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ELŐFIZETÉSI ÁR egynegyed évre: 

Helyben házhoz szállítva 16000 korona, 

Vidékre póstán 22000 korona. 

Külföldre egy évre 3 dollár (50 szokol). 

M e g j e l e n i k m i n d e n v a s á r n a p . 

Felelős szerkesztő és kiadó: Rónai Frigyes. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: Kőszeg, Várkör 39. sz. 

Telelőit-Mzám tfS. 

riyÜttftr tora 2000 korona 

Hirdctiuh milimétersoronként 400 R. 

iídmltafnak. 

Milliárdok. 
A szociáldemokrata pártszövetség a munka-

nélküliség kérdésében ismét a parlament össze-
hívásán fáradozik. Négy pontban foglalták össze 
kívánságaikat, amelyet a kormány részére kivan-
nak prezentálni. Ezeknek a pontoknak a lénye-
ge az, hogy a kormány az egyre akuttabbá valló 
munkanélküliség megoldására birják. Hangoztat-
ják a szociáldemokraták, hogy a Ház összehívá-
sára irányuló törekvesük nem politikából, hanem 
tisztán szociális kérdésből történik. 

Amíg azonban a szociáldemokraták ilyen-
féle szándékokkal felfegyverkezve indulnak a 
munkanélküliség megoldása felé, azalatt a kor-
mány — mondhatni egy csapással — talán már 
meg is oldotta ezt a valóban égetően sürgős 
problémát. A legutóbbi minisztertanács nem ke-
vesebb mint 150 milliárdot ajánlott fel közmunkák 
céljára, amely összeg szereny állami háztartá-
sunkban horribilisnek nevezhető. Örömmel üdvö-
zöljük a kormánynak ezt az elhatározását, mert 
ez a cselekedete valóban többet fog használni a 
munkanélküliség ügyének, mintha 10—20 ellen-
zéki képviselő a pidokat verve, esetleg botrányt 
okozva szépen kikerekített szónoklatokban el-
mondja a munkanélküliség veszedelmeit. 

Semmi szükség sincs arra, hogy a honatyá1: 
megzavarják nyári pihenőjüket. 

Mi történhet a Ház esetleges összehívása 
alkalmával ? A szociáldemokraták és nyilván a 
parlament minden tagja, ajánlani fogja, hogy a 
kormány komolyan foglalkozzék a munkanélkü-
liség kérdésével. 

Kérdjük azonban, mi szükség van erre a 
figyelmeztetésre? A kormány sokkal komolyab-
ban veszi a helyzetet, semhogy rászolgálna erre 
a figyelmeztetésre, mert amint láthatjuk, most is 
tetemes összegű milliárdokkal kiván munkaalkal-
mat teremteni. Ez az eljárása helyesebb minden 
parlamenti demonstrációnál, sőt a könnyen el-
porladó munkanélküli segélyek osztogatásánál. 

Az előirányzott 150 milliárddal a kormány 
oly beruházásokra törekszik, amelyek valóban 

: múlhatatlanul szükségesek. 

j HIRDETMÉNYEK. 
5405 1924 sz. Közhírré teszem, hogy a vá-

j ros tulajdonát képe/ő gyürnőtabfak 1924 évi 
; gyümölcstermésének árverése f. évi augusztus 
I hó 10 én vasárnap délután folytatódik* az ár 
, verés kezdete vasárnap délután pont 2 órakor 
a felső vámháznál. 

5526/1924. sz. Felhívom Kőszeg város és 
Kőszegfalva közönségét, hogy akinek tenyész-
tésre alkalmas megvizsgálandó ménlova van, azt 
augusztus hó 30-itf a Városház* 8. számú szo-
bájában jelentse be. 

5617 1924. szám. Közhírré teszem, hogy a 
KOszegen levő gyermekmenhelyi telep és ezzel 
a teleporvosi és telepfelüiíyelői állás ÍH meg-
szűnt: a nevelőszülők és egyéb érdeklődők a 
gyermekek ügyét a jövőben közvetlenül a szom-
bathelyi gyermekmenhely igazgatóságával in-
tézik el, a gyermekeket pedig a városi tiszti 
főorvos kezeli. 

5776—924. száuo. Közhírré teszem, hogy a 
bor és husfogyasztási adó f. évi augusztus hó 
8 tói kezdve lényegesen felemeltetett. A bor-
termelőket Kaját érdekükb n felhívom arra, hogy 
borkészletüket mielAliö jelentsék be a városi 
fogyasztási adóhivatalban, nehogy a bejelentés 
elmulasztása mialt őket tetemes anyagi kár érje. 

Közhírré teszem, hogy Örkény községben 
szeptember 1. kezdette! négy évfolyamú díj-
mentes honvéd altisztképző ós nevelőintézet 
lesz felállítva, hova oly raagyarhonos ifjak vé-
tetnek fel, kik 14. életévüket betöltötték, de 
18 életévüket még nem töltötték be. Bővebb 
felvilágosítás Városháza 10 számú szobájában 
nyerhelő. 

Csendőr-történetek. 
Az őrmester ellenőrző szolgálatból vonult 

be. Az országúton — körülbeiül két órányira 
az Őrsállomástól — euy 14 kocsiból álló cigány-
karavánnal találkozik. 40 lépésnyi távolságban 
lövésre kész fegyverrel megállítja a karavánt 
e meghagyja a vajdának, hogy az igazolvá-
nyokat egyedül hozza el. Megtörténik. A vajda 
tiz lépésnyire az Őrmester előtt leteszi a földre, 
azzal visszamegy. Az őrmester felveszi és látja 
hogy sok közte a hamisítvány; ép ezért zseb-
revágja azokat s meghagyja a karavánnak hogy 
forduljanak vissza, mert bekíséri. 

Mind a megbolygatott méhraj támadják 
meg undok szitkok közt az őrmestert. 

A harsány figyelmeztetés süket fülekre 
talál! 

A veszély tetőpontján eldördül egy lövés 
« a vajda átlőtt homlokkal holtan terül el a 
porban. 

Egy egetverő sikoly és káromkodás, álta-
lános megdöbbenés, a támadást azonban két 
suhanc folytatja. Ujabbi két lövés — két halott. 

Megdermedten áll a karaván! A pillanat-
nyi kétségbeesést ügyesen felhasználja az őrs-
parancsnok s harsány hangon kiadja a paran-
csot: „Megfordulni 1 Lépésben indulj! Aki el 
mer szökni, halál fia!!-

Megfordul a karaván s az első kocsi vág-
tatva elindul . . . Megint két lövés s az egyik 

ló összerogy. Meg kell állni! . . . Nincs me-
nekvés ! 

A lovat eltakarítják, a halottakat össze-
szedik, kocsira rakják s jajveszékelve halad a 
karaván. 

A 26 férfi, 35 nő s nagyszámú gyerekből 
álló cigánykaravánt az Őrmester egyedül, min 
den segítség nélkül kisérte be a községi előljá 
róságra, ahonnan — sok rendbeli bűncselekmény 
kiderítése után — a bíróságnak adatott át. 

A bravúros tett a koronás ezüst érdem-
kereszttel lett megjutalmazva. 

