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Veszedelmes szellemeskedés. 
Az újságolvasó közönség gyakorta találkozik 

Nagy Emil volt igazságügyminiszter Írásaival. 
Londoni tartózkodása alatt szerzett tapasztalatai-
ról szóló levele! általános tetszést keltettek annak-
idején és az ottani, meg a magyar viszonyoknak 
összehasonlításából sok olyan gondolat rögződött 
meg, amely a közvélemeny fejlesztésére jótékony 
befolyást gyakorol. Ugylátszik. hogy ezek a sike-
rek lelkesítették fel annyira, hogy most lépten-
nyomon minden közkérdésben hol ebben, hol 
abban az újságban leadott véleményével meg-
nyilatkoztatja önmagát. Ez a heves publicisztikai 
tevékenység természetesen nem mindig sikerül, 
mert rendesen sok beszédnek sok az alja, addig 
a határig azonban, amig az iró a közérdek kor-
látain belül maradt véleményeivel, nem veszedel-
mes, mert az olvasó egyszerűen és könnyen vé-
dekezhetik azzal, hogy nem olvassa el azokat a 
dolgokat, amelyeket nem talál épen bölcseknek. 

Legutóbb azonban olyan kérdésekről és 
olyan helyen nyilatkozott, ami már nem ilyen 
ártatlan játszadozás az irótollal, hanem határo-
zottan káros hatás is a nemzeti érdekekre Ugyanis 
a Pester Lloydban leadott cikkében élesebben 
kritizálja meg a magyar köztisztviselői és birói 
kart, mint ahogy azok megérdemlik s igy ehhez 
a véleménynyilvánításhoz nekünk is van egy pár 
szavunk. Nem a tisztviselői és birói kart akarjuk 
megvédelmezni, hanem a cikk iróját elitélni. Aki 
Nagy Emil politikai és publicisztikai működését 
közelebbről megfigyeli, okvetlen felismer rajtuk 
egy bizonyos, kénytelenek vagyunk igy nevezni, 
szeleburdi hangnemet, pajkos kötekedesi hajlan-
dóságot, ami bevalljuk, nem egészen kvadrál a 
politikai szereplők eddig tapasztalt komoly meg-
fontoltságával. Bármennyire is magánszemély 
legyen ezidő szerint Nagy Emil, arról sohasem 
szabadna megfeledkeznie, hogy egy időben, ha 
rövid ideig is, Magyarország igazságügyminisztere 
volt. Már pedig, ha ilyen minőségében tesz el-
i'élő nyilatkozatot arról a magyar bíróságról és 
arról a tisztviselői karról, amelynek szellemével 

es magatartásával közelebbről volt alkalma meg-
ismerkednie, az már súlyosabban esik a mérleg 
serpenyőjébe, mintha ezt kevésbé előtérben álló 
ember tenné. Súlyosbító körülmény, hogy a nyilat-
kozat olyan lapban hangzott el, amely külföldön 
nagyobb elterjedésnek örvend s amely egyébként 
tárgyilagos higgadtságáról ismert. 

A külföldön amúgy is nagy hajlandóság van 
arra, hogy a Balkán határát a Lajta folyóban 
lássák. Ez ellen a vélemény ellen válvetve küzd 
a magyar publicisztika hosszú idő óta, nemkü-
lönben az egész magyar társadalom is, az ered-
ményt azonban sokban meghiúsították az úgy-
nevezett emigránsok híresztelései. Most ezeknek 
a célzatos törekvéseit támogatja, ha jóhiszeműen 
is Nagy Emil, mert hisz egész bizonyára a fe-
jünkre fogják idézni, hogy ime mi a véleménye 
ezekről a kérdésekről Magyarország nemrég még 
aktiv igazságügyminiszterének is. Ha ehhez hozzá-
vesszük a kisantant folyton lesben álló ellensé-
geskedését és azt, hogy a közeli genfi népszö-
vetségi ülésen Magyarország ügyei tárgyalás alá 
kerülnek, határozottan szerencsétlennek és elhi-
bázottnak kell, hogy tartsuk Nagy Emilnek nem-
csak véleményét, de annak időpontját is. 

Kabaréelőadásokon lehet a szereplőknek 
főszempontja az, hogy ötletesek és szellemesek 
legyenek. De a politikai közélet, ahol sokszor 
alig érzékelhető jelentéktelensége k oly nagy sze-
repet játszanak, a közéleíi súllyal biró emberek-
nek ezt a hajlandóságukat a közérdek nevében 
tompitaniok sőt elnyomniok kell, különösen ha 
őket annyi jó érzés és jóhiszem vezeti, mint a 
milyen bizonyára Nagy Emilt. 

A XX. orsz. dalosversenyen, 
mely e hó 14., 15. és 16. napján Sopronban 
óriási ünnepies keretek közt zajlott le, H többi 
szenvedd alanyok között ott volt a Kőszegi 
Concordia Férfidalosegylet is. 

A sokheti megerőltetett firadozás, szorga-
lom és áldozatkészség, mely uary az elnök és 
karnagy, mint az összes működő tagok résziről 

megnyilvánult, tovibbá az a szrnos dicséret és 
elismerés, melyben a Cmcordia dilose/ylet az 
e hó 8-án megtartott Klasínszky-tele hangver-
seny után részesült, reményteljes keblekkel en-
gedte útnak dalárd inkát a soproni ors?ág)§ ver-
senyre, minden előzetes reldámh »jsza és üres 
kiabálás helyett a legszerényebb önbizalom éa 
igények keretei között. 

Sok sok dalárdát halottunk énekelni csonka 
Magyarország minden megyéjéből, kitűnőt, jobb-
nál jobbít, jót, finomat, egyszerűt, mig végra 
szombaton este 7 óra után sorra került a Con-
cordia dalárda is. 

Hogy szépen és jól énekelt, azt a tényt itt 
leszögezhetjük, de hogy milyen szépen 63 milyen 
jól éaekelt, azt bizonyíthat ik RWfy GSza, Kár-
pit i Sándor zeneszerzők és m^g sok jelenvolt 
zeneszakértő, kik mind teljes elismerésüket fe-
lezték ki a dalárda vezetőségének. H >gy a zsűri 
hogyan gondolkodott és mi volt a szakvéleménye, 
azt nem tudjak. De láttuk ós tudjuk azt, hogy 
a Concordia d ilárda sorsa már el volt intézve, 
még mielőtt fellépstt az emelvényre és dalait 
leadta volna; csak azért engedték szerepelai, 
mert mint 33. beat volta névsorban. A kitűzött 
15 dij akkor már le volt f jgUlva, neki már nem 
juthatott. Csak az az egy vigasza van dalár-
dánknak, hogy nem ő az egyedüli, mely igy 
jart; mint ahogyan olvastuk a soproni, győri és 
szombathelyi lapokból, van szenvedő társa több is I 

Elfelejtette már a verseny végefeló a zsűri 
Herczeg Ferencnek a „Magyar Dal" első ünnepi 
számában megjelent azon talpraeső mondását: 
„Tízezrek gyűlnek össze egy gyönyörű magyar 
városban, hogy vidám tanúi legyenek a magyar 
dalosok versenyének. Mi ez, — szórakozás? 
Több annál. Mű/észet? Anuál is több! " 
Igaza van Ilerczeg Ferencnek; a magyar dal 
nem szórakozás, nem sport, hanem művészet s 
ezt nem ugy kell pontozni és bírálni, mint valami 
lóversenyt vagy dijbirkózást. 

