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Hirdetések nagyság szerint Jutányos drbao 

szdmitfltnalu 

Mit akarnak 
velünk azok , akik ennek az országnak a 

sorsát i r ány í t j ák? Van keresztény kurzus 

vagy csak lesz? Tapasztalunk-e szociális 

érzést, vagy csak szónoklásra va ló témának 

tekintik ? Lesz gondoskodás a megélhetés-

ről, vagy agrar-merkantil érdekek footbali ja 

leszünk-e ? Lesz-e kenyerünk avagy tovább-

ra is c^ak gyomorkisérletezéseknek nyomo 

rultjai? Lesz-e á i s zaba lyozó erély, avagy 

csak tréfás ötletei esőutánköpönyegező 

b izot tságoknak? — Hát nem veszik azt 

észre odafennt, hogy egy év óta tartó 

kontárkodásuk lehetetlen allapotokat teremt? 

Most, hogy végre a nemzetgyűlésen a 

keresztény szocial isták bátorságából felszó-

lalás történt a l isztárak és a gabonakezelés 

miatt, miniszteri szabó-ajkak azt adjak be 

sajtó ut ján a türelme* nyomorgóknak , hogy 

a buza ara ugy sem draga 500-ert, hanem 

drága a liszt 2500 ért amit a ma lmok , a 

gubonaseftelők és ezyébb kereskedelmi 

oreságok okoznak , — d e arról hal lani sem 

akarnak, hogy véget vessenek ennek a 

zsidógseftelésnek és hogy gabonában adják 

ki az i l letményeket. Hát miért nem ? Maga 

az allam csak nem á!l a gseftelők mögött 

és csak nem uszitja a falut a város ellen ? 

önkénte lenü l is ilyen lehetetlenre gondol 

az ember, mivel mi sem lehetne egysze-

rűbb, mint egy-egy 10—20 kilométeres 

körletben a termést ugyano lyan arban, mint 

ahogyan max imá lva van, a fogyasztó kezére 

juttatni , s ezzel e lmaradna a drága össze-

gyűjtés, ide-odaszállitás, őrlési visszaélés 

és minden do lgozó ember maga gondos-

kodhatna kenyeréről. Azoka t a városiakat , 

akik az egész szükséglet megvételére ele-

gendő pénzzel nem rendelkeznek, azokat 

ne féltsék; majd segítenek azok magukon 

szövetkezéssel, hitelszerzéssel és ha ez 

néhány százalék kamatba kerül , — sebaj, 

még m ind ig jobban jarnak vele mint az 

állam által közvetített keserves és bizony-

talan korpatarta lmu 80 és ? százalékos 

lisztadagolás. — Hát azt meg hogyan értse 

meg az egyszerűen gondo lkodó munkás , 

polgár vagy éhbéren tengődő tisztviselő, 

miért kell a gabonának az árat 500 koro-

nában megál lapí tani , mikor minden bohen-

hámi t u d o m á n y nélkü l is köztudot t dolog, 

hogy a gabona ára a lapirányi tó ja minden 

mas termelésnek vagy munkaerőér téknek 

és ennek túlzott ártelhajtásával valósággal 

kiforszirozzák az á l ta lános drágulást . S ha 

még 500 kor. lenne! De az ismert telhe-

tetlenség, kapzsiság, varoskifosztási irány-

zat ennek a rémes á inak a két-háromizo-

rosát emeli ki a városi munkás es egyéb 

polgár keresetéből, egy életen át megtaka-

rított kis tőkéjéből , ruha- és fehernemü 

szekrényéből, ha ugyan még van onnét 

• * 

kiemelni va l ó ! Nincs olyan hata lom, mely 

ezt megakadá lyozhatná? Ötször-t ízszer 

annyi rendőr van most mint régente, de 

ha még több lenne, az sem képes a vissza-

éléseket meggátolni . De hogyan is, mikor 

áthárító kényszerből mindenki árdrágító, 

csempésző és gsefteiő. A hírhedtté vált ! 

sópanama, mellyel kortesköltségekre szerez-

tek pénzt, az kismiska ahiio.í képest, ami 

most a keresztény kurzus cegere alatt 

folyematban van. Soká ig megírni se mer-

tük, de most már a népgyűlésen is hall 

hattuk az itt volt keresztényszocialista 

szónoktól es a nemzetgyűlésen egyes kép 

viselők bátor felszólalásából, sőt a minisz-

terek válaszaból is, akik azonban mind ig 

mindenféle mentegető kifogást tudnak elő-

adni, de a 2 X 2 = 4 alapjára helyezkedő 

egyszerű rendet megteremteni nem tud ják , 

Hiszen nem lehet az olyan nagy boszor-

kánys ág? ! Csak egyenes, természetesuton 

kell haladni és célpontul a tömegek becsü-

letes kielégítését kell kitűzni. Maga a ter-

melő nép is sokalja i z 500 koronás á r t 

meri most a sok árdrágítás után már azt 

is megtanulta, hogy ez végeredményében 

visszafele elsülő fegyver. A mézesmadza-

gos kisgazdaparti propagandával tehát már 

bátran fe! lenet hagyni . Miniszteri nyilat-

kozat szerint az annyi változáson átesett 

gabona- és lisztrendeletet ú jbó l revízió alá 

veszik. Szeretettel kérjük azokat a vacil lalo 

és mesterkedő nagyurakat , ne akarjanak 

mást, minthogy a termett gabonaból adják 

oda mindenkinek a becsületes megérdemelt 

porciót, becsületes megérdemelt árért. De 

most aztan igazan jó l csinál ják, mert 

fogytán a türelme mindenkinek es gond-

terhelten aggódva áll előttünk a nagy 

i kérdőjel : mit akarnak v e l ü n k ? ! — 
• » 

H á t m é g m i ? 

E g y e s s x á u x á r a 1 k o r o n a . 

álproleíárdiktatura, a katonai tanácsok önkény-
kedésének prédája lenni? Hanem azt kikötjük, 
tisztelt frofessor ur, — aki ugy látszik, csak valami 
mult századbeli geografia alapján ismeri Kőszeget, 
ha egy kőszegi vagy kőszegvidéki német polgár-
társunkkal beszélgetésbe elegyedett, akkor azután 
szószerint is irja ki az itt hallott véleményt! 

Ebből azután majd megtudja, hogy német 
anyanyelvű polgártársaink nem kívánnak a tőlünk 
elszakitott ruthénok, horvátok és tótok sorsára 
jutni s akik mindnyájan nem az ő felszabadító 

| testvéreik agyonölelő karjaiban akarnak maradni, 
j hanem újra a magyar szabadság részesei akar-
nak lenni, meg a Romániához csatolt erdélyi 
oláhok is csak Magyarország felé néznek, magyar 

! védelem után kívánkozva. 

