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Szent István hét. 
A regi Nagy-Magyarország legkedvesebb 

ünnepei közé tartozott első nagy királyunk Szent 
István emlékünnepe, amikor is régi nemzeti tra-
díciók szerint a vidék lakossága tömegesen ke-
reste fel a fővárost s ezzel a tettével évenként 
legalább egyszer dokumentálta azl az egységet, 
amely a falut összeköti a fővárossal. A háború 
esztendei, majd az azt követő zavaros és nehéz 
idők magukkal hozták azt, hogy ez a kedves 
nemzeti szokás a rossz körülmények folytán lassan-
lassan feledésbe ment. AAost azonban, amikor 
őszintén elmondhatjuk, hogy a iogi konszolidáció 
terén kivánni való alig van hátra, a gazdasági 
konszolidáció felé pedig az épen most meginduló j 
beruházásokkal jelentékeny lépést teszünk, itt az ' 
ideje, hogy megadja a nemzet Szent István nap-
jának régi fényét és jelentőségét. 

Épen ezért a napokban felmerült az a terv, 
hogy a Magyar Állam Vasutak léptesse életbe a 
régi szokást s erre a napra kedvezményes vasúti 
jegyek biztosításával adja meg a lehetőséget, hogy 
a falu lakossága meglátogathassa a fővárost. Az 
utóbbi időben amugyis némi sajnálatos eltávo-
lodás tapasztalható az ország szive és a falusi 
lakosság között s ez olyan helyzet, amelyet igazán 
nem helyeselhetünk. Most, amikor az ország még 
mindig nehéz órákat él a jövő érdekében, szük-
séges, hogy a falu és a város között meg legyen 
az az egészséges harmónia, amely egyedül képes 
biztosítani Magyarország erős alapjait. 

Első nagy királyunk emlékünnepe nemcsak 
azért alkalmas ennek a célnak az elérésére, mert 
Magyarország legnagyobb uialkodója volt, aki 
bámulatos éleslátással ismerte fel a római egy-
házhoz való megtéres szükségességét, hanem 
azért is, mert amint már az előbb emiitettük, 
kedves nemzeti szokás szerint a régi jó béke-
világban a falusi társadalom ezen a napon fogott 
kezet a várossal Ami a gazdasági előnyeit illeti 
a dolognak, arról talán nem is szükseges bő-
vebben beszélni, hiszen a kisgazdaosztály épen 
most élvezi egy erőteljes aratás összes eredmé-
nyeit és Szent István napjára a fővárosba érkezve 
az azt követő egy-két napon beszerezhetné azokat 
a szükséges cikkeket, amiket legelőnyösebben a 
fővárosban kaphat meg. Az Államvasút sem ve-
szítene a kedvezmény rendszerével, mert a for-
galom oly mértékben növekedne meg, hogy a 
bevétel minden valószínűség szerint a leszállított 
menetjegyek mellett is felülmúlná a normálisát. 
Nekünk tehát az a kívánságunk, hogy ha ebben 
az esztendőben már nem is sikerül olyan mérték 
ben megvalósítani ezt a gondolatot mint amilyen-
ben az szükséges volna, illetékes helyen vegyék 
fontolóra az egész tervet s megfelelő intézkedé-
sekkel biztosítsák a következő esztendő Szent 
István napjának régi fényét és tradicionális erejét. 

: A kőszegi Katii. Legenyegylet 40 eves jubileuma, 
Verőfényes nap derül: fel mult vasárnap a 

Kath. Legényegyesület 40 éves jubileuma alkal-
mával s igy az ünnepély sikere biztosítva volt. 

A vasútnál lovas bandérium és virágos fe-
hérruhás leányok várták az érkező vendégegye-
sületeket, amelyeknek nagyrésze zászlóval érke-
zett. A karikásokkal, durrogató csikósokkal az 
élen a pompásan lovagló Csánits Sándor építő-
mester vezetésével indult el a menet, amely mindig 
nagyobbra dagadt és a zene ütemeire lépkedő 
egyletek mellett és után hatalmas tömeg hömpöly-
gött a Szentháromság-térre és innen a templomba. 

A szentmisét Kincs István apátplébános 
j celebrálta fényes segédlettel. A mise alatt a tem-
plomi énekkaron kívül a „Concordia" szerepelt, 
amely Schubert C-moll miséjét adta elő dr. He-
gedűs János karnagy vezetése alatt. A ..Concor-
dia" ez alkalommal is fokozatos és állandó fej-
lődésről tett tanúságot. A legényegylet titkára, 
az agilis Horváth István hitoktató szépen felépí-
tett szentbeszédben méltatta a legényegyleteknek 
a katholikus anyaszentegyházhoz való viszonyát. 

A mise után a 12 egyesületi vendégzászlót 
koszorúzták meg a templom előtt Az osztrákok 
nem engedték zászló alatt bevonulni a szomszé 
dos elcsatolt részek legényegyesületeit, igy ezek 
zászló nélkül, de annál nagyobb számban jelen-
tek meg. 

A diszgyülést a rekkentő hőségre való te-
kintetlel a Mulató árnyas és tágas kerthelyiségé-
ben tartották meg — Itt Kincs István apátplé-
bános nyitotta meg és beszédében rámutatott az 
egyesület törekvéseire, amelyeket már siker ko-
ronázott Az egyesületnek otthona javára már 
másfél milliója volt, amikor a háború megsem-
misítette a szép terveket, 30 SZÍVÓS esztendőnek 
munkáját és az összegyűjtött tőke semmivé 
lett. De nem kell csüggedni, hanem elülről kell 
kezdeni a munkát az otthonért, hogy a céhrend-
szer megszűnésével a munkaadó családjából ki-
szorult legények ne az utca és a korcsma rab-
jaivá legyenek. 

A nagy tetszéssel fogadott beszéd után dr. 
Freyberger Jenő mondotta el hatást keltő, magas 
szárnyalatu ünnepi beszédét. 

A beszedeket megelőzte a Concordia „Hi-
szekegye" és befejezte a Himnusz. 

A szentmisén és a diszgyülésen Lingauer 
Albin a kerület képviselője is résztvett. 

A banketten is, amely a Mulató tulajdono-
sának becsületére válik a rendezés és az ételek 
minősége folytán, a város és környék társadal-
mából számosan vettek részt. Kincs István apát-
plébános a vendégegyesületeket és Horváth Ist-
ván titkárt, Bódis István szerdahelyi plébános a 
kőszegi egyesületet, a központi legényegyesület 
üdvözletet tolmácsoló kiküldött ugyancsak a kő-
szegi egyesületet köszöntötte fel. 

Ezalatt a főtéren és a városban százféle 
szórakozást élveztek a népmulatság resztvevői és 
a legényegyesület pompás gárdája leleményessé-
gével változatos meglepetésekről gondoskodott. 
Hogy nem sikerült ugy, ahogy eredetileg tervezve 
volt, az legfeljebb kis szépséghibának nevezhető. 

6 óra után a Mulatóban szebbnél-szebb 
számokban gyönyörködhetett a közönség, amely 
a legényegyesület páratlan műkedvelő gárdáját, 
az egymással tehetségben, ügyességben nemesen 
vetélkedő műkedvelőket hálás tapssal jutalmazta. 

Az előadás után reggelig tartó tánc követ-
kezett, amely látogatottságban, jókedvben, erköl-
csileg és anyagilag egyaránt az idei év legsike-
rültebb mulatsága volt. 

