 
badon, midőn Jurisits Miklóst meukövette. 

1570 évi október hó 28 án Jurisits Miklós 
lelkipásztorunknak burát (K) forint értékben a 
várba vitte. Mi ugyan Károly főherceg a mi 
kegyelmes urunkhoz fordultunk, ki a bornak 
visszaadását meg is parancsolta, d j Jurisits a 
parancsnak nem tett eleget. 

1570. október hó 31-én Jurisits euy tisz-
tességes öreg polgárnőnek özv. 1) uehrier Mar 
gitnak pincéjéből két hordó bort szállíttatott el 
a várába azon ürügy alatt, hogy az özvegyasz-
szony a dézsáin fizetés alól elvonta. 

Ugyancsak özv. Szabó Oergelynétől is el-
szállíttatott 3 hordó bort ós padig annak távol-
létében. 

1570. december hó 6-án Jurisits Miklós 
50 loras emberrel megjelent a város kapuja 
előtt és kijelentette, hogy ő mindnyájunkat tes 
testől, jószágostól (mit Leib und Out) megvá 
sárolt, és h i az összes ördögök is megjelennek, 
nem fogják tudni birtoklásunkat megakadályozni, 
azután azzal fenyegetett, hogy leülteti fejünket. 

Az évi december hó 14-én Fink János 
városi polgár tűzifát vásárolván, munkásaival a 

E g / M uAxn ára 9000 korona. 

Legjobbjaink bitón, börtönben. Legnagyobbunk 
külföldön. Jókai nem osztozik a kesergésben. Bár 
neki is bőven jut a szekatúrából, nem csügged. 
Gyermekien naiv, bűbájosán édes lelke mélyen 
rejtett kincseit kezdi kiönteni. Egész keleti fajunk 
mesemondás, 1000 esztendős lénye lakozik őbenne. 

Mesél. Meséi vigasztalók, i^az?k. Tirit . 
Megtanít bennük minket nemcsak a bizalomra, 
hanem elvisz az ő gyönyörű, isteni világába: az 
eszmények, ideálok hónába. 

"Ebben nagy Ő. Ebben találom meg titkát 
annak, hogy Jó<ait, a nagy regélőt, fokról-fokra 
mind több és töb£ ember ! öve*i. Megy itária, 
mert szomjúhozza öt. Vágyik az 6 salaktól men-
tes, tiszta idealizmussal telt birodalmába, ?uol 
megtalálja az igazi férfit, a szeplőtelen nőt, a 
maga nemes mivoltában lévő áldozatkész hazafit. 

E nehéz órákban mentőangyala n>-mze.ének, 
akiben mindenki hisz, kit szívesen köveinek. De 
követik 67 után is. Olvasóinak tábora a palotától 
a kunyhóig, ifjútól az aggig terjed. Tanítása gya-
korlati hatású, a nemzet telve van ideá'.ökkal, 
eszményeket megvalósító férfiakkal. Tudju.i, hogy 
ez a kor előbbre vitt bennünket kulturailag az 
el >bbi századoknál. S ebben nagy, igen nagy 
része volt a nagy mesemondónak. 

Soká haladt a nemzet Jókai idealizmusában. 
De jöttek, betolakodtak a mondva csinált nagyok, 
alcik nem annyira gondolataik mélységével, mint 
reklámdobjaik hangosságával ledöntötték, pocsék-
ká tették Jókai teremtette idealizmus korái. . . 

Mentől inkább távolodtunk a nagy írótól, 
minél inkább fogyott olvasóinak tábora, a n n á l 

mélyebben sülyedtünk, vesztünk mi is. 
Jókai egy Nagy-Magyarország mesemondója 

volt, akihez hűtlenek lettünk, de hűtlenségünkért 
a Csonkamagyarországgal lakoltunk. 

Jókai egy kultúrfölénnyel biró, európai tekin-
téllyel rendelkező ország lelkei felett uralkodott 
s ma, 100 éves születése napja fordnlój'n egy 
megrongyolt, csonkává züllesztett, az enteníe ál1*! 
béklyóba vert és az utódállamok hollóvijogás.aól 
hangos nyomorgó ország léikéitől kapja na^'s*-
gának, halhatatlanságának kegyeletét . . . 

fát megtekinteni m»mt, útközben Jurisitsnak 
szolgái u tán i lovagoltak és őtet utolérve „si-
dalma/.ták és d y sulvo<*an megsebesítették, h'o v 
néhány napon át élet ha ál köpött lebeget. lovat 
s puskáját pedig a várba vitték, hol még mcet 
is ott van. 

Arra is vot«m<>dett Jurisits, hogy a mi 
erdőnknek használatától, melyet emberemléke-
zet óta háborítatlanul birtunk és hasznákúrk 
megerősített kiváltságlevelünk értelmében es 
eddi? sem a mindenkori jelzálogtuliijd moss i i 

sem a szomszédokkal civódisutik nem v jlt,--— 

: eltiltott, és több városi polgárt, h i az erdőbe 
t járt, m«gzálogolt. 

Polgáraink a vám miatt mennyire zaklat-
hatnak, az kitűnik azon számos pinasz bead-
ványból, melyeket a városi tanács a kam irá ioz 
intézett. 

A városi tanács, miután a városon ós a 
városi polgárságon ejtett sérelmeket röviden be-
jelentette, a beadványnak végén mo idj hogy 
sok türelmet, engedelmességet, ker. 3ztényi sze-
retetet, egyetértést és barátságot tanúsított, csak-
hogy Jurisitsmk ne legyen ürügye panaszra. 
A városi tanács keresztény szivét ós bégére 
hajlandóságát most is igazolja, hogy a tévedé-
seknek kiküszöbölésére kiküldendő bizottságoz 
hozzájárul. Kiköti azonban, hegy tartozzék Ju-
risits az 151)8. óvben létrejött egyezségnek min-
den pontját betartani és különösen a városnak 



Kőszeg és Vidéke. 
1925. február 15. 