Ha bármilyen szomorú következményei 
vannak is a lezajlott világháborúnak, keserves 
tapasztalatai közt a magyarnak meglett az a nagy 
elégtétele, hogy a világgá kürtőit elnyomatását 
a nemzetiségeknek hazugságnak Ismerte meg 
most a világ. f\i elszakitott nemzetiségek kivár 
tel nélkül iriind ide vágyódnak vissza, mert nyelvi 
és egyéb érdekeiket, még az éket felszabadító 
testvérek sem respektálják annyira, mint itt 
századokon át élvezték. 

Tisztelt professor ur! reméljük, hogy eleget 
tesz hívásunknak és nemsokára szerencsénk lesz 
itt üdvözölni, hogy személyesen meggyőződjék 

• arról, hogy a mi jó, magyar érzésű németjeink 
j nem óhajtják az én fölszabadító fáradozásait. 
De ha nem jön el, hanem továbbra is csak ugy 
vaktában, megcsontosodott fanatizmusból írogatja 
uszitó cikkeit, akkor tudni fogjuk, hogy ön is 
csak olyan, mint az ön honfitársa — Dr. Renner 
és ezzel — azt hisszük, hogy eleget mondtunk. 

H i r d e t m e n y e k . 
A volt kötöe hadsereg, honvédség é> csen-

dőrség tisstjei — tieetviselöi — éa tÖKtörmee-
tereinuk OKregyei és árvái részére különféle 
alapítványokra tétetnek közzé esetenként p.ílyá-
HAli hirdetmények. 

Hogy UK érdekeltek arról idejében érte*it-
hetök legyenek, felhívatnak fenntnevezett 
özvegyek ée árvák, hogy stemélyi adetaikat 
(a férj — apa volt csapatteste, neve, rendfoko-
sata, családi állapot gyermekek szám*— kora; 
vagyoni vieionyokat stb.) személyesen vagy 
Írásban k városi tanáéihoz beosstott nyilván-
tartó tisztnél Városház földssint volt adóhiva-
tal helyiségei adják tudtul. 

Felhívom az adófizetésre kötelezett feleket, 
misterint adó és egyéb köitartozáeokat 1020. 
augusztus hó 15 éig végrehajtás terhe mellett 
fizessék he. 

J a « b r l t s Lajos polgármester. 

Köshirré tessem, hogy a városi iktatóhoz 
beadott és kellőan felszerel 1920. évi első felére 
vonatkozó száinükai az érdekelt kereskedők, ós 
iparosok st!>. f. hó 12.-ón ésiitörtökön ós 13. áti 
pénteken a városi számvevőnél átvehetik. 

A közélelmezési ininister megengedte hogy 
a közélelmezési hivattl a fogyasztók részére a 
tőlük személy szerint nyert megbízás alapján a 
szüksége* kenyérgabonát (bu/.át, rozsot) meg-
vásárolja. 

Felhívom teháJ mindazokat, akik kenyér-
gabooaezükségletüket a közélelmezési hivatal 
utján kívánják fedezni, hogy ezt a szándékukat 
i háztartásukban ellátásban levő személyek 

A boykott megszűntével tegnap óta újra 
ide özönlenek a bécsi lapok és ezek közül a 
„Wiener Deutsche Tageszeitung"-ban Wallheim 
Alfréd professor ur, Ausztria nagynémetjeinek i 
ismert agitátora, a nyugatmagyarországi németek i 
elnyomásáról cikkezik és azt veti szemére az 
antantnak, hogy nem jól cirkalmazta ki az Auszt-
riának itélt területeket, mert nem lett volna 
szabad kihagynia Kőszeg városát és környékét, 
sem Mosont. 

Ugyan . . . Hát még mi kéne? 

Jöjjön el tisztelt professor ur Kőszegre és 
vidékére s figyelje meg, beszélnek-e még erre-
felé németül és ha talál is itt-ott németül beszé-
lőt, győződjék meg arról is, nem Bécsből vagy 
Ausztriából menekült-e az, aki megundorodva az 
ottoni vörös uralomtól, nálunk menedéket keres j 
hogy szabad polgár módjára élhessen. És j 
ha véletlenül nem ilyen menekültre talál, hanem 
egy bennszülött német anyanyelvűre, akkor csak 
bátran kérdezze meg, vájjon van-e neki kedve 
a professor ur németjei közé kerülni és a vörös 
uralom alattvalója lenni, az önkényuralom, az 
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fűszer- és csemege-

kereskedőné l Kőszeg. 

számának mrgjelöleaével jelentsék hu a déle-
lőtti hivatalos órák Mtatt a kösérelmezési híva 
ta lban legkésőbb ksdd ig f. é r i augusztue hó 
10. i g Személyenkint % havonként 16 kgr . 
gabona vásárolható. A gabona ára most még 
nem közö lhető ; tek in tve a nagybani vásárlást, 
ára fel tér lenül alacsonyabb lesz mind a kic#iny 
beni forgalmi ár A busa ára előreláthatólag 
métermazsanként 800—900 K. lesz. Az árat be-
f izetn i csak a gabona kiszolgáltatása alkalmá-
val kell. 

d r . Hech i n g e r Ede pol|árrae»ttrli 

Közh i rü l adom, hogy lőfegyvert éa lőseert 
fegyver tar tás i engedély nélkül véeároini éa 
ta r tnn i tilos. Ugyancsak tiloa lőfegyvert vagy 
lőszert eladni olyan egyénnek, akinek fegrver-
tartási engedélye ninoeen. Vadáerat i jegy a 
fegyvertar tás i engedélyt neiu pótolja, Lőfegy-
ver, lőpor vagy más lőfegyverhez használható 
robbanó anyag, va lamint ki»v töltények éa 
tö l tényhüvelyek elárueitására jogosított egyének 
a besserrett és k iszolgál tatot t lőfegyverekről á» 
anyai tokró l ny i lvántar tást tartoznak vezetni, az 
elárusító oly egyénnek, aki fegyvertartási enge-
dé ly t , vadászjegyei, mező vagy erdöfiri igazol-
vány t mutat fal, lőfegyvert és lőesert eladhat, 
de »s i ly módon kiszolgál tatot t lőfegyverakről 
és anyagokról el ismervény ál l í tandó ki a vevő 
által , melyben a fagyvertarasi engedély, vagy 
H vadáazjegy, esetleg erdó vagy vadóri bizo 
ny i t vány kelte éa axáma, továbbá a t i á l l i t é 
hatoeag is fel tüntetendő. Ezen nyi lvántar tás az 
év végen hotsám beterjesztendő, aki s rendel ! 
kezeseket megszegi, kihágást követ el, me ly , 
KOkoro ra ig te r j edhe té penzüüntetetéseel, vissza 
eses eseten eien felül 5 aapig ter jedhető ol- i 
zárással éa fegyverének eikobzáeaval büntetendő.1 

Dr. Freyberger Jenő állsmrendőrkapitány 

Ipartestületi közlemények. 

As Iparosok Országos Központ i Szövet j 
kexste különféle méretű fenyő ea keményfa 
anyagot (asztalos árut) ajánl, — felkérem a 
szakmabel i tagtársakat, hogy hétfőn f. hó 9. én 
este 8 órakor a hivatalos helyiségben, a ssük-
eeglendő mennyiség előjegyeztetése végett je-
lenjenek meg. 

