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ELŐFIZETÉSI ÁR egynegyed évre: 

Helyben házhoz száll í tva 16000 korona, 

Vidékre póstán 20000 korona. 

Külföldre egy évre 3 dollár (50 szokol). 

m i r i v » ö á m a | p . 

Felelős szerkesztő és k i adó : Kónal Frigye*. 

Szerkesztősé? is kiadóhivat il: Kőszeg, Várkör 89. sz. 

Tflrtou-i i íUB 28. 

!lsilfr«f so.a 4000 korosa. 

HtrfUtfcw* mlltmltsrsorcok4.it 500 fc 

nanitatrak. 

Mexikó. 
Mexikóban múlt vasárnap életbelépett 

az uj vallástörvény, melynek mindjárt az 

első alkalmazásánál 6 halott és 38 sebesült 

lett az aldozala a keresztény hivők közül. 

Az állam kiakarja sajátítani az egyházi 

tulajdont, el akarja zárni a hívőket a tem-

plomok nyilvánosságától és megakarja til-

tani, hogy a papok prédikációkban tanít-

hassák a népet. 

Talán mondanunk sem kell, hogy en-

nek az uj vallástörvénynek, mely gátat akar 

emelni az egyház egész világon elismert 

hatalma elé, talán sehol sem volt alkalma-

sabb talaja, mint epen Mexikóban, a revol-, 

veres banditak hazájában, ahol a bűn és( 

tudatlansag párosultan arra törekszik, hogy 

az enyém-tied fogalmát az erőszakos meg-1 

oldások alapjara helyezze. Mexikóban, ahol 

a lakosságnak majdnem 80*/«-a analtabéta,! 

a legnagyobb szükség van arra a tanításra,' 

mellyel a katolikus egyház neveli a hivők ; 

táborát, mert hiszen minden elfogultság nél-j 

kül megállapíthatjuk, hogy a primitív em-

berek legnagyobb lelki szükséglete a hit s 

abban a pillanatban, amint fegyveres allami 

hatalommal megakarják akadályozni ennek! 

a hitnek fejlődését, az intézkedők épen a 

hivők nagy taborával találják magukatszem-

ben. Hogy ez mennyire igaz, azt bizonyít-; 

ják az uj vallástörvény életbeléptetésének' 

első eredmenyei is, melynek íolyamaként,' 

a templomokba hatoló hatósági embereket 

feltartóztatták és vértanúhalált haltak, de' 

ellenszegültek a terrorisztikus eljárásoknak. 

Rá kell azonban mutatni arra, hogy 

ennek a törvénynek életbeléptetése honnan 

indult ki és mi is a tulajdonképeni célja. 

Tudvalevő, hogy Mexikóban szocialista kor-

mány uralja a helyzetet, mely erősen a 

kommunisták befolyása alatt áll. A mun-

kásság amely szerencsejátékok és kalando-

rok hazájában csak ritkán juthat komoly 

munkaalkalomhoz, természetszerűleg elke-

seredve nézi a könnyelműen szerzett ma-

gánvagyonok eltolódását és elkeseredését 

csak fokozzák azok a ragalmak, gyanúsí-

tások és izgatások, melyek a kommunista 

agitatorok ajkáról ingerlik őket az egyház 

ellen. Nincs könnyebb feladat, mint a tu-

datlan tömeget olcsó és hangzatos jelsza-

vakkal megtéveszteni. Azonban azok, kik 

ebben az örökké rendezetlen alkotmányu 

köztarsaságban arra számítottak, hogy a 

munkástömegek felingerlésével már bizto-

sítva lesz részükre az egész hatalom, na-

gyon tévednek, mert nem gondolnak arra 

a hatalmas erőre, melyet a vallás és az 

abból folyó hit alapozott meg a keresztény 

hivők óriási táborában. — Soha sem lehet 

akkora erőszakot kifejteni, nemcsak Mexi-

kóban, hanem sehol ezen a földön, amely 

képes lehetne arra, hogy megdöntse az em-

berek vallásosságát és az Isten-hitet, melyj 

már gyermekkora óta bele van oltva min-j 

den ember szivébe-lelkébe. Mint ahogy a 

régi idők keresztényüldözései is csak amel-

lett tanúskodnak, hogy minél jobban ül-

dözik a vallást, annál jobban szervezkedik 

és annál hathatósabb védelmi íegyvereket 

kovácsol a támadók ellen. 

Egy darab történet a régi Kőszegről, 
A történelemből tudjuk, hogy Kőszeg sz. 

kir. város Dunántulnak egyik legrégibb kultur-
városa. A kulturát meghonosították azon jöve 
vények (hospites), kiket első királyaink nyugat 
ról itt letelepítették. A mi „hospites^ eink a 
a most i i „Sziget" név alatt ismert városrész 
ben települtek meg. A történelemből azt is tud-
juk, hogy első királyaink e külföldi telepeseket 
kiváltságokkal és egyéb kedvezményekkel hal 
mozták el, csakhogy ide az országhoz kössék 
és ne kerekedjék kedvük ismét visszatérni ha 
zájukba. De nemcsak kiváltságokkal látták el 
királyaink, de megfelelő birtokkal is. 

Akkor inkább a föld táplálta az embereket 
mint az ipar s kereskedelem. 

Van levéltári feljegyzés, hogy első királya-
ink „Kus jg" (Kőszeg régi elnevezése) várost 
tavernikus (tárnoki) város rangjává emelték. — 
Tárnoki város hason fogalmu szab. kir. várossal, 
mely rangot a város I I I Ferdinándtól kapta 
meg 1647 bon, mert hitelt órdemlőleg igazolta, 
hogy még régebbi időben tárnoki város volt. 
Mit kell érteni tárnoki város alatt? Azt min-
den művelt magyar ernber tudja. A város az 
erdőt akkor kaphatta egyéb kiváltságokkal, mi-
dőn tárnoki városok sorába iktatták. Mely idő-
ben? Nem tudni határozott»n. Róbart Károly 
idejében már tárnoki város volt. — Van Nagy 
L i jos király idejéből, 1357 ik évben kHllitott 

okmány, melyből kétségbevonhatatlanul meg-
állapítható, hogy a király a kőszegi lakósok 
kérelmére a régi szabadalom levelet átírta, meg 
erősítette, sőt a hitárnak ujabbi megjelölésére 
vegyes bizottságot küldött ki, melynek tagjai 
voltak a király részéről Miklós Ootthard choni 
nemesnek fia, a káptalan részéről Domonkos 
éneklő kanonok. E vegyes oizottságban még 
részt vett Luckenhaus (Léka) Rawth (Rőtfalva) 
és Kedhel (Répczekethely) község. 

