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if j . Róna i Frigyes és Pandúr Bé la . 

• Szerkesztőség és kiadóhivatal: Kőszeg, Várkor 39 sz. 

fljfilttér íorj 10 korona, 

illrdetésefc nágyzstcenrimátersnkénr 150 K. 

sxdmitotnah. 

elsorvadt a test is. Ausztria szélhull, elmúlik, a 
bécsi hirtk, melyek tüntetésről és lázadásról 
beszélnek, már csak az agónia végét jelentik és 
nekünk magyaroknak már csak egy kötelessé-
günk van: megmenteni azt a földdarabot, melyet 
egy ellenséges világ politikája a haldokló Ausz-
triához kötött: vissza kell csatolnunk Nyugat-
magyarországot. 

Króf gyakornokijuk. Szúró pillantásokkal mérte 
végig Ballayt, aztán mintha nem tetszenék neki 
valami, felbiggyesztette ajakát és fölényesen, 
hidegen mondta: 

Ha a gróf ideküldte magát, okosan tette, 
ha idejött. De vigyázzon magára, ha szereti a 
bendőjét, mert itt csak szalonnát fog kapni. 
Keggeli, ebéd, vacsora, egy-egy darab szalonna. 
Megértett engem Amice? 

Értek a szóbul. A szalonnáktól pedig nem 
félek, mert az én hétsz^rsovány pocakom még 
az acélpatkót is megemészti, — felelte a fin. 

Ettől az időtől kezdve hajnaltól estig nem 
volt egyéb tennivalója, mint számolni, kimuta-
tásokat és jelentéseket másolni. 

Az erdész egész nap egyetlen szót sem 
váltott vele. Az öreg Zsuzsa pedig hordta az 
asztalra a tenyérnyi füstölt szalonnákat és egy 
óriás csecseskorsóban a vizeket. 

Ballaynak mára hátán nőt ki a szalonna. 
Szeme káprázott a sok számjegytől. Még ál-
mában is logarithmusokkal és koszinuszokkal 
bíbelődött. 

Már azon törte fejét, hogy bucsut vesz az 
elátkozott kapufélfától, mikor egyik reggel csak 
rámordul ám öregharanghoz hasonló hangjával 
a prinei. . 

E g y e t i i f " " i r a 9 k o r o n a . 

A próba. 
Irta: Somlay Káro ly . 

Furcsa anyagból gyúrhatták Istvándy erdész 
urat, a zalai pagony mesterét. Az az életböl-
csélete, hogy az asszonyi csóknál többet ér 
még a fagyos szalonna is, aztán hogy legutála-
tosabb folyadék a kutveder vize. 

Egyetlen olvasmánya a hires Néma Könyv, 
amiben nincsenek betűk ; de tele van képekkel 
a nők csintalanságairól . . . Harminc év óta 

j remetéskedik itt a magányos erdészlakban, de 
az öreg Zsuzsa bizonysága szerint a harminc 
esztendő alatt nő soha nem lépte át a komor 
épület küszöbét. Azt regélik felőle, hogy sel 
meczi akadémikus korában egy szőke tündér 
ábrándította ki a szerelemből. 

Az idei nyár egyik alkonyán bajusztalan 
fiatalember köszöntött az erdészlakba. Kis batyu 
ós egy duplacsövű fegyver lógott a vállán. 

Ballay Sándor a nevem. A gróf nr ren 
deleiéből jöttem ide jelöltnek. Kérem az erdész 
ur jóindulatát, — mutatkozott be és átadta 
irományait Istvándynak 

A mogorva erdei remetét meg is lepte, 
talán bosszantotta is, hogy melléje valakit az 
ő előzetes m e g h a l l g a t á s a nélkül rendel ide a 

A Stúr—Kartner-hangverseny 
Közl i : Remény i Ferenc. 