Ugyanazon időre kersm a ssabóíparoaok 
megjelenését is, különféle text i láru a jánlat kös 
lése s megrendolhetés targyában. 

As elnök. 

H e l y i hir«*k. 
Eljegyzés. Farkas Pál tart . főhadnagy, 

á l lamrendőrségi s. fogalmazó (Kismarton) elje-
gyezte Edler Annuska tanítónőt (Kőszegfalva). 
Minden kü lön értesítés helyett. 

Hazaseag Hét főn helyben házasságot kö-
töt t Sebestyén Béia ál iumvaeuti felvigyázó I l t 
rendről , W i e d e m a n Mariskával 

• ^ E n d r s d i 6aber, a he lybel i polgári iskolanak 
35 éven át vol t igazgatója, k i néhány évvel 
ezelőtt 40 éves szolgalat u tán nyugdíjba vonult , 
hónapokon ai tar tot t sú lyos bctegsegnek türel-
mes elszenvedése után esöförtökön 68 éves ko-
rában e lhunyt . Városunk társadalmának agykor 
erős oszlopa volt. Rokonszenves egyénisége, 
nagy tudása, a közügyek szolgálatára való ön-
zetlen készségé a nyolcvanas években a közélet 
központ jaba helyezte, hol ál talános bizalomtól 
környezve igen jelentős tevékenységet fe j te i t ki 
nsmosak a reábízott tanintézet vezetésében, ha-
nem a város közügyeiben is. A po l i t i ka i inoz 
gaImákból is k ivet te részét és m in t k i tűnő szó-
nok i t t IB polgártársai szeretetét és b izalmát 
élvezte. Mind ig a azabadolvü pártnak volt hive, 
d * az ismeretes nagy köz jog i harcok idején a 
függet lenségi párthoz csatlakozott. A sokak 
kozul is kimagasló erősszervezstünek látszott 
fé r f iú asonban már akkor is sekal g>«ngélke 
dett . Köszvény és szívbaj gyötörte és ez okezta, 
hogy mintegy másfél évtized előtt közéieti te-

vékenységéről teljesen lemondott és kizárólag 
eeak a polgári fiúiskola igazgatásával (a polgári 
leányiskola időközben megszűnt) és az általa 
alapított Szegény tanulókat segélyező egyesü-
lette! foglalkózott. Mikor nyugdíjba vonult, a 
Kőszegi Takarékpénztár az alelnöki állással 
tisstelte meg Hónapok óta már nem láituk a 
dalia* saép ősz férfiút. Teati ssenvédéséit aulyos 
eaapás fokozta. Egyetlen fia a hasonnevű kitűnő 
képxettaegü vasúti mérnök, ki fényes karrier 
előtt állott, a háborúban szerzett súlyos beteg 
ség következtében elhunyt. Őszinte részvéttel 
volt irányában mindsaki, hogy e nagy csupán 
érte, vele együtt fájlaltuk H derék fiúnak körai 
elhunytát. Mély sajnálattal hallottunk nagy szén 
védéséiről es midőn most mindettől megváltotta 
a halai, mely megilletődéssel veszünk bucsut 
tőla és szeretettel őrizzük meg ennek a kiválóan 
derek férfiúnak, nagyérdemű polgártársnak em-
lékezetet. Teaietése tegnap volt a váro6 közön 
s^gének óriási részvéte mellett. Alkalmi ének 
sar, többnyire volt karlársaiból alakulva, mélyen 
megindító gyászénekkel fejezte ki mindnyá-
junknak igaz részvétét, Lóránt Gyula tanár szép 
búcsúbeszédben méltatta benne a kiváló paeda 
g.jgiiít és emberbarátot.)^ 

Halálozás. Tegnapelőtt kisérték nagy ré*>z 
vét mellett örök nyugalomra tínboa Jánoa nyu 
galmazott vasutast, ki hosszabb betegeskedés 
után 70 éves korában hunyt el. 

A díszpolgári oklevelek elkészültek. Gyö 
nyörii munkája Somló Jenő festő- és rajztanár 
művészetének. Az egyiket Dr. Bórdos Rémig 
pannonhalmi féapátnak, a másikat báró Lehár 
Antal ezredesnek küldöttség fogja átnyújtani. 
A képviselőtestület tagjainak nagy része már 
aláirta. Akik eddig nem értek rá, ma és holnap 
még aláírhatják a polgármesternél. Az aláirá 
sok befejezése után ezen diszokmányokat lefeny-
képezik, hogy másolatai örök emlékül a város 
okmánytárában, idővel annak történeti múzeu-
mában megőriztessenek. 

Hazvatclax. P. Kót lh Lóránt nyug. állam-
titkár megvette a Chernsi-uteai emeletes Bog-
dányi-féle házat 220,000 koronáért és az iskolai 
utcai régi Kliegl—Nykodem féle emeletes hátat 
540,000 koronáért. 

Elsőrendű művészi hangversenyt mulasztott 
ol a közönség, mert nem látogatta meg: az ide-
érkeiett művészek előadását. Az a kevés kö-
zönség, mely nem a reklámok után megy, ha-
nem a kiplakátozott nevekben eiég garanciát 
látott, az annyira el volt ragadtatva a művészek-
kiválóságától, hogy maradásra bírták őket és 
maguk vették a kezébe egy előadásnak a rende-
zését. Ez tegnap este volt melyen már szép szám-
ban gyűltek egybe zenekedvelőink és a művé 
szet iránt helyes ér ié i kel birók, akik teljes el 
ismeréssel adóztak azoknak, Kik a városunkba 
jött művészeket felkarolva, e hangverseny ren-
dezésével oly kitünö műélvezetet szereztek nekik. 
Az elsőrendű klasszikus műsor nagy tetszést 
r.raiott. Maleczky Bianka operaénekesnő és dr. 
Moluar Imre operaénekes valósággal elbűvölték 
a hallgatóságot csodás szép hangjukkal és mű-
vészi előadásukkal, de teljes elismerés illeti a 
nagytudasu aongorakisérőt, Donáth Lajos kar 
mestert is. Ez a három művészembor jó 
megalapította itt hírnevét ós a jövőben szívesen 
látott vendégei lesznek városunknak. A hang 
verseny műsorát gazdagította Slúr Iván szép 
hegedüjáléka, Hegedűs Jani és Farkas Zoltán 
harmónium illetve cellójáiéka, továbbá a phil-
harmonikus senekar közreműködése is. 