A kiküldött bizottság részben a régi ha 
tárköveket kijavíttatta, részben uj határkövekkel 
különítette el a kőszegieknek birtokát a szom 
szédoktól. A határbejárásról kiállított okmány 
szerint uj határköveket raktak le az uvarkutha 
(óvárkut) a mostani Hétforrás mellett. Az erdőn 
keresztül nyugat felé a nagy ut uvaruta (óvár-
ut) északi részén szinte uj határkövet raktak 
le. A nagy ut folytatásában Léka „Gereche" 
hegy még régibb időben „Greohe", a 17. szá 
zadban „Gáneckh" hegytől észak felé nem messze 
a mészgödröktől szinte uj határkövet raktak le. 
£ mésegödrök most is megvannak, nem távol 
heroeg Esterházy vadászkastélyától. Még több 
fix ponton raktak le határköveket. 

így árokuta, lovaghgioluguta, fenyenhige 
(fenyőhegy) mellett. Ezeknek mostani helyét 
már senki sem tudja megállapítani. A bizottság 
működését a „Guz" völgynél fejezte be. A *Guzu 

völgy neve a 17 ik szádadban „Goss" név alatt 
fordul elő, p?Möazerint pedig „Qals" steisr név 

A szocialista kormányzat alá rejtett 

kommunista törekvések céljaival tisztában 

vagyunk és azt is nagyon jól tudjuk, hogy 

merről fuj az a szél, amely ezt a mexikói 

vallástörvényt előidézte. — Hogy azonban 

mennyire csalódni fognak a mexikói köz-

társaságban működő vallásüldözők, azt már 

a legújabb londoni tudósítások is igazolják, 

mely szerint: Anglia jegyzéket intézett Mexi-

kónak kormányához, hogy az angol 

templomok, papok és hivők Anglia oltalma 

alatt állanak és igy ne merjék azokat bán-

tani. Ez az első lépés a külső hatalmak 

részéről, melyet — nem kételkedünk — 

követni fognak a továbbiak is. És alig né-

hány nap múlva talán már kétségtelenné 

is válik az a tény, hogy ezt a vallástör-

vényt nem a közhangulat eredményezte, 

hanem csupán néhány kommunista agitá-

tor utasítására folytatott törekvése, mely 

minden erőlködések dacára is csak a leg-

teljesebb kudarccal végződhet. 

Mindenesetre érdekes fejleményei lesz-

nek ennek a mexikói vallásháborúnak. 

Városi közgyűlés. 
Kőszeg város képviselőtestülete csütörtökön 

délután rendes közgyűlést tartott Jambrits L i jo* 
polgármester elnöklete alatt. A közgyűlés napi-
rendjén elég nagyfontosságú tárgyak szerepeltek 
ós érdeklődést is tunusitott a képviselőtestület 
az ügyek iránt, mert tekintélyes számban jöttek 
össze a közgyűlésre, melyet a polgármester a 
magyar Hiszekeggyel nyitván meg, hazafias 
érzéstől áthatott szép szavakban emlékezett meg 
a 400 éves mohácsi vészről, melynek emlék-
ünnepét augusztus hó 29 én üli meg a magyar 

! 

alatt ismeretes éa herceg Esterházy erdőségébe® 
tartozik. A Guzvölgy képezte a hármas határt 
Rohone, Léka és Kőszeg felé. 

1393 ban Zsigmond király ismét határle-
járást rendelt el a kőszegi „tospitesek" kérel-
mére „Rewth" felé, mivel a szomszéd Kanizsay 
földesúr a kőszegieket birtokukban háborgatta-
E határkiigazitásról adat nincs. 

A gyenge királyok alatt a jog és vagyon-
biztonság megrendülvén, az egyfe elhatalmaa-

jkodó magyar „oligarchák" egyre másra hábor-
gatták Kőszeg várost és polgárait. — Nemcsak 
háborgatták, hanem erőszakkal el is foglalták 
birtokukat. Jurisits Miklós unokaöccse, szinte 
Miklós, ki nagybátyjának elhalta után a kő-
szegi várat és ehhez tartozó uradalmat birta 
jelzálogként 1560. év körül, az óvár körüli erdő-
séget foglalta el egy időn át, de legerőszakosabb 
volt gróf Nádasdy Ferenc Judex Curiae és an-
nak jogelődje, ki majdnem az egész felsőerdőt 
foglalta el. Hiába deputáltak, ablegáltak peticio-
náltak a kőszegiek majd Bécsbe a császárhoz 
és a Palatínushoz, nem jutottak elrablott erdő-
ségükhöz. Csak midőn Nádasdy életét vérpadon 
I3éc8ulyhelyen béféjezte és a Nádasdy birtokok-
nak tetemes részét gróf Esterházy kapta, Kő-
szeg város polgárainak kérelmére Kolonits, — 
Lipót csiszár hatalmas kancellárának közben-
járása folytán gróf Esterházy Pál, ki személye-
sen részt vett az erdőség visszaadásánál, — 
hajlandónak muta^knrntf plfoglalt 
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7996—92G. sz. Közhírré teszem, hogy az 
1927. évi nemzetgyűlési képviselőválasztók ideig-
lenes névjegyzéke ellen beadott felszólalások 
ügyében Vasvármogye központi választ nánya 
által hozott 116—926. s::. véghatározat 15 napon 
keresztül Városháza 10. szobájában közszem-
lére van kitcve és ellene f. hó 30 ig bezárólag 
a központi választmánynál benyújtandó és a 
m. kir. közig, bírósághoz cimzendó panasznak 
van helye. 

Ad. 7961—1926. Fölhívom az érdekeitek 
figyelmét a rn , hogy a volt m kir. 7. honvéd 
huszárezred tisztjei, altisztjei és huszárjai min 
d"n év RUÍ. 17-én Hudipesten találkozóra gyűl-
nek össze, mely d n. 10 órakor a Szerviták 
templomiban megtartandó gyászistentisztelettel 
kezdődik. 

6935—1926. Feibivom az érdekeltek figyel-
met RZ Országos Gazdasági Munkás]-,énztár dijai-
nak felértékelése tárgyában kiadott rendeletre 
Felvilágosítás a városi adóhivatalban nyerhető. 

fid. 7190—1926. Újból nyomatékosan fei-
bivom azon telektu'ajdonosokat, kiknek földjük 
az Alsórétek, Lajtárföldi, Nagytamás, Rohonci-
ut mellett, Kövecses, Réthosszat, továbbá a Csói 
ut melléke és a Vámbás dűlőkben fekszik, va-
1 imint a vasútvonal, csepregi és olrnódi utak 
között levő területen fekszik, hogy földjüket f. 
hó 9 én annál is inkább cövckelje ki, mert a 
mulasztók ellen a kihagási eljárást haladéktala-
nul megindítom. 

