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Felekezeti békét! 
A nemzetgyűlés megnyílásának napján a 

többségi párt értekezletre ült össze, hogy a vál-
tozott helyzetről eszmecserét folytasson. Mig bent 
a parlament üléstermében c törvényhozói feladatok 
bizonyos kötelmeket rónak a szónokokra, addig 
a megbeszélések feszélyezetlensége s a vitát kö-
vető pártvacsora arra is alkalmat ad, hogy szé-
lesebben foglalkozzanak az eseményekkel és tájé-
koztassák a nyilvánosságot a törvényjavaslatok 
céljának megvilágításáról s a társadalomnak és 
sajtónak a helyes politikai irányelvek és egész-
séges közszellem kialakítására szükseges közre-
működéséről. Ott bent miniszterek, képviselők, a 
pártok felfogásának kifejezői, szembenálló világ-
nézetek és iránytivek szólalnak meg, kívül viszont 
szóhoz jutnak emberek és gondolatok s a tiszta 
ész és az érző sziv mérlegelésével, szóhoz jutnak 
a választópublikummal érintke ők tapasztalai, a 
periferiák hangulata, vagyis minden abból, amit 
a törvényhozás számára a magyar nép, a magyar 
polgári társadalom és hazafias munkásság köz-
vetít el az illetékes kormány elé. Ezért állithatjuk, 
hogy hfi tükre az egységespárt vacsorája minden-
kor egyfelől a kormányzás humánus törekvései-
nek. mert ilyenkor nyilatkozik meg kötetlen for-
mában egyszerű keresetlenséggtl és közvetlen-
séggel, másfelől a választói akaratnak, melyről 
ilyenkor mondják el kerületeikben járt honatyák 
észleleteiket vezércikknek. Egy nagy társadalmi 
kérdés, mely az ország belső életét az utóbbi 
időkben bizonyos rezgésbe hozta, a felekezetek-
nek egymáshoz való viszonya s ezzel kapcsolat-
ban a felekezeti közbéke ügye igy került most 
szőnyegre az egységespárt értekezletén Mindkét 
részről, a kormány részéről és a választók részé-
ről mintegy közös, mondhatni spontán megérzés 
volt, hogy végre komoly szó hangozzék el felelős 
tényezőktől, mely megnyugtatást nyújt azzal a 
végtelenül sajnálható nyugtalanitással szemben, 
melyet egyházfők nyilatkozatsora, hirlapi polé-
miája idézett fel, fájdalmára a higgadtabb köz-

Kftszeg szab. kir. város első követét 

küldi a pozsonyi országgyűlésre. 

Art. I I . Tárgyalják a kövotek e. többi sza-
bad kir<.iyi város követeivel az 1047. évi ország-
gyűlésen, néhány szab. kir. város Kihágása miatt 
alkotott terhes határozatokról (1647:78., 81., 
98 tc.) és rajta legyenek, hogy ezen határoza 
tok vagy enybitessenek, vaj?y pedig a privilé-
giumukban és az ország törvényeibon kifejezett 
artikulusok tartassanak meg és külön torvé 
nyeikkel erősitessék meg. 

Art. I I I . Az 1G47. évi pozsonyi ország-
gyűlésen alkotott vallásügyi törvénycikkek haj 
tassanak végre és bárki bármilyen cimen aka-
dályozta végrehajtásukat, a jeieu országgyülé 
sen vizsgálat inditaseék ós ugyanott kimondott 
büntetéssel igazság szoltráltassék. Különösen a 
vallásgyakorlataikban háborgatott prolestánsok, 
evangélikusok ; lelkészeinek, (ministri evangeliei) 
e megyei közgyűlés előtt emelt panaszairól szóló 
1647:14. tc. a különféle sérelmes magyaráza-
tokkal szemben uj törvénycikkel maiíyaráztassák. 

Art. IV. A város "privilégiumainak, tanú 
sága szerint a harmincad-jövedelmek a város 
falainak jókarban tartására voltak fordítandók. 
Az 1617:28. t. c. azonbau ezt más célra elvonta 
a várostól; miért is a követek törekedjenek a 
város ezen jövedelmeinek eredeti rendeltetését 
kieszközölni, hogy a felek végső pusztulásra 
ne jussanak. 

véleménynek, ártalmára a vallási egyenjogúságnak, 
veszteségére a hitéletnek. Bethlen István gróf 
miniszterelnök tette szóvá ezt a jelenséget. Rá-
mutatott arra, hogy a nemzetnek elsősorban egy-
ségre van szüksége. És van elég gondunk, bajunk, 
semhogy kevés megmaradt nemzeti erőnket egy- • 
másközötti villongásokra forgácsolhassuk el. Sem 
hazánk szétdarabolásával mindnyájunkat ért közös 
nagy nemzeti sorsvertségünk, sem a józan és 
reális jövőépítés nem engedi, nem tűrheti, hogy, 
legfőbb állam- és nemzeterdeknél kisebbrangu 
felekezetisegi problémákkal bárki is, legyen az 
magas, vagy alacsony egyházi funkcionárus, be-
törjön a magyar érzés közösségébe azzal a szán-1 

dékkal, hogy ott a maga vélt igazát hangoztatva 
összetűzést provokáljon és testvérhar^ot szítson. 
Ha van sérelem, ha van panasz, tessék az alkot-
mányos és felelős kormány elé vinni. Annak nem-
csak joga, de kötelessége is orvosolni azt. Fáj 
dalom, hogy ellentétek ugy látszik vannak és 
keletkeznek az egyes vallásox, felekezetek között, 
vagy inkább annak tagjai között, de legyen résen 
a magyar társadalom éó a magyar sajtó, hogy 
egyének rövidlátásából reá ne háramoljék egy 
később beláthatatlan következményekkel járó rend 
és békebontó kicsinyesség. 

L e v e n i e v e r s e n y . 
Szép napsütéses ragg I köszöntötte f. hó 

10 n a kőszeg—felsőőri járás minden közs'Síó-
b' I a váro.-ba érkező levente csapatokat, n ne 
Ivek a KSE ; pori pályája mellett rögtönzött 
taborozóhelyen gyülekezve zeanqzó mellett reu 
dezelt torokba) i-idul'ak istentiszteletre, ennek 
v''geztAvel p^dig a sportpályád m „; jteadő ülő-
rnér^őzésekre. 