A M0VE üleirél megírtuk inuk heten, hogy 
a szombathelyi főosztálynak a központtal szem 
ben tanúsított bomlásra vezethető magatartása 
ügyében erélyes hangú tiltakozó határozatot 
hozott és azt a társosztályokkal és közölte 
hasonszellemü állásfoglalást, kérve. Azóta 
Szombathelyen tartotta m-g ü!é. ó t a N Y U K O á Z , 
(Nyugalmazott Katonák Oi»z. Szöv.) mely köz-
ponti elnökségének iranyitása alapján S/.intén 
a U O V E központjával való ellentétes tórek 
vést igyekezett érvényesíteni, azonban már ezen 
az ülésen is annyira tisztázódott a helyzet, 

hogy a jelenvoltak a kőszegi osztály állásfog-
lalása mell* áll íak. Nagy várakozáséul nézhet-
tünk tehát a tegnapra Szombathelyre egybe-
hívott M O V E főosztályának közgyűlése alé. 
Ezt az ülést azonban lefújták. Ugy értesültünk, 
hogy a honvedminiszter kívánságára tortént 
elhalasztása. Ebből azt kell következtetnünk 
hogy a kószesri osztálynak a M O V E sgyaégé-
nek védelmere hozott határozata a legilletéke-
sebb helyre i* eljutott é* ennek folytán ai 
higgadtabb és meggondoltabb elintézésre szá-
míthat. A kőszegi osztály erélyes és haUro?ott 
állásfoglalásaval és a megtévesztetteknek fel-
világositásával kétségtélenül nagy szolgalatot 
tett, a M O V E nak és az azzal szoros kupcsolat-
ban álló nemzeti ügynek, világosabb megértést 
szerezvén annak ids.-tii* céljainak. 

A MOVE spor ts fy ls t ideiglenes választ-
mánya Gergeiyffy Ferenc alezredss elnöklete 
alatt csütörtökön tnrtott ülésében elhatározta 
az ifjúsági száradok szervezését. Ma, va-árnap 
ez érdemben ifjúsági népgyűlés lesz a katona-
aireáiÍKkoiai sporttelepén. Thold Dezsé századoa 
fogja a közönséggel és főleg a:'. ifjusAgg.il mog-
ismertetni ezen ifjúsági szazadok fonioa hou-
• édeimi, társadalmi és sportcéljait. — Ugyan-
ezen az ülésen intézkedés történt a unuisz, 
lövész, tornászó és vívó-sportok gyakorlására 
vonattoaoiag ás egyben elhaiároitatott a MOVE 
sportegylet végleges megalakulását az e hé 
29.-én tartandó közgyűlésen megejteni, aniidőa 
uz Oüfyleti vezetőseget, sportoeztályek vezetőit 
ss választmányt is választani fogják. 

A sperimulatságet elverU az ss<), assz 
elverte volna, ha engedték volna, de a spert-
if juíág kimutatta, hogy még a kíméletlen idő-
jaráetai szemben is jól van tréningelve. De 
meg kell *dni, a közönség is. Uúr elhatározott 
volt, hogy másnap estére halasztják (ami netn 
is lett volna rossz, mert másnap gyönyörű esi, 
volt) de mikor 8 óra felé megállt az eső, ax 
ifjúság pár püianat alatt el terjesztette a mulat-
ság megkezdését és a közönség nagy számban 
kersste M a sörcsarnokot. Eleinte a terembon 
szorongott, de csakhamar nekibátorodott az 
időközben felszáradt kerthelyiség elfoglalására, 
hol hajnalig nagyon kellemesen, jókedv e* 
Kitartó tánc mellett mulatott. A négyeseket 
szásnái több pár táncolta. Az ajándékok kisor-
solása éjfél után történt. Hatvankét értékei 
ayeremény voír, de csak 52 jelentkezett a* 
átvételre. A megmaradt targyakut: nyulat, csir-
két, bu*at, bor stb. ma délután árverezik el a 
football-mérkőzés szünete alatt. Az anyagi 
eredmény fi. közönség szives pártfogásából elég 
kedvező: 13 000 korona volt a nyers bevétel, 
amiből 9000 korona tisztajövedelem maradt a 
footbail-aportosztály felszerelése egy részének 
fedezéwere. 

A Szt. István napi nemzeti ünnsp az írott-
kön, amelyei a Területvédő Lig\ rendez, mind 
nagyobb kereteket öft. Reggel a vasúton ér-
kezőket küldöttség fosadja s Thyll Sándor a 
Liga helyi szervezetének elnöke fog üdvözlő 
beszédet mondani. A városi zenekar az ér»e 
séskor és bevonuláskor, majd a főtéren a gyü-
lekezés alatt fog játszani. Az Irottkőn az ün-
nepi beszédet magyarul Jambrits Lajos, németül 
dr. Tirtsoh Gergely fogja mondani, Balikó L. 
szaval a Coneordia dalárda irridenta daUkat 
fog énekelni. Azok, akiknek messze van az 
Írottkö, a Hétforrásnál töltik ol a nupot. Az 
ünnepség iránt aktorA az egész környék ér-
deklődése, hogy az egész vidékek tervezett 
csoportokban zászlókkal fognak felvonulni, igy 
többek között, Szombathely, Rohonc.az Őrség, 
Léka stö. Részletes programot közlünk a leg-
közelebbi számban, addig is felvilágosítással 
szolgai Kapuy János titkár főrendező. 

Jön! Jön ! Jön! 
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A kőszegi sörgyár ié i a „ H í r * • héten azt 

körőlie, hogy szindikátus akarja a kibocsátandó 
uj részvényekéi átvenni és e tekintetben csupán 

a z a nehézséf merült fel, hogy az egyik rrszt-
Y * T Ő pénzintézet a nagytőkés sörgyár érdekelt-
séghez való csatlakozást óhajtja, mert csak 
ebben láija a vállalat bistos proiperálását. A 
pénzintézetek e szindikátust illetőleg már régen 
megegyeztek, tehát köztük ellentétes nézet 
nincsen, abban pedig, hogy a létező országos 
érdekcsoportok valamelyikével érdekközösséget 
kössön, az tisztán üzleti kérdés, melyről még 
egyáltalában nem határoztak. A két nagy 
érdekesoporttal való pereskedés és versengés 
semmiesetre seín lehet előnyös, sein az uj rész-
vényeket átveVő pénzintézetekre, sem ez egyes 
részvényesekre. Kell tehát találni olyan 
megoldást, mely a kőszegi sörgyárnak jövő 
6orsat teljesen megnyugtató mederbe terelje. 
A sörgyári közgyűlést e hó utolsó hetében 
okvetlen megtartják. Erre az időre az engedély 
már megjött. Ha a részVényíökeemeléSt a köz 
gyűlés újból elhatározza és a kibocsátandó uj 
részvényeket illetőleg is döntött, akkor kerül 
majd napirendre az üzletkiterjesztésnek a ker-
dase és ekkor kell majd eldőlnie annak is, 
egymaga veszi « fel a versenyt, vagy érdek-
közösségbe lép e. Sok félreértés van az újon-
nan kibocsátott elsőbbségi kötvényekre nesve 
is, mert nem értik, mire való a terhes adóssag, 
ha rövidesen újra beváltják. Ez azért történt, 
mert a törzsrészvényesek jó részéből került ki 
u prioritások tulajdonosa is és igy ezeknek az 
erdeket képezi, hogy a legközelebbi közgyűlé-
sen afelett döntsön, liogy kinek adja a tőke 
ielemeiés céljából kibocsátandó uj törzsrészvé 
nyeket. Uert a közgyűlés esetleg ugy is hatá-
rozhet, hogy a kibocsátandó uj törzsrészvénye-
ket elsősorban a régi részvényeseknek ajánlja 
fel, sőt úgyis, hogy az elsőbbségi kötvények 
tulajdonosainak is nyújt kedvezményt ilyenek 
megszerzéseben, például ugy, hogy hét 100 kor. 
kötvény után egy 200 kor. törzsrészvényt. A 
helyi érdekeltség igy is favorizálható, sót i!y-
képen a fogyasztók érdekeltsége is. 