• 
Felső-Magyarország egy kis falucskájában 

történt 1ÍK)9 ben. — Már két napja dühöng az 
orkán. Borzasztó idő, mintha az Isten ítéleté-
nek a napja lenne . . . 

A falucska utcáján feltűnik két fegyveres 
alak . . . két csendőr. 

És e rettenetes viharban a jó Isten vezé-
relte ide őket. 

Az utca közepén jönnek . . . Most meg-
állanak . . . Egy kis viskóra mutatva egymás-
nak mondanak va lami t . . . Mi lehet az? Csak 
nem tüz ? . . . A viskó tetejéből füstoszlop tör 
elő! . . . Futólépésben rohannak a házhoz s fel-
lármázzák 4 községet: „Tüz van 1" . . . Rette-
netes veszedelem ily borzasztó időben 1 . . . 

A két csendőr emberfeletti erővel igyek-
szik lelket verni a népbe, ami végre félig med-
dig sikerül akkor, amikor három ház lángban 

5526 1924. sz. Értesítem a város közönsé-
gét, hotfv a lótenyésztési hármasbuottság f. é. 
juüus 22-én tartott ülésén hozoit határozata 
folytán a jövőben köztenyésztésre mének csu-
pán egyeseknek adatnak ki bérbe és pedig a 
jövőben kizárólag könnyű vérbeli mének. A 
bérűién szerződés főbb feltételei a városiláza 8 
számú szobájában vagy a városi m. .w i •*. állat-
orvosnál megtudhatók. — A magántulajdont 
képező ménlovak vizsgálata f. évi október hó 
17 én d. e. 9 órakor fog a városm íjorbin mag-
tartatni, hovi az egyes tulajdonosok ugy Kő-
szei? szab. kir. város mint a hozzátartozó Kő-
szegfalva és a kőszegi járásból ménlovaikat 
megvizsgálás végett elővezetni és az ott időző 
bizottságnak bemutatni tartoznak. A vizsgálati 
díj ménen kint 4 aranykorona. 

5685/1924. szám. Közhírré teszem, hogy a 
várostól bérelt földek hiszonbére a szokásos 
módon f. évi augusztus hó 3l-ig befizetendő. 
Tekintettel arra, hogy a múltban ismétek fel-
szólítás dacára egyesek bérfizetési kötelezefsé-
«üknek csak késedelmesen tettek eleget, ami 
által a városra nagy anyagi kár háromlott, nyo-
matékosan felhívom az érdekeitek figyelmét 
arra, hogy aug. 31 ike u'án 6%-o* késedelmi 
kamat jár és a város csak természetben fogidja 
el a haszonbért, azonkívül a késedelmes fize-
tőkkel szemben a város a szerződes értelmében 
felbontja a szerződést: a természetben fizetendő 
haszonbér fejébern egészséges, szárer, 2%-nál 
nem több idegen anyagot tartalmazó szodvá-
nyosbuza vagy zab ad indi le a közélelmezési 
hivatalban. A szerződés értelmében joga van 
a bérlőnek a természetbeni szjlgált \t\s 
helyett, annak ellenértékét pénzben fizetni, ami-
kor is egy métermázsa buza uelyott 400.000 K 
fizetendő, — zab szolgáltataseseténa ztb mennyi-
sége a zab napi ára és a 400.000 koronás bú-
zaár közötti arány szerint állapittatik meg. 

J&mbrits Lajos polgármester. 

áll. Végre az oltásra kerül a sor. Fecskendő 
nincs, csak a fejsze és a csákány működik, de 
ez is valami. — Ahol a vész a legnagyobb, ott 
van mindenütt a csendőr. 

Már bedől a legelőször kigyulladt viskó 
teteje, a falak is javában égnek, amikor az 
asszony, aki vánkosát babuskálja, észreveszi, 
hogy gyermeke nincs a karján. 

Jajveszékelve rohan az égő ház felé ós 
biztos halálát leli a lükben, ha az őrsvezető, 
ki csak akkor tudj i meg, mirC v in tulajdon-
képen szó, idejében fel nem tartóztatja. 

Az anyát visszatartja, de ú egy pillanatig 
sem habozik életét kockára tenni s már benn 
van a lánglengerben. 

Borzadva nézi a nép: Iíten legyen neki 
irgalmas. 

A fojtó füsttől nem lát, de elhaló nvö-
szörgés üti meg fülét s ő bátran rohan előre 
kikapja a gyermeket a bölcsőből ós jön vissza. 
Még egy ugrás . . . és kin van. Ebben a pilla-
natban összedől a viskó s egy égő gerenda 
fején éri a már amúgy is kimerült őrsvezetőt, 
aki a gyermekkel a karján összerogy. 

Egy velőtrázó jajkiáltás tölti be a léget 
és a nép megfeledkezve mindenről, rohan az 
őrsvezető megmentésére. 

Nincs rá szükség, hisz ott van bajtársa, 
ki a zsarátnokból már kiemelte és a megmen-
tett csecsemőt a fájdalomtól félőrült anya kar-
jaiba adta. 
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Ezred emleknap Az 5. gyalogezred, mely-

hez a helybeli zászlóalj i* tartozik, mint a volt 
13. és 18. honvéd, a 76. és 83. közös gyalog 
ezredek és a 1 1 . tábori vadászzászlóalj jogutódja, 
a háborúban elesett volt hts bajtársaik emlé 
kére ma emlékünnepet tart és ezzel kapcsolat-
ban 9 órakor a Jézus Szent Szive templomában 
gyászistentisztelet lesz. A város lakossága fel 
kéretik a gyászistentiszteleten való megjelenésre, 
hogy az elesett bősök iránti kegyelet ezáltal is 
impozánsabbá váljék. 

Szabfcdsagon Jaross István postahivatalunk 
főnöke egvhavi szabi idéra ment. Távolléte 
a la t t Éiö József soproni postatitkár helyettesíti. 

Kelheti szabadsagot k«pott dr. Lauringer 
János jáiásorvos tb. megyei főorvos. Helyettese 
dr. Havas Gyula kororvos. 

Eljegyzes. Maitz Andor eljegyezte Fekete 
Mariskát. (Minden külön értesítés helyett.) 