A részbon Szómba heiy, ré»zb?n helyi és 
járási sportférfiak b 1 összeállított it tézőbizottság 
vezetése és a már délelőtt is szép szú noial meg 
jilent közönség éi<mk érdemi dése mellett folyt 
lo a sportpályán az atlétiKai számok előmérkő 
z'-e, mig egyidejűleg a régi lövő dén a céllö 

vés/eti v'. rsí»nyt bonyolították le u régi honvéd-
laktauy-i udv-arán pedig M irton Károly tűzoltó-
fup »rancsnok és gróf Erd^dy Tamás tüzrend. 
felügyelő vezetése alatt a h^lyi önk. tűzoltóság 
tisztjeiből alakult bizottság a leventék tűzoltó-
versenyét in'ézte. Az címmérkőzéseket a délután 
megtartandó lóverseny programaljinak próbája 
követte. DMután 2 óra falé a déli órák óta borúsra 
furdult idő ellenére is nagy számná l érke::ett 
av. érdeklődő közönség, a N-lyet Szolinger D J Z S Ő 

sörgyári igazgató vezetése mellett működő t4r-
saaÁifb -li ur.-.kból és cierkészekből alakult fogadó 
bizotteág kalauzolt. Az ünnepély fénvét emelte 
az OTT társelnökhelyettesének, Mihálovits Zol 
tán vezértanácsnok urnák és a kerület nemzet-
gyűlési Képviselőjének megjelenése is. akik a 
megyei ód varo i előkelőségekkel esyütt az e 
célra felállított »z országos, megyei 03 városi 
címerekkel, valamint uemze'.i, városi és megyei 

-.cl ékeei tt dísztribünön helyezkedtek el. 

t'dl 3 órakor kezdődött a kőszegi fuvós-
zenekar hHiu'j .i mell tt a luvtntccsap ttok fel-
vonulása. A zászlóik aiatt délcegen menetelő, 
az elAkel4«"tr-jk • lőtt büszkén tisztelgő osztagok 
fesze ; fellépése, telj sen lekötött1* a nézők figyel-
mét; mikor p .d iga „liUzekegy" felemelő akkord-
j a rr. lieit a kivonult 500 levente zászlóit meg-
h ijtva tisztelgett, n *rn egy szem telt meg könnyel. 
Közbm a már az első leventecs ip itok felvonu-
lásakor lassú cseppekben meginduló eső még 
jobban megeredt. L ing .u 'r Albin nemzetgyűlési 
kepviselő m g b. leküzd ünnepi beszMArek el-
uaondisabi, de azt azonnal be is kell fejeznie: 
e zuh g<> zivatarban iuár szavát s jm lehet hallani. 
A f a k a d ó rső miatt a rendezőség kénytelen 
volt a szepen induló versenyt félbeszakítani. 
Befejezését — az itletikai szamok döntő-nórkő-
zéaét, valamint a díjkiosztást — folyó hó 17 én 
débifltt tartották .njg. A versjny eredménye a 
következő: 

60 m. síkfutás: 1. Fekete Imre Bozsok mp.) 2, 

M i kó György Nemescsó , 3. D ó m j á n József Nagycsömöte , 

4 Pekovi ts Ferenc Nagygencs. 

. IM I . • H W 

Art. V. A város kereskedőinek privilégiuma 
biztosította a szomszéd )> Ausztriában, Styriá-
ban, Kurinthiában stb. a vámok fizetésétől való 
mentességet * most rn 'i?is megveszik rajtuk a 
vámot. A követe* igyekezzenek a kiváltságok 
további megtartását e téren is biztosítani. 

Art. VI. N igyon sok törvénycikk rendeli 
az idegen birtokon felállított szártz és kevésbé 
szükséges vámok eltörlését; S'échy Dines mégis 
a városban, az ausztriii uraság idején (sub Do-
minio Austríacoi sérelmes vamokat állított fel, 
ilyen vámokat szedett s a város határát magá 
nak követeli és el akarja foglalni, nem törődve 
az ellenmondással. Az országgyűlés e téren is 
állítsa vissza u privilégiumokkal biztosított sza-
badságot. 

Art. VII . Gróf Nádasdy a városnak egy 
emberemlékezet óta bírt földrészt jogtalanul ma-
gának követeli s követelésének fegyverrel akart 
érvényt szerezni, amennyiben egy támadás al-
kalmával 20 szarvasmarhát 2 szokérrel együtt 
360 magyar forint értékben a város lakósai kö-
zül 20 nak ruháit, fegyvereit stb. legkevesebb 
60 birodalmi forint értékben elragadta, 4 pol-
gárt elfogatott, Ker^szturban bezáratott ós sa-
nyargatott s csak hosszú idő után engedett sza-
badon. A grófot a varos többször megkereste ez 
ügyben, de az még kielégítő választ sem adott, 
sőt ismételten erőszakoskodott. Országgyűlésen 
törvénnyel kell ez ügyben orvoslást és kártala-
nítást kérni. 

Art. VI I I . A magisztrátus bírói hatáskörét 
nem respektálják a város területén lakó neme-
sek városi örökségek tárgyában, pedig az 1635; 
75. 1c. kel is eilenkuzésbe jutnak ezáltal. A kö-
vetok a város oirói székének tekintélye ügyében 
is járjanak, el. 

Art. I X . Abban az ügyben is gondoskod-
janak törvényes döntésről, hogy a káptalani 
emberek vizsgálatot tarthatnak e a város terüle-
tén, mert a valóságban történnek ilyen vizsgá-
latok, viszont a privilégiumok e jogot a városi 
hutóságuak biztosítják. 

Art. X . Figyeljék meg a Követek, hogy a 
fenti sérelmeket és kívánságokat a többi köve-
tek mennyiben tartják szükségeseknek a közjó 
előmozdítására. E célból tartsanak velük össze-
jöveteleket." 

— Ugy hallom, hogy nemsokára a köz-
ségeket, városokat újjászervezik és a képviselő 
testületeket újjáalakítják. Ez alkalommal tart-
sák szem előtt Pamer vbiró aranyszavait: csak 
olyanokat válasszanak ba a városi képviselő-
testületbe, kik a közjót előmozdítják és a városi 
kiváltságokat, jogokat megóvják. E kiváltságok-
ért fáradoztak, muukálkodtak ós áldoztak elő-
deink. Tapasztalom azonban, hogy mi utódók 
nem ragaszkodunk oly szívósan a szabad királyi 
város jogaihoz s kiváltságaihoz, mint elődeink. 
Ma vagy holnap a városnak csak kötelezettsé-
gei lesznek, de jogai már nem. a. I. 

(Vége.) 

Egyes szám ara 2000 korona 

/ 



Kőszeg és Vidéke. 1926. október 24. 

100 m. sík/utas: 1 Fekovits József Nagygencs (13 
rap), 2. Szigeti J inos Bozsok, 3. Schatzl József Kőszeg-
falva, 4 Bokor Ferenc Nagypöse. 

400 m. síkfutás 1. Ragasits István Tömftrd (1 p. 
9 mp.), 2. Sztrokay Gyula Nemescsó, 3 Balazs Imre Ve-
lem, 4. Szigeti József Bozsok. 

Magasugrás: 1. Fekovits lózsef Nagygencs (135), 
2 Vincze Alajos Nagygencs, 3. Kamarás jenó Kó$zeg, 
4 Heilig Ferenc Kószeg. 

Távolugrás: 1 Kind Walter Kőszeg (5 m.), 2. Orbán 
Imre Nagygencs, 3. Szigeti János Bozsok, 4. Viszket 
Lajos Nagygencs. 

Diszkotzdobás: 1. Tóth lózsef Fusztacsó (24 m.), 
2 Holczer Albert Kőszeg, 3 Vtnce Alajos Nagygencs, 4. 
Szigeti János Bozsok. 

Gerelyvetés: 1 Orbán Imre Nagygencs (3320 m.), 
2. Viszket Lajos Nagygencs, 3. Imre József Nagycsómüte, 
4 Janzsó Gyula Lukacsháza. 