A mai tüzelte ker t i ünnepre nagyon sokan 

váltották meg jegyüket, de azért még mindig 

kapható, akar este is a pénztárnál. Az amerikai 

iieitáeió iránt is nagy az érdeklődés. Nagyon 

gyanakodnak miatta, mert amerikai. Pedig 

nagyon egyszerű és olcsé árverés. Ha például 

a többet igérő az elárverezendő malaera 110 

koronát igér az előtte való 105 koronát igérő 

vei szemben, akkor csak a különbözetet kell 

lefizetnie, tehát 5 koronát, hogy a malac az 

ové iegyen. Nagyon kedvessé teszi majd az 

ünnepséget a „Concordia" férfidalárdának a 

közreműködése. L)r. Országh Sándor nagyon 

szép műsort állított össze. Remél jük, hogy 

kedvező időjárás is majd megsegíti a tűzoltó-

egylet kasszáját, mely nagyon rászorult erre, 

üe ne ijedjenek meg, ha nem is igy lenue, —• 

a mult heti sportegyleti mulatság azt igazolta, 

hogy a jókedvű emberek hangulatát nem rontja 

lo az eső. De ne rontsa le a korcsmáros se 

azzal, hogy a rendesen 30 koronáért kimért 

bornak litérjét hétdecis buteliában 50 korenás 

literárban számítja, ne rontsa le azzal sem, 

hogy zavaros bort ad és végül még azzal se, 

hogy *gy sörkertben, egy ugrásnyira a sör-

gyártól, oly hirtelen elfogyjon a sör. 

Az államkétvenysk (hadikölcsön, korona 
járadék stb.) szelvényeinek beváltása ügyében 
a megyei lapok minduntalan más ós más eljá-
rási módozatról adnak hírt, de mindegyik olyan 
komplikált, hogy szinte elijesztő, midőn a 
kötvénytulajdonosok ahhoz vannak ssokva, 
hogj bármely pénzintézet egy pillanat alatt 
kifizesse. Pedig valójában nagyon egyszerű az 
eljárás azóta, hogy az állampénztáraknál is 
rájötu-k arra, hogy a dolgot egyszerüwiteni lehet. 
Minden igazolás nélkül azonnal kifizetik azok-
nak, akikről tudják, hogy magyar állampolgárok 
ésazországhatárainbelül biruak allandó lakással. 

Az anys és issessmö vsdslsm alakuló gyű-
lését mult vasárnap tartotta meg, amelyen a 
városi tiszti főorvosunk tartott előadást a gyer 
mekvédelemről és iernertette fővárosunkban, 
valamint Németországban fennálló anya- és 
gyermekvédelmi intézményeket, amelyeknek 
eóíja a népsza^orodás támogatása. A jelenlevő 
hölgyök figyelemmel és élvezettel hallgatták 
végig a magastudásu és emberszeretettől átha 

tott előadást, amelynek folyamán rámutatott 
arra, hogy az anyák és kis gyermekeik egész 
ségét és életét megvédeni felebaráti — és hazunk 
iránti kötelesség egyaránt. Lelkes ée busditó 
•savainak hatása alatt sokan jelentkeztek mi 
egyeeület közreműködő, valamint pártoló tagjaiul. 
Az intézőbizottság már e héten megtartotta első 
gyűlését, amelyen elhatározta, hogy pártoló 
Ugokat gyűjt, ezerény havi 1 kor. tehát évi 
12 kor. tagsági dijjal (hasonlóan a vöröskereszt 
egyesülethez), hogy a legsürgősebb beezerzése 
megtehesse, illetve a folyó kiadásokat fedezhesse. 
Égető szükségünk van egy bölcsőde létesítésére 
is, ahel napkör.ban, az anyák elhelyezhetnék 
3 éves korukig, (t. i. amig az ovodába föl nem 
veszik; kicsinyeiket, ahol hozzáértő ápolónő fel-
ügyelete alatt teát vagy tejet kapnának, tiss-
táo tartásukról és szeretetteljes foglalkozásukról 
gondoskodnának. Sok édesanya nem képes 
munkába menni, holott kereeményére nagyon 
rászorulna, mert kis babaját nem hagyhatja 
egyedül otthon, mert nincs kiro bizza. E böl-
csőde megteremtené azt a lehetőséget, hogy ki-
ki kereset után jarhat és nyugodtan végezheti 
doigát, mert tudja, hogy édes reménysége, jövő 
jének tániNSza, kis gyermeke oiy otthonban 
tölti ezalatt idejét, ahol gyengódezivű anszonyok 
és leányok gondjukat viselik. Aíon ügybuzgó 
hölgyeinket, akik ezen emberbaráti munkát 
magukra vállalták és tagokat gyűjtenek, támo-
gassuk farasztó és gyakrau kellemetlen utjuk-
ban szíves fo^adtatus és megértés által. 

Lesz szüreti mulatsag. Szép terv megvaló-
sítását határozta el a Kőszegi Ipartestület elöl-
járósága. Újra éietre kelten. szándékozik, a ré-
gebben annyira közksdvslésben részesített szüreti 
mulatságot. Egy ilyen mulatságnak — ha rend-
kívüli akadály közbe nem jön — szeptember 
hó kösepén, a Mulató összes termeiben tervezett 
rsndszését határolták el. A régi szereplők közül 
már töbfcen megígérték közreműködésüket. Az 
örsgbirói tisztet a régi kipróbált erő fogja be-
l o p n i . Az érdekesnek és kedélyesnek Ígérkező 
szüreti muiattsag bizonyára méltóképen sora-
kozik az eddig is nagy sikerrel járt ilyen ün-
nepségekhez. 

A vssarnapi levélkézbesites. Nemrégiben 

elrendelték, hogy vasárnap nem kézbesitik ház-

hoz a leveleket. A soproni kereskedelmi és ipar-

kamara most felterjesztéssel fordult a kereeke-

dslmi minisztériumhoz azért, hogy a levélkéz-

besítés vasárnap is legalább egyszer aeeglörtén-

jék, mert kereskedelmi szempontból ennek nagy 

fontossága van. 

Lábát tör te a beszállásnál. Szerdán esie a 

szombathelyi állomáson a budapesti vonatba 
való beszállás alkalmával Wehofí'er Mária hely-
beli leány egy harmadik osztályú kocsi lépcső-
jére lépett fel. A kocsiban azonban nem volt 
hely s amikor le akart onnan szállani, a lába 
a vezetéksinben megakadt, a kezében levő nehéz 
koffer pedig lerántotta. A zuhanás olyan erővel 
történt, hogy a leány jobb lába térden alul el-
törött. A mentők azonnal megjelentek, bekötöt-
ték és beszállították a vármegyei közkórházba. 