Közhírré teszem, hoyy a m. kir. folyamőr-
parancsnokság toborozási felhívást bocsátott kit 
mely szerint 17—25 éves korban levő nőtlen 
magyar állampolgárok 6 évi szolgálati kötelezett-
séggel szept. 6 tói okt. 2 ig felvétel céljából 
Budapesten a m. kir. folyamőrparancsnokságnál 
jelentkezhetnek. Bővebbet Városháza 10. sz. 

Közhírré teszem, hoífy a Mexikó földek 
bére a kövctkezftképeu állapíttatott meg: 10C 
ölenként I. oszt. 12 kg., U. oszt. 10 kg., III . o. 
9 kg. buza ellenértéke. Felhívom a régi bérlő-
ket, hogy legkésőbben auwusztus hó 11 ig jelent-
sék be, houy bérletüket megtartják-e vagy sem 
Ezen idő után a bérlet ujabbi igénylőknek lesz 
kiadva. 

Ad. 7997—1926. Felhívom az érdekeltek 
figyelmét, hogy az 1926-1927. évre szóló „Va-
dasza'i utmutató" ezúttal is Nagy László szer-
kesztésében fog megjelenni. 

JumbaiU Laies oolizánnaattr. 

erdőségnek nagyobb részét visszabocsatuni. A 
városi nótárius megjegyzi a? erdtségnek vissza 
szerzése után: „E;zel a 150 évig tartott határ-
villongás megszűnt". 

Azonban gróf Esterházy I\\l nem adta 
vistza Kőszeg város birtokában volt azon erdő-
séget, melyet Nagy Lajos és az utána követ-
kező királyok idejében bírt. A régi okmányban 
említett Guz völgy és Gereche heuy Esterházy-
Cfcalád biriokaban maradt. A varos mint erkölcsi 
testűlet — nincs feljegyzés, hogy egyes kőszegi 
birtokosok bírták volna — amit bír erdőségben 
azt azon idő óta birja és kezeli háborítatlanul. 

Nincs hiteles feljegyzés, hogy a város er-
dőségét régebbi időben bizonyos terv szerint 
kezelte volna, de azért gondját viselte, mivel a 
li-ik században már nyomát találni a városi 
könyvekben erdőszemély zetnok tel fogadusára és 
ezeknek^ díjazására. 

1770 körül a város a fel6óerdöbon két 
Stájerországból származó erdős részére lakást 
építtetett. Innen eredt a most is használatos 
„Stájerházak" elnevezés. 

Az erdőségnek tervszerű kezeléséra és mű 
velősére nézve Mária Terézia király adott ki 
.normát". Ni m tűnik ki, ho«y e norma meddig 
maradt érvényben, mórt a Pozsonyban székelő 
magyar helytartóság is adott ki rendeletet a/, 
erdőségnek művelésére nézve. Azon időben a 
város már erdőmestert alkalmazott, ki fvlelős 
volt az erdőségnek műveléséért. 

Rendi s ütemtervet készíttetett a város az 
erdőtörvénynek megalkotása után. Elkészítette 
Wilde fCerdész Nagykanizsáról. a. j. 

Önnek nincs szüksége arra, hogy gyomor - és bólbántalmai miatt állandóan szen-

vedjen, amikor köztudomásu, hogy a világhírű es mindenki 

által legelsőnek el.smert iGMANDl keserűvíz azonnal megszüntet i a r e n d s z e r i n t fent i bajokbol e r e d ő fejfájást, csökkenti a vér-

nyomást az agyban es meggátol ja az ere lmeszesedest . Emésztés, zavaroknál már fél pohár langyos IGMANDI keserüviz^eleg. 
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idegen anyagot tartalmazó szokványos b a 
; adandó le. Joguk van a bérlőknek a buza ell.n-
értékét befizetni, — (egy mm. buza 380.000 K 
aui>. 31 ike u'án történt befizetés után mm. k Vnt 
6 ki?. késedelmi kamat fizetendő és a befizré® 
csak készpénzben fizethető, tekintettel arra, h. 
a haszonbérek késedelmes befizetése a városn • 
anyngi károsodását 's okozhatja. Figyelmezte »L 
az öss~es érdekelteket, hogy a haszonbért ct 
lia'ái időre fizessék be, mert ellenkező eset o 
minden figyelmeztetés nélkül birói utón fo^ \ 
azolt behijtatni és az illetők bérletüket is 
vesztik ezáital. 

7740—926. sz. Közhírré teszem, hog-
1926. ó-.re szóló ebadó kivetési lajstrom 8 
közszemlére van kitéve a városi adóhivatal 
észrevételek ugy HZ ebek minősítése, mir 
kivetett összegekre nézv^e csak a közszer léié 
történt kitéte! ideje alatt adható be. 

Ad. 1823—926 sz. Felhívom az adói setö 
közönséget, hogy az 1926. évi augusztus hó 1 én 
esedékes adótartozását legkésőbb auyusztus hó 
15-ig okvetlen kiegyenlítse, mert az adófizetés 
elmulasztása esetén az érvényes törvényes ren-
delkezések értelmében most már azonnal meg-
indittutik a végrehajtási eljárás, ami nemc-sak 
zaklatással, hanem felesleges kéltségekkel is j i r 

140 kt?., a másodiké 120, a harmadiké pediglen 
100 kg. luza lesz. 

Sulyok Ferenc tulajdonjog bekeblezosrc 
I ergfdélvt kapott a várostól vett földje után. 

E'határozta a képviselőtestület, hogv a város 
hirdetési jogát n Magyar Távirali Irodának 

, bérbtr.dja. Ugyancsak hozzájárult elvbc-n ahhoz 
is, hogy a városban elhelyezett padokat hirdetés 

'céljaira bérbeadja. Megengedte a Magyar Autó 
mobil Klubnak, hogy a város területén útjelző 

'és egyben hirdetési táblákat állítson fel. 
E/u'án a különféle segélyezéseket és udo 

I máiivokat intézték el. A városi zenekarnak 3 
.millió, a Vakoka! Gyámolító Dunántuli Egye-
sületnek 100 pengő, a Soproni Siketnéma Inté-
zetnek ugyancsak 100 pengő segélyt szavaztak 

i me« és tudomásul szolgált, hogy a kőszegi 
Jurisich cserkészeknek kettő millió, az Esterházy 
cserkészeknek pedig!.-1!) egymillió segélyt adott 

ja polgármester, ho*y a nemzeti nagytáborban 
résztvehessenek. A kőszegi Hegyközség is kapott 
ötmillió segélyt. 