Vince Mihály bornagykereskedő, a kaih. 
hitUztfg képviselőtestületének és a Kőszegi 
Tsknit 1 11 estiül- iga7gatéMÍgár<hk tagj», több 
heti kitos feznivedések utxn férfikora delében, 
41 éves kcrábun elhunyt. Halála mély részvé-
let keltett a lakosság minden rétegében, de kü 
1 önt ser: azoknak a kereben, akik. ennek a rend 
kivuli szorgalmas, törekvő és becsületesen dol-
gozó polgártársnak kiválóságát közelebbről is 
merték. Mint az Elité kávéház bérlője kezdte 
meg itt működését. Nem fejthetett ki nagyobb 
tevekenjtéget, mert a kitört háboiu nemsokára 
Ct is hadba szólította. Mikor hazajött, a vit-zo-
iijok annyira megváltoztak, hogy az üzlet foly 
tatásában nem veit elég biztosítékot találni csa-
ladja ellátására. Erős ambícióval a borkereske-
désre adta megát. Jo üzletvezetése és az a bi 
zalom, melynek mindenleié részese volt, csak-
hamar virágzóvá tették vállalkozását. De jött 
az u. n. llt'gídus éra és ennek a gazdasági 
összeroppanásnak ő is áldeza a lett. Újból neki-
vetette magat a munkának és pihenést nem 
itmero buzgósággal két év a'att újra talpra állott 
és oly alupot szerzett vállalkozásához, hogy 
anyag i jóléte szemlátomást növekedett és 6 
örömmel élvezte munkásságának megérdemelt 
gjniLölcst-t és megnyugvással látta családja 
megelheteséntk biztosítását. E megfeszített 
munka közien szerezte b< tegségét és bizva 
ellentallóképisségében sokáig nem törődött ha 
jávai. Mikor a benne mindjobban terjedő kii 
e/ejét feltűr ő-n gyengiteth, az orvoslás nár 
késő volt. Mindent elkövetett egészségének hely 
realluá^ára, családja a leggondosabb ápolásban 
részesítette Késő volt. Mirigyeinek a: eeész 

Ülés a Koplaló-téren. 
Egy dé után én is elmentem a koplaló térre. 

Sok mindenfele furcsaságról esett ott a szó, kell 
hogy elmondjam kedves olvasoimi.ak is. Leg-
eiőszor is megbíráltunk egy hölgyei Annyira 
ki volt vügva a ruhája eloi-há'ul, hogy gusz 
tusi san megbotránkoztunk rajta. Hej, valami-
kor, ha mi ilyeneket akartunk látni, elmentünk 
egy bizonyos hogy híjlák-házba és ott megittunk 
egy „fehité'.". Ma nem muszáj feketére köiteri 
pénzünkét, ingyen is láthatunk elől is hátul is. 
Sőt ennek a hölgynek a hatan nagyon finom, 
messziről szabad szemmel is látható szőröket is 
latiunk. Azt fogják Önök mondani kedves olva 
sóim, hogy ez az írásom már nagyon is vastag. 
Dehogy is vastag, dehogy iá vastag ! Higyjék 
et, hogy ezeknek a dekorált és dekoltált bőrök-
uek semmi sem vastag. 

De épen most jón a Koplaló-tér terül ítére 
egy jo baralom, Ki egy fiatal embert ajánl a 
megalakítandó bankhoz bankdirektornak. A^ én 
jóbarátom véleménye szerint ehhez a bankhoz 
uktív töke nem szükséges. Elég, ha mi mind-
nyájan oss/eaüjuk egymást. Természetesen meg 
ígértem neki a legmesszebbmenő támogatáso-
mat. Jóbará.om ennek örömére el is ment a 
„Jesztlibe" e» ivott a „szanálásunk javára". — 
Hej, ha a Jesztlinek sok ilyen kundsaftja lenne, 
hamar kellene szanálni ol is. 

Ide nézz ! bok oldalba a „Jánnos", „Ilyen 
hajat sem lattál még". Egy fiatal ember jött, 
a tején hatalmas boglya. Művésziesen ki volt 
-tf.'ve". Az cge*z fiatalemberből csak ugy su 
garzon az esz, mert hát hosszú h íja van. Boi-

szervezetre kiterjedő rákbetegsége pár hét alatt 
megörölte az ő értékes életét. Temetése kedden 
volt a temető kápolnájából. Barátai, tisztelői 
nagy számban jelentek meg a végtis*te*ségén. 
A Kőszegi Takarékpénztár igazgatósága elnöke 
Czeke Gusztáv kormány főtanácsos vezetésével 
testületileg jelent meg és koszorút helyezett 
elhunyt tagtársa koporsójára, szintúgy a ven-
déglősök szakszervezete és még számosan má-
sok. Emléke sokáig fog élni polgártársai körében. 

Kik nyaralnak Kőszegen ? Bizonyára el ke 
rüite néhány nyaralónak is, de meg különösen 
szobát kiadó és szálló tulajdonosnak a figyel-
mét is lapunkban ismételten közzétett azon fi-
gyelmeztetés, hogy minden nyaraló után egy 
aranykorona, illetve gyermek után 50 arany 
fillér fizetendő be nyaralási díj cimén a városi 
pénztárba. Ezen dijat tartoznak ugyanis befi-
zetni még az u. n. családtagok és rokonok is, 
ha két hétnél tovább tartozkoclnak városunk 
ban és ha önálló keresettel bírnak. Újból fi 
gyelmezteti a városi hatóság ugy a lakaskiadó 
kat, mint a nyaralókat, hogy a dijakat befizetni 
el ne mulasszák, mert egyetemleges felelőse* 
gel tartoznak és a szabályrendelet szerint a fi-
zetést elmulasztó büntethető is. Folytatjuk a 
nyaralók jegyzékét: Kiss Izabella polg. isk. tan. 
Győr, Stiegler Lajos máv. főfelügyelő, Vas Ta 
más táruló Budapestről, Kint Teréz háztartás-
beli, Kohn Jenő kereskedő Wien, Bánovits L. 
máv. főfelügyelő Debrecen, Gyorfti Endre tanár, 
dr. Belénye Dezső orvos tőtanácsnok Szombat-
helyről, lelesétiénel és két gyermekével. Mikó 
Jenőne járásbiró neje Karcag, dr. Arató Amá-
lia és dr. Deák Margit tanárnők, valamint Tal-
lós Zsanette és Vikár Erzsébet tanítónők ve-
zetése alatt a leánygimnáziumban nyaraló 15 
urleány Budapestről, illetve Szentesről, Bárdos 
Dezső főiskolás Budapest. ('ekmeister Jenő gaz 
dász édesanyjával és testvérével Győrből, Hé-
zser Zoltán honvéd százados és neje Budapest, 
König Ilermin és leanya W ien. Legközelebbi 
számunkban folytatjuk. 

A turistautak jelzeset és a táblák felsze-
gezését elvégezte Kovács Arisztid bencéstanár 
vezetése alatt a kőszegi cserkészcsapat néhány 
lelkes tagja. Tekintettel azonban arra, hogy 
meg sok jelzés volna kívánatos, a város ujabb 
24 jelzőtáblácskát készített és ezek is kikerül- j 
nek rövidesen rendeltetési h'iyükre. 

Hangversenyt tart f. hó 13-án, szerdán 
este Sorai kezdettel a városi vonószenekar 
Kováts Ferenc karmester vezetése mellett Mayer 
János vendéglős éttermében, vagy szép idő ese 
téu az udvarban. Fri-s ételek és italokról gon 
doskodva lesz. Belí-pödij nincsen. 

dog Isten ! Ilyet valamikor csak a borbólylegé 
nyek hordtak a fejükön. — Most látom, hogy 
mennyire elmaradtam világnézeteimmel Hisz 
ilyen hajjal meg lehetett volna menteni szegény-
hazánkat a feldarabolástól. (Jánnos az állítja, 
hogy épp az a baj, hogy ilyen hosszuhajuak 
voltak uralmon, mikor Magyarországot körül-
metélték). És újból boldog Ist^n! Meg fogon 
érni még azt az )d<>t, amikor a mi keresztény 
ifjúságunk pájeszt fog viselni. Aztán eszembe 
jutott valami és elkezdtem nevetni. Az t. i , 
hogy apróhirdetést teszek közzé, miszerint olyan 
apró aliatkákat vennék, milyenek Lengyelor-
szágban teremnek előszeretettel a lengy el p\je 
szókban. Aztán ezeket felajánl >m az ilyen hosszú 
„simi'-haiu fiatal uraknak Isteni szórakozás 
iiyen állatkákat nevelni nyáron, de té!en még 
jobb. ,Jánnos" azt ajánlja, hogy adjam ki tisz 
tességes heti kosztba ezeket a* állatkákat. 