A hadifoglyok hazaszáli i tassrs augusztus 

21 — 23 napjain orsiágos gyűjtést rendeznek. A 
Nemzeti Nap ason tekintélyes összege még nincs 

ugyan kimerítve, melyet azért helyeztek el külön, 

hogy ez év végéig a koldálástól a közöoeeget 

megkíméljék és néhány ezer korona abból e 

célra felhasználható lett volna, asonban a fel-

sőbb hatóság rendelete szerint kázról-házra 

menő gyűjtést kell eszközölni, hogy Oroszor-

sságbanrekedtvéreink hazaszállításához mindenki 

tehetsege szerint járuljon hozzá, most mar tehát 

a közönség ne sajnálja ezt az áldozatot, mert 

ezzel valójában adósai vagyunk a sokat szen-

vedett foglyoknak. 

A piaci drágaság ellen hiába küzd a rend-
őrség. A közönség magn az oka, ha siemér-
metlen magas árakat mernek követelni. Nincsen 
olyan drága ár, melyet tülekedve meg nem 
adnának és ezzel megnehezítik a piacot eiienőrxő 
rendőrnek munkáját . Nagyon megkönnyitonó a 
helyzetet saját közegeinsk és a közönség 
könnyelműségét is sikeresen megfékezhetné, ha 
a Varkör egy két helyén minden hetivásáron 
nagy ezemueotiő etámokkal kiírná a m«gálla 
pitandó piaei árakat. Ez kétségtelenül kedvező 
árszabályozó hatással lenne. Az árakat vegyes 
bizottságilag kellene hetenként megállapítani. 

A sportmulstsag alkalmával teiülfiseítek : 
Tucai Ilonka 60 K, Horváth Antal 50 K, Vogel 
nővérek 30 K, Rádl Pál 40 K, Schaar Józeef 
60 I , Dr. Szórják Hugó 20 K, Koller Ietván, 
Török János, Liceár István, Krampol Józeef, 
Baldauí Károly, Ffkmiseh (iVisztáv 10-10 ko-
ronát, dr. Stúr Lajos 5 K, N N. 4 K, N. N. 6 
koronát; a kisorsoláshoz ajándékot kü ld tek: 
Müller Ferenc, Riedinger Frigyes, Kőszegi és 
Soproni sörgyárak, Eitner József, Gratzl Kál-
mán, dr. Heshinger Ede, Gergelyffy alezredee, 
Jambrits Lnjos, Freyberger testvérek, Vasutas 
Árvaház. Thold Dez'ső, Róth Sándor, Stip köríts 
István, Erhard Sándor, Korner János, Somló 
Jenő, Sisntkirályi Márton, Kőszeg város, özV. 
Kirchknopf Mihálynó, Wentz Mihály, Mayer 
János, Jesztl Antal, Perkovits Ede, Jes/.tl Jó-
zssf, Horváth Mátyás. N N , Schaar József, 
Czeke Gusztáv, Eitner Gusztáv. Fogadják mind-
nyájan hálás köszönetünket szíves jóindulatu 
támogatásukért. A MOVE sportegylet elnöksége. 

A kálváriái templom betöréjst elfogták ée 
átadták az államügyészségnek. Az ellopott kegy 
srerek megkerültek annak id"jén Alsólászlóo a 
betérő kedvesénél. 

Nagykoszerucska. Gabos Géza tánctanító 
szombaton f. hó 14. én esie 8 órai kezdettel a 
Sörkert kerti helyiségében, rossz időjárás esetén 
a Sörkert öeszos termeiben tartja zártkörű nagy-
koezorucskájái vilagpósta, konfetti és szerpen-
tin csatával egybekötve, melyre a meghívok e 
hét elején lesznek szétküldve. 

Uj szenzációs könyv! Mindenkit érdekeli 
Most jelent meg: „Az ellentorradalom Vasvár-
megyében és Szombathelyen" írták Dema László 
és Keleti József. Ara 60 korona, ö t fejezetben 
tárgyalja a kőszegi eseményeket. Kapható Róth 
Jenőnél. 

Vidéki hireis. 
A sopronmegyel allspanválssztá*. Sopron-

vármegyében, amint már jeleztük, most töltik 
be az alispáni állást, amely másfel év óta van 
üressdésben. Cziráky Jósseí' gróf kormánybiztos, 
több bizottsági tag kérésére, a társadalom kü-
lönféle rétegsiből éO megyebiaottsAgi tagot hí-
vott össze, amelyen kimondták, hogy a mai 
ülésben nagyon kívánatos volna az egyhangú 
választás. Alispánul Wolff Lajos kismartoni 
főszolgabírót jelölték. — A felsőpuiyai járás 
megyebizottsági tagjai ós jegyzői kara Kurcsy 
János dr. ügyvéd, volt szolgabíró jelölése mel-
lett foglaltak állást ée igy valószínű, hogy a 
választás nem lesz egyhangú. 

A izombsthalyl közalkalmazottak Lingauer 
Albin képviselő vezetésével küldöttségben jár-
tak a minisztereknél ésa lisztellátáa elégtelensége 
és drágasága miatt panaszkodtak. A miniszte-
rek kilátásba helyezték a kedvező elintézést. 

Sopron—Szombathely közt a déli vasúton 
minden vasárnap is közlekedik a Szombathely-
ről d. u. i'4R kor és n Sopronból reggel 6 óra-
kor induló vonat. 

Lelsttek agy csempeszt. Sopronból jelentik: 
Kuschenits Antal egyik vezére volt az 1918-ban 
aiakuit szarvkői zöldgárdunak, atnely jóidéig 
rettegésben tartotta az egész környéket. Kusehe-
nite a gárda faloszlása után állandóan esem 
pészettel foglalkozott. Kedden is csempészutról 
jött a Laj tán keresstül, de a határrendőrség 
elfogta es bekísérte. Útközben Kusehenits előbb 
1000—1000 koronával, msjd az összes pénzével, 
17,000 koronával akarta megvesztegetni a csen-
dőröket. Amikor látta, hogy nem boldogul, a 
kezében levő ólmos bottal as egyik csendőr felé 
sújtva futásnak eredt. A csendőrök többszöri 
felszólítására sem állott meg, mire a csendőrök 
rálőttek. Három lövés találta, amelye* közül 
kettő halálos volt. 

Kapolnaajtó lopás. Pápai Gyula vágódi 
18 éves cigánylegény szemet vetett az ulsó-

ssénégetői határban levő kis kápolnának vert 
vasrács ajtajára, ugy gondolva, jó iesz vas 
boronállak ; azt sarkaiból kiemelve, értékesítés 
céljából eladásra kinálta 1500 koronáért Pápai 
Róbert odavaló eigánykovácsnak. A more azon-
ban nem ment bele a vásárba, hanem besúgta 
a dolgot a iékai csendőrőrsaok. Azok fülön 
esipték a cigányt, az ajtói. visszavitették vele 
a helyére és bekísérték a szombathelyi kir. 
ügyészséghez. 