A mi szegény, magárahagyott dalárdánk, 
mely ezelőtt 65 évvel még c>upa németajkú 
tagjaival főleg a n *met dalokat kultiválta ós m a 

rizálását. Sok kistőkést a h »dikölcsönök vétele 
teljesen tönkretett, most tengődnek, rokonok és 
a társadalom adományaiból sínylődnek, ezek a 
háború előtt az állam fenntartói, adózó alanyai 
voltak. Hány raegro'ikftnt, elöregedett, munka 
képtelen ember sir, jajgat, kik valaha megtaka-
rított kistőkéjükből szerényen megélhettek, most 
koldusok. Jól tudja, mondja az elnök, ezt Trianon 
teszi; de mind emellett ezeken az állapotokon 
segíteni kell, ezt pedig ugy érhetjük el, ha ugy 
a nagyszámban megjelent, valamint a távolma-
radt kistőkések egy emberként egyesületbe tömö-
rülnek, ha mindnyájan Összefogunk a budip?sti 
hasonló szövetséggel és csonka Magyarország 
eg(8'. területén megalal-u ókkal vállvetve dolgo-
zunk, hiszi, hüiiy az eredmény nem fog elmaradni. 
Az egv»silet igazáért legális uton fog küzdeni. 

Vágó öáudoi elnök az egyesület programm-
ját o v i i é n a következőkben vázolta: 

A fix^aumtozáhu kötvények valorizálása 
érdekében a budip sti szövetséggel országos 
akciót indítunk, amely mindenféle politikai vo-
natkozástól távol áll. Pozitív kívánságainkat az 
egyes kötvénytípusokról készített kataszter alap-
ján fogjuk körvonalazni és ebben figyelembe 
lógjuk venni a kötvényadós fizetőképességét; 
ami az államadósságokat illeti, erészben a jelen-
legi adótörvény noveliáris megváltoztatása illető 
len kieg'S'itese utján az állami költségvetés ez-
időszerinti bevételi tételeit gyarapítani törekszünk, 

Jaz államadósági kötvények valorizálása érdeké-
ben. Ha ezt elérjük, kérni fogjuk a régi betétek 
valorizálását, mert az államadósságok valorizá-
lásával az alap meg van adva, hisz a pénzinté-
zetek a kötvényeket a betevők pénzeiből sze-
rezték. tehát a valorizálásra használják fel ezeket. 

Ezekután az elnök kérdést intéz az érte-
kezleten megjelentekhez, szükségesnek tartják-e 
az egyesület megalakulását, melyre egyhaa«?ulag 
igennel feleltek. Az értekezlet az egyesület meg-
alakításának elhatározása után egy előkészítő 
bizottságot választott.amelynek tagjai Freyberger 
Ferenc, Unger Károly ós Vágó Sándor lettek. 
Ugyancsak a létesítendő egyesület válasítmányi 
tagjait is kijelölte. 

Az értekezlet a helybeli sajtónak az eddigi 
támogatásáért és Unger Károlynak, ki ovoda 
helyiségét díjtalanul rendelkezésre bocsátja, kö-
szönetet szavazott. 

Most már a kistőkésekeu múlik a valori-
zác i ó sikeres megoldása, ha mindannyian az 
egyesületbe tömörülnek, az eredmény nem két-
seges. Vagyontalanok dijak fizetése nélkül lesz-
nek felvéve. A tagsági dijak igen mérsékeltek 
lesznek, melyeket az egyesülőt működésével kell 
majd lefizetni. 

Amint értesülünk, az egyesületbe belépői 
szándékozók Unger Károly csemege és fűszer-
kereskedő és Dömötör Gyula ipartestületi elnök 
üzleteiben előjegyeztetnek. 

3cí|fyes száui ára 2000 korona. 

Valorizáció. 
i 

Vasárnap tartották értekezletüket a kőszegi 
kistőkések fixkamatozásu kötvényeik és régi 
betéteik valorizálása érdekében. 

Az értekezleten megjelentek az ipartestület i 
helyiségeit zsúfolásig megtöltötték. Az értekez-
leten nem a valorizációból várható duslakodás,; 
hanem az élet fentartásához elongedbetlenül 
szükséges eszközök megszerezhotéso kópeze a 
domináló hangulatot. 

Az értekezlet elnökéül Vágó Sándor ny. ' 
százados lett megválasztva, ki a kistőkések tix 
kamatozású kötvényeinek stb. va'orizálá-«a érde-
kében létesítendő egyesületet azért tartja szük-
ségesnek, hogy ezáltal illetékes helyről 19-4. 
őszén beigéit, azonban még a mai napig a nem-
zetgyűléshez be nem terjesztett valorizációs tör-
vényjavaslat sürgCs beterjesztése iránt a szük-
séges lépések megtehetők legyeaek. Továbbá 
még azért, mert a kormány allandóan hirdeti, 
hogy a középosztály talpraállitása egyi* f ö l -
adatát képezi; tehát, ha ennek meg akar felelni, 
akkor a valorizációt jól és mielőbb eszközölje, 
miután ezt ő is csak Ígérgeti, foganatosítását az 
egyesület fogj i szorgalmazni. A középosztály 
talpraáliitása az értékpapírok stb. valorizációja 
nélkül lehetetlen. Ez az <;6ztáiy HZ érték papiro 
kat aranykoronákért vásárolta, régi betéteit is 
avval fi/.ette le, jogosan követelheti e*«k való-



I 
1 

J l 
Kőszeg és V M P ^ Í 

I 

I 

Kőszegen, egy szenvedő magyar határszéli vá 
rosban a magyar dalt hirdeti, nem azért hozott 
annyi fizikai és nnysgi áld >zslot ós uem azért 
ment Sopronba az országos dalosversenyre, bogv 
a dtdosvemny otílevő vezetősége és zsűrije méc: 
figyelemre ee méJta*sa, dalait Diérleur-' se t egye , 

hanem azért, boyy tudomására adj i az egé>sz 
országnak, hogy K lesik, a haaájáért dolgozik és 
az orazfg nvugtü vég varában a magyar ér/el 
met magyar dalokkal ápolja. Ha a mi Concordia 
dalárdánk olyan pici pont volt az országos d^los 
versenyen, hogy bit észrevenni cem volt érde-
men, akkor ne találjak meg akkor sem. amikor 
a bosszú időn át keservesen összehuporgatott 
vagyonát kell leadnia, hogy benevezhessen a 
versenybe és utána egy drágán megfizetett, 
tucatszám előállított plakettel észrevétlenül el-
vonulhasson. 