Az épitési szabály r i deletet is módosította 
a közgyűlés. Továbbra is érvény ben hagyta az 

j építkezéseknél engedélyezhető épitési könnyítő 
seket és egyben a kerítések létesítésére vonat-
kozólng iktatott bj a szabályrendeletbe uj intéz-
kedést, mely szerint a város belterületén, bün-
tetés terhe mellett, mindenki köteles telkét 
kerítéssel ellátni, mely rendelkezés benemtartása 
esetén a városi hatósag a kerítést felállíttatja és 
a telt-kre bekebelezteti a költségeket. 

Tekintettel az őszi katonai gyakorlatokra, 
a beszállásolások költségeinek fedezésért szük-
séges összeget megszavazták. 

Nagy István gjárimunkás ötvenezer korona, 
Tauscher Béla ryug. alezredes háromszázezer 
korona dij elleneben kisztgi illetőséget nyert. 
Gráf Ferenc pdiglen letelepedési engedelyt ka 
pott. Hivatalból ilismerte a város Kollmann 
Ferencet kőszegi illetőségűnek. 

Egy kis éléns get vitt bele a közgyűlésbe 
a kőszegfalviak második korcsmája. Tar.gl Fe-
renc ugyanis korcsmát ak;>r nyitani Kőszegfalván, 
mire vonatkozólag a pénzügyignzgatóság a vá 
roshoz intézett kérdést, hogy szükségesnek tartja e 
a második korcsmát. Az ügy azonban tévedés 
bői nem került a napirendre es igy mint rend-
kívüli tárgyat lehetett volna csak tárgyalni és 
azért a polgármester azon indítványát fogadták 
el, hogy rnajd a legközelebbi közgyűlés napi-
rendjére rendes tárgyként lesz kitűzve és akkor 
döntenek a kérdés felett. 

Ezzel « napirend letárgyalást nyert és a 
közgyűlés vége' eri. 

nemzet Mohács városában. Indítván} ára elha-
tározta a közgyűlés, hogy az évforduló alkal-
mából üdvözlő emlékiratot intéz Moháes váro-
sárak közönségéhez. 

A naj irerd első tárgyaként, az ujabb városi 
külföldi kölcsön igénybevétele szerepelt. A kor-
mány ugyanis ujabb kölcsönt akar biztosítani a 
városok íészére és ezért a városok vezetőivel 
tárgyalást folytattak a pénzűgj minisztériumban, 
hogy mennyi kölesönt óhajtanak az egyes vá-
rosok újból felvenni. Ismeretes, hogy Kőszeg 
város az elfő külföldi kölcsönt m m vette igénybe. 
Tekintettel azonban arra, hogv ezen ujabbi köl-
csön már kedvezőbb feltételek mellett nyuj'atik 
és m<rt időközben olyan bfruházások váltak 
szükségessé, melyeknek ftdezésére indokoltnak 
látszik a kölcsön felvétele, elvben el is határozta 
a képviselőtestűlet, hogy ezen ujabb kölcsönből, 
ha az tényleg előnyös feltételű - lesz, négy és 
félmilliárdot felvesz és pedig a következő be 
ruházásokra: a tűzoltólaktanya felépítésére és 
tüzoltólakásek létesítésére, valamint a város-
major rendbehozáí-ára ötszáz milliót; a tanító 
képző létesítésére telek és tégla vételára fejébeu 
hatszáz milliót; az aszfalt utak alapos megja-
vítására négyszáz milliót; két milliárdot tovubb 
adna a város kölcsönképen kórház építésre, egy 
milliárdot pediglen lakások építkezésére adna 
tovább ugyancsak kölcsön. Kincs István apát 
plébános és Szova Ferpnc képviselők szólaltak 
az ügyhöz és elvben ellogadásra ajánlották a 
varon tanács javaslatát, ez utóbbi meg külön 
indítványt is lett, hogy irjon fel a város a vár-
megyéhez, hogy a vármegyei kölcsönből, mit a 
vármegjek most vesznek igénybe, a Gyöngyös 
patak szabályozása iá vitessék keresztül és hogy 
a vármegye esetien Kőszegen egy járási szék-
házat is létesítsen, illetve építsen. Az indítványt 
a képviselőtestület egyhangúlag elfogadván, uta-
sítási nyert a polgármester, hogy ezirányban 
tegyen lépésekit a varmegyénél. 

Tudomásul szolgált a városmajor és tűzoltó 
laktanja épi'ísére vonatkozólag bemutatott ter-
vezet, melyre a tanucs kifogj» írni a verseny-
tárgyalást. 

Határozatba ment, hogy a varos tulajdonát 
képező mtxikói szántók h írom klassisbs osztat-
nak és az első klassi-^u föld k lére holdanként 
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m ü B l - T M É W Y E K , 
Ad. 7655—1920. sz Tekintette! orra, hogy 

a mezf gazda*áglsn használt erőgépek összeirasa 
elrendeltetett, felhiv m mindazokat, kiknek bir-
tokában mezőgazdáig erőgóp, cséplőgép, szám-
láiógép, .'okomobi , elektromotor stb. van, hogy 
a vonatkozo adutokat legkésőbb augusztus hó 
15 ig okvetlen jelentsék be a Városháza 10 
számú szobájaban. 

Ad. 7484—1936. sz. K zhirré teszem, hogy 
folyó évi augusztus hó 20 tói szeptember hó 
20 áig Kőszegen és környékén összpontosító fegy-
verg>.ikor atok lesznek. Ez alkalommal a vá 
rosban na^yobo számban tisz'i lakásról is kell 
gondoskodnom. Felhívom mindazokat, kiknek I 
nélkülözhető szobájuk van, ezt a Városháza 10 
számú szo l j ában jel-nt9ék be. A szobaadó egy 
tiszt után 10.000 K t l .p naponkint. Megjegyezni 
kívánom, hogy amennjiben nem történik meg-
feleld szá'ru Jetaltkesét, ugy a még szükséges 
szobák it igénybe fogom veuni 

8012—1926. K >,.birré teszem, hogy a vá 
roBtól bér. It fóidt v haszonbére a szokásos mó-
dou folyó évi augusztus hó 9-től kezdve 31-ig 
fizetendő be. A természetben fi/etendő haszon-1  

bér fejtben egészség,??, száraz 2°/o-nál nem több 
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H Í R E K . 
Kítüntetes. Dr. Auer Jenő bntthai apAtot 

- g. I. oszt. akadémiai plébánost a magyar 
rmekűdültetési akció körül kifejíott érdemei 
H kormányzó egy meleg köszönőlevél kisé 
ben a Vöröskereszt díszjelvény érdemkereszt-

ül tüntette ki. 