. . . M> a megalázottak, a rongyosak, a 
nyomorultak csak félve borulunk le szent arcod 
előtt, me'lyel nekünk az egész világ előtt dicső-
sé^et, hirt arattál, tngedd meg, hogy a mai szent 
napon eled járulva, a megtiport, de előttünk annál 
becsesebb zászlót hálánk, szeretetünk, csodála-
tunk jeléül meghajtva, fogadást tegyünk. Foga-
dásunk egy kétségbeesett nemzet fogadása lesz, 
amelyet megtartani minden magyarnak köteles-
sége. Fogadjuk, hogy kiábrándulva ámitóink anti-
krisztusi igeitől, ismét a Te eszményi világod 
vezérel bennünket, mely elvezet az igaz férfi, 
szeplőtelen nő, áldozatkész hazafi megismerésére, 
mely ideálokkal vértezve, magunk is azokká válva, 
felvesszük a harcot nemcsak a vijjogó utódálla-
mok torzszülö.tével, az entente fojtogató barát-
ságával. de magával a pokollal és annak minden 
ördögével is. 

S igy a Te szellemed által vezérelve, vilá-
gító fáklyakent eszméidet allitva, megteremtjük 
az. a nagy, hatalmas, a Kárpátoktól az Adriáig 
terjedő Jsten kalapja mellé tűzött bokrétát", 
melyről Te oly sokat, oly szépet, oly igazat irtál: 
az integer Magyarországot. Jsten minket ugy 
segéljen. Amen." Lórán t Gyu la 

H I R D E T M É N Y E K , 
1330— 1925. 87. Közhirró teszem, hogy f, 

évi február bó 16 án, hétfőn d. e. 10 crai kez-
dettel kulcr.léle faanyagokra: hasáb, dorong, 
tii«kclaés ágrakásofcra nyilvános szóbeli árverést 
tir'Ott. Az árverés lielyp a lövölde mellett a 
cstprtgi úttól jobbra és balra fekvő legeiő terület. 

1073—1925 sz. Felhívom mindazon kőszegi 
iaküsokut, kiknek gondviselése alatt tanköteles 
felkelnem;; gyermek áll, hogy ezen körülményt 
f. hó 25 lg Varoshaza 11. szobájában jelentsék. 

1390—1925. sz. Felhívom az összes hadi-
rokkantuk, özvegyek és árvákat, hogy 1925. 
január havi jaradékaik átvétele végett február 
17. és 18 án a városi pénztárban jelenjenek meg. 

ad. 10b9—1925. sz. Felhívom az érdekeltek 
ügyeimet arra, hegy a m. kir. Foldmivelésugyi 
Minisztérium minden birtokos kötelességévé tetlo 
» hernyó, vérletu, almamoiy, gyuuiöicspenesz, 
varasodás és a bubasznva ellent vedekezóst és 
az összes hatóságokat a legszigorúbb ellenőr-
ző re utasította. Aki a hatóság figyelmeztetése 
ducara elmuiusztja a uiigfelelő vedekezést, ki-
hágást követ el, mely 500,000 koronáig terjedő 
penzbunlelessel büntetendő. 

A helybeli polgári fiúiskola február 18 án , 

szerdát) délelőtt 10 órukor az intézet zeneter-
mében halh -tatlan regényírónk, Jókai Mór év 
százados születésnapja alkalmabúi hazafias em-
lékünnepélyt rendez és erre a város közönségét 
ezúton tisztelettel meghivja. Műsora a követ-
kező: 1. Hiszek egy Istenben, énekli az iskola 
énekkara. 2. Alkalmi beszéd, mondja Taucher 
Gusztáv tanár. 3 Mondj mesét, J óka i ! — ifj. 
Wlassich Gyulától, szavalja Müller Jenő IV. o.t. 
4. Irredenta dal, énekli a kar. 5. Régi dal régi 
dicsőségről, Jókaitól, előadja Hangéi András 
IV. o. t. 6. Magyar népdalok, énekli a kar. 7. 
De én azért még most is szeretlek, Jókai Mór-
tól, szavalja Grigely Nándor I I I . o. t. 8. Him-
nusz, előadja a knr. — Belépődíj nincs, de ön-
kéntes adományokat a Jókai-emlékmű javára 
köszönettel fogad az igazgatóság. 

Uj reszvenytarsasag alakult Keszegen, mely-
nek célja Kőszeg és vidékének fakitermelését 
és értékesítését előmozdítani. A cég neve: Fa-
termelő és kereskedelmi részvénytársaság. Ala-
pitói Czeke (iu^ztáv kormány főtanácsos, Vargha 
Bálint és Franki Ferenc. A részvénytársaság 
már megalakult és üzemét március elsején meg-
kezdi a vasút melletti telepén. 

Lingauer Albin közbenjarasa Szombathely es 
Kőszeg kedvezőbb vasúti forgalmaert. L ingauer 

Albin nemzetgyűlési képviselő a héten Wu l k ó 
Lajos kereskedelmi miniszter elé terjesztette a 
.vőszegiek panaszait a kőszegi vasút kedvezőt-
len menetrendje miatt, továbbá a Szombathelyi 
Kereskedők Társulatának azt az óhajtását, hogy 
Szombathely olyan gyorsvonati menetrendet 
kapjon, amely lehetővé teszi, hogy a szombat-
helyi kereskedők egy nap alatt szállodai költ-
ség nélkül megfordulhassanak Budapestről. A 
kereskedelmi miniszter megígérte, hogy ez 
irányban megkeresést intéz a MÁV. igazgató-
ságához és utasítani fogja azt, hogy a menet-
rend összeállítása előtt hívjak meg Vargha Gá-
bor dr. és Lingauer Albin nemzetgyűlési kép-
viselőket, hogy ezeknek módjukban legyen a 
vasmegyei érdekeltségek kívánságait előter. 
jeszteni. 