Sulvdobás: 5'- kg.-os) 1. Kappel József Kőszeg 
(983 m ), 2. Francsics Lajos Bozsok, 3. Tucza István 
Nagygencs, 4. Varga István Nagycsömöte. — 7»« kg-os: 
1. Kálmán János Nagypöse (9.47 m.), 2 Vincze Alajos 
Nagygencs, 3. Káth Gyórgy Kőszeg, 3. Horváth Ferenc 
Lukacsháza 

Céllövészet: 1 Unger Ferenc Kőszeg, 2. Tóth A. 
Fusztacsó, 3. Szabó József Pusztacsó, 4 Kappel Lajos 
Kőszeg. Csapatversenyben 1. Kőszeg, 2. Pusztacsó. 3. 
Nagygencs 

Szabadgyakorlatban: 1. Nagygencs, 2. Bozsok, 3 
Kőszeg, 4. Koszegfalva csapata. 

Tiuoltóversenybcn. 1. Pöse, 2 Nagygencs, 3. Kőszeg, 
4 Tömörd csapata. 

4x100 m. stafétafutás: 1. Nagygencs, 2. Kőszeg. 3. 
Nagypöse, 4 Koszegfalva csapata 

A teljesítmény pontozása az elért egyéni es csapat 
eredmények alapján a következő: 1 Nagygencs 63 pont, 
2. Kőszeg 4t< pont, 3. Bozsok 21 p , 4. Nagypöse p. 

Az egyéni számokban a helyezetiek (1-4) nagy és 
kis ezüst, illetve nagy és kis bronz érmet, a győztesek 
(ellő) ezenfelül tiszteletdíjakat (órák, tárcák) kaptak, mely 
utóbbiak egyrészét a város és járás előkelősege. ado-
mányozták. - A csapatversenyek első helyezettjei a cél-
lövészetnél, a tüzoltóversenynél és a stafétánál ezüst 
érmeket kaptak; ezenfelül mint tiszteletdijat l - l darab 
cellövőpuskát nyertek, amelyek közül egyet-egyet Kőszeg 
város es járás területen szolgáló tényleges es élő ny. á. 
honvédtisztek. Kőszeg varos es jarásban élő tényleges és 
ny. á köztisztviselők. Kőszeg szab kir. város közönsége, 
a kőszeg-felsőőr i járás közönségé és a kőszegi taka-
rékpénztárak ajánlottak fel 

Mivel a nagygencsl levente egyesület az elért leg-
jobb összeredmenv elismeréséül dijaztatott céllövőpus-
kával, a csapatversenveken a puskák Kőszeg város (cél-
lövészet), Bozsok (szabadgyakorlat), Nagypöse (tűzoltó-
verseny) es Kőszegfalva (staféta) községek leventeegye-
sületei között oszoltak meg 

Az oktatók közül dijaztattak : a nagygencsi, bozsoki 
es kószegpatyi oktató. 

A leventeverseny alkalmával könyvjutalomban ré-
szesült levente egyesuletcnkent ama magaviseletben leg-
jobb levente, aki az elmúlt kiképzési evben állandóan 
járt istentiszteletre és leventeoktatásra. Ezek : Laas Jó-
zsef Kőszeg, Kohl József Kőszegfalva, Tömő Imre Nagy-
gencs, Horváth János Knszegpaty, Tóth József Pöse, 
Prisznyák János Bozsok, Dómján István Pusztacsó, Járay 
Lajos Tömörd, Milcó György Nemescsó, Hollósi István 
Cák, Turbék József Szerdahely, Stampf Imre Doroszló, 
Schőtér Ernő Lukácsháza. 

| HIRDETMÉNYEK. 
ad. 10729—1926. Közhírré teszem, hogy 

a városi gyümölcsfa-iskolában alma és körtefa 
1 csemeték kaphatók: utalványok a számvevőség-
nél válthatók. 

' 10.370—1926 sz. Kózhirré teszem, hogy Kőszeg 
szab. kir. r. t. város Alsóerdejének nsgyvágá 

! sában a seprüszedési jog okt. 24-én vasárnap 
délelőtt 10 órakor kerül nyilvános árverésen el-
adásra a városháza tanácstermében. Kikiáltási 
ár: rt városgazdaságnak beszolgáltatandó 100 
drb. hosszú, 500 drb. rövid sedrü és 1,000 000 
korona. 

10 868—1926 sz. A helyben állomásozó katona 
sag a hősi halált halt katonák iránt érzett 
kegyeletét óhajtja leróni akkor, amikor minden 
évben halottak napján a hősi eirokat rendbe 
hozza és azokat virágokkal ékesili. Az állomás-
parancsnokság hatóságom utján fordul a város 
közönségéhez azon kérelemmel, hogy a jelzett 
célra virágot adományozzanak. A katonaság 
szombaton járja be a várost, kérem azokat, 
kiknek házuknál virág van, csokrot készítsenek 
elő s adják át a katonáknak. 

10,898—1926 sz. Felhívom az iskolánkivüti 
analfabéták hozzátartozóit, hogy azokat, kik 
imi, olvasni nem tudnak váosháza 10. szobájá 
ban mielőbb jelentsék be. 

jnn<brit6 Lajos polgáiattMar 

Ipartestületi közlemények. 
Felkérem a beíegse^élyző járulékokkal hát-

ralékos testületi tagokat, hogy H hátralékokat 
e hó 30 ig az ipartestületnél szíveskedjenek 
befizetni. 

Dömötör Gyu la ipartestületi elnök. 

A Kőszegon rendezett első leventeversony 
teljesítményei ugy általános fegyelmezettség, 
mint sport szempontjából lényegesen felülmúlták 
azon várakozásokat, amelyeket hozzá fűztek. A 
leventék feszes, fegyelmezett és öntudatos fel-
lépése és magatartása meggyőzhette a város ós 
járás közönségét arról, hogy a levente egyesü-
letekben komuly, testet ós lelket edző munka 
folyik, am< ly feltűnő eredményeket ért el ott, 
ahol megfelelő volt a leventeoktató és általános 
a leventeszülök és munkaadók érdeklődése és 
támogatása. A leventeverseny eredményei után 
joggal várható, hogy a leventék munkája azokon 
a helyeken és körökben is, ahol a leventeintéz-
ményt eddig idegenkedéssel fogsdták, felkeltette 
a közönség körében azt a szükséges érdeklődést, 
amely egy a nemzet testi-lelki egészségét szol-
gáló ily fontos intézményt méltán megillet. 

A raktáramon levő összes 

műtárgyak, régiségek 
és közhasználati cikkek 

trinden elfogatható áron 

sürgősen eladatnak. 
LOCK J., Főtér. 

H Í R E K . 
Sdvi Dllés jRladár és felesége képkiállitása 
a városháza tanácstermében ma délelőtt 11 óra-
kor nyílik meg é6 28-ig naponta 9—0 óráig 
megtekinthető. — A kiállítás anyaga oly gaz-
dag és változatos, hogy hasábokat kellene irnuk 
ha az egyes müveket kvalitásuknak megfelelően 
éidemük szerint méltatni akarnánk. Minden egyes 
kiállított mű egy egy kabinetdarab, amire egyéb-
ként legfőbb garancia mesterünk neve, aki nem 
csík hazánkban, hanem az egész kontinensen 
és az Újvilágban is hirt, dicsőséget szerzett a 
magyar piktúrának. — A kiállilás gazdag és 
változatos kollekoióji a művészt fejlődésének 
különböző fázisaiban mutatja be. Változatos té-
mái a B ilaton, Kalotaszeg, Olaszország és Dal 
mácia egy-egy megkapó részletét rögzítik meg 
oly frappáns, erőteljes vonásokkal üde sziupo<a-
pával ugy aquarell mint olajtechniliában, amint 
az épen csak Edvi Illés Aladár biztos, kiforott 
tudásának a spjáto-ssága — és amiért Pesten 
aquarelljeiért, Münchenben pedig olajképeiért 
tantették ki nagyuranyéremmel. Interieurjei, ál-
latképei, a szinek hurmonikus mélységeinél fogva 
ragadják meg a gyönyörködve szemlélőt. Né-
hány kőszegi kép is szeiepel a kiállításon. Van 
továbbá néhány kép, ameiy az 1913. évi velencei 
nemzetközi kiállításon és a „Várakozás" oimü 
kép, amely idei tavaszi tárlaton a .Wolfner"-
dijat nyerte. 