Több más aktuális kérdésről is beszélget 
tünk, mint pl. hogy Sakespeare-nak hosszúkás 
vagy gömbölyded volt e a fejalkata, midőn az 
egyik koplalólóri torzsulnök elhozta a „Kőszeg 
és Vidéké"-t és felh iborodassal mutatja benne 
a tárcát a „Babona és bűntény" cimit. Meg-
nyugtattam, hogy nekünk mindegy, hogy valaki 
vallási érzületünket burkoltan-e vagy nyíltan 
támadja. Az az ur biztosan nagyon ráért és 
vakart egyet. A kutya is, amikor ráérj vxkar 
valamit. Ma nagyon szép a tudomány, do nem 
szép a féltudomány. Ez a firkász fé tudomány 
metélte körül Magvarországot. Elhatároztam, 
hogy legközelebb írok valamit a ,Talmudbol". 
Abban legalább nincs babona. Ugye szerkesztő 
ur jó lesz. „PUFF-. 

Tisztel t olvasóink figyelmét felhívjuk a r ra 
az előre nem jelzett körülményre, hogy l a p u n k 
egyenkénti árát a mai naptól kezdve, tekintettel 
a m^g mindig érthetetlen okból fokozódó álta-
lános áremelkedésekre, 2 0 0 0 koronara voltunk 
kénytelenek felemelni. Itt azon reményünknek 
adunk kifejezést, hogy vz lenne már az utolsó 
emelés. 

Vadaszjeyyet váltották : Zsoldos János tiszt-
helyettes, Mészáros Antal erdőmester. Arkauer 
Mihály twptári főnök, Takács Bél * nyug. szá-
zados, Tauscher Béla nyug. alezredes, Mullor 
Ferenc építési vállalkozó, Kultel Dezső gyógy-
szerész, Jambrits Lajos polgármesu-r, l dvardy 
Pál földbirtokos, I'olsler Gyula nyug. alezredes, 
Szabó György takp. igazgató, Szerd ibelyi Ká-
roly táblabíró, F»rkas Dániel áll it^részségügyi 
felügyelő, Kulina József ny. szds, I nger Elek 
takp. pénztáros, Keresztényi Bél i nyug. jegyző 
Nehammer Gyula gyárigazgató, Zitezalo Zdenkó 
főiskolás. 

A kőszegi ipartestület e lol jarósága legutóbbi 
ülésén foglalkozott a Miskolcon f. hó 14—15. 
napján megtartandó Országos Iparos Kongresz-
szus napirendjére kitűzött tárgysorozattal és el-
határozta, hogy a kongresszuson egy kiküldöt-
tel képviselteti magát. Ugyancsak e tárgyban, 
valamint az iparosok nyugdíj alapszabályainak 
megvitatása tárgyában két értekezlet is tartatott, 
mely értekezleten a tagok igen csekély szám-
ban jelentek meg. Az értekezleten különösen 
a nyugdijalapszabáiyok tárgyalásánál fejlődött 
ki nagyobb vita s több £ hoz módosítást java-
solt, javaslatait közölte az alapszabálvter7ezelet 
elkészítő szegedi ipartestülettel. —N-igyon cél-
szerű volna, ha ilyen s hasonló az össziparos-
ságot érdeklő fontos ügyek tárgyalásánál az 
iparosság — a mai válságos időkben — nagyobb 
érdeklődést tanúsítani, inert csak összetartással 
s egy üttes fellépéssel lehet valamit el*.ni. 

Barabásnak ntuveszleanya, a kiváló 'ehöt-
ségu 10 éves tánemü^észnő előadása az 5 éves 
csodatehetségü szavaló és előadó művésigyer-
mekkel e hó 16 án lesz, melyen még Serényi 
Akos isnierősunK is közreműködik. A zongora-
kiséretet a tánchoz I nger Elekné volt szives 
vállalni. Megjegyezzük még, hogy a két gyér 
mekművész mull héten Budapesten a svábhegyi 
nagyszállóban tartott e'őadi^on óriási sikert ért 
el. Zsúfolásig megtelt a hatalmas terem és a 
közönség tomboló tetszésnyilvánítás*il fejezte 
ki ineglepeiését. A Kőszegen rn^gtarUndó elő-
adas műfora a következő: 1. Prológ. Llőndja 
Babos Evi. ± Mendeisohn: Frühlingslied. Tan-
colja B a r a b á s Stri. 3. Levél a mennyországba. 
Előndja Babos Évi. 4.Grieg: Norwegisehe Tánze. 
Táncolja Birabas Síri 5. B*bosné:Eva helyet 
keres. Előadja Babos E/i. G Grieg: Groteszk. 
Táncolja Barabás Sári. — Szünet. — 6. Gyula 
dják: Memenlo. Szavalja Serényi Ak os. 8. Ver-
sek. Szavalja Babos Évi. 9. Delibes: Pizzicati. 
táncolja Barabás Sári. 10 Babosné: Eva csinyjei. 
Előadja Bibos Évi. 11. Chopin: Valse. Táncolja 
Barabás Sári. — További részlelek a jövő héten 
megjelenő falragaszokon. Jegyekre előjegyezni 
lehet Hó*h Jenő könyvkereskedésében. 

A KSE hazi úszóversenye ma délután lesz 
4 órai kezdettel az alreáliskolai uszodában. — 
Részletes programm a sportrovatban olvasható. 

Tejvizsgalatot tar to t t a városi tiszti főor-
vos az elmúlt h»slen és több elárusítónál vize-
zett tejet fogUlt le. mit vegyvizsgálat végett 
felküldött a város a magyaróvári vegyvizs-
gáló állomáshoz. 

Kirándulás. Az evang. Nőegylet által a 
mult csütöitökön a Szabóhegyre rendezett ki-
rándulás fényesen sikerült. A város színe java 
hallgatott a hivó szóra és bizony senki sem 
bánta meg, hozy elm «nt. A városi vonós-zene-
kar szebbnél szebb darabokat, játszott és foly-
ton emelte a hungu'atol, a tombola izgalom-
ban tartolta a közönséget s volt nevetés és 
öröm egy egy nem várt nyeremény átvételekor. 
A nőegylet ezúttal is mond köszönetet mind-
azoknak, kik ajándékaikkal és megjelenésükkel 
emelték a kirándulás sikerét. 