A vértanú temetése. 

iPrózadal ) 

Volt nagy temetése ; tenger nép, katon.i, 
Beszédek es zene; ágyú dübörgése, 
En még nem is sirtam. Egyszer messze, messze, 
Halkan, elhalóan, tompán pergett a dob . . 
S trombita is csak ugy távolból megszólalt. 
Szaggatott hangokkal, reszkető hangokkal 
Köszöntve sírjánál a halott bajnokot, 
Akit bitang kezek halálba vittenek ; 
Ez a tompa dobszó szivemet ugy verte, 
Ez a halk trombita, mintha a söhaját 
Hozta volna ide, szülei sírjába. 
Ezt a tompa dobszót, ezt a halk sóhajtást 
Sokszor, sokszor hallom . . . 
Tompán pergett a dob . . . 

Th l r r l ng Gusz t ávné Wa l sbecker Irén. 

E g y « a s i á m á r a 2 0 0 0 k o r o n a . 

H I R D E T M É N Y E K . 
»d. 5H59—1925. Közhírré teszem, hogy a 

város tulajdonát képsző gyümölcsfák 1925. évi 
gy i ín >lcstermésének nvilvános árverésen való 
eladás* a szokásos módon 1925 évi augusztus 
hó 15 én és 10 áti szombaton és vas űrnap dél-
it áa a helyszínen fog megtartatni. Az árverés 
szombaton délután pont 2 órakor kezdődik az 
alsó vámháznál. 

5418—1925. 8z. A vértetü, hernyó ,stb. 
j/yümoIe>fa kártevők ellen való további véde-
kezés céljából elrendelem, hot?y a birtokosok 

! gyümölcsfáikat gondosan vizsgálják meg s a 
kártevő vértetii es hernyóktól tisztítsák meg. A 

:száraz ágakat, galyakat, valamint betegfls haj-
1 tásokat vagdossák le, ezeket összegyűjtve semmi-
sítsék meg, a levágás következtében támadt seb-

j helyeket gyümölcsfakátránnyal kenjék be. Ezea 
| munka elvég,:ésénok határidejét augusztus 20-
;ában állapítom iné?. Figyelmeztetem végül a 
birtokosokat, hogy a lehullott gvümölcs össze-
szedésénél is különös gondot fordítsanak a her-
nyók stb. elterjedésének moggátlására. Rende-
letem végrehajtását szigorúan ellenőriztetem, az 
ellene vétók 500.000 K-ig terjedhető pénzbün-
tetéssel lesznek sújtva. 

5681—1925. ez. Közhírré teszem, hogy az 
1925. évre szóló Kőszeg városára vonatkozó 
jövedelem s vagyonadó kivetési lajstrom u városi 
adóhivatalban augusztus hó 10 tői 15 napi köz-
szemlére van kitéve. A lajstrom bárki által be-

tekinthető s a mások ad jára vonatkozó Írásbeli 
észreveteleit a lajstrom közszemlére tételének 
utolsó napj it követő 15 napon belül a kőszegi 
m. kir. adóhivatalnál benyújthatja. Figyelmez-
tetem az adózókat, hogy az ált. kereseti adó 
elleni felebbezós kiteljed a jövedelem adóra, a 
kereseti adóalap után megállapított jövedelem 

| összegére nézve, inig ellenben a jövedelmi adó 
; egyéb tételei elleni felebbezós a fizetési meg-
hagyás kézbesítésétől számított 15 napon belül 

| adható be a fe szólamlási bizottsághoz. Az álta-
| lános kereseti ödó kivetése során jogerősen meg-
: állapított jövedelem helyessége és jogossága 
ellen a jövedelem adó kivetése során jogorvos-
lattal élni nem lehet. 

1925. ált. 7. sz. — Közhírré teszem, hogy 
; hatóságom által elkobzott mérlegek, ürmétere-
tek, su;yok stb. f. hó 17-én d. e. 9 órakor nyil-
vános árverésen eladásra kerülnek. Az árverét 
a Városháza 10. számú szobáj iban le«z meg-
tartva. 

5715—1925. Közhírré teszem, h o g j Kő-
szeg területén szórványosan sertésorbanc lépett 
fel. Felhívom a sertéstulajdonosokat, hogy ser-
téseik bárminemű megbetegedését, valamint az 
elhullásokat és szaporulatokat a Városháza 8. 
számú szobájában azonnal jelentsék be. 

5912—1925. Felhívom mindazon földtulaj-
donosokat, akiknek ingatlanaik a Bieigrabeoi 
útba, Gödör, Klastromi gyalogutba és útba, 
Soproni utj földek és Günser dűlőbe esnek, hogy 

A sokoldalú és nehéz előkészítés munkája 
Horváth István titkár, az agilis elnök: Szilágyi 
Arthur, a fáradhatatlan dékán Schmall Antal kö-
zött oszlott meg. azonban buzgalommal vettek 
részt a rendezésben az egyesület összes tagjai is, 
akik munkát, fáradságot nem kiméivé dolgoztak 
a jubileumi ünnepély sikerén, Így azután termé-
szetes volt, hogy a város legsikerültebb és leg-
eredményesebb mulatsága lett ez az ünnepély. 



1 Kőszeg 6a Vidéke. 192Ö. augusztus 16. 

földjeiket f hó 25-ig cövekeljék ki, a földek négy 
végpontján beütött cövekeknek a földterület 
felé eső oldalára fa!d:ulaj;1ouos neve, lakása 
közönséges ceruzával ráirnr.dó. Ezen munkála-
tokat a kataszteri földmérés foganatosítása vé-
gett mindenki annál is inkább sürgősen végezze 
el, mert a mulasztók földje inek a kieövekelését 
a hatóság az ö költségükre fogia foganatosítani. 

ad 5íK)4—19J5. Közhírré teszem, hogy a 
város tulajdonát kfpezö és saját kezelésben levő 
rétek saijukaszálása f évi HU*. 23-án vasárnap 
délelőtt 10 órakor tartandó nyilvános árveresen 
fog a szokásos mc'd n kiadatni : bővebb felvi 
lágooitás a városgazdánál nyerhető. 

ad. 5905—925. Közhírré teszem, hogy a 
várostól bérelt földek haszonbére a szokásos 
módon *ug. 17—31 ig fizetendő be. A termé-
szetben fizetendő haszonbér fejebin egészséges, 
száraz, 2% nal nem több idegen anyugot tar 
talmazó szokványos buza adandó be, melynek 
az ellenértéket is fizetheti a bérlő, (egy mm. 
buza ellenértéke 380 000 K) késedelmes befize-
tés esetén 0% os kamat fizetendő, tekintettel 
arra, hogy a haszonbérük késedelmes befizotése 
nemcsak sok felesleges munkát okoz, nmem 
a mai gazdasági és pénzügyi viszonyok között 
a vftros anyagi károsodással is járhat, figyel-
meztetem az összes érdekelteket, bogy a ha-
szonbéreket határidőre fizessék be, mert ellen 
kező esetben minden külön figyelmeztetés nél-
kül bírói uton fognak azok behajtatni 

5937—1925. sz. Közhírré teszem, hogy a 
leventek összeírását folyamatba tettem. Az össze 
írás megkönnyítése érdekében feihivom a levente 
oktatásra kötelezettek gondviselőit, bogy az 
összeíró közegeimet munkájukban támogassák, 
a valóságnak megfelelően nyilatkozzanak annál 
is inkább, mert e rendeletem ellen kihágást 
követnek el és a törvényben elrendelt büntetéssel 
lesznek sújtva. 