Kőszeg é» Vidéke. 
1ÍJJ9. augusztus 8. 

Het i széljegyzetek 
A Tiszaperből most világosan kidomborodik, ho-

gyan történik anipcsalás és milyen könnyelműen dúl bele 
a nep. Mikor háborút indítottunk, zászlós, kokárdás, má 
mórban uszó. ujangó n:p:í>megek é tettek a királyt, a hazát, 
a háborút, a hadsereget stb. Mikor mar nyakig benne 
voltunk, mindenki önmagától kérdezte: hát akartam en 
háborút? — A népcsalok szajjal és újságjaikkal azt kür 
tölték, Tisza okozta és akarta a háborút. — Tisza haza-
fiságból és külpolitikai okokból hallgatott. S a tömeg ? 
Elhitte, hogy ő okozta a háborút, uri gazemberek halálra 
ítélték, felberelt cinkosok végrehajtották. S a nép — az 
közönyösen megnyugodott — Azóta mindenki tudja, hogy 
Tisza volt Európa egyetlen államferfia, aki a titkos tanács-
kozásokon a háborút ellenezte es kegyvesztetté lett királya 
és nagy szövetségese előtt, mert a háború befejezését 
sürgette S ezt a nagy embert, a magyarok büszkeségét, 
azért ölettek meg szemérmetlen gaz streberek, hogy 
felbérelt csócselékekben mestersegesen szitott forradalmi 
hangulatkeltés közepette, büntetlenül és haboritlanul AJ 
ő örökébe kerülhessenek Es a nép megnyugodott és 
ezek a gazek megmilliomosodásukig uralkodtak volna 
rajtunk, ha nem lökik őket felre a beavatott cinkostár-
sak, a meg nagyobb gazemberek! — De nagyon szeret-
hette a Mindenható azt a nagy Martyrt! Nem engedte, 
hogy megérje nemzetének • szégyenletes könnyelműségét! 
Ilyen vezérnek való nagy férfiú szavát semmibe se vette 
a nép, de hitvány demagogok aljas államcsinjét, a nép-
söpredék megfizetett üvöltését, hozsannával f ogad t a— 
O bár okulna a magyar nép e szomorú tapasztalatokon 
és akkor nem hiába ömlött ki vére a magyarok e világ-
csodálta legnagyobb emberének! —Okulna ? Hát van-e a 
világtörténelemben példa rá, hogy a nép tömege okulna? — 

A Tiszaper kihallgatásai során az egyik vádlott 
azt vallota, hogy a gyilkosság utáni mulatozás közben 
egyikük azt möudta: „no, most meglesz a jó élel-
mezési tiszti állás, egy kis zsidóésszel egykettőre három-
emeletes házunk lehet'az Andrássy utou." Felebarátim, váj-
jon gondolnak-e ennek a jelenkort jellemző kiszólásnak 
mélységére? Hát nem igy tesznek sokan? Jaj.de nagyon 
sokan! Persze, mind nem látható. „Keresztény kurzus14-
átfestessel láthatatlanná teszik magukat. De már kopik a 
festék, hull a máz . . . 

Az „Astoria- 105. szobájában kőszeghfalvi Laehne 
Hugó „pezsgővel es snapsszal* bátorította és mámorí-
totta a tettekre buzditottakat. Hát nem hasonló szerep-e 
ez a félvélági felhajtóhoz, ki cukorral és hamis ékszer-
rel késxití elő a szűzi hajadont a nagy pénzzel honorált 
— áldozatra ? Micsoda undorító érzés, ha arra gondolunk, 
hogy ennek az embernek a felfele tolakodásához, a világ 
legaljasabb cselekedetének elkövetéséhez — — csitt . . 
hallgassunk . . . mea culpa . . . mea cu lpa . . . a jövendő 
— mea culpáig. 

Tárcsán nagy ünnepseget rendez ma a főúri világ. 
Védnöke Hohenlohe herceg, elnökei gróf Cziráky, gróf 
Erdődy, gróf Butthányi, Radó Lajos, Tóth lózset kanonok, 
Bever Teofil esperes, Bartha Kornél, Deutsch Samu, 
Schlenger Samu, Heinrich Mór és Keresztenyi Kurzus. 

Jtösérdckú. hírek, 
A nemzetgyüle»en az államfő hatalmának 

kiterjesztéséről szóló törvényt hoztak. A Ház 
felo6ziatásara és uj » g j behívása esetért vonat-
koznak az uj szakaszok. — Felszólalás történt 
a drága lisztárak miatt. A miniszter revíziót 
ígért. — Interpelláció történt a bolsevizmus 
közeledő veszélye miatt, tekiatve az orosaok 
előnyomulását Lengyelországban. A külügy-
miniszter azt a megnyugtat® valaszt adta, hogy 
minden eshetőségre előkészületek történnek oly 
mérvben, amint, wz nekünk lehetséges, de egy-
ben rámutatott, hogy az események igazat 
adlak neki, amit a bértárgyalásoknál a nagy 
hatalmak figyelmébe ajánlott, hogy nagy szük 
lég !e«x egy erős Magyarországra. Ezt most 
már kesdik belátni és ennek már is bennünket 
támogató jeUne* gek mutatkoznak 

Ankét a sajtocenzura ügyeben. A külügy-

minisztérium sajtóosztálya csütörtökön aukétet 

tart a aajtóeenzura további fenntartása vagv meg 

szüntetéae tárgyában. 

A keresztényszocialista munkasok küldött-
ségben jártak a miniszterelnöknél a gabona 
illetve lisztarek tulmapas megállapítása ügyé-
ben. Székely volt államtitkár volt a vezetőjük. 
A ministerelnök megígérte, hogy a rendeletet 
revízió alá veszi. 

A beikott meyezünese jövő héten bizto 
san várható. A nálunk jobban károsított ál 
lamok szorítják a nemzetközi szaksservezutet a 
boykott megszüntetésére, beigazolván azt, hogy 
épen Magyarország gazdasági életére volt leg-
kevésbé befolyással. 

A lengyel orosz hadihelyzet most szunetel, 
mert béketárgyalások vannak folyamatban. Aa 
antant nagy nyomást gyakorol Oroszországra 
és általános bojkottal fenyegt-t, de ismerve 
tehetetlenségét, nem félnek tőle. 

Uj keleti expereesvonat. A epaai konferen-
oia elhatározta, hogy Borde;iuxból Turinon, 
Milánón, Zágrábon és Belgrádon át Bukareszt-
be uj keleti eiperessjárstot indít meg. Tudó-
sítónk értesülése szerint oly előrehaladott stá-
diumába jutottak, hogy több mint valószínű, 
hogy az uj keleti experess tnwg e hónap végén 
meg fog indulni. 

A közalkalmazottak seyélyet felemelték. 