Steffner Walfer gazdasági felügyelő a gyü-
mölcstermelésről, a gyümölcsfák ellenségei, azok 
irtásáról igen érdekes előadást tartott mult va-
sárnap a városháza tanácstermében. Értekezve 
azok mi módou való irtásáról, a gyümölcs érté-
kének fokozása, egészséges gyümölcsnek a piacra 
való hozataláról, a kőszegi gyümölcs régi jó 
nevének fenntartására hivta fel a nagyszámú 
jelenlevők figj elmét. Bemutatva képen a kár-
tékony rovarok, a penész és mohaképzés karos 
hatását. A permetezést a különféle anyagokkal 
melegen ajánlva. A jelenlévők élvezettel hall-
gattak a szakszerű előadást, köszönettel véve a 
különféle útbaigazításokat. — Ugyancsak ilyen 
előadás volt pénteken a kőszegi járás falvai 
részére, melyhez az érdekeltek meghivó utján 
lettek értesítve. A látogatottság azonban nagyon 
gyér volt. 

Mikor lesz a városi tisztújítás ? Mint mu l t 

számunkban is megírtuk, a minisztérium elren-
delte a városi tisztviselői állásoknak betöltését 
és most arról értesülünk, hogy az ügydarabot 
már le is küidötték és igy semmi akadálya sincs 
a tisztújítás napjának kitűzésére. A tisztújítás 
napját a vármegye alispánja állapítja meg és 
ugy halljuk, hogy a választás jövő szombaton, 
azaz 21-én lesz, mégpedig d. e. 10 órakor. U g y 
értesülünk még, hogy a minisztérium a városi 
számvevői állás betöltését egyeulőre nem en-
gedélyezte azon indokolással, hogy ezen állás 
a további létszámcsökkentés kapcsán esetleg 
megszüntetendő lehet. 

A kath. kulturestek jövő heti programmja: 
február 18-án Berzsenyi Fábián Pázmány Péter-
ről tart előadást. Február 22. ós 23-án lesz a 
cserkészek vidám farsaugi estje, fehér kabaréval. 

A Kőszegi Sportegylet ma, vasárnap d. e. 

fél 10 órakor tartja ezévi rendes közgyűlését a 
városháza tanácstermében, melyre az összes 
tagokat és érdeklődőket ezennel meghivja. 

A kőszegi ker. szoc. Munkásegylet dalardája 
felsegitésére ma, vasárnap este 8 órai kezdettel 
műsoros táncestélyt rendez a Mulató nagytér-
mében, melyre a mélyen tisztelt közönséget ez-
úton is meghivja. Belépődíj személyenkint 15 
ezer korona és a vigalmiadó. A zenét a kőszegi 
Z»nepártoló vonós zenekara szolgáltatja. 

% 

1428-1925. S7. A m. kir. P. M 1925. évi i 
19900 sz. rendelete alapján közhírré teszem, 
hogy az 1925 évre szóló általános kereseti adó, 
valamint HÍ 1925. évre szóló jövedelem és va-
gyonadó vallomások 1925. február 28-ig a vá-
rosi adóhivatalba beadarddk. A vallomások ki-
állítására vonatkozólag bővebb felvilágosítás a 
városi adóhivatalban nyerhető. A vallomá>ok 
ki lesznek kéxbHsitvi? mindazoknak, kik a fenti 
adókkal már 1924. évben is meg voltak adóz 
tatva, mig azok, kik ezen fenti adónemek bár 
melyikével az 1925. évben lesznek első izben 
mrgudóztatva a vallomásokat a városi adóhiva-
talban szerezhetik le. 

1222—1925. sz. Közhírré teszem, hogy az 
állam és a törvényhatóság által fenntartott köz 
utakra szánt f< danyag bzállitására vonatkozó 
ajánlatok nemcsak a községi elöljáróságoknál 
és jegyzőknél, hanem közvetlenül a szombat 
helyi államépitészeti hivatalnál is beadhatok. 

j a m b r l t s Lajos polcai meM»r. 

Ipartestületi közlemények. 
Az idei rendes évi közgyűlésen letárgya-

landó alapszabályok mcdositása tárgyában szer 
dán, f. ho 18 án este (> crakor tagértekezlet tar 
tátik az ipartestületben, mely értekezletre a 
testület összes tagjait meghívom. 

Dömötör OyuJa ipartestületi elnök. 

I f t 1 I f E R . 
Gyümölcsfavédelmi ügyben f. hó 21-én Kő-

szegre érkezik a győri Kamara növényvédelmi 
osztályvezetője Minn Uéza és a Chinom-gyár 
igazgatója dr. Friedl liusztav, hogy a még szűk 
séges teendőkről és egy permetezőanyaglerakat 
létesítése iránt az érdekeitekkel tárgyaljanak. 

Jókai ünnepely a gimnáziumban. A bencés 
reálgimnázium Jókai születésének 100. évfor-
dulóján, február 17-én délután 1 , 6 órakor ünne 
pélyt rendez az intézet disztermeben. Önkéntes 
adományokat hálásan fogadunk az országos 
Jókai emlék javára. 

Városi rendkívüli közgyűlés lesz jövő csü-
törtökön, a/.az e Ló 19-én d. u. 3 órakor, mely-
nek fontosabb tárgyai! a városi bizottságok ki 
egészitése, a jára&birósági palota teéeksztrző-
dese, mit az igazságügy miniszter jóváhagyott 
kisebb módosítassa!, a villamos egységár meg 
állapítása, a löldbiriokreformmai kapcsolatosan 
a házhelyek árának megáliapitasa es ezeken 
kivul tobb folyóugy szerepei meg a napirenden. 

ietében, tehát a legérzékenyebb ponton támadta 
meg. Nemis hallgatott, a városi tanács, hanem 
Dauchuer Pál városi nótárius által szerkesztett 
replikában nemcsak megcaiolta Jurisitsn ik iga 
zoló jelentésebeu foglalt állításait, hazugságait, 
hanem azokat hevesen visszautasította, sa-
ját vádpontjait pedig fenntartotta és valódisá-
gukat bebizonyítani késznek nyilatkozott. 