Jambrit* Lajo* poJfí.ritifcsief. 

Ipartestületi közlemények. 

Megjelent s az ipartestületnél 50.000 K ért 
megrendelhető „Az általános forgalniiadó átalá 
nyozása" cimü könyv. Megrei delh°tő továbbá 
az 1926. évi „Iparos N iptár" 25.000 K árban. 
Az összeg előre lefizetendő. 

A soproni iparkiállitásra 20.000 koronáért, 
a budapesti Kézművesipari Tárlatra 55.000 K 
lefizetése ellenében, féláru vasúti menetjegy 
valtasera és a kiá.litás díjtalan megtekintésére 
jogosító igazolványok az iparestületnél állán 
dóan kaphrttök s szok bárki által igénybe ve 
hetők. 

Dömötör Gyula ipartestületi elnök. 

Minden hétfőn, szerdán es szombaton delelött 
n i a g á n e l a d á s 

Kőszegen , K i r á l y - u t 78. az. alatt. 
Használt bútorok, antik bútorok, tükrök, szőnye-

gek, perzsaszőnyegek, függönyök, gobelin, storzs, 

konyhaberendezések, edények, porcellán, ágy-

nemű, fehérnemű, csillárok, nippek, különféle 

dísztárgyak, képek, képrámák, olajfestmények, 

kosarak és ládák stb. 

| Anyarozsot, Kőrisbogarat, 
| hársfavirágot, 

és mindenféle gyógy- és fűszeres növényt 

állandóan legmagasabb áron vasáról a 

Pantodrog Magyar Gyógynövény R. T. 
Budapest, VIII., Barros-utca 13. 

Hintázott ajánlatot kérUnkJ 

M 1 fit B K . 
Lapunk lelan szama, tekintettel a mostani 

ünnepre, a rendes vasárnapi keltezéssel már 
szombat reggel jelenik meg s ezért kérjük t. 
olvasóinka', hogy a szövegben előforduló kelte 
zésekro ügyeljenek. 

Az europahirű orgonaművész Scbmid thauor 

Lajo9 f. hó 20 án, Szent István napj in délután 
Vj6 ortkor a Jézus szt. Szive templomban fog 
hangverseny ezni. 

Kirándulás lesz hétfőn a Stájerházakhoz, 
mit a polgármester rendez, melyen résztvesznek 
a többek között Lingauer Albin nemzetgyűlési 
képviselő, VlűIlerEde kormányfőtanácsos Szom 
baihelyről és a városunkban nyaralók közül is 
lesz néhány előkelő vendége a kiránduló társa-
ságnak, kiknek száma a hely Leli polgáronkal 
együtt közel 30 főre rug. 

Hangverseny. Augusztus 8 án lépett pódi-
umra: Klasánszky János, Balassa mester egyi* 
legszebb reménysége. Szereplése nem szárny 
próbálgatás volt, hanem mar mint erőte'jes for 
rásnak indult ifjú művész allt elénk. A La Fólia 
sokat igerő lelki emóciókat váltolt ki belőle. A 
Mendelssohn hegedűverseny kiváló technikai fel 
készültségéről, szilaj, magával ragadó tempsra 
mentumáró! tett fényes bizonyságot. Mély muzi-
kalitása, eredeti művészi egyénisége, szeles kon 
cepciója Wieniawski briliáns „Faust" fantasiá 
jában domborodott ki leginkább. Tapasztalatait, 
művészi élményeit nyújtotta; Margaretha sze 
relmi dalában csak keveseknek megadott meleg-
séget árasztott, a Walzer nehézségeit bámulatos 
precizitással játszotta. Schubert Ave Máriájáuak 
vallásos mélységét, saját lelkén átszűrve, még 
fenségesebbé emelte. Kreísler: C-iprice Yiennois-
ja, I lubay: Gárdajelenete könnyedón, szelleme-
sen peregtek. A szépszámú közönség tomboló 
lelkesedéssel ünnepelte a „mi Jankónkat" Hidy 
Lászlónéval együtt, ki a kíséretet látta el fino-
man, nagy szakértelemmel. Méltán sorakozott 
fiatal művészünk gyönyörű számaihoz a „Con 
coidia" dalosegylet nivós szereplése. Mindenkit 
bámulatba ej'.ő munkáját a közönség valóságos 
tapsorkánokkal jualoiazta. Hoppé: Reményhez 

c. dalát, Lányinak nehéz harmóniákkal és át-
menetekkel bővelkedő Esti dalát, Kévfy : Isme-
rek egy f>zép országot c. dalát oly preciíiiássai, 
megértéssel hozták derék dalosaink, hogy bizton 
remeijuk, hogy az országos versenyről dicsőség 
lől megkoszorúzva fognak hazatérni. A dalárdát 
dr. i leg'düs J inon vezényelte, oly nntry zenei 
intelligenciával, mellyel csaK kevés vidékiének 
kar karnagya dicsekedhetik. Az ő és dalosainak 
fáradhatatlan munkássága hozta meg ezt a fényes 
sikert ós fogja meghozni egy ország elismerését is. 

A Concordia ferfídalosegylet ma, szombaton 

reggel elutazóit Sopronba, tiogy résztvegyen az 
ottani orsz t^os d alosversenyen (és elkölthesse 
uzt a sok pénzt, amellyel a kőszegi társadalom 
az utóbb' időben nem támogatta. A szerk.) 

A Szeszfőzde felszamolo közgyűlésé vasárnap 

d. e. 10 őrskor lesz a városháza tanácstermében, 
amely tekintet nélkül a megjelent lagok szá 
mára, határozatképes. Igazán jellemző nemcsak 
a Szeszfőzde, de egyáltalán a kőszegi viszo-
nyokra, hogy az elmúlt vasárnapra összehívott 
rendkívüli közgyűlésre az elnökön és ügyvezetőn 
kívül összesen egy ember jeieot mag. A köz 
gyűlés így természetesen határozatképtelen volt. 

A legközelebbi terzenet a nyaralási akció 
Szent István napj in rendezi meg a reáliskolai 
nevelőintézet gyönyörű parkjában. A térzene 
délelőtt fél 11 órakor kezdődik a városi vonós 
zenekar közreműködésével. 

Megerkezett a valaszleirat a kereskedelmi 

minisztériumtól a jutiius hó 17-én raeg'artott 
iparos-nagygyűlés alkalmával elfogadott hitáro-
zati javaslatok feiterjesztésére, melynek minden 
pontjára kielégítő orvoslások és módosítások 
vannak kilátásba helyezve. A váluszirat egyéb-
ként az Ipartestületbe betekinthető. 

Bucsuzo. Mindazon jó embereinknek, akiktGl 
bármely oknál fogva elbuosuzni már nem tud 
tunk, ezúton mondunk Isten hozzádot. Újpest, 
1925. augusztus 12. Lóránt Gyula áll. polg. isk. 
tanár és családja. 