Dr. Burái.szky Gyula, a Magyar Dalos 
szövetség ügyvezető elnöke rnult szombaton dél-
után, a Sopronban tartott osszpióba u'án azt 
búdet'e ki az öeszes dalosok elölt, hogy nincsen 
protekció, a zturi érdem és lud&s szerint fog 
birálni! Ezt a kijelentést megcáfoljuk, mert igen 
is, volt protekció, nagy protekció. Ezt bizonyít-
ják a tó l l i lapok cikkei és bizonyítja még az 
az eset 16, hogy vasárnap esie a dijuk és a pla-
kettek kiosztása alkalmával néhány dalárda jogos 
felbaborcdása miatt a bizottság kózött nézet-
elterés, sőt botránynak nevezhető szóváltás tá 
madt, meJjnek több szem és fültanúi voltak. 
Fölösleges megemlíteni még a kinullázott da 
lárdák öntudatat is bizonyítékul. 

Miért nem kapta a CoLCordia dalárda még 
a 15. dijat sem? Azért mert anyagi helyzete és 
egyes tagjainak üzleti érdeke nem engedte meg 
a háromnapos távollétet és péntek este helyett 
szombaton reggel érkezett Sopronba? Ez hiba 
ug>an, de nem enekhiba, hisz nem érkezési ver 
6fcLyre ment! Vagy tan azért, mert Kősze'g sz. 
kir. varos nem adott a versenyre dijat ? Nem is 
kapott erre semmi felkérést, mert biztosan adott 
volna, ha errevonatkozólag felkeresik. Vagy tán 
azért, mert nem dr. Stur Lajos, hanem dr Iletedús 
JÓLos dirigálta ada lá idá l? Mindkettő személye 
sialályszerűen be lett jelentve s mindkettőért 
lefizették »z előirt összeg* t. A „Magyar Dalu 

szerkesztősége miért hagyta ki az unn« pi szám 
bel dr. Hegedűs János karnagy uevét és arc 
képét? kö\eteljuk, hogy a következő számban 
megjelenjen! 

Mindez nem Lhet ok arra, hogy a C jn 
cordia dalait nem pontozták, nem bíráltak, ha-
nem épen HOTY csah UH gbullgatták ! Hol maradt 
itt a zsűri, a bizottság pártatlat sága, igazság-
szolgáltatása a mar említett zt uekapaeiiások es 
zenetzakertök számos elismerése és dicséretével 
szemben. 

Azért nem kapott a n i dalárdánk még 
utolsó dijat sem, mert nincs neki felsőbb helyen 
nagy prolt klóra, mert nem c-i-pott még soha 
sem űrts rt-klan o*kal megyékr- s-'.oió n-igy iár 
mat, mert szerényen viselkedett és nem bérelt 
magánad tapsorkunt csiuálokat, mert nem fal t-
zott, hanem be mert nevezni a 11. csoportba, ami 
egy t>5 eves dalároát jogosan megillet, szóval: 
mert s^ép produkciójahoz nem volt protekció! 

i la ítisobb helyen, az Országos Dalosszö-
vetaegben a Kőszegi Concordia ferfidalosegyiet 
félszázados munkáját, törekvését és eredményet 
c»>ak így merlegehk és így honoráljás, akkor 
nincs szüksége arra, hogy annak tagja legyen, 
legaiubo megmarad az a néhány korouaja, amit 
SZÚK ottboiiaoun, a hatarszeli Kószugben szeróuy 
munkájával ósszekuporgut, hogy önönmagát fen -
tartsa es csak Kőszegnek dalo jon. 

L'gy értefülünk, hegy 1927 ben ismét lesz 
delobverseny Budapesten. Nugjon kéteiktdank 
azonbi.n aboan, hogy mégegyszer sikerülni fog 
a Duiosszovetsegnek az, nogy Csonka Magyar-
ortiagban 112 dalárdát fog egy helyre összpon-
tosítani tudni, mert nagyon rövid idő ez a két 
ev arra, Lo*y az önérzetükben melyen sértett 
dalai d-ts. elfelejtsék a most Sopronban történ-
teket es ujbol ennyi fizikai és anyagi aidozatot 
hozzanak c-uk aiért, hogy Budapestnek is ket 
milliárd httszuot hajtsanak. — R. — 

Kifutó fiu vagy leány felvétetik e lap nyomdájaban 

H I R D E T M É N Y E K . 

ud. 59C4—1925. Kó?hirré teszem, hogy a 
város tulajdonát képfzfi és saját kezelésben ievő 
rétek sarjukaszálása f évi »ug. 23-án vasárnap 
délelőtt 10 órakor furtandrt nyilvános árverés, n 
fog a szokásos mtd .n kirdatni: bővebb felvi 
lágofitás a városgazdánál nyerhető. 

pd. 5905—925. Körbirré 1n^z;?m, hogy a 
várostól bérelt földek ha*?onbére a szokásos 
módon i ug. 17-81 ig fuetendő be. A termé 
szetb-n fiz.lendő baszonfér f-jóbon egészséges, 
száraz, 2%-nái ntm 'ébb idegen anyagot tar 
tslnazó szokványos búza ;»dandó be, melynek 
az ellenértékét is fi/eth^i a bérlő, (egy mm. 
luza ellené»tél>e 380000 K) késedelme* befize 
tés esetén 0°/o os ksmot fizetendő, tekintette! 
arra, hogy a haszonbér k késedelmes befizetése 
nemcsak sok felesleges munkát okoz, h ntm 
a mai gazdasági és p^nrücyi viszonyok kózött 
a város umagi károsodáséi is járhat, figyel 
meztetem az összes eidvkelleket, ho^y a h i-
szonbéreket batáridőre íiZrsséü be, mert ellen 
kező esetben n ir den Kiion fiigyelmeztetés nél-
kül biiói uion fognak azok behajtatni 

5948— 925. sz. Közhirró teszem, hogy a 
m. kir. Kereskedelmi Minisztérium vonatkozó 
rendeieie értelmében a kőművesmesterek az épü 
leteknél előforduló áosmunkák kivitelél elvállal-
hatjak ugyan, a munkálatokat azonban csak 
ácsmesterek vagy kisebb ácsmunkások vegez-
hetik el. Kőmüvesmesmester ácsmunkát sem 
személyesen, sem ácsmunkátok félfogadásival 
nem végezhet. 

2994—1925. sz. Közhírré teszem, hogy ez 
év folyamán himlő ellen beoltottak oltási fcizo 
nyitványaikat a Városháza 18. sz. szobában a 
hét folyamán átvehetik. 