Áthelyezés. Weisz Járos m. kir. adóhivatali 
fL iszfc Kőszegről Csepregbo helye/intett át. 

Eljegyzes. Schmidt Rezső állami tat.itó 
eljegyezte Szuklicz M a r i á k o k i tanítónőt. 
Szuklicz András városi szám.Lzt leányát. 

Budapesten vott vit^z dr. Nagy Miklós városi 
tanácsnok, hol résítveft a pénzügyminisztérium-
bin tartott értekezleten, melynek társya a vá-
r. sok löszére nyújtandó ujabb külföldi kölcsön 
n igbfcszólése vo't. 

A Jurisich csapat eredménye a Nagytaborban. 
A világ legnagyobb szabású versenye foiyt le 

magyar közt a Nemzeti Nngytáborbün. Szinte 
! hetetler.sógnek tűnt fel, hogy miként lehet 
m j d a különbségeket megállapitari. Az első 
c/edmény az a tapasztalat, hogy oiyati magyar 
versenycsapatot, aminő Koppenhágában a h;u-
müdik helyet elérte, százat is ki tudunk állítani. 
A másik eredmény az, hogy áll 'gban olyan 
eredményt mutattak fei a csapatok, hogy ren 
des helyezések helyett csoportokba osztották a 
versenyzőket, hogy i«y megállapíthassák, hogy 
melyek az ország elsőrendű csapatai. A teljes 
eredmény még nincs meg, de az eddigiek alap-
ján a kőszegi csapat az elsők k< zött lesz, mert 
az első csoportban végzett a II. és I. osztáiyu 
őrsi versenyben, a Hike ben és az éjjeli nyom 
kereséfeben, a második csoportba került nz aka-
dályversenyben. Nincs eredmény még a t»bor 
veréfei versenyt ől és a tábortűzi szórakozásból. 
Részletes híreket majd kéf-őbb közlünk az igész 
versenyről. 

Kepsorsolás. Terplán Kovnélné nyu:?. j/jv'us* 
bíró neje a műit óvben elhali Olivér fia emlé-
kére a kőszegi ovang. jótéiony nő gyletnek a 
hősök emléktáblája javára egy képit adomá 
nyozott. 10 kép f. hó 12 én, csütörtökön délután 
a Szí'bóhfliJjen ki les/ sorsolva. A/. < r d i k k 
ezúton meghivatnak. Zenéről és s óra ozásr 1 
gondoskodás történik. Sorsjegyek m g kaphat 'k 
Róth Janő könyvkereskedéséin. 

A kereskedelmistak es főiskolások mul .tsaga 
aukusztuj 14-éo, a legjobbnak ii.• érkezik. A i-o-
dezőség : radhőtatlanul dolg< i\ a siker érde-
kében ós mindent elkövet, hogy az pst szép cs 
kellő.ues legyen. Nyary P d cigánybandija s a 
jazz bánd muzsil-ája mellett rege 1 4 óráig tar' 
a mulatság. Szépségverseny is lesz 3 gyönyörű 
dijja!. Mint birlik, már lányok, fiuk számlálgat-
ják a napokat, hogy mikor érkezi'- nár el » 
szombat este, amikor hosszú idő u in újra « 
kellemes est emlékével lehetnek gazdagabbak. 
— A rendezőség fölkéri azoka', akik meghívóra 
igényt tartanak és ezideig még nem kap ik, 
hogy ezen óhajukat Róth Jenő könyvkere '->fe-
désében vagy az Emerioanutnban jelentsd b". 

Ingyen utazhat 
Budapestre, mert vasúti 

költségét visszafizetem 
kéf/péozbi. n. ha alábbi árukból nulam /es . 

Elsőrendű kész férfi- és Iskolaruhák, 
felöltök és átmeneti kabátok, a * e* 
előf' v á r o s i bundák, bekccs-bundák. 
télikabátok, bőrkabátok választékban, 

h ihe te t l en olcsó árban! 
Óriási rakióramban 

a leckén> P bb izlést is lielégitő 
elsőrendű árut tartok! 

Saját érdekében vételkényszcr nélkül 
győződjék meg ! 

Mátyás László 
férfi ruha áruháza 

csak Budapesten, Rákóczi-ut 30 szám. 
Telefon: József 18 -76. 

Elsőrangú kőlön mértékszerinti s zabóság ! 

A Concordia férfidalárda :na uélután lerándul 
Szombathelyre ós részt vesz a budüi dalárda 
által a SzSB pályán rendezett hangversenyén. 
Vendegeket szívesen lát az egyesület. 

A mar jelzett polgári kirándulást e hó l'J én 
tartják meg a Stájerházakhoz. A kirándulás iránt, 
amelyen Szombathelyről is többen vesznek részt, 
nagy érdeklődés mutatkozik. 

Magyar operette elöadast adott elő a Keres-
kedelmi Kör műkedvelő gárdi j i szombaton este 
és ugyanezt ma délután 4 órakor olcsóbb hely-
árakkal és ebtö Vj9 órakor is előadják. Akik a 
„Debrecenbe kéno menni" operettet a pénteki 
főpróbán látták, el voltak ragadtatva e műked-
velő gárda kiválóságától. Különben a „Kék 
postakocsi" operettre elég sokan emlékeznek, 
hogy az milyen élvezetes volt. Ez az operett 
meg annál is szebb zenével, kitűnő előadásban 
kerül színre. Ugy a magyar mint Bidermayor 
korabeli j-imezek it- igen hatásosak. Legnagyobb 
meglepetés azonban a pompás duettek, iriók, 
quintettek és szeptettek nagyszerű összevágó 
énekelőadasa az ifjúsági zenekar igen jó kiséreie | 
mellett. Szóvul, a közönség egy kitűnő operette-
eloadást élvezhet, melyet kár volna bárkinek is 
elmulasztani. 

Táncmulatságot tart ma este 7 órai kezdettel 
a Zenepártoló Egyesület a Trattner féle Sörkert 
ben. A zenét a fúvós zenekar szolgáltatja. Be-
lépődíj 10 000 korona. 