O ierahaz fiatal művészeiből összeállított 

lársasag szőrikoztatta kedden este Kőszegen a 
Mu'ató nagytermében a zeneértő közönséget. 
Kedvesek voltak u táncosnők számai, különösen 
az utobó csArd.j jelenet. Kompoldi tenoristánál 
már jobbat IH hallottunk, ds igazán szenzációs 
volt Körmeadi minden énekszáma. N^m is 
akarjuk oihinni, bogy az Operaház ezen fi »tal 
művésze még 5 évvel ezelőtt itt volt Kőszegen 
egy bizony csak h-irrnadrangu színtársulattal, 
miut annak hős--Zr»r*lmese. Szinte érthetetlen 
és rejtélyes, hogv ilyen rövid id5n beliil egy 
tenorisUból, bogy lehet iiy kitűnő bassista. Az 
erganumt páratlan és biztosra vesszük, hogy 
az Operaház ezen n űvészéről m'^g ígon sokat 
fogunk hallani, mert Körmendi személyében 
Nej ni k most méltó és nagyszerű u'óda akad. 
A közönség nem győzött eléggé tapsolni minden 
egyes számánál. Megígérte, hogy ősszel ismét 
felkeresi városunkat s akkoi hihetőleg telt háza 
is lesz, különösen az esetben, ha számolnak 
azzal, hogy Kőszeg ily magas helyárakat el 
sem bir, * a helyárakat némikép mérséklik. A 
jövöben feltétlenül arra is k-ll ügyelni, hogy 
hasonló hangversenyek esetén jó zongora álljon 
rendelkezésre, mert egy olyan minden kritikán 
a :u!i zongora mellett, amilyennel a mosfani 
hangversenyt iá kisérték, a legnagyobb művészek 
is könnyen kitehetik magukat annak, hogy a 
közönség elégedetlenül távozik. 

„Otthon Szanatórium" elnevezéssel egy gyö-

nyörű épület megépítését tervezi a kórház egye 
sülét Kincs István apátplébánossal az ólé í. Az 
építendő szanatórium kizárólag jobbmódu üdü-
lőknek és betegeknek szolgálna befogadó helyül 
és a betegház hátsó részében mint különálló 
épület nyerne elhelyezést a szomszédos telkek 
met;9zerzésével. Az épület 2 emeletesnek van 
tervezve, melynek szuterénjében találna elhelye-
zést a hideg viz, gőz és hőlég fürdő, valamint 
a gőzfűtés kamarája, ruhatár és pincehelyiségek. 
A földszinten a kápolna, étterem, szórakozó 
helyiségek, sétacsarnok, orvo*i rendelő és egyéb 
mellékhelyiségek, mig az I. és II. emeleten egy 
és két ágyas vendégszobák, továbbá nyitott 
fekvőesaruokok, fürdőszobák és szükséges mel 
lók helyiségek nyernének elhelyezést. A szár-
nyakon nap és légfürdő terraszok épülnének. 
A padláson mosókonyha, mángorló, vasaló és 
szári!ó helyiségek, a középtoronyba pedig 2 
harang kerülne. Alkalmunk volt a pompis ter-
vet és költségvetést betekinteni és a költségek 
végösszegként 2 milli ird koronát tüntetnek fel, 
meiy összeg nagy részben már rendelkezésre 
ail az egyesületnek és reméljük, hoyy a város 
is mt gfelelő módou támogatná e nagyszabású 
építkezést, m-iiy ugyancsak hivatva lenne az 
idegenforgalmat nagyban előmozdítani. — Ugy 
halijuk, hogy az építkezés még ez évben meg 
is indul. 

Hadikölcsön, koronajáradek, jelzálogkölcsön 
stb eriekek valorizalasa érdekében augusztus 
16 án, vas-arnap délelőtt 11 órakor a Ipartestület 
hivatal os helyiségeben értekezlet lesz. Az érték-
papírtulajdonosok jól felfogott érdekűkben minél 
nagyobb számban való megjelenésre felkéretnek. 

A budapesti Irinyi János cserkeszcsapat, mely 

4 hétig táborozott a Hétforrásnál, csütörtökén 
este visszautazott Budapestre. 

Há/i lóverseny. A folyó évi országos lőver-
seny eiőraérkrtzés) augusztus 22 ón háziverseny 
keretében tartatik az olemi lőtéren. Ezen ver-
senyen a nyugállományú tisztek is résztvehet-
nek. Benevezési szándék a helybeli zászlóa'j-
parani'snokságnak bejelentendő. 

A főgimnázium ablakfestesi munká la ta i t a 

város G*al és Krampol festőknek adta ki, kik 
a munkálatokat a jövő héten meg is kázdik. 

Országúti kerékpárverseny. A ö zomba i he l y i 

Atlétikai Klub kerókpárszHkosztálya f. hó 15 én 
délután órakor tartja házi országúti verse-
nyét Szombathely és Kőszeg között, Kőszegen 
a F<Hér megkerülésével ós vissza. A versenyzők 
délu án 3 és 4 óra között érkeznek Kőszeg vá-
rosába a Király uto-i keresztül a Kossuth Lajos 
u'cába fordulva. Az Elit-kávéház előtt lesz a 
fordu'ó, ahol a KSE és a SzAK vezetői is jelen 
lesznuk. A versenyzők innen tovább a K i r á l y 
uton vissz ifelé indulnak Szombathely felé. 

BERETVA5 PASZTILLA, a legmakacsabb fejfájást is elmulasztja 
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1925. augusztus 16. Kfszeg és V<d;ke 3 

Helyesen 

válaszol 

a takarékos és 

okos háziasz-

szony, ha cl 
akarják téríteni: 

„Ne fáradjon!... 

Én kávémat 

mindig csak 

a „kávédaráló"-val ellátott 

.Valódi Franckw-kal főzőm. 

Csak azt adja nekem!" 

Kerekpar baleset. Szecsődi Kálmán még a 
múlt hó véiíén egy helybeli mechanikustól ej?y 
kerékpárt bérelt ki, mellyel Bozsokra akart haj 
tani. Amint a Rohonci-utcán a Stur major felé 
haladt, a kerékpár első kerekének villája köz 
vetlen az elágazás feletti csapágynál eltörött, 
ugy hogy az első kerék villával együtt előre 
futott, Szecsődi pedig ugy zuhant arcával a földre, 
hogy rajta 20 napon tul gyógyuló súlyos testi 
sé'ülést szenvedett. A vizsgálat megállapította, 
hogy a kerékpár használatra nem volt alkalmas, 
miért is a mechanikus ellen gondatlanságból 
okozott súlyos testi sértés miatt megindították 
az eijárást. 

Akin meg a börtön sem javít. B izonyára 

még sokan emlékeznek az ezelőtt három évvel 
a Perkovits János Mulatójában történt betörésre, 
melynek tettesét akkor Pintér Géza facér pincsr 
személyében fogták el. Ezen tettéért akkor 3 
évi börtönre Ítélték el, honnan ez év március 
havában szabadult ki. Szombathelyen a>u á i 
állást kapott Torkos János vendéglősnél, azon 
ban ugylaíszik nevj nagyon ízlett neki a munk 
mert e hó 8 áréi 9-ére virradó ejj«l ismét b » 
törént követett el Kőszegen. Ez alkalommal saját 
sógorát, vitéz Boros Antal postatisztet szemelte 
ki áidozataul, kiről tudta, hogy szabadságon van 
és lakásában zavartalanul pakolhat össze min 
dent, ami neki tetszik. A folyosón levő konyha-
ajtóból kiemelte az üvegtáblát, ezen a nyilason 
bemászott a konyhába, ott ugyancsak kiemelt 
egy üvegtáblát a szobába nyiló ajtóból és be-
hatolt a szobába. Oít aztán nekivetkőzött a 
munkájának és mindent jól felforgatott s ami 
tetszett neki és értéket képviselt, azt becsoma-
golta, hogy elvigye magával, azonban valaki 
megzavarta ezen szándékában és az utcára nyiló 
ablakon keresztül egy batyuval meglépett. Az 
ellopott tárgyak értéke meghaladja a 11 millió 
koronát. A kőszegi államrendőrség másnap érte-
sítette a szombathelyi államrendőrséget az eset-
ről s i«y sikerült Pintért Szombathelyen letar-
tóztatni. A bűnvádi e'járást megindították ellene. 