A városi tanács repiikajaban, melyet csak 
hosszadal másságánál fogva nem kozlok, már 
nem megegyezést kívánt, hanem védelmet és 
oltalmat kert Jurisits ellen, (igy emlitve min 
denutt) ki, mint egy helyen a nótárius az utó-
kor szamara feljegyezte, 1532. evben annyi ér-
demeket szerzett, Kőszeg varosnak tónkretéte 
lére törekszik es igenis a várost, kitetszik ez 
minden nyilatkozatából, magatartásából és cse-
lekedetéből, — Gunsdorf (Nagygencs) sorsára 
juttatni, hol, hiába tagadja, 30 ház áll pusztán 
(öde), melynek lakói elszéledtek másutt jobb 
otthont keresni, amint Kőszeg városnak egyik 
polgára Kollman János sem tűrte el Jurisits-
nak erőszakosságát, hanem Sopronba költözkö-
dött. Más polgárok rs itt akarják hagyni a 
várost. 

Kőszeg város és Jurisits Miklós között 
nem jött létre ujabbi megegyezés, miért? arról 
nem szól a krónika. 1572-ben azonban a kő-
szegi urodalmat máf mas jelzálog tulajdonos 
birta Schönaich Ferenc, kinek neve mo-tt elő-
ször kerül nyilvánosságra. Az osztrák kormáig 
ifjú Jurisits Miklóst felejtette-e vagy időköz-
ben meghalt e, arról szinte hallgat a krónika. 

Öreg Jurisits Miklósnak nevét nagyon 
elhomályosítja méltatlan unokaöccse ifj. Jurisits 
Miklós. V agy talán mint földesúr hasonlóan 
bánt el a kőszegi polgárokkal? Ki tudja? 

a . - j . 

1. fokú hatósági jugat és jurisdikciójat elismerni. 

A vai»M polgároknak jógáiról a telek 
könyvnek vezetese ne a jeizálogiulajdonost. 
hanem a várost illesse, a városi határozatok 
elleni fellebbezéseknek elintezcse pedig szinte 
a letrejott egy ezs»g éneimében történjek ; a vá-
ros erdejet zavarlaiauul használhassa; vámok-
é i a polgárság szabadalmaik értelmében ne 
zaklallasstk. Tartozzék végre Jurisits a város-
nak poigarar állal regi szokás szerint a városi 
pmceLe leadott bordezsmat, honnan ő azt mult 
evben varaba szalliUatta, ismét visszaszolgal-
ta'ni. Egyebekben rugaszkodik a varos jogai , 
szabadsaga-, szokasai- és kiváltságaihoz. 

Az osztrák kamara a 26 pontból álló és 
Junsi íb Miklósnak erőszakosságát ujabbi ada 
tokkai támogató feljelentést igazolásra magának 
a feljelentett felnek kiadván, Jurisits Miklós a 
terüere rot jogtalausagoknak es erőszakosko-
dásoknak tlkoveieset részben tagadja, részben 
pedig olyan színben állítja be, mintha azért I 
kenyszeruit volna erőszakkal fellépni, mivel a 
polgárságnál nagyon elterjedt a rendetlenség 
eb buuuel iLabler) megterheltek. Beadványának 
egyik helyen pláne rebeliióval vádolja a pol-
garokal, k i t nem akarnak engedelmeskedni a 
lelsubü hatóságnak, csakhogy erőszakoskodá-
sán es jogtalausagait szépítgesse és mintegy 
jogosultnak mondhassa eljárását, tetteit, oly 
polgaisuggal szemben, kik rakoncatlanok és 
uunnel megterheltek, mas szóval e hitvány 
l>oigaiok nem érdemelnek kíméletet, hanem 
Húg kell fékezni, szabadságuktól és kiváltsága-
idtól pedig megfosztani. 

Jurisits Miklósnak igazoló jelentése azon 

urt, mely közte és a város között tátongott, még 

jobban mélyítette, mivel a polgárságot becsű-
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A hosiemlek palyázatokrol irtunk már mult 
számunkban és most folytatjuk a beérkezett 
pályaművek leirását. Sikerült alkotása van 
Merkly Ferer.c szombath'lyi szobrász művész 
nek, aki pályaművét nemcsak fényképben, ha-
nem gipszbe öntve is bemutatja. Különösen 
sikerült a mű konstrukciója, me'v a szemlélőt 
eiső pillanatra leköti. Kedves n'-itija a páiya 
mondának a hadiözvegy és hadiárva, kik a 
szobor előtt szemlélik az elesett hősök neveit. 
A pályamű két oldelán régi magyar lovasalak 
van, hátul pedig Jurisich Miklós szobra dísze-
leg. A főalak a kifosztott, levetkőztetett Ma-
gyarországot ábrázolja. A gondolat szépen sike-
rült és batran elmondhatjuk, bog} a pályamű 
az elsők között íogial helyet. Rajki ísiván 
ugyancsak szombathelyi szobrászművész mun-
kája ugyancsak ur«ljn a helyzetet a polgármes-
teri szobában. Nagyméretű alakjai különösen a 
laikust kötik le első pillanatra. Feltétlenül jó 
a búcsúzó rekruta édesanyjá-v .1 és ugyancsak 
művészi kezekre vall a huboruba induló férj 
bncsuja feleségétől és kis gyermekétől, de Ma 
gyarurszág Vedasszonja külön állva az előbbi 
két mozzanattól, nem ad egységes koncepciót a 
műnek. I lybl József szobrászművéz kispesti 
lakós is jelentős munkával vesz reszt a pályá-
zaton. Főalakja a magyar zászlóval előretörő 
honvéd, kinek a zászlót segíti vinni l'atrona 
Hungaria és már előre odatartj i a honvédnak 
a babérkoszoiut. Visnyovszky Lajos budapesti 
szobiasz és ifj. Gyenessey László épitéáz két 
szoborművel is pályáznák. Feltétlen figyelmet 
es elismerést azonban csak az egyik munka 
érdemel, melynek főalakja a megsebesült hon-
véd, kinek kezéből a Patrona Hungaria átveszi 
a magyar zászlót és kebelére öleli a megsebe-
sült harcost, igazán szép munkákkal pályázik 
Yass Viktor budapesti szobrászművész, ki hat 
fényképfelvételt mutat be. melyek mindegyike 
elsőrendű aikotás és erőteljes kifejezője a meg 
örökítendő gondolatnak. Kulonos ':i egyik lovas 
szobros munkaja köti le az érdeklődőt. Kallós 
Ede budapestr szobrász munkája is dicséretet 
erdemei. Harcos fóaUikja igazán beszédes alko 
tás. Az említésre méltó többi pályázatról ieg 
közelebbi számunkban írunk. 