— Budapestről értesitik lapunkat, hogy a 
IV., Eskü-ut 5. sz. alól az átelleni G sz. Klotild 
palota félemeletére áthelyeztetett a régi jóhir 
nevnek örvendő Fehér József Hazi es Keíimunka 
ipar ceg, mely cég ezúttal tisztelettel meghívja 
a n. b. vevő-közönségét az uj óriási helyiségei 
bnn elhelyezett nöi es férfi fehérnemű-kelengye 
kiallitásának nie^takii.tesére. Azonkívül uj helyi-
ségeiben külön osztályt rendezett belöOCO.OOO 
K ás árban kezdődő kelengyék két>zitósére leg-
kedvezőbb fizetési feltétele! kel. Továbbá minden 
áiö':szeá!!i ásu kelengyéből állandó kiállítást tart 
melybői mintákat és árlejtés' kívánatra dijmen 
' -en küld a cég. 

Spcrthirek. A KSE vezetősége fölkéri az 
iss^ea volt játékosokat az I., I/b. és volt II. 

csapatból, hogy ugy folyó 8 án mint 15 éc dél-
után órakor jelenjenek meg tréningmérkő-
/'sre a sporttelepen. — Ugyanitt közli a veze 
tőség, hogy az el.-ő rendes hivatalos összejövetel 
folyo hó 26 an litz a klubhelyiségben, amelyre 
kívánatos, ha ugy a vezetőségi tagok, mint a 
játékosok a fontos tárgysorozatra való tekintettel 
teljes F/ámban jelennek meg. 

A Kőszegi Kereskedelmi Bank r -t. felszámoló 

bizottsága feihivja minJazokat, akiknek az inté 

/•étnél bérkövetelésük, vagy tartozásuk van, 

hogy f. évi au g us z t us h ó 15 ig d. e. 9-től 

12 óráig okvetlen jelentkezzenek nz intézet helyi-

ségében. 

Oalosnapot fou rendezni a Concordia férfi-
dalárda, mint az Országos Dalosszövetség tag 
egylete. Az erre alkalmas napot később fogjuk 
a köíönség tudomására adni, u^ysi'inten nnsk 
•uűsorát is. 

Soproni Kereskedők az országos vásárok 
ellen. Több város kereskedői akciót indítottak az 
országos vásárok ellen, amelynek a megszűníe-
t sét kérik a kereskedelmi minisztertől, mivel 
elviselhetetlen konkurrenciát jelentenek akere<?-
Led^kre nézve. A mozgalomhoz most a soproni 
kereskedők is csatlakoztak. Az akció irányítását 
a soproni kereskedelmi testület, a Grémium vi tte 
a kezébe. A soproni kereskedők nem kívánják 
feltétlenül, hogy az országos vásárokat t ljes< n 
szüntessék meg, hanem megelégszenek azz il is, 
ha az országos vásárokat csak a hónap második 
felében engedik megtartani, a hónap első felé 
ben pedig eltiltanak mindonnemü vásárt. A hó-
nap második felében ugyanis — mondják — I 
az országos vásárosok nam tudják annyira ki-' 
használni a közönség pénzbőségét. 

A ' L E C J O O D ' H A T A ' I U 
ST! MULAlÓ • VÉTÓM ACCJAVA'ZÓ SZE Ib 

1 kg. elegendő 5-10 méiermáxsa buzi, rozs, árpa nedvis uton 
való pácolásához. MEZŐGAZDASÁGI Budapest X., Hölgy n. IV 

A városi gyümölcsaszalót a város rendbe-
hozatj \ és üzembe heiycztati, hogy a közönség-
nek módjában legyen gyümölcsét megaszaltatni. 
Az ütembohelyezés kezdetAt és feltételeit közölni 
fogja a hatóság. 

Mozgalmas élet Budapesten Augusztus hó-
ban rengeteg látnivaló lf sz a fővárosban, du leg-
fontosabb most, hogy leszállított árakon vásá-
rolhatja be szükségletét. Különösen férfiruhák-
ban, gyermeköltónyókben, f lóltőkben stb. nagy 
választék. MATYAS LÁSZLÓ Budapest, Rá-
kóczi ut 30 alatt érdemes venni, mert — mint 
azt a mai lapunkban hirdeti, — még a vasúti 
költséget is visszafizeti. 

Elkeseredett politikai harcok dúlnak immár 
egy évtized óta Magyarországon. Az utolsó hó-
napokban végre ugy látszott, hogy a már-már 
veszedelmesen kiéleződött ellentétek valamelyest 
enyhülnek és remény van oly nemzeti együtt-
működésre, amely ismét virágzóvá, boldoggá 

i teheti hazánkat. Ezért e nagy célért a nemceti 
eszme, a liberális gondolat ós a tiszta demo-
krácia összehangolásáért harcol a Pesti N ipló, 
aminthoay ezért harcolt Deák Ferenc irányítása 
mellett hatvan éwei ezelőtt is. A Pesti Napló 

j azonban jól tudj j , hogy az ország bo'doguiasa 
| érdekében a politikai ellentétek elsimi'ása mellett 
elsősorban a helyes gazdasági politika kiépíté-
sére van szükség. Ezért ugy készül a Pesti 
Napló, ho^y Magyarország minden dolgozó pol-
gárának orgánuua legyen. A Pesti Napló g.tz-
d*hági rovatai a magyar termelés és fogyasztás 
valamint az áru és értékpiac valamennyi ágát 
felöleli. A „gazda és a bérlő" cimü rovatában 
minden foi tos tudnivalót, has,mos információit 
és jó tanácsot megkap a gazda és a bérlő. A 
kereskedő a külföldi tőzsdékről és árupiacokról 
kt)p naponta részletes tudósításokat a belföldi 
gazdasági helyzet és üzleti viszonyok, kereseti 
lob. tőségek részletes és pontos ismertetésén kívül. 
Külön szenzáció a Pesti N pló vasárnapi száma, 
amely hatalmas terjedelmével békebeli újság, 
m gtcldva a Pesti N ipló gy t yör j mé'; nyo násu 
képesmellékletével, amelyhez foghatót cs.ik az 
amerikai nagy lapok adnak. Hétről-hótre a leg-
szebb magyar tájakat, népviseleteket, a világ 
minden nagy eseményét szemlélteti a Pesti Nnpló 
csodás I épesmelléklete. A Pesti Napló termé-
keny ga-dasági munkájával jelentősen járul 
hozzá a g'zdasági újjáépítéshez s megkönnyíti 
olvasóinak a létért való küzdelmét. 

Értesites 1 Tisztelettel értesítem a n. é. 
közönséget, hogy a Oazdak Biztosito Szövet-
kezete k^s/egi képviseletet átvettem s minden 
biztosítást mérsékelt díjazással vállalok. A n. é. 
közönség szives pártfogását ós támogatását kérve 
moradok teljes tisztelettel Kardos Lajos Kőszeg, 
Király-ut 7., emelet. 