Felesége képei pompásan kiegészítik az 
egész kiállított témakört portiáitekkel, figurális 
képekkel, csendélet és virágképekkel. A Mű 
csarnok egy régebbi kiállításán szerepelt rend 
kívül finom paszteil önarcképe a művésznő egyik 
legfinomabb munkája. Egy leányarckép ibolya-
csokorral, szép harmonikus színeivel, bájos köz-
vetlen mosolyával óraLra is lebilincselhetné a 
szemlélőt. Ez a kép egyébként szintén a Mű 
cscruok tavaszi tárlatán is méltó feltűnést kel-
tett. Rendkívül finomak, üdék a szebbnél szebb 
virágképek is. 

Mindenki csak örülni, gyönyörködni és 
élvezni fog ezen a Kőszegen ritkaságszámban 
menő kiállításon és hálával fog köszönetet mon-
dani a kiváló művészpárnak a nem mindennapi 
műélvezetért. 

A kiállítás keretében Fábián Gyula festő-
tanár és felesége egy kollekció rézkarccal, kö-
zöttük kőszegi motívumokkal résztvesznek. — 

A kiállításon közel 100 darab kép lesz. 
Megtekinthető f)000 K belépődíj ellenében. 

Iskolalátogatási megbízatás. A kőszegi ev. 

leánygimnáziumnak, mint autonóm felekezeti 
középiskolának meglátogatásával a kultuszmi-
niszter a jelen tanévre Dsida Ottó dr. győri tan-
kerületi főigazgatót bízta meg. 

Uj tanár a tanítóképzőben. A kőszegi ál l . 

tanitóképezdébe Horváth Gyula oki. gazdász a 
gazdaságtan tanárává neveztetett ki. 

Lemondott az állásáról gróf Erdődy Tamás, 
aki a városnál mint helyettes tüzoltófőparancs-
nok működött. 

A kőszegi esperesi kerület kath. tanítói f. 
hó 21 én tartották közgyűlésüket Nagygencsen 
Szélessy István elnöklete alatt. A gyűlésen 
a kerület tanítói majdnem teljes számmal meg-
jelentek és jelen volt Lingauer Albin képviselő 
és Kincs Ibtván apátplébános is. Kovács Margit 
meszleni tanítónő és Loparits János kőszegi 
tanító érdekes előadást tartottak a gyűlésen, 
amit a hallgatóság nagy tetszéssel fogadott. 
Több ügy letárgyalása után elhatározták, hogy 
a jövő gyűlést Velemben tartják meg. A köz-
gyűlést Szólessy elnök zárószava és a Himnusz 
fejezte be. Utána társasebéd volt a Jambrits féie 
vendéglőben, hol számos feiköszöntő hangzott el. 

A nepművelési bizottság közgyűlése. A kő-

szegi iskolánkivüli népművelési bizottság f. hó 
19-én a városháza tanácstermében tartotta prog-
rammelökészitő közgyűlését, melyet Nagy Ba-
lázs reálgimn. igazgató, mint a bizottság elnöke 
hivott össze, melyen megjelent Plechl József 
várm. népművelési titkár is. Nagy Bilázs mély-
tartalmú beszédben adta elő a népmüvelés fon-
tosságát, utána Plechl József ismertette az is-
kolánkivüli népoktatás célját és módozatait. A 
jelenlevőket felkérte, hassanak oda, hogy ezen 
munka Kőszegen minél szélesebb mederben meg-
induljon. A bizottság a szervezési munkálatokat 
Kalamár József ny. raáv. tisztviselőre, mint a 
bizottság titkárára bizta, akit egyúttal felkért 
arra, hogy az érdekeltekkel lépjen érintkezésbe. 
Ezután a programm megtárgyalása következett, 
melyszerint Kőszegen a következő népművelési 
tanfolyamok ill. előadások tartatnának: egy 
analfabéta tanfolyam katonaság részére, egy pe-
dig a civil lakosság részére. Két elemi ismeret-
terjesztő tanfolyam a tizenhatévon felüli leven-
ték részére, azonkívül 10—12 ismeretterjesztő 
előadási sorozatot szándékozik tartani a gazdák, 
az iparosok és kereskedők, a kath. legényegylet, 
a prot. ifj. kör, valamint a gyári és egyéb mun-
kások részére. — Végre nálunk is megindult e 
komoly és nagyon szükséges munkát végző kul-
turális intézmény, melynek áldásos tevékenysé-
gét minden érdekeltnek nyomatékosan a figyel-
mébe ajánljuk. 

Gyümölcspakoló taofolyamöt tartott a győri 
kamara kertészeti felügyelője Kőszegen szerdán 
délután a városháza tanácstermében. A szak-
szerű előadást csak kevesen hallgatták végig, 
pedig érdekes volt. 

Uj tanítót kapott Ludad község Geiger Jó-
zsef személyében, akit az ottani iskolaszék még 
a nyár folyamán megválasztott, de a választást 
megfelebbezték. A miniszter most mégis ugy 
döntött, hogy a béke kedvéért Geiger Józsefet 
nevezte ki ludadi tanítónak. 

A Strnadt féle órás- ós óke»ze-
rószüzlet átalakítás miatt ideiglenesen a 
SebáfT-«r-féle házba (Várkör 1 sz.) helyeztetett. 

Önnek nincs szükségé arra, hogy g yomor - es belbántalmai miatt ál landóan s zen -

védjen, amikor köztudomásu, Hogy a világhírű ós mindenki 

által legelsőnek elismert IGMANDl keserűvíz azonnal megszüntet i a rendszer int fenti bajokból e redő fejfájást, csökkenti a vér -

nyomást az agyban es meggátolja az erelmeszesedest. Emésztés i zavaroknál már fel pohár langyos IGMANDl keserűvíz elég. 

K a p h a t ó I t i n ÓK n i i R y flvegben. H z é t l í f t l d Ó H i h e l j s I g n i t u u l i I t e s o r ü v l z C o r n i K v i i l I n l n t K o m á r o m . 
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K ö h ö g é s 
R E K E D T S É O 

ELLF .N RETHY-FELE 
PEMETEFŰ CUKORKA 

Rendkívüli városi közgyűlés volt kedden d. u. 