Betegszállító kocsit akar beszerezni Kőszeg 
városa, mire igazán nagy szükség van. A be 
szerzésre most alkalom kínálkozik, mert Buda-
pest székesfőváros betegszállító Kocsijait eladja, 
mivel a főváros gépkocsikat szerez be beteg-
szállításra. Városunk polgármesture mar érint-
kezésbe is lépett a székesfővárossal és való 
színű, hogy sikerül legalább egy betegszállító 
kocsit jutányos áron megszerezui. 

A barakklakok ellen sok a panasz, mert 

sem rendet, sem tisztaságot nem tartanak. A 
hatóság már ismételten kénytelen volt erélye 
seob rendszabályhoz nyúlni. Így legutóbb a 
villamosvilágitás körül voltak zavarok a barak-
kokban, ami azonban már részben megoldást 
nyert. Most ujabban a lakók a szemetet szór-
jak szerteszét, ami a közegészségügyre és első 
sorban a barakk lakók egészségére káros, azért 
a polgármester 3 szemétgödröt ásatott a barakk 
területén, mely gödrökben lesz összegyüjtendő 
a szemét. 

A helybeli kath. Legényegylet február h ó 

21 én, szombat este 8 órakor és 22 én, vasár-
nap délután 4 és este pontosan Vj8 órakor 
hozza színre Tima József reáliskolai tanárnak 
Budán, Győrött, Pécsett, Miskolcon és még 
tobb vidéki városban nagy sikerrel előadott 
„Tótb Pálék jegy kendője" c. 3 felvonásos nép-
színművét. — A vasárnapi eluudas után tartja 
az egyesület szokásos farsangi bálját, a hely 
beli vonós zenekar közreműködésével. Helyárak : 
1. hely 15, II . hely 10, állóhely 7 ezer korona. 
Táncjegy 10 ezer korona. Ugy az előadás, mint 
a táncmulatság a Perkovits-felo Mulatóban lesz 
megtartva. 

A Hushagyókeddi farsangi zárómulatság 
mely minden évben igen kedélyes és fesztelen 
hangulatban zajlott le, február hó 24-én lesz 
megtartva, esalkalommal a zenepártolók egye 
sulete rendezésében. A meghívók már kibocsát-
tattak. 

A tömördi r. k. ifj. egyesület ma , február 

15 én színpadja javára szinielőadással egybe 
kötött táncmulatságot rendez. Színre kerül: 
Verpeléti kisasszonyok és Box és Kox cimü 
bohózatok. 

A köazegi építőmunkások panaszt emeltek 
a polgármesternél, hogy az épitőmunkásokat 
Burgenlandból kiutasították és igy több kőszegi 
épitőmunkás maradt kenyér nélkül. Viszont 
azonban magyar részről nem történt hasonló 
megtorló intézkedés, mert Bükön az ottani cu 
korgyár nagyobbszabásu építkezést folytat és 
40— 50 burgenlandi épí tőmunkát foglalkoztat 
Füredi nevezetű csepregi építőmester, aki a 
büki építési munkálatokat végzi. Polgármester 
a munkasok panaszára rögtön intézkedett és 
táviratilag kereste meg a soproivármegyei al 
pánt és a soproni Kereskedelmi és Iparkamarát, 
hogy ezen állapoton változtassanak és ha az 
osztrákok kiutasítják a magyar épitőmunkáso 
kat, akkor utasíttassanak ki az osztrák építő-
munkások is és jusson keresethez és kenyér 
hez Magyarországon a magyar épitőmunkás. 

Sz imeloadas a Zardaban Február 1 , 2. es 

8 án a r. k. polg leányiskola volt növendékei 
műkedvelő előadást rendeztek. Színre került: 
„Tündérek szigete" c. egyfelvonásos színdarab, 
„Az élő szobor1" c. kétfelvonásos vígjáték és a 
„Bakfisalmok" c. monológ. A két víg, tanuisá-
gos darabot kedves üdeséggel játszották el: 
Pojdesz Bözsi, Janzsó lius, Muszli Gabi, Kiják 
Mariska, Varga Mariska, Proks Kata. Schlapfer 
Teri, Krug Miéi, Pojdesz Annus, Woifel Ma-
riska, Szabó Mariska, Lauip Mici, Dnigovi:s 
Anni, Eek Karolin és Kőszegi Gizi. A vig mo 
nológot bájosan adta elő Tungh Annus. A szép 
magyar és modern táncosat Szabó Irma tanárnő 
tanította be a tőle megszokott ritmus iránti 
szépérzékkel. Az előadás sikere főleg Bertalan 
Erzsébet tanárnő érdeme, aki időt és fáradsá 
got nem kiméit, hogy sikert biztosítson volt 
növendékeinek. 

A vámőröket ujabban olyan utasításokkal 
látták cl itt Kőszegen, hogy szinte életveszé-
lyes. Megtörtént velem a m«lt kedden ebéd 
után az, hogy amint Hőt feié kerékpároztam, 
az útszéli írbódétól körülbelül 50—00 lépésnyire 
a vámőr (név szerint Varga Ferenc) felemeli 
kezét, hogy álljak meg. Én még nem ismerve 
őzen ujabb (!) előírást, azt gondoltam, hogy 
Ukíyis oda érek a vámőrhöz és tudom, hogy ott 
le kell szállnom, hogy igazolványomat elömu 
tassam, miért gyalogoljak 50— ÜÖ lépést. Erro 
a vámőr egyet káromkodva lekapja fegyverét 
a válláról és felém irányítja. Szörnyen meglepve 
ugrottam le a kerékpárról és vártam a lövést, 
de u vámőr nem lőtt hanem a^t Kiáltotta felém 
„előre!" Odaérve egy rövid szócsere közben 
megvizsgálták igazolványomat, aztán tovább 
mentem. Az osztrák vámőrök fegyver nélkül, 
sapkához emelt puszta kézzel fogadtak és is 
mét tisztelegve elbocsátottak. Ezt az esetet 
azért kozlom a közönséggel, hogy tájékozva 
legyenek a kellő magatartásról, ha a vámőr 
felé közelednek és ne érjen mást is ilyen ijesztő 
meglepetés. Vegye ezt tudomásul minden rö-
vidlátó és nagyothalló is, mert azoknál még 
nagyobb az eshetőség, hogy ilyen Varga Fe-
renc-féle vámőr keresztuldurrantja. — Kérünk 
a határvonalakra intelligens, embert ismerő, meg-
értő és emberrel bánni tudó vámőröket. Hiszen 
nem vagyunk tábori őrsön a harctéren. ( A szerk.) 