A ; ere8k»delmisták mulatságára a meghí-
vókat mult hét íolyatuáu hordták széjjel. Ezú-
ton is felhívjuk mindazokat, akik meghívóra 
reflektálnak, jelentsék be igény üket a cím pon-
tos feltüntetésével Róth Jenő könyvkereskedé-
sében. 
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A főiskolások 12 ére tervezett kulturestje 
közbejött akadályok miatt elmarad. 

Füiskolas kirándulás. Hétfőn rendezték a 
főiskolások elt-ő kirándulásukat a Hermann 
kúthoz. Amint halljuk, a <• özeljövöben az ér 
deklÖdö kőszegi és nyaraló közönség bevonásá-
val több kirándulást is terveznek főiskolásaink. 
Ha már a turista-egylet rum kultiválja a sza-
badba járást — legalább akad egyesület, ame-
lyik megtekinti természeti szépségeinket, melyek 
bizony sokhelyütt eléggé elhanyagolt képet 
mutatnak. 

A városi gyümölcsfák termésének eladása 
n a folytat£dik, miután u n ult vasárnapi esős 
idCjórtis miatt az örvtrés nem fejeződött be. 

Megjavul t a vasúti menetrend. Sokat kér-
v ényezttk a helybeli iparosok, krresktdők a 
vasúti menetrerd megváltoztatása iránt. Legu 
több a Ktszeg—szombathelyi b. é. vasút r. t. 
is foglalkozott a sérelmes vasúti menetrenddel 
és ézintén felirt a városunk polgármestere utján 
a vasút igazgatóságához és nyomatékosan kérte 
a menetrend u^gváltoztatásat. A kérelemnek 
annyi eredménye lett, hogy a d. e. eddig 11 
ora néhány peickor induló vonat most 11 óra 
40 perckor u.dui, mi különösen a pinc szem-
pontjából fontos, mert igy a d. e. 9 óra után 
ei kező pitici árusoknak néni keli sietni a vasútra 
miután elég idejük \an az eltdúsra és az ittar 
tozkodásra. Egjébb része a menetrendnek ezi 
dószeiint változatlan marad. 

A városi erdoorok es erdolegenyek vadász 
puska helyett revolverre!, illetve golyósfegyver 
rel fognak felszereltetni, miután a vadásztársa 
ság kilogási emelt a vadászfegyver viselése, 
illetve a visszaélések ellen. 

A Concordia dalarda mára tervezett d.ilos-
napja közbejött akadályok miatt elmarad. A 
daiosiapot valószínűleg szeptember hó 8-án 
fogjak megtartani nagyobb keretek között, több 
dalaida bevonásával. 

Az onk. tűzoltóinknak mult vasárnap nem 
kedvezett az időjárás; a tervezett kerti mulat 
tagot kénytelenek voltak elhalasztani a mai 
napra. A mulatsag tehát ma délután lesz meg-
tartva 4 orai kezdettel. Aki jegyét már meg-
fizette, az újból nem köteles váltani. Reméljük, 
hogy a mai napon jobban fog kedvezni az idő 
jaras derék tűzoltóink kerti mulatságához, mely 
tekeverseunyel van egybekötve. 

Műsoros haziestelyt iei:dezett a Katholikus 
Legényegylet tegnap este 9 órai kezdettel a 
Trattuer vendéglőben levő helyiségében. Az 
i m m á r harmadszor megismételt műsor ismét 
nagy sikert trátolt, melyben különösen Zatsek 
Juci, Szilágy Károly es Ruisz Pista nyújtott 
kivaio alas sí. 

.os i földek ber let f izetesere nézve hoz 
lapu mai száma városi hirdetmenyt, mely sze 
nn r iöldbérlók aug. végéig tartoznak befizetni, 
a rletet. A hirdetményre felhívjuk a bérlőj 
ga .dakozonség figyelmét. 

Emeletes haz epül a vasúti állomás melletti: 
koruion. A építtető Kirchknopf Ernő szombat- I 
heíyi vállalkozó, aki Kőszegtn fuvarvállalatot1 

létesit. A városi építési bizottság megadta az 
építési engedélyt. 

A helybeli ovodat a városi hatóság a ka-
nyarójárvány miatt további intézkedésig be-
záratta. 

A kőszegi egyetemi hallgatok Széchenyi 
Szövetsége ehelyütt is köszönetet mond Rónai 
Ki*yes nyomdatulajdonos urnák, hogy felülő 
zetésképen díjtalanul közölte le a főiskolás rau 
Iálság felültizetőinek névsorát és azért az elő-
zékenységért, mellyel a Szövetség iránt állan-
dóan viseltetik. 

A behozatal i t i la lmat körülbelül 20 élelmi ( 
és ruházati cikkre vonatkozólag felfüggesztették. 

Ingat lanforgalom Kőszegen. Szmolyán László 
és neje Martin Irma megvették özv. Nikoladony 
Henrikné és Szomor Lajosnétól a Kelcz Adelffy 
utca 1. sz. házat 105 millió koronáért. Kirch-
knopf Ernő és neje Rothermann Elza szombat-
helyi lakosok megveitek Hcrtelendy Ferencné 
lől a Csepregi ut 2 sz. házát 115 millió K ért. 
Schermann István és neje Oriorits Klára vettek 
Gneisz Bernátétól 2 drk gyümölcsöst és erdőt 
1 hold t>24 • öl területtel 9,100.000 Kért . 

Az ita mferesi jövedek ellen elkövetett ki-
hágások és szabályellenességek miatt nngália-
pitolt pénzbuntetís mérvét aranykoronában álla-
pítja meg a legújabb pénzügyminiszteri rende-
let, mely augusztus ho 1 én lépett életbe. 

Hazhelyigenylok figyelmebe! Felkéretnek 
mindazok, akik házhelyet igényeltek, hogy je-
lenjenek meg e hó 13 áu, szerdán este 8 órakor 
a „Szarvas"-verdéglőben fcntos megbeszélésre. 
Tisztelettel: A bizottság. 

Azonnal megszűnik a dragasag ha — hatá 
rainknt elbtigjjuk. Lckán 50 százalékkal olcsób-

í ban lehet étkezni, Rőifalváu :>0—100 százaiék-
| kai ipmctkkeket bevásárolni s aki Gráclm uta-
zik. Bécsben megfoidul, külföldi fürdőhelyen 
üdül, inni tudja megérteni hogy m« g az innét 
kiszállított élelmit k is miért külföldön olcsób-
bak? Egy kős/.egi nyaraló Lékén 12.COOosztrák 
koionáért gazdi gon gari iro/ott rostélyost ebé-
delt. Itt kétszeres áiert sem kapható. Miért? 
A Szabóhegyen egy darab kenyérért 800 ko 
rónát számítottak. Hát szabad ennek előfordul 
nia V S nézzük a piai unkái és hasonlítsuk össze 
más magyar és azután még az osztrák piaccai. 
Megáll az ember esze. Miért van ez Magyar-

j országon, az agiáraiiamban, az élelmieket ter-
melő országban ekkora differencia, ekkora drá-
gaság ? Ki tud erie felelni? Talán a Nagyatádi 
Szabó? vagy a Gyáriparosok Országos Szövet 
sége ? vagy a termelő falu népe ? 