7-900 koronára, a ki nem osztott természetbeui 

járandóságok kárpótlására pedig családtagokként 

300 koronát. 
A Tiszagyilkeeesi ügyében e hét eleje óta 

tárgyalja a budapesti hadosztálybiróság a gyil-
kosságban résztvett katonai személyek elleni 
büniigyet. A lettesek beismerésben vannak és 
azzal védekeznek, hogy nagyurak bujtogatták 
fel őket, azzal kapacitálván őket, hogy nagy 
szolgálatot tesznek vele a nemzetnek, mert ez 
a nép akarata és nzzal is, hogy nagy jutalomban 
esz részük s jó állást is kapnak. Eleinte mind 

vonakodtak, de meri Friedrich, Kéri és Pogány 
gyáváknak mondták őket, hát ráálltak. Friedrich 
rolt miniazteralnök. Fényes László éa Kéri Pál 
újságírók voltak a gyilkosság felbujtói. Laehne 
Hugó szobájában itatták le őket, mielőtt Tiszá-
hoz autóztak. Friadrich leleplezéseket helyez 
kilátásba ártatlanságának boigazolására. Men-
telmi jogát már felfüggesztették. A nagy szen-
zációt keltő katonai tárgyalásokon számos elő-
kelősége van jelen a közéletiek. 

Sport. 
Mint már oly sok esetben, a M O V E Sport-

egyletnek vasárnap megint pechje volt; a mu-
latságát is majdnem tönkretette az eső és a 
Szombathelyi MOVE Sportegylettel lezajlott 
mérkőaést is nagyon befoiyá»olta. Mindkét csa-
pat igyekezett a iegjobbat nyújtani, de a vizes 
pályán lehetetlenség volt jálszani. Az első fél-
időben Kőszeg fölénye 2 goalt eredményez, 
melyet még az első félidőben Szombathely ki 
egyenlít s igy a mérkőzés 2 : 2 eredménnyel, 
eldöntbetetlenül végződött. 

Ma a helybeli I. csapat a II. csapattal 
mérkőzik. Félidőben a SporUnulatságon az egy 
!et javára kisorsolt tárgyak (50 kgr. buza, csirke, 
kakas, bor stb.) lesznek elárveruzve és Thold 
Dezső az ifjúsági századok felállításáról mond 
beszédet. —er. 

E ü e k t r o B i o s k o p 
a „ M u l a t ó " n a r f y t e r t n e b s n 

Műsor: Mk vWynap . aug. 8-an : 

fl LflWífl. 
Dráma 4 felvonásban.f.Játszák a „Star" 

filmgyár rrivész''i. 

És a kiséroműsor. 

Veszünk 
idei termésű c s i r a k é f * * 4 alma- eskprte-
magot á kg. 80 kor.. 
baraekmagot é kg . 5 ttpr., ringlotta- és 

közönséges szilvamag ot a kg. 3 kor., 
vadrózsamagot á kg. 3 koronaért. 

Kőszegi Fenyőmagpergető. 

Cognac-gyya 

(Budapest, IV. HMMÍ iU^a/5 szám^r tes i t i 

vas- és sopronntfegfei iiségét, 

miszerint gyártmányai e Jycdá rus i t á s áva l 

és lerakásával Vas- Swronmegye részére 

Schwarcz Testvéreket 
(Kőszeg, 6yingyne-utca 15.) bízta meg. 

Nyomato t t Kóuai Fr igyes könyvnyomdá jában Kőszepeu. 

4. 

Augusztus hó 5.-ére jelzett 

még je lentkezni l e he t i a k á somon és szerdán 

este 8 ó r á b ó l j f M i i a t ó negy termében . 

Minden sze rdán é fc|£ö jwdaton este 8 órai 
kezdet te l h o s s z a b b i r a t ó ra , a M u l a t ó nagy-

í e í f f é ben . 

Kiváló tisztelálel 

Gabdk G é z a oki. tánctanító. 

Gróf Keglevich Pál 

A n agyé r demű közönség b. t u domá-

sára a dom , hogy bársory-, velour-, filz-
és prémkalapokg A 

a l a k í t á s K í ^ ' é s f e s t é s é t 
elvállalom és a l e g i i i í l k ^ ^ i J ^ i M ^ f r a leg-

rövidebb időn belül f«cszitern. 

M Kiváló tisztelettel 

Lengyel Dezsöné 
női kalapüzlete Kőszeg 

Egy u j harriionium és egy 
jó metriráiom eladó. 

C ím : O H U j g p M ^ ^ é k a . 

Dr. Szovják Hug(f ügyvéd irodájában 

K ő s z e g e n 

augusztus hó 15.-éíi d. e. 11 órakor 
egy a Belvarosjban l ey i , 4 s zobás és mel-

l é k h e l y i s é g e k b ő l á l k j / l ü z l e t n y i t á s r a is al-

ka lmas , e m e l e t e s w t a g j l ^ á z (Ra jn i ss utca 

önkéntes Árverésen 
el lesjfr adva. 

A z árverési feltétetek meg t udha t ók dr. 

S z ov j á k H I M Ó i roda jában . 

Házeladás. 
A K í r á l y - u t ^ n / I e v ő 16. s z á m ú h á z 

hozzá t a r tozó h o r i M a ^ * j A ^ - ^ ü m ö l c s -

kerttel együt t s z a M ü k é z b ő l eladó. 

Bővebbet ott a l á z b a n a tu la jdonosná l . 

Uzlefátvétel. 
Alulírott tisztelettel értesítem Kőszeg vá-

ros és vidéke n. é. közönségét, hogy a Király-

ul 22 szam alatt levtf SzihWyi Artúr tulajdonát 

képező / 

fényképésze^ műtermet 
megvettem és azt saiAt nt'^peft alatt, tovább 
vezetem. Amennyiben ##HfTepezós terén uyüj 
tölt bőséges tapaszta l ta im it arra fogom fel-
használni, hogy feleidnek igényeit teljes mér 
tékben kielégítsem MH bizalmát elnyerjem, a 
n. é. közönségarány* pártfogását kérve vagyok 

/ kiváló tisztelettel 

^Herbst Pál fényképész. 

Araforgalmi r- t , kíszegi kirendeltsége 
Kelcz-Adelffy-utca ISI s z ám a lat t 

nyitotta meg irodáját KépviJblő: N^methy József. 

Legelőnyösebb á^ak ni J a t t ajánlja a gazda-
közönségnek mezög*>4aad?É» eszközeit úgymin t : 
Kézi c*ép!ök, járgAnyokJflépavá^ók^jj^eoska-
vagók, vasekék, vetögépA A o r o n á l ^ l f z i terigeri 
morzsolók, permatezök.l gyümölcs-

zuzók, kaszák nyéllel, falók, lapátok, kapák 
nyéllel, vasvillák, favil láa fkörláucok, gereblyék, 
ököriármok, taligák, tul/oncák és szekereket. 
Uépolajokra, zsírokra, s&etrólaumra, sóra és 
cukorra előjegyzéseket felve»ziink. 
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