Egy billió koronát fordit a kormány beru-
házásokra. A beruházási programm végrehajtá-
sára 90 millió aranykorona áll rendelkezésre. 
Ebből az összegből 25 millió esik a MÁV ra, 
amely azt waggonrendelésre, kisvasutak építé-
sére, áiio nások kibővítésére, a kocsárd—hegyes 
halmi vasút megépítésére és többféle átalakításra 
fordítja. A posta 18 milliót kap beruházásodra, 
melyből a budapesti—bécsi kábel lefektotése 
maga 13 milliót fog felemészteni. A c "poli ki 
kötő építésére 5 millió, utak építésére 5 millió, 
hidakra 1 millió, kislakás épitésekre 5 millió, 
vizszabályozásra, csatornázásra 20 miilió arany 
koronát irányoztak elő. Az egész beruházási 
programm papirkoronáb »n kereken egy billió 
koronát ölel fel. 

Saját gyártmányú flérzokni 29 ezer, erős 
strapazokni 9 ezer, divat fátyolharisnya 12 ezer, 
saját gyártmányu női fUrharisnya 38 ezer, saját 
gyártmányú legjobb gyapjumellények 195 ezer, 
saját gyártmányu legjobb gyapjukabátok 295 
ezer koronáért kaphatók F IL IPP kötöttárugyá-
rában, Szombathelyen. 

A reáliskola kibövitese. Sajnálattal kell lát-1 
nunk, hogy a nagyszabású építkezés a reálisko-1 
Iában még mindig nem kezdődött el, dacára 
annak, hogy annak idején illetékes helytín is 
kijelentették, hogy legkésőbb julius elején az 
építkezés feltétlenül megkezdődik. Tekintettel' 
arra, hogy most már a nyár vége felé járunk, 
erős az aggodalmunk, hogy ez évben az épít-
kezésből nem lesz semmi. Annál nagyobb öröm-
mel halljuk, hogy nincs kizárva annak a lehető-
sébe, hoizy még az ősz folyamán az Erzsébet 
szanatórium kezd el nagyobb építkezéseket, a 
mennyiben egy uj pavillont akar felállítani. 

A budapesti kézművesipari tárlatra augusz-

tus 14 tői szeptember 9-ig féláru vasúti jegy 
váltására jogosító igazolványok, melyek egyúttal 
belépőjegy és sorsjegyek is a dohánynagyárudá-
ban augusztus 21 ig kaphatói. Ára 55.000 K. 

Tiz tizenöt százalekig valorizaljak a haduö l -
csönökut. A pénzügyminisztériumban egy ujabb 
javaslaton dolgoznak, amely szerint a hadiköl 
csönkötvények valorizációja 10—15 százalékig 
fog terjedni. — A lökést a valorizációs javas 
lathoz kétségkívül Németország hasonló törvé 
nye adta, amely az egész vonalon — bár több 
évre kitolva — 10—15 százalékig terjedő va 
lorizációt rendelt el. 

Országos ebkiállitás Szombathelyen. A Ma-

gyar Ebtenyésztők Országos Egyesülete a hazai 
telivér ebtenyésztés emelése érdekében f. évi 
augusztus hó 23-án vasárnap Szombathelyen 
egynapos ebkiáilitást, rendőrkutyaversenyt ren-
dez. A kiállításra nevezhető bármily fajtához 
tartozó nyolchónapon felüli fajtiszta eb. A ki- j 
áliitandó ebeket aupusztus 10-ig kell benevezni 
az egyesület irodájában, mely készséggel küld 
mindenkinek nevezési ivet. Bővebb felvilágosi 
tást n>ujt Ilosvai Lajos Károly ügyvezető igaz-
gató Budapest VIII . , Conti utca 21. 

Hölgyek figyelmebe! Filc, velür kalapok 
átvasalását, bársonykalapok átalakítását legújabb 
divatformákra legjutányosabban készit Szupper 
Ferencué divatárusnő, Chernel utca 2. 

A kőszegi Széchényi Szövetseg nauygencs i 

leutazása kellemes emléket jelent valamennyi 
résztvevőnek. A Szövetséget leventék sorfala 

i kísérte a Hősök-szobráig, hol már nagyszámú 
közönség várta az ünnepély megkezdését. Dr. 

! Csapodi József a t~>rzstagok, dr. Pallos László 
í a jelenlegi tagok nevében mondott ünnepi be-
szédet. A megkoszorúzott emlékszobor előtt a 
leventék diszmenettel vonultak el. Délután 6 
órától több mint 50 pár táncolt, mulatott egyre 
fokozódó jókedvvel hajnalig. A mulatságon jelen 
volt Jambrits Lajos polgármester és családja is, 
kiknek Szövetségünk ez uíon mond köszönetet 
szíves érdeklődésükért. Nugygencs felejthetetlen 

| tanújelét hd'a a magyaros vendégszeretetének. 

Varosunk ekessege az alreáliskolai park. Az 
intézet vezetősége legnagyobb gonddal és sok 
költséggel azon igyekszik, hogy közönségünknek 

j ezen gyönyörű üdülőhelyét példás rendben tartsa. 
Amennyiben csakis intelligens emberek látogat-

| ják a parkot, fel lehetne tételezni, hogy a kö 
zonség méltányolni tudja ezen oly kellemesen 
érintő rendet. Sajnos, nem ugy van. Gyakran 
látunk a padok körül elhányt papír- és egyéb 

; hulladékokat. Minthogy az intezetnek nem áll 
annyi személyzet a rendelkezésére, hogy mínd-j 
untalan összeszedesse az éktelenkedő hulládé-: 
kokat, méltányos volna, ha a park látogatói ! 

nemcsak hogy maguk ügyelnének a park tisz-: 
taságára, de az olyan kevesebb rendszeretettel 
bíró elemeket nyomatékosan figyelmeztetnék az 
előirt parkrendre, hogy a hulladékokat az arra 
szolgáló gyüjtőtartályokba dobjak. Ezen kölcsö : 
nös ellenőrzés például a külföldön magától érte- i 
tődő dolog. Szokjunk mi is a rendhez. 

A KSE vezetősége ezúton mond köszönetet 
mindazon hölgyeknek és uraknak, akik szívesek 
voltak a tenniszvrjrsennyel kapcsolatban tiszte-
letdijakat és a buíf.t részére tortákat és süte-
ményeket adományozni. 

Szent István napján az á l lamvasutakon ós 

a kezelésük alá tartozó összes helyiérdekű vo-
nalokon 50°/o os kedvezménnyel lehet Budapestre 
utazni. A jegy a kiadás napját beleszámítva 4 
napig érvényes. 