A Kőszegi Alt Temetkezesi Segelyegyesület 
felkéri a tagokat, hogy egy tagnak elhalálozása 

• folytán, a 17. szelvényre esedekes segélydija-
' kai, vasárnap, f. hó 10 én d- u. 2 órakor az 
: ipartestületben befizessék. — 51 éves korig uj 
j iagek felvételét ugyanaznap délután fél 4 tői 
kezdve eszkozlik. 

Tífuszbetegseg fordult elő Kőszegdoroszló-
ban. A s/ukséges ovintézkeues' a hatóság el-
rendelte. 

Meleg for rás van Velemben, 18—19 R fokos 
meleg kéntartalmú vizzel, melynek állítólag 
CMizbáutalmak ellen kipróbált gyógyhatása van. 
Egyelőre ezen szabad gyógyfürdő semmiféle-
képen sines kialakítva, hanem csak poc.-olya 
alakjában van meg, mely mindenféle háziállat-
nak szo.gal fürdőhelyül, d-i ha bebizonyosodik,, 
hogy tényleg elég hővizü és gyógyhatású ezen 
forrás, lehet hogy akad valamikor vállalkozó, 
kinek üzleti szelleme gyógyfürdőt rendez be 
Velemben. 

A Pécsett elhelyezett m kir. Erzs-bet tudo-
mányegyetem jogi , orvosi és bölcsész fakultá | 
sára az 1924—25. tanév I felére szóló beírat - j 
kozások szeptember hó 1—12-ig s azok részére, i 
akik nem voltak még ezen egyetemnek hall-í 
gatói, a kérvényezett és nyert engedély alapján 
szeptember 22—30 ig eszközöltetnek. Az egye-
temnek ideiglenesen Sopronban elhelyezett ev. 
hittudományi k.ir.in pedig szeptember 16 tói 
19 ig lehet beiratkozni. Az utoiagos beiratkozás 
október 0-ig dékáni, azon tu! október 14 ig be 
zárólag pedig rectori engedéllyel eszközölhető. 
Akik még nem voltak hallgatói ezen egyetem-
nek, felvétel iránti kérvényüket aug. 31 ig ad-
ják be az illető kar dékáni hivatalába. 

A Kölcsönkönyvtár legújabb könyvei: Xor-
df-nskiöld: Az indiánok között, Nielsen : A tró 
pusokon át a déli jege* tengerre, Torday 
Afrikai emlékek: Leb.anc: A diadém ügy. 

25 0 0 0 ebtd. „Erzi mindenki, hogy a ma 
; nyomorultjai között elsősorban az ifjúságon kell 
segítenünk, mert ha fejlődése legfontosabb évei-
ben tudomány és munkakedv helyett kétséggel 
és keserűséggel telik meg a lelke, bizony-bizony 

j kétséges és keserű lesz a jövőnk is." Társadal-
munk kiválóságai beláttak, hogy az ifjúságot 
ki kell emelni a züllés útjáról, ami négyéves 
semmittevés után nyilegyenességben állott előtte. 
Elsősorban a legfontosabb létfentartási kérdő-
jelét kellett letörölni: a Rud tpestre került fiuk 
élelmezéséről kellett gondoskodni. A régi, kor-
rupt menza egyesületek ezt a kérdést megoldani 
nem tudták, alapos, intézményes megoldást sür-
getett ez a súlyos probiéma A magyar ifjúsá-
got szerető, féltő asszonyok és urak semmi fá-

I radságot nem ismerve, egy friss, életerős intéz-
ménynek vetették meg az alapját, valóra vál-

.toltak az ifjúság rég óhajtott vágyát, hogy jó-
! izüen, tiszta eszközökkel ehesse meg bőséges, 
•de olcsó ebédjét: megalakították az Adalberti-
num egyetemi és főiskolai diákmenzát. 25.000 
ebéddel segítette az Adalbertinum az elmúlt 

! iskolaévben háromszáz twgját, ennyi ebéddel 
enyhítette küzködő ifjuságunk nyomorát. Pe az 

; Adalbertinum kamrái kiürültek* és most a ma-
gyar társadalomhoz fordul segítségért. Hisszük, 
tudjuk, hogy a társadalom megérti a kérés sú-
lyát és Prohászka püspök szavai: „öngyilkos 
a nemzet, ha ifjúságát fel nem karolja" — csak 

I szavak maradnak. Kőszeg vnros és környékének 
társadalmához fordulunk most kérő szóval, tá-
mogassa ezt a nornes intézményt. A legcseké-
lyebb pénz vagy termény adomány t is örömmel 
vesszük. A szíves felajánlásokat elfogadja az 
Emericanum könyvesbolt (Kőszeg, Várkör). 

Az aszfaltozásról irtarn néhány sort, me-
lyeket közzétenni szives volt és meglepetve 
hallom öntől tisztelt szerkesztő ur, hogy emiatt 
kellemetlensége támadt. Pedig hat az én sora-
imban egy szemernyi támadás nem volt, csak 
kritikai megjegyzés és ez a város iránti jóindu-
latból. Sajnálom tisztelt szerkesztő ur, hogy 

I kellemetlenséget szereztem, de azt is, hogy el-
I felejtettem a múltkor azon igaz örömömet ki 
fejezni, hogy végre a j á r d a hiányos részeit is 
kijavítják. Azért örülök neki, mert minden eső 
után kellemetlen volt tapasztalnom, hogy az 
Elité kávéház előtt, az Adler—Orbán boltok 
között és még néhány helyen a járdán valósá-
gos teknő képződött, többnyire talajsülyedéf 

I folytán. E helyeken mindenütt minden eső után 
tócsa keletkezik. Eddig elmulasztották h e l y r e -
igazítani, most ugy hallom egy helybeli isme-
rősön-tői, hogy a polgármester ur éles szeme 
már előző években is meglátta. d.< urm bírta a 
költségvetés, ez évb°n azonban okve;len tneg-

; lesz. Hát kerem szépe'i az e feletti nagy örö-
mömet elfelejtettem a muilkor megírni s bizo-
nyára szívesen fogják Játni a kőszegiek is. Egv-
uttal bucsuüdvözlet. Egy kritizálni ráérő nyara<ó. 

Meglopta henyeradojat Vörös Sándorn" hor-
vátzsidánji lakos, ki Torda János kőszegdo-
roszlói lakosnál volt alkalmazásban, kitől egy 
aranyórát aranylánccal, egy ezüst orat ezüst 
lánccal és egy női kabátot, összesen 2.200.000 
korona értékben elemelt. Az enyveskezü alkal-
mazottat feljelentették a szombathelyi királyi 
ügyészségnél. 

Anyakönyvi kivonat az elmúlt hetröl . Szü-
l e t é s e k : Szabó Jenő—Láng Margit: Jenő r. k. 
A bért István —Hollósi Anna: Anna r. k. Há-
z a s s á g o k : Lackner Károly—Johanszki Karó 
lin, Trepler Ferenc - Lack ner Anna. H a l á l o -
z á s o k : V i n c z e Mihály 41 éves tüdőrák, Szauf-
nauer Teri.-. 9 hónapos, bél hurut. 