3 órakor Jambrits Lajos polgármester elnöklete 
alatt, melynek legfontosabb tárgya volt a má-
sodik városi Speyer kölcsön. Kőszeg város az 
első kölcsönből sem vett fel és most a második 
kölesönt sem veszi igénybe, miután még mindig 
drágának találja. A közgyűlés előtt a pSnzügyi 
bizottság behatóan foglalkozott a kölcsön ügyé-
vel, de az eredmény az lett, hogy most nem 
ve;zi igénybe a kölcsönt, mert romélhető, hogy 
a jövő évben már olcsóbban lehet kölcsönhöz 
jutni. Második tárgya volt a közgyűlésnek a 
népjóléti minisztérium által kiutalt 500 milliós 
kölcsön, melyből a városmajort épiti át a város 
és a hivatásos tűzoltók részére lakásokat épit. 
A képvisslőtestület ezen kölcsön felvételét el 
határozta. Ugyancsak elhatározta, hogy a Kő 
szegen felállítandó ker. gyümölcsfaiskola létesí-
tésére ad 15 hold földet a Reitangerban, azt 
bekeritteti és egy szoba konyhából álló kertész-
lakást épit, melynek ellenében a kincstár viseli 
a személyi és dologi kiadásokat, melyek ezidő-
szerint 100 millióra rúgnak. A facsemetéket kő-
szegiek 25% árkedvezménnyel kapják és ezen 
felül a város részesül még a tiszta jövedelem 
25*/#-ában is és bért kap a földek és ház után. 
A munkálatok még ez év őszén megkezdődnek 
és a jövő tavasszal befejezést is nyernek. — A 
A gyümölcsfaiskolában a tervezőt szerint éven-
kénti 20 000 darab csemetét fognak produkálni. 
A kőszegfalvi második korcsma engedélyezése 
iránti kérelemnél Sulyok Ferenc emelkedett szó-
lásra és az engedély megadását nem tartotta 
szükségesnek, mert a meglevő egy korcsma is 
elegendő. A maga részétől szívesen lAtoá azt is, 
ha vasárnap a vendéglők be volnának zárva. A 
képviselőtestület 4 szavazattöbbséggel az engo 
déiy megtagadása mellett döntött. Fül/ette a 
képviselőtestület a varos kötelékébe B^ifusz 
József nyugdíjast 100000, Frühm Hugó tanárt 
200.000 ís Kercsmár József vasutast 50 000 K 
illeték ellenében. Gráf Ferecc.iok a város kö-
telékébe való felvételét kilátásba helyezte ós 
Szabad Anna kőszegi illetőségét megtagadta. 
Ezzel a közgyűlés véget is ért. 

Horváth Mátyás szűcsmester szőrme-
áru raktára Kőszeg, Várkör 30. 

Lakhatási engedelyt adott a városi tanács 
a postaépületben egy szoba konyhára, Barnhard 
Antalnak 1 szobára, Gyuk Györgynek Király-
utcai házára és Nehammer Gyulának átalakított 
házára. 

Építési engedelyt kapott a kőszegi izraelita 
hitközség, 2 szobából átalakított imaházra, Wla-
sits Gyula lakás átalakításra özv. Strnadt Már 
tonné portálé építésére, továbbá Biricz IsWán 
vendéglős és Weöres Aladár gépgyáros kisebb 
átalakításokra és Prisznyák János egy istálló 
építésére. 

Szülői értekezlet. A helybeli Széchenyi 
István m. kir. állami polgári fiúiskola október 
24 én, ma vasárnap délután 3 órakor szülői érte-
kezletet tart és erre a szülőket és szállásadókat 
tisztelettel meghívja. Ez alkalommal Farkas Jó-
zsef tanár a példaadás és szoktatás jelentőségé-
ről értekezik. 

Az „Újságírók Otthona" helyeül, mely Kő-

szeg városban létesül, B épületet szemeltek ki. 
A mult vasárnap itt járt bizottság a polgármes-
tert bizta meg a további tárgyalásokkal és a 
megtekintett épületek helyszínrajzának elkészí-
tésével. 

Személyszállító sutövállalatot létesít Kősze-

Sen Bódogh János, Dóra Lajos és Lágler Pál. 
. városi tanács kiadta a vállalatra az ipar-

engedélyt. 

Farkat Márta hangversenyt ót matinéje. A 

kiváló művésznő a mult év óta egy teljesen uj 
és gazdag repertoirt tanult be, ugy hogy ugy 
a hangversenyen (nov. 6 ), mint a matinén (nov.7.) 
más és más műsorral fog fellépni, uj és régi 
zeneszerzők érdekes és szép műveit adva elő. 
A matinén, me l j szintén az evang. leánygim-
náziumban tartatik, az utóbbi bentlakó növen-
dékein kivül meghívott közönség vesz részt. 
Ezeknek névsora Róth Jenő könyvkereskedésé 
ben lesz kitéve, ahol nov. 2-tól kezdve a je 
gyek is kaphatók. 

Szabadalmazott párna ipar gyakorlására ka 
pott engedélyt a városi tanácstól Kremzner Mária, 
aki a Kónya-féle szabadalmazott vasúti párná-
kat árusitja. 

MtgHivó. A kőszegi róm. kath. hitközség 
képviselőtestületének 1926. évi október hó 31 én 
délelőtt 11 órakor az apácazárda tornatermében 
tartandó közgyűlésére, melyre a megválasztott 
képviselőtestületi tagokat tisztelettel meghívom. 
Tárgysorozat: 1. Elnöki jelentés. 2. Egy alelnök 
választása. 3. Az 1927. évi költségvetés meg-
állapítása. 4. Indítványok. A7 indítványok a köz-
gyűlés napját megelőzőleg 24 órával a hitköz-
ség elnökénél írásban nyújtandók be. 

Nahrer Mátyás, a hitközség elnöke. 

Ne a kémenyntk fűtsünk, hanem a szobának! 
Nagy gondtól szabadul meg, ha „ZEPHIR - fa 
tüzelésű kályhát vásárol, mert egyesíti a cserép 
kályha, folytonégő kályha és a légfűtés előnyeit. 
Küztudomásu, hogy a „ZEPHIR" tökéletes, gaz-
daságos ós legtartósabb kályha. Árlapot ingyen 
küld Héber Sándor káiyha és tüzhelygyáros 
Budapest, Vilmos császár ut 39. 

A kőszegi alt. temetkezesi segelyegyetület 
által mult vasárnapra egybehívott közgjülésén 
a tagok határozatképes számban nem jelentek 
meg, a mai napra uj közpyülés hivatott egybe, 
mely tekintet nélkül a megjelent tagok számára, 
határozatképes lesz. 

Köszönet. Kőszeg szab. kir. város és a kő-
szeg—felsőőri járás testnevelési vezetője kéri 
mindazokat, akik a lefolyt levonteverseny al 
kalmával annak előkészítésében és lebonyolitá 
sában segítségére voltak, valamint azokat, akik 
munkájukkal, a versenyen való m gjelenésükkel 
és adományaikkal a verseny erkölcsi és any igi 
sikerét előmozdították, hotry a hazafias cél ér 
dekében kifejtett közreműködésükért ez uton is 
hálás köszönetének adhassuu kifejezést. 

Csak a jominőségű áru olcsó! 
Ezért tartja a legprímább minőségű 

fűszer-, csemege- es italárukat a 

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK FOGYASZTÁSI, 
TERMELŐ és ÉRTÉKESÍTŐ SZÖVETKEZETE 

kőszegi f iókárudája, 
ahol tehát legelőnyösebben szerezhetők 

be az összes háztartási szükségleteket. 