Tüdőbetegeknek, gyomor , sziv-, ves3-, vér-, 
női bajban szenvedőknek teljos kigyógyul isához 
megküldi uj sikeres eljárását és gyógyszerét dr. 
Balog G z i v. kórházi főorvos gy^gyiütózete: 
Budapest, Gróf Zichy .Tenő utci 23. sz. Ugyan 
itt megrendelhető a „R\diumkenőc9u, mely 
minden fájdalmat megszüntet. Lsvélre felel. 

Bub i f r i zurák a legkényesebb ízlés-
nek megfelelően készülnok özv. HöfFer Jdzsefné 
fodrászüzleteben, Várkör 2. 

Üzlethelyiseg a Főtéren Várkör 15. kiadó 
dr Freyberger Jonő ügyvéd irodájában. 

M I T K E L L T D D N I B U D A P E S T E N ? 

ROVAL-a iGYSZá i i ö 

ROYAL B P O L i o 

ROYAL.PŰIMGTERRIS2 

A MvAro* v'cbh. PlmPselih •/ uli>;n. I.«>KI)KI<IOI nr. b 
bor^ndo/i s Hjili'ff meles •• /., f<*li.f<vi n »/nh ihnn O . Arak. ROVAL-a iGYSZá i i ö 

ROYAL B P O L i o 

ROYAL.PŰIMGTERRIS2 

A WJvír"# legszebb legel"lUrlAbb mo/ertVíp» inhA Mil*on» 
mlndlii ver^l Sxlmfrtoikv* repi'knr 

ROVAL-a iGYSZá i i ö 

ROYAL B P O L i o 

ROYAL.PŰIMGTERRIS2 
A IflvAro* le*elef.'iinnatih. logki-lipm. .«>M> étler»»< Pi ^recenl 

KU* riíln mu/nlkM Néíjfőgáen* meaS .'«) 00D K 

Budapott VB, Kraa^-bet-körül44-47. 8zobák levélben,sOrgOnyll«g i» r»ndeih.'- K s.ir« «.m Hovnl-u-i 
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A Király ut, nyaraló'.árosunk legszebb ós 
legforgahriisubb u'cája kriminális állapotban 
van. Az aszfaltburkolat m ir a lehető l^íírosszabb, 
végig esupt gödör és domb. Érdeklődésünkre 
azt a felvilágosítást kaptuk, hogy a javítási 
munkálatok a es ik külföldről beszerezhető anyag 
hiánya mi itt nem voltak megkezdhetők. Ez a 
kifogás a mai szomorú állapotok miatt elfogad-
ható, sajnos, ezt is Trianon csinálta. Azonban 
ez nem ad okot arra, hogy a Király útnak égés? 
nyáron át porosnak kell lenni; ha végig m^gv 
kocsi, éktelen port ver fel, ha végig szágu'd, 
egy autó, tizpeicre inind nkinek valamelyik ka 
puba kell menekülni, hogy tüdejót és szemeit 
némileg megvédje a vastag porfelhőtől. Ha pe-
dig nem megy autó vagy kocsi, akkor az utea 
seprő gondoskodik arról, hojy minél nagyobb 
port verjen fel száraz seprőjével. Hol vannak 
öntózu-vocsiiak '? Vagy tán nincsen víz? 

Felhívás. A katonai és polgári k ;zalka!:iu 
zottak n\útdíjasai s Ö2V gyei, nyugb^resei f. hó 
1-én a városháza tanácstermében njgy szám 
ban összegyűltek és a szombathelyi delegátusok 
Herbst üAza nyug. alispán, Kreitz Ede nyűg. 
fős^ámtanác^os a szövetség iigyv. elnöke, Kliegl 
József ny. üzletvezető helyettes, Teleki László 
nyug. vasutasnak bu'ditó szavai, felvilágosítása 
és érvelései után eg\ hangu'ag kijelentették, ho^v 
a .Nyugdijasok Országos Szövetsége" uez csat 
lakoznak. Számosan mindjárt be is léptek. — 
Herb.st Géza volt alispán személje biztosíték 
arra, hogy a nyugdíjasoknak, kik nem kívánnak 
egyebet, mint a tárvényben biztosított nyug-
ellátmányukat, — ez iránti jogos kívánsága az, 
végre valahára teljesítessék. Azért szükséges a 

nyugdíjasoknak egy táborbi sonkozvsa, min-
den rangkülönbség nélkül. Egvségbm az erő 
és hatalo n. — Belépési nyilatkozatok vannak 
Auguszt János, Pies^káts Józs;f, Kőszegi Jó-
zsef, rohonci II ij^k K ároly, Bődey Zsi/mond 
és J mkoviisnál. — Tudja ineg végre az olvasó 
kózönség is, hogy az ország pénzügyinek sza-
nálásához a nyu.'dijis is hozzájárult, mert van 
olyan is, ki a béke állapothoz képest a felét 
sem kapj». 

Pdnz talaltatott. A jogos tulajdonos átv 'heti 
az á!lamrd.'jdőrfré^ön. 

Fantasztikus öngyilkosság. Buziáson küh-
nös módon v^tntt veget életének egy Krinics 
Mária nevű 96 éves öregasszony. A matróna 
már kéNzer is elkövetett öngyilkossági kÍ3ér 
letet, de a keze annyira gyönge volt, hogy első 
izben i hurkot nem tudta a nyakán m"gkötni, 
a raásk esetben pedií nem tudta elsütni a revol 

ver nvaszá' . Szardin aztin kieszelte a módját 
anr..k, hogy ui vethet véget életének. Az eresz 
a! itt egy esővízzel telt dézsába dugta a fejét s 
nddig tartotta bunno, amíg megfulladt. 

Embereket áldoz egy fanatínus arab. á|g-ir. 
ba.i letartóztattak egy Lírbi H »lem R »bih Ban 
A c h m d nevü arabot. A nem tulsigosan rövid-
nevű ember ellen az a víd, hogy vallási f.ma-
tizmu-ból embereket áldozott egy állítólagos 
„Mirabu" tiszteletére. Először csak kunyhókat 
ós ól .kat gyújtott fül, ho^y megtisztítsa őket az 
emberekkel való érintkezés tisztátalanságitól.-
Később azonban egy áldott állapotban lévő arab 
nőt családja tag; iaak n^ma áhítata .ősben egy 
késsel elevenen apró dar ibokra vágott. Hasonló 
módon bántel egy négyéves kisleánnyal is, akit 
szintén feláldozott. A francia hatóságok figyelne 
végül is ráierelődött a fanatikus emb^r garáz-
dálkodás tira és most letartóztatták. 