Anyakönyvi kivonat az elmúlt hétről. S z ü 

l e t é s : Lukács Lajos—Horváth Margit: Lajos 
r. k. — H á z a s s á g o k : Kuntner Gusztáv— 
Panits Erzsébet, Fráncsics Kálmán—Tóth Mária. 

Mi minden lesz ma szombaton ? Ha szép idő 

van : délután 3 és 4 óra között átvonul a SzAK 
kerékpáros csoportja a városon; délután 4 óra-
kor kezdődik az önkéntes tüzoltóegylet nyári 
mulatsága a Sórkertben; este 8 órai kezdettel 
tartja tanfolyamzáró nagykoszorucskáját Laki J . ' 
oki. tánctanító a Mulató összes termeiben ; ugyan j 
csak este fél 9 órai kezdettel von a leánygim-
názium dísztermében a nagyszabású Mr. Lilly— 
Höllriegel—Mohr- Klasánszky féle hangverseny. 

Ismét gazdat csereit az Eiite ka.ehaz. Wiede-

mann Béla fuvarozási váilalko/ó és fakereskedő,' 
ki néhány évvel ezelőtt az 1922 ben megszűnt 
Corso-kávéház bérlője volt, megvette az Elité 
kávéházat eddigi gazdájától Rózsa Ferenc szom 
bathelyi kávéháztulajdonostól. Na^y fába vágta 
ugyan Wiedemann Béla a fejszéjét, de nagy a 
remény arra, hot/y ha kellő szorgalommal, min-
denre kiterjedő figyelemmel, előzékenységgel és 
ami a fő, lényegesen o'csóbb árakkal fog dol-
gozni, akkor visszaállíthatja a kávéház nívóját 
aira a magaslatra, amelyen annakidején Jesztl 
Autai vez"tése alatt állott. A kávéház jövő szer-
dán, azaz 19 én átadás ós nagytakarítás miatt 
zárva lesz, másnap azonban, István kiraiy napján 
fényes ünnepélyes megnyitás elsőrantu cigány-
zene mellett. 

A köszegdoroszlói evang. ifjúsági egyesület 
műkedvelői kituuő sikerrel adták elő mult va-
sárnap a „Juhászlegényt*. A szereplők közüi 
Boros Irma a Juliska primadonna szerepével 
tűnt ki, Beccze Fani Mikuláné szerepével dicsé- | 
retet érdemel, Pongrác Gyula juhászlegény, Kucsi j 
József, a féleszű Józsi kondás, nagy élvezetben 
gyönyörködtették a közönséget, ugyancsak Pet 
rovics J á nos a rigmusozó furfangos Bobak suszter ; 
igaz természetű megjelenésükkel dicsőséget sze-
reztek maguknak. A darab anyagi és erkölcsi 
sikeréért az elismerés Széles Gyula tanítót illeti, 
aki a darabot betanította. 

A nyaralási akcióról kell megemlékeznünk 
néhény sorban, mert igazán örvendetes dolog, 
hoty a nyaralók száma napról-napra szaporo-
dik és már azt mondhatjuk, hogy majd minden 
s-oba gazdára talált. Dicsérettel kell megemlé-
kezni a kőszegi vendéglősökről, kik nemcsak 
méltányos és olcsó árakat csináltak, de egyben 
Ízletes ételeket isszolgáluak fel, ugyh.igy a nya- ; 

raló közönség általános elismeréssel nyilatkozik 
a jó vendéglői kosztról. Kevesebb dicséretet le-
het irni a lakásokról, mert bizony mindig drága 
egyik másik és nem is megfelelő, azért váró 
sunkban a nvuralás csak akkor lesz helvesen 
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kivihető, ha a lakáskérdést valamiképen meg 
oldjuk és épen ezért örvendetesen halljuk, ho<*y 
a városi hatóság újból a legkomolyabban fog- | 
lalr ozik azzal a kérdéssel, hogy eyy nagy szál-
lodát épít, mi azután nag\ ban hozzájárul ahhoz,! 
hogy a nyaralási akciónak lakásügyi része Í3 
megfelelő módon nyerjen megoldást. 

A vágóhíd melletti gátat megőrölte az idő 

vasfoga és a legutóbbi nagy vizek teljesen el-
sodorták, ueryhojjy most a gát újraépítésének 
kérdése foglalkoztatja a tulajdonosokat, kiket 
a kultúrmérnöki hivatal betongát építésére kö- ! 
telezett. Miután városi érdek is megkívánja, í 
hoty e helyen állandó jellegű és nagy vizeket 
is levezető modern alkotmány létesüljön, tulaj 
donosok a város támogatását is kérik a beton- I 
gát megépítéséhez. A költségek közel 100 millió 
koronára rúgnak fel, ha betonból lesz. Ugy 
halljuk, hogy a város tekintélyes összeggel 
óhajtana hozzájárulni betongát megépítéséhez. 

A KSE tenniszversenyei nagy érdeklődés 
mellett folytak le. A győztesek a következők: 
Női egyes: 1. Lid^kné, 2. Deák. Férfi egyes: 
1. Molnár, 2. Hegedűs szds. Női páros: 1. Basóné 
—Lidákné. 2. dr. h'undué—dr. Hennelné. Vegyes 
péros: 1. Lidákné—Horváth, 2. Hegedűs Ilonka 
—dr. Hegedűs János. A versenyen a felelőség 
teljes bírói tisztséget Basó aiezrtdes, Thold al-
igaztr. tan. nyugállományú őrnagy, Oltay szds, 
id. Wáchter Gyula, dr. ííalik Miksa és Freyber-
ger Fererc látták el. A győztesek és a második 
helyezettek liszteletdijakat nyertek. 

Főiskolás napot tart augusztus 16 áu Ho-
zmokon a kőszegi Széchenyi Szövetség. Délelőtt 
zenés és énekes Haydn mise. Délután ünnepély 
a Hősök-szobránál, utána kabaré a Szanyi féle 
vendéglőben. Este tánc ugyanott. Belépődíj a 
knbaréra 10 000, kabaré ós táncra 15.000 korona. 
Érdeklődőket szivesen Játunk. 
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Köszönetnyi lván í tás . A kőszegi Kath. Legény-
egyesület vezetősége ezúton mond hálás köszönetet azon 
nagyrabecsült hölgyeknek es uraknak, kik a helybeli Kath. 
Legényenyesület jubileuma alkalmával az unnepseg fenyé-
nek emelésen szeretet szolgalatukkal, mint anyagi-
akkal közreműködtek Ki kell itt mindenekelőtt emelnünk 
Szilágyi Arthurne nagyságos asszonyt, ki már hetekkel 
előbb fáradságot nem kiméivé, ejjelt nappala teve ter-
vezte a/ ünnepélynek anyagi sikeret Különös szeretettel 
kell megemlékeznünk Borbás Lórika, Veronka, lluska 
urleányokról, K i k n e k nemes munkájuk gyümölcse összes 
vendégegyesüietek szalagjának es jelvények elkészítése, 
mel> bizony több napi munkát vett igenybe. Köszönettel 
tartózunk özv. Fuchs Jánosnénak, ki szinten sokat fára-
dozott a Legény egyesület erdekeben. Legenyegyesiiletnek 
szeretettel párosult hálája legyen szerény jutalmuk. Kö-
szönetet mondunk Kincs István apátplébános urnák az 
ünnepély megnyitásáért es irányításáért, ki már közel ;<0 
éve vezeti mint diszelnök a Legcnyegyesuletet. Köszö-
netet mondunk dr. Freyberger Jenó volt rendőrkapitány 
urnák nagy gonddal készített ünnepi beszédéért, ki kő-
szegi legényegyesületünknek legmélyebb szivü pártoló 
tagja es irányítója. A következő adományok folytak be: 
Herceg Esterházy Pál dr. 2 millió, gróf Erdődy Sándor 