A K S E első csapata Szombathelyen já tsz ik 

ma barátságos footballmérkőzést a SzAK al, 
a vidék bajnokcsapatával. E mérkőzés egyúttal 
jó tréning is lesz a KSE részére a március hó 
elején meginduló bajnoki szezonra, melynek sor-
solását jövő szamunkban közöljük. 

Köszönetnyilvánítás. Mindazoknak a férfiak-
nak, kik Auguszt Mici temetésén koporsóját 
vitték, ezúton mondanak hálás köszönetet a 
gyászoló szülők. 

Anyakönyvi kivonat az elmult ket hétről. 
S z ü l e t é s e k : Engelmayer Antónia hajadon: 
Imre ág. ev., Kasper József—Kovács Mária: 
halvaszületett leány, Iluber József—Polgár 
Mária: József r. k., Ritter József—Kollár Anna : 
Anna r. k., Weigl József—Kappel Erzsébet: 
Ferencág.ev., Ipsits János—Imre Anna: Máriar.k. 
Markovits Karolin hajadon : János r. k. H á z a s 
s á g : Kappel Gusztáv—Schlögl Katalin, Ilam-
mer József—Lágler Terézia. H a l á l o z á s o k : 
Csonka Erzsébet 3 hó, tüdőgyulladás, Fráner 
Antalné 53 éves, emlőrák, Markovits János 1 
nap, koraszülött, Bemhardt János 35 éves. vér 
has, Tompeck Mária 81 éves, aggkór, Fiiszár 
József 7 hó, tüdőgyulladás. 

t 

Felelet a Vasvármegyének. Az e cimü napilap 
pénteki számában cikk jelent meg a kőszegi 
hősiemlék pályázatokkal kapcsolatban. A cikk-
író megjegyzés tárgyává teszi lapunk mult 
számában közölt azon eljárást, hoizy a polgár-
mester a városi hősi emlékbizottsággal kivá-
laszt 4—5 öt és ezeket küldi fel Budapestre el-
bírálás végett. A Vasvármegye cikkírója azt 
ajánlja, hogy fordítva csinálja ozt a város, 
vagyis a budapesti országos bizottság válasszon 
ki 4—5 pályamunkát és ebből válasszon a kő-
szegi bizottság. Megkérdeztük a polgármestert, 
hogy mi a véleménye ez ügyben A polgármes-
ter közölte velünk, hogy ő az előíráshoz ra-
gaszkodik, an i igen helyesen van megállapítva. 
Mert elvégre mégis csak Kőszegen lesz felál-
lítva a hősi emlékmű kőszegieknek és a kőszegi 
bizottság választja ki Kőszegnek azt a pálya-
munkát, ami a kőszegieknek tetszik és nem 
azt, ami a budapestieknek, vagy épen az or-
szágos zsűrinek tetszik, mely zsűriben a pályá-
zók közül többen helyet is foglalnak. A beér-
kezett 56 pályamunka között ugyanis alig van 
egynéhány, amelyik nem üti meg a városi mér-
téket, de a többi művészi szempontból is meg-
állja a helyét igy hát nem olyan nehéz fela-
dat a sok jóból egynéhány jót kiválasztani és 
már csak a kőszegiek unjd maguknak fognak 
válogatni. 

Uj könyvek a kölcsönkönyvtárban : Durnas-

tól: A varázsló és a Korinthusi leány. 

A sertesorbánc Loevmáudon m< gszünt és 
Salamonfalván fallépett, ahól a zárlatot el-
rendelték. 

Túz Nagygencsen. F hó 6 án éjjel leégett 
Bognár József genesi lakós 24 millió koronát 
érő pajtaja. Miután a pajta 150 millióra volt 
biztosítva, az a gyanú merült fel, hogy a tu-
lajdonos önmaga gyújtotta meg. Feljelentették. 

Halaifejes rablóbandát alakított Sopronban 
néhány ponyvaregényektől megkótyagosott fia-
talember, de a második betörésüknél, mikor egy 
villát akartak kifosztani, a rendőrök lefülelték. 

Kiselejtezett iratokat, makulaturát, melynek 
egyik oldala Íráshoz még használható, raegvé 
telre keres e lap kiadóhivatala. 

Nadszek es egyeb javításokat és bármely 

uj kosárfonó munkát a legjutány.isabb árban 
vállal Boros Ferenc világtalan rokkant Kőszeg, 
Kelc Adelffy utca 19. sz. alatt s kéri a közön-
ség szives pártfogását. 

Agi l i s urak es hölgyek k ö nnyű m u n k á v a l 

tetemes mellékkeresetre tehetnek szert. Aján-
latokat „Doigozui szeretnék" jeligén a Nemzeti 
Újság kiadóhivatala továbbit, Budipest V., 
Honvéd utca 10. 

Izgalomban van az egesz város mert nem 

tudjak hova magyarázni Filipp kötöttárugyár 
(Szombathely, Széli Kálmán utc i 6.) olcsóságát. 
Érthető is, mikor ily árak mellet m in táz aláb-
biak — elsőrendű árut ad. Csíkos divatzokni 12, 
selyem nyakkendő 15, muszliu női harisnya 45, 
gyapjú női mellény 150 és kötött kabát 250 
ezer korona. 

Mosást, takarítást házonkivül elvállalok. 
C im : Kelez Adelffy utca 19. 

A t. olvasóközönség reszére több ezer kötet 
magyar és német regény áll rendelkezésre a 
helybeli Kölcsön könyvtárban. 