6007—1925. sz. Közhírré teszem, hogy a 
*>C0— 925 P. M körrendelet értelmében a már 
esedékessé vált adótartozások behajlása elren 
deitetelt. Felhívom tehát az adózó Rözönsrget, 
hogy saját érdekében a már esedékessé vált 
adotartozábuka' f. évi szeptember 1 ig rendez 
zék, ellen »seiben ellenük a végrehajtási eljá-
rás teljes szigorral lesz folyamatba tévo. 

5913—1925. sz. Felhívom mindazon fold 
tulajdonosokat, akiknek fö djük a Csói ut alatt, 

j Rövid szakssztasok, Szombatit lyi u:ca, Füiíh 
j földek, Svábl'alvi és Aíso rétek, továbbá a Sve 
tics kér i düMfbrn feküsznek, hogy f'öldbirto-
ktiikat f. hó 25 c vekeljék ki A földek négy 
végponlján bev rt c vek-.iknek az i: gat'an felé 
eső oldalára a fold'ulujdonos neve, lakasa, kö 
zonséges ceruzával rairard^. A funt e őirt ki 
cövekelest mindenki saját érdekében annál is 
inkább hajlsa végre, mert mulasztás esetén a 
kicövekelésl a hatóság az illetők költségére 
fogja végrehajtani. 

1925. kin. 9. sz. Közhírré teszem, h >g> 
hatóságom által elkobzott mérlegek, űrmértékek 
slb. f. hó 30 f»n a városházán nyilvános árve-
résre kerülnek. 

J a n b r i t s Lttjo* oolcármeMft 

n i i i K K . 
2 5 éves szolgálat i jub i leumát ünnepelte teg 

nap Jaross István közkedvelt postafőnökünk. 
Heggel Schramtnel Gu.sztáv postaellenőr a tisztek 

iés altisztek nevében meleg szavakkal üdvözölte 
' a jubiláló főnököt s a soproni igazgatóság elis 
I merő és gratuláló leiratával együtt egy kedves 
emléktárgyút nyújtott át neki. E*te a jubilált 

' tisztcle'ére a Durner féle vendéglőben barátságos 
összejövetel volt, hol az összes alkalmazottak 
sok szerencsekivánattal halmozták el agilis főnő 
küket. K<:en alkalommal mi is szívélyesen üdvö-
zöljük postánk közszeretetben álló és biugó 
főnökét. 

Lil ly S. József amerik.ií operai karnagy, 
kinek érkezésétannak idején jeleztük, f. hó 19 én 
szerdán eltávozott. K d 'es egyénisége sokakkal 
megkedveltető őr, hogy megkeüett i^érni*?, ho^y 

'egy óv múlva visszatér városunkba, hol oly 
kellemes nyaralásban volt része. 

KÁT HOL0 

iflqooo 

1925. augusztus 23. 

Minden gazdának 

nélkülözhetetlen! 
A növénynek legfontosabb a nit-
rogén, l " g s z ü k s é g H s e b b a nitro-

gént pótolni! 

„ A Z O F O B M " 
a természetes nltregénvetöuiagtrágya 

A gabonát, növényt dúsan,egész-
ségesen fejleszti, jelentékenyen 
növeli H terméshozamot. EJIV Kat. 
hoidr i 100.000 K. A terméshozam 

i befi ixtetett összeget megsokszorozz u Az „or-
szág minden r ezéből elismerő oklevt-lek. Őszi 
vetésre: <u .e, rozs, árpi , rtpee, őszi borsó, őszi 
bükkönyre m'grend'léceket felvesz és dij' iian 
ism1 rtotőt i i'd a Magv arországi A oform K.T. 
vusvárme^yei vezérképviselete L c:.c/ik Gyula, 
* } u í . matjy. kir. állategészségügyi föó'lü jyelő 

Szombathely, S'éíl Kdlmin u ci 25. sz. alatt. 

Eljspyzes lííritz Gyula polgártársunk v :je-
^yezte Stip^'ovits Hedviget Sopi'orudvardról. 

E' jegyzes. Csapodi J izsef dr. oki. közép-
iskolai tanár, a soproni állan:i felsőkereskedelmi 
iskoia tanára, eljegyezte Ssh-lf-r Jenő posta és 
távírda főtanácsos leányát, Iluskát Sopronban. 

Halalozas. Gyászlap érkezett Salgót írjánból, 
mC'Iv jelenti, hogy rruit számunkban búcsúzó 
L iránt Gyula poli^. iskolai tanár anyósa özv. 
Gau? Matyásné szül. Anzenberger Janka f. hó 
15-er, éietének 02. évében rövid szenvedés után 
Salgótarjánban elhunyt. Temetése 15 én délután 
5 órakor volt P.Z ottani sírkertben. 

A stajerházi kirándulás, mit gulyás kirán-
du ásnak, vagy polgári k i indulásnak is szok-
tak nevezni azok, k i t abban évenként részt 
veszneV, igazán pompásan sík rüit, mert nem-
csak a gulyás volt jó, haneru az idő is kedve-
zett a kirándulásnak és a 22 tagból álló társa-
ság a legjobb hangulatban töltötte el az egész 
napot. Az ebédnél J imbrits Lajos polgármester 
mondott felköszöntőt Lingauer Albin nemzet-
gyűlési képviselőre és a vendégekre, kiknek n*i-
vében Müiler E Í J kormát yfőtanócsos köszönte 
aieg az üdvözlést és a polgármestert m 'g D/ach 
Heinrich r.yu^ ezredest, mint a kirándulás ren-
dezőjét eltett". A kiránduló társaság a késő 
esti éi'Akh n érk-izott a városba, honnan a ven 
dégek au'ón tértek ha-/a Szombathely re. 

Iskolai hir. A beiratások a reálgimnáiiu nba 
szeptoiübrr 1., 2. és 3 án lesznek r -gg..*! 9 órá-
tól a reálgimnázium épületében. A j i v r ó és 
pót'óvizvgaK v-ugus/'u-i 31 én 1» w-nek. Jelentkezni 
íejgel 8 órakor keli az igazgató lakásán. 

A leánygimnázium igaz^atósaga felhívja a 
növendékekéi, hogy .t műit ovi „Értesítő" ket a 
•i k idumál vegyH át. A tanítás a rendes idő-
ben meg fog kezdődni. A beiratásra vonatkozó 
rés/.letes adatok nz értesítőben olvashatók. 

Városi kongríissius lesz e hó 30-áu Z ila-
egerszogen, melyen Jarabrits Lajas p j lg i rm s-
ter is részt vesz. 