Minden háziasszony pénzt takarít 

meg, ha itt vásárol! 

Leegett a kőszegi nemezgyár raktára. Az 

Első Magyar Nemez , Posztó és Fezgyár rőti 
völgyi gyárhelyiségeinek raktárában keddről 
szerdára virradó éjjel 1 órakor tűz ütött ki- A 
gyár emeleti helyiségeiben dolgozó hét munkás 

: közül, akik az éjjeli üzemben dolgoztak, 1 óra 
után valamivel Lackner Samu gyári munkás 
figyelmeztette társait, hogy szokatlan világosság 
szüremlik be az ablakon. Mikor kinéztek az 
ablakon, már a raktárhelyiségnek a Gyöngyös-
patak felöli oldala égett, sőt a tetőzet is percek 
alatt lángokban állott. Lőrincz Antal gyári mun-
kás rohant az éjjeli őrhöz, a turbinaőrhöz, a 
gépkezelőhöz, fellármázta a még alvó munká-
sokat, megszólaltatták a szirénát és a gyárban 
tartózkodó személyzet hozzálátott a mentéshez. 
— A fából épített raktárban a felhalmozott 
gyapjuanyag rohamosan égett és egyre hatal-
masabb tűzoszlop tört ki az épületből. A mun-
kások emberfeletti munkát vógéztek, Ritter gyári 
munkás haláltmegvető bátorsággal járt-kelt a 
legveszedelmesebb pontokon. A munkások ön-
feláldozó közreműködése nagy mértékben csök 
kentette a gyár kárát. A kőszegi hivatásos tűz-
oltóság az önkéntes tüzoltdegyesülettel egy '/« 
órával az értesülés után érkezett meg a tüz 
színhelyére. Ezután már Burgeulandból a ren-
deki és rőti tűzoltóság is megérkezett, majd a 
kőszegfalvi tűzoltóság. A kőszegi hivatásos tűz-
oltóság az önkéntes tűzoltósággal, valamint a 
később érkezett kőszegfalvi, rflti, rendeki és 
kethelyi tűzoltósággal azonnal a mentési és 
oltási munkálatokhoz fogott, a faraktárépület 
meuthetetlen volt, a tüzet sikerült azonban az 
összes közreműködők önfeláldozó erőfeszítésével 
a szomszédos raktárépületre lokalizálni. A kát-
ránylemezzel fedett faraktárépület azonban 

H benne levő gyapjUinyaggal teljesen leégett. 
A kár meghiladja a 3 milliárd koronát, amely 
biztosítás folytán naav részében meg fog térülni. 
A tüzvizsgálnti szumiét szerdán megtartották, 
de a rendőri nvomozás és a tüzvizsgálati szemle 
egyaránt neuativ eredménnyel végződött, mert 
a tüz keletkezésének okát megállapítani nem 
sikerült. A kihallgatott tanuk vallomása szerint 
valószínűtlen, lugy a tüzet rövftizárlat okozta 
volna, mert a munkások a raktárhelyiségből 
már LSte eltávoz ;án, a villanyt leoltották, tehát 
a vozetékban áram nem lehetett; a nyomozási 
adafo'í szerint p.dig este G órától a tüz kitöré-
séig senki sem volt a raktár közelében. A város 
mint I. fokú tüzrendészeti hatóság a lefolytatott 
rer.dőri ryo Mozá->, valami it a megtartott hely-
színi szemle ós egyéb kihallgatások alapján a 
tűzesetről * következő kommünikét adta ki: 
A kőszegi neme/gyár raktárhelyiségében, mely-
be:1 gyapjú volt f shilmnzva, október hó 20 án 
ret'gel 1 órako.* tüz ütött ki. A tüz fészke a 
raktárhelyiségnek a malomároa, másrészt a város 
fe!6 néző sarka volt. A raktárhelyiség puha 
fenyőfából készült épület volt, tetejét kátrány-
papír ledte, így a tuz roh trnosau elterjedt, az 
1200 m2 területű raktárhelyiségben, mely így 
menthetetlen volt. A tűzoltóság (a kőszegi hi-
va t á sos és önkéntes tűzoltóság, a kőszogftlvai, 
róti, re. deki ós kethelyi) valamint a ?yári mun-
kád '.p emberfeletti munkát végzett, amikor az 
ék'ö raktáiHpű ei közvetlen s/.omez. dsagaban levő 
épületet, a bdnne levő és óriási értéket képviselő 
gépeket megmentette. A tűz okát felderíteni nem 
sikerült. A kihallgatások során előállott adatok-
ból valószínűsítve leit azon körülmény, hogy a 
tüz nem a raktárhelyiségben, hanem kivül ke-
letkezett, igy közelfekvő, ho^y a tüzet gyújto-
gatás okozui. Megállapítás szerint a gyár veze-
tőséget keiJó gondosság hiánya, vagy egyéb 
mulasztás nem terheli. 

Fuvarozasi vállalat létesítésére kapott en-
gedélyt a Kőszegi Sorgyár R, T. 

Értesülésünk tzirint a vármegyénk terüle-
tén laí.ó as/.talos, lakatos és bognármes'erek 
közül többen igen előnyös áron vásároltak első-
rangú famegmunkáló és használt üzemképes 
szerszámgépeket a H^rkulesművek R. T. (Buda-
pest V I , Figyelő utca 14.) cégtől, miért is fel-
hívjuk figyelmüket a mai napon megjelent hir-
detésre. 

Tüdőbetegeknek, gyomor , szív , vesa-, vér-, 
női bajban szenvedőknek teljes kigyógyulásához 
megkü di uj sikeres eljárását ós gyógyszerét dr. 
Balog Géz.» v. kórházi főorvos gyógyintézete: 
Budapest, Gróf Zichy Jenő utca 23. sz. Ugyan 
itt megrendelhető a „Rádiumkenőcs-, mely 
minden fájdalmat megszüntet. Levélre felel. 

Uj könyvek Róth Jenő kölcsonkönyvtarában: 
Courths—Mahler : Az |tok, Conan Doyle: A 
kod országa, Izwolszky : Rasputin, Kádár : Ba-
lalajka, Stettuer: A szent Milliárdos. 

Szereti a finom halat? Olvassa el 4. oldalon 
a hirdetést. 

Kerü le t i b i r kozóve r seny T a t a b á n y á n . Ma va-
sárnap kerületi birkozóverseny lesz Tatabányán, melyen 
a KSE színeit Szabó Ferenc, Kappel József es Hrvoy 
Iván képviselik. 

Helyreigazító nyi latkozat . 

Igen tisztolt Szerkesztő l l r l A sajtótörvény vonat-
kozó szakaszai alapján tisztelettel kérem, hogy b. lapjá-
ban ugvfelem Csizmazia Józsefné szül. Kampits Krisztina 
alábbi helyreigazító nyilatkozatának helyt adni szíves-
kedjék : A „Kőszeg és Vidéke" f. évi október hó 10-én 
megjelent 41.. folytatólag október hó l7-én megjelent 42. 
számában a Mick-féle fürdő megnyitásával kapcsolatbap 
Kampits Mária részéről közölt közlemény valótlan és 
miután kizárólag ügyfelem megkárosítását célozza, aki 
házát eladni egyáltalában nem óhajtja, a törvényes lépe-
seket a rossz indutatu közlemény szerzője ellen folya-
matba tettem és e helyen is figyelmeztetem az esetleges 
venni szándékozókat, hogy Kampits Máriának a kérdéses 
ingatlanra bekebelezett rész tulajdonjoga vitás. Kiváló 
tisztelettel készséges hive Dr. í'reyberger Jenő ügyvéd. 