1 millió. Lingauer Albin nemzetg) ulesi képviselő 500.000, 
gróf Széchenyi Rezső 300 U00, Perkovits János 234.000, 
Jambrits Lajos polgármester, Perenyei Kath. Legényegylet 
21)0 (kKJ, Hani Testvérek 110.000, vitéz Lázár Domonkos 
ezredes, dr Halmay Gusztáv rendórtanácsos, Kincs István 
apátplébános, Nahrer Mátyás igazgató, N N. 100.000, 
ifj Kiss Gyula 9 j 000, B tlogli Gyula 60.000, Borhi János, 
50.000. Weinberger Gusztáv 30.00,), özv. Eitnerné, Eitner 
József 10.000 K-t. Eitner Gusztáv 150 drb sóskifli, Adler 
Testvérek 1 kg. cukor, 10 drb tojás, özv Gulner Mi-
hályné 4 kg. liszt, Dorner Ferencné 2 kg. cukor. 20 tojás, 
özv. Biricz Jakabné 3 k '̂. liszt, ozv. Blazovichnc ő drb. 
tojás, Briski Mátyás 1 t ibla csokoládé, Id Tangl Adolfné 
1 ' , kg liszt, Balikóné *zül Gintner L"„ kg. cukor, 3 kg. 
liszt, özv. Gerbertné 2 kg liszt, Hangya 5 butelia bor, 
5 kg. liszt, 1 kg. cukor es niazsolya, Schermann Janosne 

2 kg. cukor, özv. Fuchs Jánosne 2' , kg. dió, 4 tabla 
csokoládé, Adler Simon ' * kg. cukor, ' 4 kg mák. vanília 
és sütőpor, 5 tojás, Daminek Istvánné 1'.. kg liszt. Nau-
mann Jakabne 2 kg. lis/.t. 1 kg. cukor, tojás, Csánitsl 
Károly ne 15 tojás, 2 kg. liszt és halaszati tárgyak, Csánits 
Gusztavné 10 tojás, 1 kg. cukor, l ' i kg. liszt, Csánits 
Józsefné 10 tojás, 1... kg. cukor, Jesztl Józsefné 1 kg ' 
cukor, I kg. liszt, Szova Ferencne 4 kg. liszt, Stajrics ; 
Ferencné ' -kg vaj. N. N. 4 tábla csokoládé, ifj. Pavetitsné ' 
5 kg. liszt, Szetnicsné 3 kg. liszt, 10 tojás, Csernin Ká-! 
rolyné 1 kg. cukor, özv. Németh Sándorne 4 kg. liszt, 1 ' 
kg. cukor, Francsicsne 4 tojás, ' : kg. cukor. özv. Höffer 
Józsefné 2 torta, Baán János 1 torta. Sándorne 1 >2 kg. I 
liszt, Kleininger József 1 torta, Szeker József 10 drb 
ostya, Emericanum 24 drb. naptar, Dömötör Gyuláné 1 ' 
toria és aprósütemény, Brader Jánosné sütemény, Seper I 
imre 1 liter likőr. Farkas Józsefné 1 torta. Wichnálné l , 
torta es sütemény, Bilisits J. sütemény, Halikné sütemény, 
Gaál Józsefné 1 torta, Rónai Frigyesné sütemény, özv. 
Borbásné 2 torta, 1 őzgerinc, Sisa Tivadarné 1 torta, 
Muszli Sándorné sütemény, Galla Janosne 1 torta és süte-
mény, Hammer József és Jánosné sütemények, ifj Wiede-
mann Ferencné 1 torta, Jesztl Antal 1 rud téli szalámi, 
Szilágyi Arthurne 1 torta, sütemény, 1 sonka, 1 kg vaj, 
Kováts Viktorné 1 torta. Becker Róbertne sütemény, 
Ederics Lajosné 1 torta, ifj. Simon Józsefné 1 torta, sü-
temény, Mandlné lb tojás, Bozeczky Anna 1 torta. Brader 
pék 40 drb. sóskifli, özv. Kempf Józsefne 1 torta, id. Kiss 
Gyula 1 kg. sonkás kolbász, Janzsóné sütemény, Wlasics 
Gyula 50 drb. sóskifli, ifj. Koller Ferencné sütemény, 
Schlapfer 40 drb sóskifli, Milosits 3 csokor virág, Csá-
nits Sándorne 1 torta, sütemeny, Varga Imréné 1 torta. 
Székely Sándor 1 óriás torta, Schwalb R -né 1 torta, • 
Schmaíl Antalne 1 kg cukor, 10 tojás, 1 kg. liszt 

Beiratkozások a középiskolát vegzettex t»gy 
éves kereskedelmi szaktanfolyaman BucUpsst, | 

VI I I . Vas n'ca 9 — 11, szeptember 1, 2. és 3 án 
lesznek. Heiratási dij 680.000 K. tandij félévre 
1,632 000 K. Köztisztviselő* gyermekei HZ ösz-
szeg felét fizetik. A születési ós érettségi bizo-
nyítvánnyal, tanítói oklevéllel, ipariskolai VHgy 
katonai tiszti képzőintézeti végbizonyítvánnyal 

felszerelt, a szaktanfolyam i^azgatóságábaz cím-
zett felvétel iránti fo'yamodvánvok legkésőbb 
augusztus 25-ig benyújtandók. Hívebb fe'vilá 
gositást a szaktanfolyam igazflfatósigi ad. 

A footballtilalom. A MLSz nyugati kerüle-
tének ítélete folytán nagyon csendes a máskor 
ily időkben már hangos foolballpálya. Az igaz-
ságtalan és egyoldalú itálet alapján a bajnoki 
szezon kezdetéi semmiféle nvilvános mérkőzést 
nem szabad rendezni. A KSK vez)tőiége a tel* 
jt-seii egyoldalú Ítéletet azonnal megfelebbezta, 
de dacára többizbeni levőlbali ós távirati sürge 
tésének, a felebbezéái tan ic* az ü?yet m^g min-
dig nem tárgyalta le. A vezetőség el van hatá-
rozva, hogy inkább visszalép teljesen a bajnok-
ságtól és akciót indít az egész nyugati kerület 
ellen, amelyben épugy min ta központbm taljas 
a khaosz, de nem türi, hogv teljesen egyoldtlu 
információk alapján egy agtiis és nag? j ivőnek 
elébe néző egyesületet, amely azáltal, hogy a 
biztosra várt segély a Testnevelési Tanácstól 
s^hogysem akar, sőt ugylátszik ne n is fog meg-
érkezni, amúgy is a legnagyobb anyagi gondok-
kal kínlódik, telj-ísőu elnyomják, illetve vele 
szemben olyan Íteleteket hozzanak, mely egyenlő 
az egyesület teljes anyagi romlásával. H i a fel-
lebbezési tanács a KSH ügyét letárgyalj i, ép 
az ügynek fontossága miatt, a vezetőség számos 
tagja személyesen fog rósztvenni (iyőrban a 
tárgyaláson. 