Orgonahangverseny. Zmei életünk ujabban 
egész mozgalmasságában is eseményszámb-imenő 
az a templomi hangverseny, mely S « n t István 
napján a Jó?us szt. Szive templomában lefolyt, 
ezúttal is az egész templomot megtöltő hallga-
tóság jelenlétében. Schmidthauor L>jos komá-
romi gyógyszerész, országosan ismert orgona-
művész jött el meghívás folytán, hogy a kőszegi 
katholikusok harangalapját művészetével szol-
gálja. Volt is szép anyagi eredménye, de még 
nagyobb a közönség elragadtatása az ő nagy 
'ud»sa, csodálatos technikája felett. Gyönyörű 
műsorral ragyogtatta virtuozitását s a közönség 
hálaja máskép ne u juthatván kifejezésre, abban 
j-z egyhangú kivuiságban nyilvánult meg, bárha 
minden évben legalább egyszer tisztelné meg 
Kőszeget az ő kiváló művészetével. A hangver-
senyen solot énekeltek Holéczy Babcy s Schíapfer 
Jozefina. Mindketten kiválót produkálták, nem-
különben az egyházi énekkar, amint az neru is 
lehet máskép Dohnál mester vezetése alatt. 

A kőszegi Széchenyi Szövetseg hétfőn, f.hó 
24 én délelőtt 11 órakor tartja tisztújító köz-
gyűlését u Kaszinóban A t->gok mevjoienéaa 
kötelező. 

B I R H Í V A S P A S Z T I L L A a l e g m a k a c s a b b f e j f á j á s t i s e l m w l a s z í f j a 
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A mult het szombat ján az ev. leánygimná 
z i u m teljesen megtelt dísztermében — ami vá 
rosunk zenekedvelő közcnsége felvevőképessé 
gének fokmérője, tekintve a.'t, hogy nyolc nap 
leforgása alatt ez voit u harmadik hangverseny 
— ri'ka műélvezetben volt részünk. Városunk 
fczulőttének, a jc-ks előadóművész Mohr Jenő 
mesteri zci eptdí>gógi»ii szhkavatottságáról tanú 
bi?oi.}fógot tett fgy szere két tanitvanja: Höll 
rieget Györgyié és az észíikomeiikbi Atlantic 
City U L mint zor gorun üv«Sz és karnagy mű 
kceiő Mr. Jcsfpb S. Liliy, akit mesterünk Phi 
bdel jb inban a világíelfordulást megelőző négy 
éven á: zenei tí nulmányaiban vezetett. Az est 
sikerét hathatósan előmozdította inéi/ a Kla-
sánszkv — Gr; t í l—S' ia szr j —S'úr VÍ nóenégyes 
Mozart verőfény s zenei gor dolatokkal telitett, 
csodásKn szép, Haydn nek aján'ott ű dur vonós-
négyesének- eiő> dacával. Az összes előadók ön-
zetlenül locsétották n űvészetüket az ev. nő 
egjlet a mc st életre kelt ev. ifjúsági egylet 
ftlvjrágozlstásónpk szolgálatába. Höilricgelné 
n á r többszer szerepeit a nyilvánosság előtt, de 
most állta ki az eiső tmprc lá í u y egész estét 
betöltő n üb(.r keretében. Mir.den fekvésben tö 
mören csengő, dián ai színezetű szopránhangja 
pompásan érvényesüit a kitűnően megválasztott, 
súlyt s nüvészi n.unkát igényit operai áriákban, 
de kiváit Schubert „Gretchen am Spirnrude" 
c. valesagos miniatűr drámai jelenetnek felfogott 
dalában és az ifjú magyar zeneszerzőket meg-
szólaltató, nsgyobbára i.emzeti keservünket fel-
zokogó Tarnay—Kárpáti-dalokban, amelyeketa 
közönség tomboló lelkesedéssel fogadolt, kö-
nyörtelenül ujabb és ujabb ráadásokat követelve, 
amelyek azonban az előadó erejét mintha meg 
eeéloz'ák volna és azzal k< csegtettek, hogy az 
eddig is tapasztalt roh »mos fejlődése még tető-
pontját nem érte el. Mr. J . S. Lilly, aki az 
énekesnőt finoman, az előadott dart»bok minden 
órnjalataba simuló ízléssel kisérte, művészi tu 
dásat HtcbmaLin ff, Rub in ié in , Grieg, Godard 
n. üvekben önállean is csillogtatta. A bársony-
lágyságtól egészen a szédületes viherosságig fo 
kezédó tónusával,gyöngyöző futamainak kristály-
tisztasagával, a semmit el nem ejtő, még az 
aprólékos molhumekat is szabatosan interpre-
táló frazirczásfai, az ujjai u'ait ér.eklő hang 
s. erének zengesd vei magával r:>gadta a lelke> 
kczöi.scget, fcme.'jüek a szerény fellépísü mű 
visz vonzó egyénisége is rendkívül rokonszen-
ves volt es bizonyara sajuálj*, hogy a napok-
l n huzat, r a nagy tavon túlra. Mint értékes 
zejieszerző is u utálkozott le egy eredeti han«' 
hatásokban bővelkedő hangulatos „Öld Black 
Jo„" c. zentképpel, sőt utolso raadasában meg 
ltpetéssel is szolgált, amennyiben szűkebb ba-
zénkriük egy ik kiváló zeneműkedve!őjének,Gleim 
Hutó ezredesnek egy briiiiansan megirt, pezsgő 
ritmusu keiingőjet, hatásosan mutatta be. Mr. 
J . S. Lilly-t nrra kérjük, vigye a közöttünk nyi-
tóit szemmel és füllel észlelt tapasztalatokat 
csi'laglobogós hazájába, mor dja el honfitársai-
nak, bog.y ez a méltatlanul földretiport, múltját 
és jövondőjét megbűnhődött nemzet nem ölbe 
tett kézzel nézi romlását, hanem sz„into ameri-
kaias elszántsággal buzgólkodik életet fakasz-
tani a romokbói, sót arra is ráér, hogy a nemos 
művészet viragaival felékesítse azokat és ma-
gyar lelke mélyéből bálás azok iránt, akik pár-
tatlan megértésük sunrarát vetik a pusztulásból 
kivezériő, még mindig komorsötét ösvényére. 
Türee cheers tor Mr. Joseph S. Li l ly! 

Egy kitünó sz ín társu la t érkezik szeptember 
hó e lejen városunkba és a „Marica grófnő"-vei 
kezdi meg néhány heti műsorát. A társulat Halmi 
J^nő baj ii színigazgató vezetésével 00 tagból 
áll és Koszé*, kény. s közönségének telj- sen meg-
felelni ígérkezik. Miután a helyárak sem tul-
drágűK, valamint a műsoron levó darabok is az 
újdonságok közé tartoznak, állandó látogatott 
sé'jnak fo^ örvendeni a társulat. A bérletek 
gyűjtése serényen folyik és máris szi'p eredmény 
mutatkozik. 

Setahangverseny volt Szent István napján 
az alreálisttola parkjában. Ez évben másodszor. 
A főiskolaiakkal megerősített ze; ekar Kováts 
Ferenc karmesterrel ezúttal is másfélórán át 
kitűnőtn összevágó játékkal örvendeztette meg 
a közönség* t. A kedves zeneműsor és a szép 
park valóban nagyban emeli a nyaralási akció 
sikerét, de díszére válik egyébként is kul'ur-
v á r o s u n k n a k . 