S z í n h á z , 
Ez egyszer a pessimisták jóslata nem vált valóra. 

Megtörtént a csod.t Kőszegen. ^ \ szinpártoló egye-
sület Csipkerózsa szindikálása ellenére is állandóan telt 
ház szórakozik ós tapsul a kitűnő társulatnak. 

Jóllehet m.ir a hónapvégi napok pénztelensége áll 
a küszöbön, a lelkesedés es pártolás nem hiányzik az 
öntudatra ebredt kőszegi közönségben, amit a színtár-
sulat lelkiismeretes munkával viszonoz. Egyike a leg-
nagyobb hatást elérő elóailásnan a műit heti műsorból a 
„Nóta végét" jelölhetjük Károlyi önmagát multa felül 
Kibontakozott előttünk ennek a kiváló művésznek e^ész 
skálaja, ugy magAval ragalni a közönséget még nem si-
került Kőszegen senkinek. \ iktust, a szerelméért ram-
denre kepes kis falusi lányt Morei LICI öntötte kifogás-
talan formába. Szombat in Ani, elénk temperamentumával, 
intelligens komikum érzékénél, partnerével együtt, a nép-
szerű Halmayval, állandóan tapsra kényszeritik a közön-
séget. Kulinyi Karola es Vértes Karoly alakiiasukkal öreg-
bítettek ál landó sikerüket. A het prózai előadása „Az 
alvó férj" nem érte el azt a sikert, irrit a fővárosi lapok 
reklámirozása réyén vártunk Hiába dolgoztak önfelál-
dozóan a darab szereplői, a nagy színpadot és gyönyörű 
díszleteket kiv.inó darab nem érvényesült kellőképen. 
Elvezettel hallgattuk mindazrnálta Woldoványi Icát, ezt 
a kivételes bes/édtechnikájn szir.csznőt, Merei Licit, ki 
prózában is megállja a helyét, a szimpatikus Radó Lacit, 
Károlyit, a jel ltmszerepben kifogástalan Vertest és a 
moziért lelkesedő O'ga néni szerepét játszó Kulinyi 
Karolával. 

Lehár gyönyörű muzsikáju, az operával kacérkodó 
nagysikerű darabja a „Cigányszerelem" a fejlettebb igényű 
zenekedvelő közönségnek nagy gyönyörűséget szerzett. 
Mérei Lici hangjának egész szépségét, tudását kifejtette, 
kíváncsian várjuk a zenekar jutalomjátekául előadandó 
két opera előadásában. Károlyi a szenvedélyes, vad cigány 
alakitasában elsőrendűt nyújtott, oly szepen és er iteljesen 
énekelni meg nem hallottuk Marossy Ilus, egyéniségének 
megfekió szerepében, ugy nagys/.erü játékával, mint kel-
lemes h majával és táncszámaival sok tapsot aratott 
Nagyon tetszett Horváth s/ep lyrai tenorja. Szombathy 
Agi, Halmay, Vertes komikuma ;> landó derültségben tar-
tották a közönséget Külön meg kell említenünk Garam-
szeghy pompás atakinsát, aki eh' adásról -előadásra min-
dig bevégzett játékot n,ujt. A darab nagyszerű előadá 
sából azonban az oroszlánrész a zenekart illeti. Kőrössy 
karn .gy nagy tudásáról, n:telle;;enciájár r tt tanúbizony-
ságot. Kőrössy mellett ki kell emelnünk Danzigert. — A 
nézőközönségnek már régóta feltűnt a kiváló zenekari 
primhegedüs, aki aztán most egy konzertszámmal és a 
Cigány szerelem szólószámaival bebizonyította, hogy ér-
demes volt a figyelemre. Hubay „Hejre Kati" koncertjét 
interpretálta. Játékát az érzékek k i f e j ed ereje, a nagy-
szerű technikai tudás, az óriási rutin jellemzi. Ha lelki-

ismeretesen és kitartó szorgalo nmal végzi tovább tanul-
mányait, szép, magasba ivelő jövő vár meg rá. 

Moncoy Egon bohózata : „Az ezred apja" még a 
nyolcszázas évek darabja. A helyzet komikum pilléreire 
van felépítve, mulatságos. Vértes a hangos ezredes, Radó 
igazgató az intrikus közjegyző, Szalay mint Martiati, 
Vertesné Henriett*, Radó Laci a süketet imitáló tiszti-
szolga szerepében szórakoztattak. .Megnyerő volt a bájos 
Radó Nuci es partnere Károlyi, állandó formát mutatott 
Kulinyi Karola. Marossy Ilus mint közjegy/öné, a sze-
repbe — üaramszeghy betegsége folytán - beugrott 
Horváth és Varga Szomb ithy Ági és Halmay megnyerő 
komikuma es táncbetéte emelte a darabot Zavaró körül-
mény volt, hogy a szereplök nem igen tudtak szerepüket, 
már pedig enélkül a pergő ütemet kívánó francia bohó-
zatok elveszítik jellegüket. 

Heti m ű v o r : 

Vasárnap: délután olcsó helyárakkal „Régi jó Bu-
dapest" operett. Este rendes helyárakkal a „Királynő 
rózsája", operett. 

Hétfő: „Annabál" operett, mérsékelt helyárakkal. 
Kedd : „Marika", vígjáték. 
Szerda: „Junászlegenj . . daljáték. 
Csütörtök : „Or low", operetr. 
Péntek: „Csibi" , vígjáték. 
Szombat : „Muzsikus Ferkó", operett. 

Nyilttér.* 

Nyilvános köszönet, 

A nemezgyárunkban f. hó 20-án pusztított tűzvész 
megfekezése végett oly sokan siettek mindenünnen segít-
ségünkre, hogy képtelenek vagyunk mindenkinek egyen-
kint és külön-külön köszönetet mondani. Azért ezúton 
fejezzük ki hálás köszönetünket az önzetlen és hathatós 
segítségért, amelyben a társadalom minden körebői ré-
szesültünk. 

Különös hálánk illeli meg a kőszegi és rendeki 
tűzoltótestületét, továbbá a nagyközönség köréből Hor-
váth Jánost es Kappel Jenőt, valamint alkalmazottaink 
egy egész nagy számat, akik közul ki kell emelnünk 
Ritter Antalt és Szabó Terézt. Elsősorban az ő önfelál-
dozó magatartásuknak köszönhető, hogy a tiiz tovater-
jedését sikerült megakadályozni es a gyárépületek többi 
részét, főkép a leginkább veszélyeztetett farkasolót meg-
menteni, amel>nek pusztulás* á további anyagi káron 
felni az üzem hosszabb időre való szüneteltetését is 
maga után vonta volna. 

Slsö Jiíagijar j^íemez-, fosztó- és tFczgyár 31.3*. 

Dgazgatósaga. 

*) Az e rovatban közlöttekért a szerkesztőség fele-
lőséget nem vállal. 

SPOBT 
Cel ldömölki Törekvés—Kőszegi SE (Bajnoki). 