Nyilttér*) 
Értesítés. 

Értesítem a n. é. közönséget, hogy Tangl 
György „Tangl Adolf Fiai" cégből kilépett. 

Tangl j.dolf. 

•) Az e rovatban közlőitekért a szerkesztőse^ fele-
lőséget nem vállal. 

Budapesti valuta-árfolyamok: 
Budapes t 0.0072-50 

1 aranykorona - 17.000 pap í rkorona . 

Font Sterling 345.000 K, Dollár 71300 K 
Schw. frank 13 800 „ Francia frank 3580 — 
Líra 2968 . Sokol 2120-«-
Dinár 1158 „ Lei 369.— 

100 osztrák K 101.75' Márka 17000 — 

H i v a t a l o s g a b o n a á r a k : dunántuli buza 
585.000 K.— Rozs 475.000 K. Takarmányárpa 
400.000 K. Sörárpa 490000 K. Zab 430.000 K. 
Kukorica 285.000 K. Korpa 240.000 K. 



1925 fchnrtr 11. KGwzetf ós Vidéke. 

Vendéglő-átvétel. 
•i • » ' 

Alulírott tisztelettel értesítem a n. é. 

közönséget, hogy az „Arany szarvashoz" 

címzett Király uton levő bejáró vendéglöt 

Horváth Mátyás eddigi tulajdonostól bérbe 

vettem és azt saját nevem alatt a legjobb 

és legfigyelmesebb k i s z o l g á l á s mellett 

tovább vezetem. 

. A nagyérdemű közönség szíves párt-

fogását kéri 

Lukács Lajos 
vendéglős. 

Cserkész-előadás. j 
„Fel fiuk, indulás, hív a kürt szava 
Bizony, hívta őket. A legkisebuek egy 

kiesé aggodalmas arccal, az < regebbek a biztos 
győzelem reményében egy kissé bátrabban, de 
valamennyien csatára kész, harcias kedvvel lép-
tek a versenyténe, amely a jelen esetben nem 
volt más, mint intézetünknek dísztermében fel-
állított szinp.ida. 

A kis csapat élén vidáman lebeget az 
egyszerű, fehérszínű zászló, amely csapatunk 
első bölcsőringatásától kezdve hű barátként ki 
sér jóbau, rosszban: tanitónk a nemes életre, 
bátoritónk a gonosz ellen vívott küzdelemben. 

Egymásután tisztelegnek az őrsök s aztán 
sorshúzás utján elsőnek jelölt Daru őrs egy 
maga foglalja le a versenyteret, most az ő inuu 
kája kezdődik. Piros arcú fürge gyerekek. 

Komoly és tréfás szavalatok, kellemesen 
csengő gyerek énekek, kedves tábori jelenetek 
váltogatják egymást. 

És még valami. 

Erre aligha lehetett olkészülve a művé 
szet pártoló közönség, mert a hirtelen felzúgó 
taps és kacnj oly zavart idézett elő, hogy a 
kis verseny/.ők is türge léptekkel iparkodtak a 
közönség látóköréből a biatosabb védelmet nyuj 
tó kulisszák mögé menekülni. 

Ezek a legfiatalabb hajtások ugyanis, hogy 
a közönséget jobb kedvre hangolják, elhatároz 
ták, hogy hangversennyel lepik meg az egybe-
gyűlteket. Hangversennyel, — zongora, hegedű, 
gitár és mindenféle hangszernek elismert esz-
köz igéuybevetele nélkül. 

Ebben megint valami cserkész ravaszság 
rejlik. Kíváncsiságunkat azonban hamar kielé-
gítették. Megjelennek az apróságuk, az egyik 
tölcsérrel, a másik főzőfazékkal, a harmadik 
födővel, s a jó é* tudja, micsoda főző-szerszám 
volt náluk (talau a csapat egész konyhakész-
letét kihozták) de annyi bizonyos, hogy olyan 
ropogósán játszották a „Ritka magyar" t, hogy 
a közonségne . csak a legnagyobb önuralom 
árán sikerült a lábát féken tart JUÍ. 

Majd a „Sólyom" őrs váltotta fal őket. 
A közönség hallgathatta a „Három szabó 

legény- históriáját, mulathattak a holdkórt ' 
Ná«i esetén s gyönyörködhetett a komoly hangú 
énekekben és szavalatokban. 

Es igy tovább egymás után lépett fel a 
„Turul", „Sirály", „Sas" és „Holló" őrs szebb 
uél-szebb ének- és szavalatokkal, kacagtató je 
lenetekkel. A rTurul" őrsbeliek lemondtak a 
konyha-reformálasról, a Sirályok elhafáro*ták, 
hogy korábban mennek napfölkeltét nézni, a 
Sasok kivívták Dr. Hőmérnöktöl ebédelési jo 
gukat, s a Hollók megtalálták a munkában 
minden betegség ellenszerét. 

A biráló bizottság azonban valószínűleg 
nehéz körülmények kozó juthatott: melyiknek 
ítélje az elsőséget. 

Bizonyara még most sem tudták véglege 
sen eldönteni, ón azonban a magam módja sze-
rint kiosztom mindenkinek a megfelelő jutal 
mat : baráti jobbomat nyújtom és velük együtt 
érző cserkész-szivemre ölelem valamennyit, mint 
testvéreket, mint egy közös eszme harcosait, 
mint vérező magyar fajunknak sokat igérő büsz 
keaégét 

Belső Ferenc 
a Jurisits csapat segédtisztje. 

Pk. ÜOG/7 1984. végrh. sz. 

A r v e r í ^ i l i i r d e t m é n y . 