Ma vasárnap nagy DIJTEKEVERSENY 
Lágler Pál vendéglőjében a Király-uton 

Az értékes di jak a következők 

I E^y teljesen felszerelt ui Opel kerékpír. II. Egv ui Opal kerékpír csengővel. 
III Egy ezüst zsobőra. IV. Ésrv pár cipő méretre. V. E*y likőrkészlet kol ekoió. 
VI. Egy h »rd > sór, é* a VII . dij 5 üveg badacsonyi ós egy nagy uzsonna. 

Befőttes üvegek, 
konyhaedények, háztartási cik-

kek, tejszáll i tó kannák, avult 

lószerszámok lótrágya stb. ma, 

vasárnap, 8-án délután 3 órakor 

önkéntes árverésen eladatnak 

Várkör 34 (Gyömörey féle ház) 

kapuszinjében. 

Bútorozott szoba 
előszobával, esetleg bútor nélkül is 

szeptember 1-én kiadó 
Cim megtudható a kiadóhivatalban 

Magasbérért 
augusztus 20-ra keresek 3—4 
szoba konyhás bútorozatlan la-
kást. — Cim a kiadóhivatalban. 

Eladó ház. 
Egy 3 szobás ház mellékhelyi-

ségekkel, verandával, kerttel, sza-
bad Lézből nálam jutányosán oladő. 

Dr. Szovják Hugó, ügyvéd. 

Szántó- és lucernás-
árverés. 

A Szabóhegyen egy 620 [>öl 
kiterjedésű fiatal lucernás és a 
T a c h e t g r a b e n dűlőben szántó 
14231/, • öl kiterjedésben aug. hó 
15-én d. e. 11 órakor irodámban 
önkéntes árverésen eladatik. — Az 
árverési feltételek nálam megtud-
hatók. 

Dr. Szovják Hugö, ügyvéd. 

Köszönetnyi lvání tás . 

Mindazoknak, kik felejthetetlen jó 
férj, édesapa, testver 

Gulner József 
temetésén Köszegfalván megjelen-
tek, koszorúk vagy csokrok küldé-
sevei vagy bármi módon mérhetet-
len fájdalmunkat enyhíteni igyekez-
tek, különösen Lukacsháza község 
és Kőszegfalva népének az elhalt 
lelki üdveért felajánló ájtatos imá-
jáért, lliás Géza és Bognár János 
pösei kántortanítóknak a temetesi 
menetet és a gyászmisét kísérő 
szivbemarkoló, gyönyörű gyászene-
kükért, fogadják legmélyebb kö-
szönetünket. 

A gyászo ló Gulner-család. 

l-a retorta bükkfaszén csomagolva 

F . (vasa ló) L . 

jelzésű kapható kicsinyben és nagy-

ban a legolcsóbban 

FRANKL LAJOS-nál 
Kossuth L.-u. 21. 

A leg jobb reggeli lap a 

P E S T I N A P L Ó 
amely részletesen foglalkozik minden vidéki eseménnyel, 

a gazdák, kereskedők, iparosok, tisztviselők minden dolgával. 

Pesti Napló 

előfizetési árai a vasárnapi képesmelléklettel együ t t : 

1 hóra 50.000 korona 

3 hóra 135.000 korona 

Előfizetéseket elfogad a .Kőszeg és V idéke ' k iadóh iva ta la . 

Mutatványszámot kívánatra díjtalanul küld a Pesti Napló kiadóhivatala, 

Budapest, VII., Erzsébet-körut 18-20. 

fűkaszálásra 
részért vá l la lkozó kerestetik. Jelent-

kezai lehet a ma jorgazdáná l . 

Elektro-Bioskop 
a Mulató nagytermében 

Műsor: Szerda, aug. ll-én 

3-érjfogás iskolája 
Vígjáték 8 felvonásban. 

A főszerepben HANNI WEISSE és 

BRUNÖ KASTNER 

ÉS A K I S É R Ö M Ü S O R 

Üzletáthelyezés. S z á n t ó p l ^ H á c 
A n. é közönség tudomására ^ Z X l I H A J C l d U C l O . A n. é közönség tudomására 

hozom, hogy a 16 év óta Kőszegen 

wou szűcs-üzletemet 
ill. szérmeáruk, kalapok, sapkák 
és katonai cikkek árusítását aug. 
hó 1 érel Szombathelyre helyez 
tem át és ott a megszokott szolid 
alapon fogom tovább vazetni. Kő 
szögi vevőkózönsrttfemet mindenkor 
különös előszeretettel fogom kiszól 
gálni, ezért is kérem annak további 
szíves pártfogását. 

JESZTL JÓZSEF . 

A néhai Loibersbec* Simuné sz. 
Sohw.ihofer Karolin volt kőszegi 
lakós hagyatékába tartozó, a kő 
szegi 283 s ámu tjkvben A+2396 
brs/. alatt irt a „Klastromi eidő 
csú^s" dűlőben fekvő 804 • öl ki 
terj«déf»ü szántó az örök^ök által 
Kőszegen, Árpád-tér 28 szám 

STÖLZLE-FÉLE 

a legideálisabb háztartási befőttes üveg. 

Minősége minden hasonló üvegnél jobb tehát 

árban a legolcsóbb! 
Ügyeljen a bevásárlásnál az ULTREFORM névre. 

Kapható minden szakmabeli üzletben. 
Kívánatra Ingyen ismertető szakácskönyv. 

K6szegi képv.: Stlaszny Gyula üvegesnél, Városház-u. 5. 

Gyümölcsös-eladás. 
Egy 472 • öl kiterjedésű gyü n öl.. . rií, Házeladás. 

U öl kiterjedésű gyu 

k u t P f t vA hA,Th«n"io,'>«'o " a m m ö l o s Ö 8 * Hteiner dűlőben f. hó K i r á I ? u t " á m u ház, tartal-
f u S h ó I s 8 ' i n ^ r n a p ) délután 8 órakor egy két szoba konyhás és egy 

3 órakor rnefftart^ndA ftnifln* n ^ n o s m.gánárverése Irodám- W "oba kdnjhfti la'ást ^zes 
ár r s n , 1 f , • « l"*®,' ol fog adntni. mellékhelyiségekkel «azd isági épü-
árverésen a legtöbbet igőrek el- letekkel eladó. Bővebbet Gaálnál, Dr. Stúr Lajos ügyvéd. Árpád tér 12 szám alatt. adatni fog. 

í w 
Nyomatott Hónai Krgyes könyvnyomda ában Kőszegen" 
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