A I tp fene Répcebónyán megszűnt, a határ-
széli lóforgalom újból felszabadult. 

Koszegdoroszlon libát lopott Torda János 
ottani lakós I l i run i i Istvántót 130.000 korona 
értékben. Feljelentették a kőszegi járásbíróságon. 

Vasvármegyei Tejértékesitő R.T. és Dömötör Jenő bogáthi 
hengermalmának "elárusító helye Kőszegen , Várkör, (Unger-féle házban) 

állandóan kapható 

teljes tej, másodtej, iró, tehéntúró, 

csemegevaj, sajtok, juhturó 

lisztek, árpadara, korpa és egyébb 

őrlemények. 
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80 keve butát lopott Hilics Gyula p-Tenyei 
legény Molnár J inus nag\p^sei iftt/da fildjéröl. 
A kár 800 U00 korona, melyért feljelentették a 
szombathelyi kir. ügyészségnél. 

Pastell zokni 650J K. Musslin h»risnvn 
8000 K amíg a keszlet tart. F ILU'P kötöttáru-
gyára Szombathely. Széli Kálmán utca ti. 

A vörös Oroszországban most uj egyesület 
alakult, amely azt tűzte ki célul, hogy a mult 
minden maradványaival szakit s hev.»s harcot 
indit a fajtalar.ság, a részegesség és a vallás 
ellen, amelyek az emberi életet megnételyezik. 

A KSE rendkivüli közgyűlése. 

Csütörtökön este tartotta a KSE rendkívüli köz-
gyütését a városháza tanácstermében, melyen több fon-
tósabb tárgy közül a Sportegylet további fenntartása is 
szóba került. A KSI£ ugyanis súlyos anyagi gondokkal 
küzd és ez erielte meg a vezetőségben a kérdésnek 
napirendre való tüzesét. Több hozzászólás után elhatá-
rozták. hogy igenis fentartják ifjuságunk testnevelését 
elősegítő Sportegyletet továbbra is s ennek irányaban 
illetékes fórumokhoz fognak fordulni hathatós támogatá-
sért, ami által azutan sikerül majd a sport ügyet fellen-
dítem Ezután footballszakosztályi ügyekre tértek at. Az 
egybegyűltek Jaross István szakosztályi elnök javaslatára 
cgvhangulag es lelkesedéssel választották meg a football-
szákosztalv diszelnökének Károly Lajos magpergető-
gyarost, kiben az egylet egy lelkesedéssel kuzdö vezető-
emberére talált. Uj footballintéző Szabó Jenő Máv. tiszt-
viselő lett, Schreiner János volt intezönek pedig jegyző-
könyvi köszönetet szavaztak mee. Trénernek szintén 
agilis sportembert választottak Ávár József Máv. tisztvi-
selő személyében. Szertáros Auguszt Imre lett. Ezután 
véget is ért a közgyűlés. — Mitől olyan zamatos a kávéja , Édesem? 

— Egyszerű , csak UHU-kávéval van főzve. 

megyey Sánd >r 
elhilt nlébános 

M 1 » O I I T 
A KoN# .ee i M " nk ö-»*i K x c x o n b n n m a r m i n t 

I. oo/.tal.vu 4-onpnt k.ü/.(l a bitjuokNugban. 

Amiutan annyira vágytak es amiért oly lelkesen 
kuzduttek footballistaink a tavas/i szezonban. vegre be-
teljesedett. Ugyanis vasárnap Győrben a kerületi közgyű-
lésen elhatározták, hogv az I. osztály létszámát felemelik 
1 l-re (eddig 10 volt) es behívjak osztályozó-mérkőzés 
lejátszás nelkul a szombathelyi alosztály bajnokcsapatat: 
a Kőszegi SE-t tizenegyediknek. Nagy megtiszteltetésben 
rcszesült ezáltal a KSt , melvnek kivívásában különösen 
az SiSE. Székesfehérvár ket egvletenek es a győri 
DAC intézői es kiküldöttei kardoskodtak mellettunk a 
közgyűlésen, mit hozzászólásaik utan a közgyűlés elfo-
gadott azon ellenjavaslattal szemben, hogy a TAC ke-
rüljön be tizenegyediknek. 

Városunk footballsportja ezzel a határozattal egy 
egesz más irányba te*relódött, mint a mai napig volt és 
a közönség is csak ezután fogja megismerni es megked-
velni az igazi szép footbalijátékot. Híres es sok dicső-
séget szerzett csapatokkal SzAK, SzSE, ETO, DAC. 
TSC stb. fog mérkőzni városunk csapata, melyekből tu-
dást meríthet a jövőre nézve es ha nem is elsők között 
fog vegezni, de legalább azon törekedjenek, hogy méltó 
helyet küzdjenek ki maguknak az I. osztályban is 

Közönségünknek ezután nem szabad oly szűkkeb-
lűnek lenni a sport iránt, hanem azon kell törekednie, 
hogy azt elősegítse és támogassa ugy erkölcsileg, mint 
anvagilag is, mert máskép aligha fog sikerülni a sport 
nemesi ügyet elubbrevimn Aki a sportot elősegíti és 
támogatja az ezzel nemcsak Kőszeg városának, hanem 
hazádnak is nagy szolgálatot tesz e tettével. Ezért tehát 
közönségünk fogjon össze, segítse es tamog issa Sport-
egyletet a jövő küzdelmekben. Ha ez a segítség a csapat 
mellett meglesz, akkor majd közönségünk is szép es fair 
küzdelmekben gyönyörködhetik. 

Ingó-árverés. IU,S 

bútor, ágynemű, óra 

és egyéb ingóságok 
1924. augusztus 10-en (vasárnap) d, u, 3 orakor 
Kiraly-ut 52, sz. alatt nyilvános maganarveresen 
eladatnak, Or, Batsmegyey Ferenc ugyved, 

JVCe dobja e l ü l 
az üres „Jükör^-cipőkrémes do-

bozokat, mert azokat az alanti cégek 

m a g a s á r b a n visszavásárolják: 

jRdler Jestuérek, jRdler S i m o n , íBlazovits 

Je rencné , J í acker S a m u , J{an<jya, J<ováts 

Y iktcr , J^tussbaum Je renc , J o l l á k S á n d o r , 

3 lóth S á n d o r , " ^ i n t z l JKihá l t j Yégh D.-né. 

A Győrben tartott intézőbizottsági ülesen kedden 
este megejtettek az 1924—25 évi footballkainpany őszi 
szezonja I. osztályú bajnoki merkőzeseinek kisorsolasát, 
mely szerint a KSE mérkőzéséi a következő napokra 
esnek augusztus 24. SFAC—KSE Sopronban, augusztus 
31. KSE —DAC Kőszegen, szeptember 7. SzDVE—KSE 
Székesfehérváron, szept. 14 SzSE—KSE Szombathelyen, 
október 5. SzTC—KSE Székesfehérváron, október 12. 
K S E - ü v A C Kőszegen, október 19 SzAK KSE Szom-
bathelyen, november 2. KSE—TSC Kőszegen, nov 9. 
ETO KSE Győrben, nov. 16 KSE —Vasutas Kőszegen 

E sorsolás szerint városunk footballctapata honi 
pályán 4 esetben mérkőzik, mig vidéken 6 esetben fog 
mérkőzni az I. osztályú bajnokságért 

Kőszegi SE—Körmendi TK 3 : 2 i2: 1). 