Alulírott bírósági kiküldött az 1881. évi 
LX . t. c. 102 v? a érteim''ben kozhirn* teszi, hogy 
« kösz. gi kir. járásbirósá^iiak Pk. 1924. évi 
1Ö6 o ssámu végzése következtében dr. Kopf-
sit in l.ipót ügyvéd által képviselt Csizmazia 
lózset kőszegi lakós javára 2 drb. vesszőből 
font fjtel egyenértéke 300.00J iv és jár. erejeig 
1924 március hó 14 én foganatosított kielégí-
tés végrehajtas utján le és folulfoglalt és 520 
ezer K ra becsült következő ingóságok, u. m. : 
viragusztal, vesszőből font kerti karosszékek, 
sziták stb. nyilvános árverésen eladatna... Moly 
árverésnek a kőszegi kir. járásbíróság PK. 306/7 
szamu végzésé folytán 3t,Ö 000 K tőkekövetelés 
és eddig »sszesen 02.050 kor. biróil ig már meg 
állapitolt költségek orej<:iij, Kőszegen, Hegyalja 
u 10—b. számú háznál leendő megtartására 

1925, óvi f e b u á r hó 16-ik 
nap jának délutáni 2 ó rá j a 

határidőül kitüzetik ós ahhoz a venni szándé j 
kozók o'y megjegyzéssel hivatnak meg, hogy | 
az érintett ingóságok az 1881. évi LX . t. c. 107 
é<J 108 $ ai értelmében készpénzfizetés mellett 
szükscg esetén 'oecUron alul is el fognak adatni. 
Amennyiben az elárverezendő ingóságokat tná-! 
sok is le- és feli'lfoglalták s azokri kielégítési 
jogol nyertek volna, ez*n arv 'rés az 1881 LX 
t. c. 120. íj i értelmében >>zek javára is elren-
delt tik. — Kőszeg, :925 febuár 3 án 

1 I « ' i * m : i i i i i F o r e i i c bírósági kiwiildott. 

Egy kisebbszerii uj gyalupad, 
ugyanott két méhcsalád há-
rom dupla kaptárral eladó. 

Cím: Kős-^g, Intézet utca 3/1. 

Házmesteri állást 
keres tiatil, egy gyermekes házaspár. A feleség 

takarításokat és főzést is vállal. Cím a kiadóhivb 

Birtok szétosztás. 
Kevéspénzü nincstelenek közt vetemény 

céljára tetszés szerinti nagyságban, f*l öröká'on 
l ' / j kat. hold 1 évi lefizetéssel, jelenkezési sor-
rendben pI '"sz ° iva . Jelentkezni lehet f. évi 
febru ir hó °2 ig Várkör 44. s?. alatt Kőszegen. 
Törekvő emberek siessenek jelentkezni. 

Irodaberendezések 
NagyÁVérteS r.-t. Redőnyös 

Budapest, í r ó a s z t a l o k 
V., Arany Jánoi ca 20. hitelre i s ! 

Kepe* árjegyzék Ingyen ! Vetőmagvakra, morzsolt 
kukoricára előjegyzéseketíZSOLDOS MAGANTANFOLYAM 
e l f o g a d Wurst Camill 

gabonakereskedő . 

Egy jókarban levő járgány 

Budapest^VII, Dohanv-u. ^ Telefon : 124 - 47-

e lőkész í t po lgár i ÓM kü/.«»|»i«kolni mngA.i 
u zo^aUrn , rret tNfg ire v idék ieket ÍM. 

BM> ca 

alsdó. Cim a kiadóhivatalban. 

H a l l ó ! H a l l ó ! 

V o s ^ e k é s e l a d o k 
viselt és uj cipőt, ruhát stb. Gyöngyös u. 3. alatt 

i f j Pavetits János, zsibárus. 

G - U T ^ . V I L M O S bm.dK.tt 

fa-, csont- es Jiszmuesztergáiyos-mühelye 
S/.omba'ii 'vo suth Lijus ucci 19. sz. 
Készit ka rácsony i a j á n d é k n a k meg fe l e l ő tár-
gyaka t , minden e szakmába vágó munkákat úgy-
mint faesillárokat, vil lamos ál lólámpat selyem er-
nyővel, virágállványt, függöny-, kotta-, zongora-
széket, hordócsapot, bil l iarddákót és golyót, kugli-

babát, V )ldi Lignumsanctum-golyót. 

| ? l e k t r o I l i o s L o p 

a „ M u l a t ó " n a g y t e r m é b e n 

M ű s o r : V a s á r i a p , f e b r u á r hó lr>-én : 

C s a k ! e l ő a d a t ! cl. U . S - k o r Csak 1 e l ő a d á s ! 

A H Á Z A S S Á G P O K L A . 
(A Römerho l ra i kastély t r a g é d i á j a ) . 

Dráma 6 felvonásba Főszereplő G u n n a To lnaes . 
És a k l sé róműsor . 

1 K L A D O k Kossuth Lajos-
utca 8. alatt: 

BUTOPT: 
szekrenyeket, asztalokat, székeket, 

ágyakat konyhaberendt/éseket , háló-
szoba- es eoédlőbeiení 'e7eseket, min-

denemu bútorokat a legolcsóbb áron. 
RUHANEMÜFKET: 
férfiöltönyö' \ alsóruhákat, férfi- és 

nöi fehernemüeket, szoknyákat blúzo-

kat, nói kabátokat, cipőket, kalapokat, 

szőnyegeket, ágynemüeket és paplanokat. 

MlndeanemQ konyhai- és díszedényeket, AlvAayokat veszek 

Köszöne tny i l ván í t ás . 

Mindazoknak, kik szeretett íiam, illetve 
testvér és rokon 

Bernhardt János Krisztián 
a cisztercita rend t ag j a 

elhunyta alkalmával jóleső részvétüket nyilvá-
nították, valamint az utolsó útjára elkísérték, 
nemkülönben a koszoruadományokert ezúton 
mondunk hálás köszönetet 

Kőszeg, 192Ó. február 18-án 

Fráner Antal és leánya. 

I KOUA^ST 
Hiu»r: a r s s 
WVUi • KfufWI GAZDASÁGI ÉPÜLETEK, GYÁRAK, 

MAUAOK BEFEDÉSÉRE ÉS RÉGI 
WlKDEirTETŐK ÁTFEDÉSÉRE A h 

L l G ALKALMASAB B 

Kapható: Klrchknopf Mihá ly 

vaskoraskedésébea. 

Nyomatott Hónai Frigyes köuyvnyomd.ijábari Kósaegen. 
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