A kőszegi cok. tüzoltoegylet nyári sörkerti 
mulatsága rru't szombaton a hirtelen bekövet 
kezett esős időjárás miatt nem nagyon jól sike-
rült ugyar, azonban az anyagi sikert Kőszeg 
város hálás publikuma mégis biztosította, mert 
3 600.000 korona tiszta jövedelme maradt az 
egyesületnek, melyért ezúton mond hálás kö-. 
s;.öiietet az egyesület vezetősége. 

A kosaegi Széchényi S iövetseg bozsoki fő 
iskolás napja az dójárás ijesztgetése dacára is 
sikerült. Délelőtt 10 órakor a Szövets^g ének-
kara Patonay Sándor buzgó vezetésével Hiydn 
örökszép miséjét énekelte, melynek hitását nagy 
bari fokozta Jagits Józsefnek ke llemes bariton-
hangon előadott énekszólója. A délutánra hir 
detett hazafias ünnepély a kabaréval együtt per 
gett le. A zenekar hangulatos nyitányját Gloser 
László eiuök vil; gos közvetlen beszéde kóvtte. 
I)r. Pallos László Mécs Lajosnak .Fohász Jó 
kaihoz" cití ü pályadíjat nyert költeményét sza-
valta. A szűkebb értíiemben v>tt „vitr' kabarén 
Joó Lászlónak 2 énekes jelenet", dr. Pallos L. 
vig monológja e* a zenekar nivós számai vál-
tottak egymást. A szereplők mindenikét osztat 
h-n taps, t» Is; én jutalmazta. A délután ti-tói 
reggel 4 itr táncoló párok jókedvű együttlété 
ntk a'ig lehetett végét vetni. A Szövetség a 
bozsoki kiszállását igen kellemes napjai közt 
könyvelte el. 

A legközelebbi te rzene jövő szombaton, f. 
hó 29-én es'e 9 órakor lesz megtartva a Főtéren, 
melyen a fúvós zenekar hangversenyez. 

Uj autó vada la t létesült városunkban. Ve 
zetőjo Lindeumayer Károly, kinek sokévi ki-
váló tapasztalatai vunnuk ugy az autóvezetés, 
mint az autótechnika terén, társa Zwaller Adolf 
A vállalat elsŐreLdu 6 üléses 40 lóerős francia 
kocsi birtokában van és külföldi utazásra is jo-
gosult. Átalakítható ablakos, megvilágítható, 
telefonos zárt kocsira is. A kocsiépités és fel-
szerelés megtekintése teljesen meggyőzi az utast 
annak feltétlen megbízhatóságáról. Lindenmayer 
biztos kocsivezetése pedig elismert az egész 
varmegye területén. Kitűnő szakértelmét kocsi 
vételeknél és kocsija vitásoknál igénybe veszi 
számon autótulajdonos, képviselet és vállalat. 

Hata lmas za^ores;) zudult pénteken délelőtt 
városokra, valóságos felhőszakadás voit, u iy 
hogy cnalomaink nem voltak képesek a nagy 
víztömeget befogadni és levezetni s ezáltal a 
hegyekből leömlő viz patakként hömpölygött 
végig az utcákon, A Hegyalja u'cábói leömlő 
víztömeg végit? foiyt a Várkörön és a piacon 
megállva vaíosAgos tavat alkotot', mely csak a 
csatornák felnyitása után tudott lassaoskan le 
folyni, nagymennyiségű agyagot, homokot és 
szemetet hagyva maga után. 

A K o v á c s - f é l e z enekap hangver-
senyez ma vasarnap a Sirgyár melletti uj ven 
déglő kerthelyiségébcn. Beléptidij nincs. 

A veyzet t kereskede lmis tak táncmula tsága , 
melyet ezidén a főiskolásokkal karöltve rendez-
tek, a nyár legsikerültebb estélye volt. A fárad 
hatatlan rendezőség munkájának eredménye volt, 
hogy a Mulató lámpái kacagva szórhatták fényü-
ket az előkelő közönségre, mely noha a terme-
ket zsúfolásig nem töltötte meg, a re,:gi;li órákig 
a legjobb hangulatban táncolt Balázs Pista 
pompás talpalávulójára. Konfetti, szerpentin csak 
fokozták a jókedvet. A szépségverseny nemes 
vetélkedésének pálmáját Tóth Ilus vitte el, de 
nem maradtak mögötte Eisner Marian, Wais 
bteker Ily, Wölfel Ellv és T incsics M irta sem. 
Fe ülfizí ttek : Zuc<er V. 100 000, Menczel A.-né, 
Német J. 52 000, l'eczöli F„ N. N., Mayer J., 
Jesztl A 50.000, Creha N. 37.000, Deu'sch S., 
Serényi Á., Hafnmer J. 32.0(X), özv. Fisch L -rié, 
Zsohár Káro.y 30.000, ozv. Dras'vovitsné 27 000, 
Schermai n J. 25.000, dr. Csapodi J., Püsky Gy , 
Kleiningí'r E , Hevowsy N , 7 névtelen 20.000, 
N. N , N. N. 18.000, N. N. 15.000, Sziklai A. 
14.000, Szuki cí N.. dr. Halik M , Stézinger, N. 
N., Pugánv Á., N N. 12.000, Táncsics Gy, 9 
névtelen 10.000, Kratochwill 7000, Weinnch V. 
5000, 17 névtelen 2000 K t, melyekért ezúton 
is hálás köszönetet mond a rendezőség. 

Iparengf del>t nyer tek Bónya József szerd »-
helyi lakós bércséplésre, Molnár János bozsoki 
lakós d irálásr i. 

T a l á l t t a r g y a k : egy takaró, szalmazsák, 
válker dö és öngyújtó. A jogos tul jd mos átve-
heti az államrendőrségen. 

Ön jól tudja, 

hogy csak az 

m m olcsó, ami való-

g ^ R j ban jó... Talán 

J C Z ^ ^ e a kávépótlék ez 

alól kivételt ké-

pezne? o de-

hogy ! Sőt a 

régóta b e v á l t 

„ F r a n c k " a „ k á v é d a r á l ó " - v a l 
szolgáltatja erre a legvilágosabb 

példát. A lehető leggazdaságosabb 

— mert a lehető legkiadósabb. 

A M a g y a r Tur is ta Egyesület szeptember hó 
7 én kirándulást tervez Kőszegre. Legutóbb 
Péter- Pal napján látogatták meg városunkat, 
nagy számban a turisták és ezen kirándulásról 
a turisták lapjábun hosszabb cikkben emlékez 
nek meg és mint irják igen kedves emlékek-
kel távoztak el Kőszegről. A lap többek k > 
zött ezeket irja: „Turisták tetszését nagyon 
megnyerte a szép fekvésű, kedves határszél va-
ros mely nyaralásra, turistásk jdásra igen alkal-
mas. Nagy kegyelettel szemléltük a Jurisieb 
síremléket, a várat; honnan oly hősiesen védte 
Kószeeet Jurisioh Miklós a nagyszámú török 
ellen, lu'en tetszett a reáliskola pompás palo-
tája és parkja stb." A turisták hzeptem'oeri lá-
togatására megfelelő előkészületek történnek. 