Az egesz varosban panaszkodnak, hogy a 
helybeli postahivatal ujabban nagyon <ÍOk Ausz-
triából jövő lapot portóz fal, amelyek odakint 
szabályosan felülbélyegezve lettek feladva. Mi 
utána jártunk ugy az itteni, mint az osztrák 
postahivataloknál és megállapítottuk, hogy az 
itteni postahivatal nem hibás, mert a rendele-
tek szerint jár el. Dő annál nagyobb baj és 
igazán érthetetlen, hogy a p09laig*zgatÓ3ág egy 
lehetetlen és az osztrák p ístahat^ságokkal tel 
jesen ellentétben álló rendeletet adott ki. Ugyanis 
az osztrák 200 koronás levelezőlap )k az 6 ren-
deletük szerint november 1 ig érvényesek, s5t 
addig más levelezőlapokat n<*m is h o í n i í for-
galomba, mert november 1-én az egész világjn 
postai egyezmény alapján nagyobb alakú leve 
lezőlapok lépnek érvénybe. A magyar p^staha-
tóságok azonban érihetetlen módon erről nem 
vettek tudomást és a kibocsátott rendelet alap-
ján minden Ausztriából jövő küldeményt,amely 
nem silling értékben van felülbélyegezve, meg 
büntet. Eíen lehetetlen állapotra felhívjuk, a 
postahatóság figyelmét, mert igazán abszurdum, 
hogy az amúgy is agyonzaklatott közönséget 
még ily jogtalan és igazságtalau büntetésekkel 
is zaklassak. 

„Sopron Civitas Fidelis^ima" cini alatt a 
Budapesten fennálló 8opronmegyei Kor ötven-
éves jubileuma alkalmából diszes kiállítású ein 
lékkönyvet adott ki, rnuly Sopron jelenlétet és 
múltját írásban és képben mutatja be. A 124 
oldalra terjedő könyvbe, melyet dr. Ttiirring 
Gusztáv szerkesztett, a kiváló irók egész sora 
irta az igyes cikkeket, közöttük Rákosi Jeuő, 
Tormay Cecile, lialla Lijos, Trá?er Ernő, Hat 
van Ferenc, Berecz Dezső. Kábel László és 
mások. Lampért Géza és Thirring Gusztá/né 

soproni vonatkozású hazafi »s versekkel gizd%-
gitották a szép könyvet, melyhez N i dMy Imre 
országos főkapitány irta az el őb 38 sédet, Vitéi 
Simon É'emér főispin padig » végszót. A konvv-
nek minden sorát a Sjp-on iránti meleg szeretet 
és a szebb jörőba vetett erős hit ós bizalom 
ha ' j i át. A soproni kiálliUs és orszigos üa-
neps^gek alkalmából szebb emlékkönyv nem 
kerülhetett volna a könyvpi icra, mint ez a köavv, 
mely ratgis niiróju tartalmi és gyönyörű kiál-
lít is i mellett b í t r in uevezhatő a kóivvpiac 
legolcsóbb termekének ( í r t es ik 30.010 Tv). A 
szép könvv a kőszegi könyvkereskedésben is 
kaph itó és mindenkinek m^legin ajánlható. 

A t. olvasóközönség részére több ezer kötet 
magyar és német r'gény áll rendelkezésre a 
helybeli Kölcsön könyvtárban. 

Tatalt targyak: egy poraelláu bigre, pénz-
táréi p5nzzel, egy pokróc é* egy szilmazsák. A 
jogos tulajdonosa átveheti az á!lamrend5rsőgen. 

I r igylésreméltó ember csak az, aki elolvassa „Az 
Ojsag" cimü élclap szenzációs uj számát. Aki félévre 
előfizet, ingyen kapja a „Bölcs rabbi a mellényzsebben" 
cimü hallatlanul mulatságos vicceskönyvet diszes vászon-
kötélben. A szenzációs vicclap előfizetési ára félévre 
130.000 K Mutatványszámot szívesen küld a kiadóhivatal 
Budapest VI., O-utca 12 

.ZSOLDOS MAGANTANFOLYAM 
Budapest VII , Dohány-u. 84. Telefon: J. 124-47. 

Az ország legrégibb és legismertebb intézete. 

A leg jobb sikerrel ké iz i t elő közép i sko la i ma-
ganv i zsgákra , érettségire v idékieket is. Rész-
letfizetesi kedvezmény.Tel jes anyag i fe le lőség. 

GUTHVILMOS i .'illimoserőre berendezett 

FA A RU-ÜZEM 
SZOMBATHELY , KüSSUTH LAJOS-U. 19. SZ. 

Készáru üzlet Operint-u 7 Gyár t és rak tá ron 
t a r t : mindenféle faárukat, játékok stb nagy vá-
lasztékban. mint pl.: Villamoslá npa álvánv, facsil-
lár, virágálvány és tartó, Turul labdaverő, Ping-
Pong asztalitenisz, szines Park dobókarikák bot-
tal, kugligolyó és báb, hullámgyüngv és görlécek, 
nyugagv, fuggőágy, zongoraszék, dobráma. roulelt 
játék, fakazetták 15.000 koronától, fiigönytartó, 
lombfürészdeszka és szerszám, faszijkorongok, uj 
gyermeksportkocsi es kerékre gunit feltesz stb 

l 
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S e p e r é s W i l f i n g e r 
vi l lanyerőre berendezett 

miiasztalos-, szobrász- es aranyozó-mühely 
Kőszeg , V á r k ö r 56. sz, alatt. 
Terv szerint kés itünkésraktdron tartunk minden e szakmá-

ba vdgó munkdt u. m. mű- antik- és szobabútorokat, 
Konyhaberendezést, ülőbútorokat, nyugógyakat, 

tdbori székeket A j ándéknak megfelelő 
virdgdlvdnyok, tea- és varróasztalok, 

ékszer-, szivar- és fésüdobozok 

(kazettdk), asztal i és dlló-
Idmpdk sel\;emern\íővel, modern 

és bronzim tdciós facsilldrok szines 
aranyozott képkeretek m inden nagyság-

ban és formában stb. Oltdr-épifkezések, min-
dennemű szobrász és aranyozó munká t , sirkSjavitást, 

üvegcimtdblafestést stb. a legjobb kivitelben szá l l í tunk . 

BANGÓ magántanfolyam 
Budapest , IX. Rádai-utca 14. szám. 

Előkészít magánv i zsgákra érettsé-

gire vidékre is. 

K e r é k p á r és varrógép 
használt és uj 

olcsó áron részletre is 
kapható 

L É P O L D GÉZA mechanikusnál 
Kőszeg, Kossuth L.-u 9 sz. 

Egy j ó karban levő 

motorkerékpár 
jutányos áron eladó. | 

Cím a kiadóhivatalban. 

E L L 
) 

n „ J I U L A T Ó " iiAicy termébei i . 

Műsor : Vasárnap, aug. 16 á n : 

8 z r e n e g y e l t e n 

Ej;y szerelmes hercegkisasszony 
regénye 2 részben 12 felvonás 
ban. A főszerepben MAÜISTE. 

Mindkét resz egy előadásban, 
Csütörtökön (ünnep), aug 20 an : 

Uj műsor. 

Kifutó fiu vagy leány felvétetik e lap nyomdá jában . 

Nyomatott Hónai Krigyea könyvnyomdájában Kőszegen. 

Kőszeg és V'déke 1925. HugtHglus 16, 
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