Mult vasárnap a Batthyány-serlegért folyó küzde-
lemben került össze a két csapat Körmenden, mely az 
állóképesebb kőszegi csapat javára dőlt el. Körmend 
csapata a tavaszi szezon óta uj játékosokkal megerő-
södve nagyon feljavult s mint egyenlő erejű ellenfél állott 
a mezőnyben a KSE-vel szemben. A mérkőzés 5. percé-
ben éri él a KTK a vezetögólt balszelsője revén, amit 
azonban Pojdesz 20 méteres szabadrugasból kiegyenlített 
s közvetlen utána Schreiner megszerzi a vezetést a KSE-
nek. A második félidő elején Novak II. (Marci) haromra 
emeli a gólokat Ezután eldurvult a játék s eredmenye, 
hogy a KTK gólt ér el ismét balszélsője révén (3 2). 
Közvetlen a gól titán fault miatt 1 l-est ítélt a biró a KSE 
ellen, mit azonban Spindlbauer remekül kivedett. A kő-
szegi csapatban ismét szerepelt mindkét Hribár, kik ez-
úttal is megfeleltek, általában a csapat tagjai elfogadható 

I'áíckot nyújtottak Kondor biró nem elég erellycl, külön-
>en hibailanul töltötte be tisztét. 

A KSE most. hogy az I. osztályba bejutott, vissza-
lépett a Batthyány-serlegért folyó küzdelmekből, mert 
azért csak II. osztályú csapat küzdhet s így a Körmendi 
TK jutott tovább a ma lejátszandó középdöntőbe. 

Budapesti valuta-árfolyamok: 
Budapest 0.0069 0 0 

1 aranykorona = 17.000 papírkorona. 

Font Sterling 345 5 )0 K, DollAr 75600 K 
Schw. frank 14.500 „ Fra-ieii frank 4 00 , 
Lir» 3370 „ Sokol 2L75 — 
Dinár 920 Lei — 
100 osztrák K 1070D 1CX» Márka — — 

H i v a t a l o s g a b o n a a r a k : dunántuli buzn 
420.000 — K. Rozs 3őti.00<> K. Takarmányárpa 
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Kukorica 385.000 K. Korpa 260000 K. 

Kisebb 

családi házat 
megvételre keresek. 

Helfensdörfer József 
Árpád tér 8. 

Fehérneműt, 
felsőruhát 

géppeloiy azsurozok, t i T ^ l 
Hölgyek figyelmébe l 

1 - a HWjÁj'iix t ű z i f a : 
bükkhasáb 1 öl 950.000 
fenyőhasáb „ 800.000 
fenyődorong „ 600.000 
+ 0 o forg. adó, házhoz szállítva. 

Franki Lajos 
épitési és tüzelőanyag kereskedő Kőszeg. 

szépen 

videbb idö alatt VOGL E R N U S É 
SzomHíthttly. Rumi u. 9. 

koUi v ó ü z e t t s f e l v é t e t i k R Ó N A I F. 
könyvnyomdájában. K<*»s7pi?, Várkor 89. szám. 

Egy jokarban levő 

megvételre kerestetik 
Cim u kiadóhivatalban. 

iil. jó 

A KSE házi úszóversenye az alreál iskolai 

uszodában . 

A Kőszegi Sportegylet úszószakosztálya ma d u 
4 órai kezdettel rendezi első idei házi úszóversenyét az 
alreáliskolai uszodában, melvnek programmja az alábbi: 
1. 30 m gyermekuízas. 2. 00 m. gyorsúszás. 3. fiO m. 
mellúszás. 4. 00 m gyorsúszás (sprint) 5. Műugrások 
6 60 m hátúszás — Szünet, mely alatt a zenekar ját-
szik — 7. 60 m. női mellúszás. 8 60 m. oldaluszás. 9 
30 m. úszás gyertyával a kézben. 10. 60 m. gyorsúszás 
footbalisták reszére. 11. 4-szer 6<> m vegyes-staféta (mell-, 
hát-, oldal- és sprint-uszás . 12 Búvárúszás. 13. Vizipoló. 

E gazdagon összeállított mzóprogrammal mutat-
koznak be úszóink a közönségünknek, kik viszont ne 
sajnálják tőlük az anyagi támogatást, mely által uszó-
sportunk fellendülhet. Mindenki, aki csak teheti jelenjen 
meg az úszóversenyen, mellyel ifjuságunk testnevelesét 
elősegítik, kik viszont egy kellemes szórakozó délutánt 
nyújtanak szamukra. 

V l e k t r o B i o s k o p 

a „Mulató44 nagytermében 
Níép i.lö esetén a kerthelyÍN<>gt»pii 

Műsor ; Ma vasárnap , aug. 10-en 

Maria del Carmen. 
Sjerelmi dráma az örök nyár hónából 6 felv 

„ G a u m o n f - h i r a d ó i 

M fi sor : Péntek, aug . hó 15-én;: 

Az asszony és a törvény! 
Drttna 6 felvonásban. Paramount attrakció 1 

És a kisérőraűsor. 

Köszönetny i lván í tás . 

Mindazoknak, kik szeretett férjem 
apánk 

Vincze Mihály 
elhunyta alkalmával jóleső részvétüket nyilvá-
nították, valamint az utolsó útjára elkísérték, 
úgyszintén a koszorú- és virágadománvokért 
ezúton mond hálás köszönetet 

Kőszeg, 192' augusztus K-án 

özv. Vincze M ih á l yné 
és csa l ád ja . 

ZSOLDOS TRNINTEZET 
a leg jobban készít elő magánv i z sgák ra . 

Budapest , VII. kerület Dohánv-utca 84. szám 
Telefon József 124—47. 

A L G E B R A és G E O M E T R I A 
a közép isko l ák teljes tananyaga , egyszerű nyel-
vezettel , bő magyaráza tokka l megrende lhető 

ÖSSZEFOGLALÓ T A N K Ö N Y V 
a közép isko la négy a lsó osz tá lyának tananya-

ga két kötetben mngrende lhetö . 

Nyomatott Rónai Frigyes könyvnyomdájában Kőszegen. 
j t -
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Nyilttér*) 
Tek. Sárváry Gergely t ánc tanár urnák 

Szombathely . 

Felkérjük, hogv az előzetes hójelentés nél-
kül félbesz ikitott tanfolyamra előre felvett ősz 
szegekből a meg nem tartott órákra es^ dijikat 
nyolc napon belül minden pgves szü'őnek terítse 
vissza, mert ellenesetben a h itáridl letelte után 
kénytelenek vagyunk eljárásit a kőszegi járás 
bíróságnál feljelenteni é* pénzünket p>r utján 
megszerezni. 

Kőszeg, 1924. ati^. 8. 
Több szülő. 

•) Az e rovatban közlöttekért a szerkesztőség fele-

lőséget nem vállal. 
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