Múveszte tep lesz Kőszegen, ha a kormány 
és a város összefog a jelentós kérdésben. Á 
képzőművészeti fíiskolának Kőszegen munkál-
kodó 7 Jeles tagj v máris megvetette alapját e 
nagyfzabásu intézménynek, mert a kormány 
részéről a Kőszegi művészcsoport sok biztató 
Ígéretet kapott és a kis művészgárda már helyet 
is szemelt ki a mű /észtelepnek, még p^dig a 
Kálvária alatti beregi gesztenyést. A kőszegi 

| iLŰ/észesoport igen sok szép anyagot dolgozott 
f-jl már Kőszegről, mit itten is kiállítanak, maid 
a zalaegerszegi kiállításon is bemutatják és vé-
gül Budapesten őszi tárlatol rendeznek. Az el-
vesztett nagybányai művésztelepet lenne hivatva 
pótolni a kőszegi művésztelep, rni ha tényleg 

i létesül, óriásit jelentene a város idegenforgalma 
és fellendülése éidekében. 

Tömördön ma van a minden évbrm szoká-
sos Ilona bucsu. 

Spor th í rek . Ismeretes a győri kerületnek a 
a legutóbbi SzTC-mérkőzéson előadott incidens-
ből kifolyólag tett azon rendelkezése, melyr.él 
fogva a KSE et megfosztották az őszi szezon 
tartamára a pályaválasztó jogától stb. Felebbe 
zés folytan az ügyet pénteken este tárgyalta a 
felebbez»8i tanács. A Sportegylet vezetősége itt 
kifejtette védekezését, melyet a felebbezé.si tanács 
elfogadott és a KSE t a büntetés alól felmen-
tette. — Jövő vasárnap megkezdődnek az őszi 
bajnoki mörközések. A KSE a Szombathelyi 
Torna Egylettel méri össze erejét. 

Színházi h i rde tmény . Kétszobás l ikás für-
dőszobi ós es3tleg zongorah-isznáUttal a szin-
h\z primadonnája és édesanyja részére magas 
bérért kerestetik. 12 5—10 éves kis urileány, 
kik magyarruhával rendelkeznek, jelentkezzenek 
e lap ki "dóhivatal iban már most, hogy a M i-
rica grófnő előadására könnyű szerepűm be-
tanulhassák. 

Anyakönyv i k ivonat az e lmúlt hé t rő l Szü-
l e t é s e k : M. itz János—Schmal Erzsébet: Béla 
r. k , 3ecker Henrik—Csarits Anna: Mária r.k., 
Raffenstátter Hedvvig hajadon Mária r. k. S 'hlögl 
János—HJISZ Katalin: Gizella r. k. S >mo«yi 
Gyula—Farkas Murgit: Gyula r. k. Tóth Jó-
zsef— Csinkovits Mária: László r. k. H á z a s 
s á g : G rencsér János— Kravi r Emma. Zeder-
manu István—Kiss Rozália. 
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Minden hétfőn, szerdán es szombaton delelött 
i n a e l a d a t * 

Kőszegen, K i rá ly -ut 78. sz. alatt. 
Használt bútorok, antik bútorok, tükrök, szőnye-

gek, perzs«s?őryegek, függönyök, gobelin, storzs, 

konyhaberendezések, edények, porcelán, ágy-

nemű, fehérnemű, csillárok, nippek, különféle 

dísztárgyak, képek, képrámák, olajfestmények, 

kosarak és ládák stb. 

Gazdasagi cseledek ss munkasok jutatmizasa . Szerkesztői üzenetek. 
A m. kir. kormány minden esztendőben meg-, HALLÓ AMER IKA ! T. Horváth ur! Becses meK-

jutalrn tzza a becsületes és hűséges szolgálatú rendelésére a lapot megindítottuk és kérjük a 3 dollár 

gazdasági cselédeket és munkásokat. A jutalom 1
 előfizetési dijat postafordultával megküldeni, 

nagyobb pénzsegély és elismerő oklevél. A po' 
gármesfr ezu'on teszi közhírré, hogy mindazon 
gazdasági cselédek és munkások, akik egyhely-
ben legalább 25 esztendőt töltöttek és munkás-
ságuk által, valamint magatartásuk ós jóravaló 
ságuk által társaik közül kitűntek, javaslatba 
hozhitók. Jdleutkezni kell ez év szeptember 
végéig a polgármesteri hív ital 8 sz. szob íjában 
aboi közelebbi felvilágosítás nyerhető. 

Megszokott a kir. ügyészség fogházának 
kertjéből a munka mellől ugyanaz a Kántor 
István perenyei lakós, aki annakidején a szom 
bathelyi takarék kőszegi fiókj ábau hamisított 
aláírással pénzt vett fel és későbben pedig Fe-
renyében egy eleven bárányt és más élelmisze-
reket lopott. A szombathelyi csendőrség azonbin 
e hó 14-én elfogta és visszaszállította a fog 
házba. 

Saját gvártmanyu llórzokni 29 ezer, erős 
strapazokni 9 ezer, div tt fátyolharisnya 12 ez^r, 
saját gyártmányú női fHrharisnya 38 ezer, saját 
gyártmányú legjobb gyapjumellények 195 ezer, 
saját gyártmányú legjobb gyapjukabitok 295 
ezer koronáért kaphatók FILIPP kötöttárugyá-
rában , Szombathelyen. 

Van egy vicc „Az Ojsag*4 cimü élclap uj számá-
ban, amelynél jobbat meg senki nem olvasott. Aki félévre 
előfizet, ingyen kapja a „Bölcs rabbi a mellényzsebben" 
cimü hallatlanul mulatságos vicceskönyvet díszes vásron-
kötésben. A szenzációs vicclap előfizetési ára félévre 
1300K) K Mutatványszámot szívesen kuld a kiadóhivatal 
Budapest VI., Ó-utca 12 

Kerékpá r és varrógép 
használt és uj 

olcsó áron részletre is 
kapható 

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

GUTHVILMQSFA^U-ÜZE^ 
SZOMBATHELY , KuSSUTH LAJOS-U. 19. SZ. 
Készáru üzlet Operint-u 7 Oyár t és raktáron 
tart : mindenféle faárukat, játékok stb nagy vá-
lasztékban, mint pl.: Villamoslámpa álvánv, facsil-
lár. virágálvány és tartó, Turul labdiverő, Ping-
l>ong asztalitenisz, szines Park dobókarikák bot-
tal, kugligolyó és báb, hullámgyöngy és gőrlécek, 
nyutfagy, függőágy, zongoraszék, dobráma, roulett 
játék, fakazetták 15.0 >0 koronától, fügönytartó, 
lombfüréstdeszka és szerszám, faszijkorongok, uj 
gyermeksportkocsi es kerékre gumit feltesz stb 

• Seper és Wilfin^er 
I v i l lanyeróre berendezett 

muaszfaios-. szobrász- es aranyozó-miiliely 
• Kőszeg, Vá rkö r 56. sz alatt. 