Az őszi szezonban a szombathelyi alosztályban 
küzd Cel ldömölk ket csapata is : a CSE és CTbE jó játék-
erőt képviselő együttese és ezzel sokkal élénkebb lett 
az alosztálybajnokságért folyó rivalizalás. Már eddig is 
jó helyezést értek el a bajnoki tabellán a celli csapatok. 
A KSÉ csak nehéz küzdelem után tudott döntetlent ki-
csikarni legutóbb a CSE-tőI, utóbbi viszont szintén dön-
tetlenül játszott a CTSE-vel. Ma a KSE, mint pályavá-
lasztó, a Celldömölki Törekvés csapatát látja vendégül 
bajnoki mérkőzésen. Az őszi szezonban először szerepel 
városunkban celli csapat, melynek bemutatkozását nagy 

l érdeklődéssel várja közönségünk. A KSE csapata a mai 
mérkőzésre a következő csapattal áll ki : Spindlbauer, 
Blazovits—Fojdesz, Hribár—Riegler — Hochecker, Riegler 
II .—Nóvák —Markó —Háni —Nemes. A mérkőzés délután 
3 órakor kezdődik. Délután 1 órakor előmerkőzés lesz 
Káinon II és a kőszegi Törek»és csapatai között. 

Kőszegi SE —Csepregi SE 4 : 1 (3:0), 

Szépszámú nézőközönség előtt játszott a két csapat 
műit vasárnap barátságos mérkőzést, melyet a KSE csa-

1 pata egységesebb játékával könnyen nyert. Az első fél-
időben a KSE erős iramának nem tudott ellentállni a 
csepregi csapat. Annyira megzavarta a csepregieket az 

i ilyen erős iram, hogy egymásutánban két öngólt is vé-
tettek és egy tizenegyest. A második félidőben már nem 

I küzdött a KSE komolyan és ekkor a vendégek is levegő-
höz jutottak néha, de támadásaik erőtlenek voltak. A 
mérkőzésen 8 gól esett, a bíró hármat érvénytelenített, 
— így 4: 1 lett a végeredmény. Csepreg 1 l-esből érteel 
gólját. A KSE felfrissített csapata jól játszott ezúttal 
Csepreg csapatának kőszegi pr imadonná i : Tompeck, 
Pojdesz II., Bruckner, Maitz és Wachter nem sok vizet 
zavartak a pályán és egyszerűen í rva : „leégtek". Ugy-
látszik, hogy csak a csepregi pályán „tudnak" játszani!... 
A csapat csepregi tagjai bizony nagyon felülmúlták őket 
játékban és lelkesedésben. A mérkőzést Lepold vezette. 

Az előmérkőzés, mely a helybeli Leventék és a Tö-
rekvés csapatai közt folyt le, 1:1 arányban, eldöntetlenűl 
végződött. 

Rész tvevő c sapa tok ? z 5 <3 * 
. , N N N H Si r* .2 

s o r r e n d j e : | £ * .= 
—» O ** ** JC Zm 

Kőszegi SE 6 3 — 3 15 11 9 

: Kámoni AC 5 3 — 2 8 3 8 
Zalaegerszegi TE . . . . 6 3 1 2 13 10 8 
Celldömölki SE 5 2 1 2 1 2 8 6 
Vasvári SE 7 2 3 2 14 14 6 
Cel ldömölki Törekvés . . 5 1 1 3 8 9 5 
Sárvári Leventék . . . . 7 1 4 2 7 12 4 
Szombathelyi Vasas . . . 5 — 3 2 8 14 2 
Zalaegerszegi MSE . . . 4 1 3 — 6 12 2 
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f r issen p é n t e k t ő l 
kezdve á l landóan 
kaphatók kőszegi 
e g y e d á r u s i ' ó n á l 

R Ó T H Testvéreknél. 

k o s z o r ú k 

fatüzelésil, légfűtése? folytonégő 

10 F Ű T 24 
kg. fával E G Y S Z 0 B Á T óran át 

HÉBER SÁNDOR 
kályha é» tüihelyityáros Bpest, Vilmo» csá-

siar-ut 39. Kér)cn áriaput. Telefon : 47—47 

Szakácsnőt 
keres a kőszegi ev. leány-

gimnázium internátusa. 
J e l e n t k e z n i lehet n a p o n t a az inter-

nátus v e z e t ő j é n é l . 

Ízlésesen 
elkészített 
Mindenszentekre Kossuth Lajos-u 
19 szám alatt megrendelhetők. — 

(Lakás hátul az. udvarban.) 

Árverés. 
F. évi október 27-én d. u. 3-kor 

Kőszegszerdahelyen 1 q buza es 1 
q zab hatósági árverésen ela-
datnak. Gyülekezés a községbiró 
hászánál. 

Főszolgabíró. 

Túlzsúfolt raktár folytán 

önköltségi áron alul uj 

famegmunkáló-gépek 
gyári garanciával. 

Üzemredukció miatt használt üzemk. 

szerszámgépek 
furó, maró, veső gépek, esztergapa-

dok, shappingek, használt asztalos és 

lakatos szerszámok, transmissio-alkat-

részek (szijtárcsák, konsol jk stb. ' vil-

lanymotor, rcservoir, kazán, gőzgépek 

rendüivül olcsón 
kaphatók. 

Herkules művek R. T. 
Budapest VI., Figyelő-u. 14-16 

Telefon: Lipót 908 20 , 908 -21. sz 

Hölgyek és urak 
fl y e l m é b e ! 

Megérkeztek a legújabb divatú 

férfi- és női kalapjaim 
kérem a n é. közönséget, tekintse 
meg azokat és szükségleteit ná-
lam szerezze be. A vételárat rész-
letekben is elfogadom. 

Átyim Dénesné 
d i v a t á r u snö . 

1 és 2 éves gyökeres szőlö-
oltványok, sima és gyö-
keres amerikai vadvesz-
szők több faj, gyümölcsfa, 
akác-,gledichiacsemeték, 
Építéshez való falazó kő. 

Árjegyzéket küld : 

Molnár Mihály Abaujszántó. 

Családi házat 
bérbevételre keresek. 

Cim megtudható a kiadóhivatalban. 

Házeladás. 
Király-ut 110 sz. ház október 

31 -én d. e. 11 órakor a Lágler-
vendéglőben önkéntes árverésen 
el fog adatni. 

Kitü nő német gyár tmányú 

varrógépek 

'f 
felfelé k a p h a t ó k rész le t f i ze tésre 

LÉPŐID GÉZA MECHANIKUS 
mi ihe lyében Kőszegen , Kossuth 

Lajos-utca 9. s z ám . F i ó k ü z l e t : 

C s e p r e g , B ő d i - u . 315. 

kocsik 
Igen jó kar-
ban levő 

(egy Landauer, egy Batár) 
eladók Várkör 26 sz. alatt. 

Teljesen jókarban levő 3 m. széles 

szőnyegszövőszék 
eladó. Cim a kiadóhivatalban. 

Rohonci-u. 11. sz. 

ház vegyeskereskedéssel 
együ t t 

szabad kézből eladó. 

5 éves és 1 és fél éves 
gyermek mellé asszony 

vagy leány kerestetik. 
Cim megtudható a kiadóhivatalban. 

Nyomatott Rónai Krigyes könyvnyomdájában Kőszegen. 

1926 október 24 Á 
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