N kos L A R Í T 

li Kvam 
k. W.'r • 

Tervszerint kés itünkésruktdrűntartunk minden e szakmd-
bu vdijó munkát u. m. mű-antik-és szobabútorokat, 

Konvfhaberendjzést, ülőbútorokat, nyugJgvfukjf, 
tdberi székeket A j ándéknak megfele lő 

virdgdlvJnyok, tea- és varróasztalok, 
ékszer-, szivar- és fésüdobozok 

(kazettdk), asztali és dlló-
Idmpdk selvfemern\;5vel, modern 

és bronzimitációs facsillárok szines 
aranyozott képkeretek minién nagyság-

ban és formában stb. Oltdr-épitkezések, min-
dennemű szobrász és aranyozó munkát, sirköjavitdst, 

üvegcimtáblafestést stb. a legjobb kivitelben szállítunk. 

I 

GAZDASASI EPÜLETEK, GYÁRAK, 
.MftLMOK BLFEDÉSÉP.E ÉS REGI 

üSar̂] ZiiNOELYTETŐK ÁTFEDÉSÉRE A 
v w r / m ^ 1 LEGALKALMASABB 

Kapható: 
K I R C H K N O P F M I H Á L Y 

Tí»keriMk«díiéíjei). 

«í( 

ZSOLDOS MAGANTANFOLYAM 

i 

Budapest VII , Dohany-u. 84. Telefon: J. 124-47. 

Az ország legrégibb és legismertebb intézete. 

A leg jobb sikerrel készít elő közép i sko la i ma-
gánv i z sgákra , érettségire v idékieket is. Rész-
letfizetési kedvezmény.Tel jes anyag i fe le lőség. 

L í 
J 

a ..^11 1. VTO-- i iagr lermében. 

Műsor: Vasarnap, aug. 23 an: 

Nevezd meg 
a bűnöst! 

Dráma 8 felvonásban. A fősze 

repben CONRAD NAOEL . 

Szerdán, aug 26 an: 

A Broadway csillaga 
Amerikai történet tí felvonásban. A 

főszerepben DOR1S KENYON. 

Byll a kulisszák mögött. 
Burleszk 2 felvonásban 

Gyümölcsös és 

lucernás árverés. 
A kalehgraben dűlőben fekvő, 

Horváth Gyuláné és Horváth Te 
rézia tulajdonát lo'-poző 70G • öl 
kiterjedésű gyümölcsös és lucer-
nás 1925. évi szeptember hó 
8-án d. u. 3 órakor i rodámban 
önkéntes árverésen el lesz adva. 
Árverési feltételek Irodámban meg-
tudhatók. 

Dr. Szovják Hugó ügyvéd. 

Egy jó karban levő 

motorkerékpár 
jutányos áron eladó. 

Cim a kiadóhivntulban. 

Van szerencsém a 

a mélyen tiszteli 

vevöközönséget ér-

tesíteni,hogy azöszi 

szezonra az alanti 

dolgok e r k e z t e k 

Lengyel Dezső 
uri és női divatüzletébe 
K ö » « e J5 e n . 

Elsőrendű angol íerfiszövetek. 
Szines velour-kabat szövetek, 
Legfinomabb nöi kosztüm es 

ruhakelmek. 
Elsőrendű férfi raglanszövetek, 
Úgyszintén divatschottisch kelme 
Divatbarchetokban es kazánok-
ban szép es nagy választékok. 
Vásznakban valamint uri es nöi 
fehernemiiekben nagy valasztek, 
!! Mérsékelt árak !! 

K á v é h á z - á t v é t e l . 

Tisztelettel értesítem a na>?yérd.írnü közönséget, hogy a Rúzsa 
Ferenc tulajdonát képező 

„ELITE«-kávéhi&zat 
f. évi augusztus hó 19 én átvettem ós azt másnap Síent btván nap-
ján ünnepélyesen megnyitottam és saját nevem alatt továbbvezetem. 
Amidőn a nagyérdemű közönséget a legkitűnőbb it ilok ós legízle-
tesebb ételek gyors és figyelmes kiszolgálásáról, vitamint azoknak 
legolcsóbb áráról már előre is biztosítom, minél számosibb látogatást 
kérve vagyoi teljes tisztelettel 

Elsőrangú cigányzene! Wiedemann Béla 
kávés. 

flutó fuvarozás! 

R l l o m á s h e l y : 

Strucc-szálloda. 

40 lóerős 6 személynek is kényelmes, nyugodtan * b iztosan j á r ó kocsi . 

r J T ö l > l » N z t * m é l y e ^ j ü t t e s u t a z á s a 

olcsobb mint a bérkocsi vagy a vasút, Nagy távolságra nagy kedvezmeny. 
Minden kedden espenteken autójárat Szombathelyre. 
Indu lás d. e. 8 ó. — Vissza d. e. l l ' 2 ó . Nagy idö - és kö l t ségmegtakar í t á s . 

Ál lomáshe ly : Kőszegen Strucc, Szombathelyen Sabaria szál ló. 

Autófuvarozás i vá l la la t , 
Autó jav í tó műhely 
Autókereskedés Lindenmayer és Zwaller. 

V A R R Ó G É P E K 

K E H É K P Á H O K 

uj és használt állapotban állandóan raktáron 

Farkas József m ĥanikusmesternél 

Kőszeg, Király-ut 16 sz. 

1917. évi kőszegi 

fehér bor 

Árpádtéren egy szoba és 
konyha előszobával stb. ud-
vari emeleti lakásomat el-
cserélném földszinti lehe-

tőleg utcai lakással. 
Cím megtudható a kiadóhivatalban. 

kerül kimérésre Schermann 

István vendéglőjében 

Kőszeg, Várkör 14 szám alatt. 

Nyomatolt Rónai Frigyes könyvnyomdájában K jszemi . 

Uj még nem használt 

h i d a s e l a d ó . 
Árpád-tér 15 a. f. emelet. 

SOOO korona 
a régebbi 

A L L E R CSAUD.LAPOK 
egyes számai a ki idóhivatalb »n. 

Gyermekeknek olC3) szorakozás 

S a r j u - á r v e r é s . 

Torda örököseinek Gyöngyös-
réti sarjutermése f. hó 30-án 
délután 2 órakor önkéntes ár-
verésen a legtöbbet Ígérőnek 

el lesz adva. 

4 drb. 3 hónapos, világos-
barna-foltos, bábosán tar-
kázott szinü r ö v i d s z ő r i i 

n é m e t vizsla o l a d ó . 

Cim megtudható a kiadóhivata'ban. 
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