Városunkban a mult század 60-as 70-es eveiben 
i virágzó zenei élet volt. Még hírneves művészek is ellá-
i togattak ide, hogy hangversenyezzenek. A többek közt 
felemlítem Liszt Ferencet, valamint Reményi Ede nagy-

, bátyám hegedűművészt, ki a városi zenekar kíséretével 
'játszott itt 1863-ban Később a zene kultusza hanyatlott, 
ia jeles városi zenekar is feloszlott. Annál dicséretesebb 
I tehát Kovács Ferenc karmesternek már 25 év ota lanka-
datlanul folytatott igjekvése, hogy egv legalább némi 
igényeknek megfelelő városi zenekart ft-ntartson. 

Mindig tudtuk, hogy emellett egy magán-zenekar 
is működik Kőszegen, csendben, szerény családi körben 
zenélgetve: a .Stűr-banda", ahogy tréfásan nevezték. 
Még boldogult idósb dr. Stűr Lajos ügyvéd alapította a 
maga es családja gyönyörűségére, felhasználva nagyszámú 
családja minden tagjának veleszületett zenei hajlamát E 
szalón-zenekar a nyilvánosság elé alig lépett, itt-ott véve 
at egy-két szerény számot valamely előadás műsorából 

De múlnak az idők, a ntmzedekek egymást köve-
; tik és minden uj nemzedék kötelessége, hogy előbbre 
vigye az előzőnek munkáját. Ilyen elv uralkodik legalább 

| a Shir-családban. Ifj. Stúr Lajos nemcsak apja ügyvédi 
irodáját vette at, de örökölte zenei hajlamait is, még 
pedig fokozott mérvben. Szenvedélyes zenész. Ha csak 
engedi ideje felsiet Bécsbe, végighallgat egymásután né-
hány hangversenyt es opera-eloadást és zenével telítve 
tér vissza. Hogy ekkép karmesterré képezte ki magát, 
erről azt hiszem csak kevesen tudtak. De megtudtuk 
mindnyájan, kik jelen voltunk az altala mult vasárnap 
(jan. 2D.-én az ev. leánygimnázium dísztermében rende-
zett hangversenyen. „Haydn 13-ik szimfóniája", „Grieg 
a-moll-zongoraversenye". Ilyen nagyszabású zenemüvek 
szerepeltek műsorán. Fejcsóválva nézte a zeneertő ember 
ezt a sokat és nagyot igérő hirdetést. 

Azonban itt is bevált a közmondás „aki mer, az 
nyer". Persze a merészségnek tehetséggel, tudással es 
fiatal vállalkozó eréllyel kell párosulnia Hogy e tulajdon-
ságok mind egyesülnék a fiatal Stúr-ban azt már az első 
darab, a Haydn-féle szimfónia fényesen mutatta. F. nagy-
részt Hiktető-elettcl teli klasszikus müvet oly precizitás-
sal, oly helyesen választott tempókkal s oly finom ár-
nyalással vezette, hogy a diszes közönséget viharos 

Ausztria vége. 
Bécsben, a császárok egykor való városában, 

ahol meg a bérszolgák is érezték az udvar és 
ceremóniák minden szelídítő kisugárzását, ahol a 
császár kedvéért halkabban beszélt a mulató 
polgár és ahol nem lehetett goromba kalauzt 
látni, azóta, amióta eltűnt a császár, megszűnt 
a tradíciók erejének kisugárzása: egyszerre meg-
változott minden. Az utcákat hangos proletárok 
és tőzsdelovagok lepték el, a hivatalokból kidob-
ták a császári tanácsosokat, a katonatisztek kalau-
zokká és közrendőrökké változtak és az utcán 
hangos lett a szó, az emberek lelke mintegy 
gonosz varázsütésre megváltozott. Elmúlt a leg-
főbb tekintély és elmúlt vele együtt a tekintély 
tisztelete. Elmúlt a finomság, a halk beszéd, az 
ildomos viselkedés, az emberek nyomorukat az 
utcára vitték és Ferenc József császár hires Ring-
jén rikácsoló tömegek, elvadult asszonyok hömpö-
lyögnek. akik a szegénység gyűlöletét viszik a 
csillogó kirakatok felé Ma összetörik a Sachert, 
holnap a katonák lázadnak fel, holnapután pedig a 
tisztviselők kérnek, illetve ordítanak lámpavasat a 
pénzügyminiszter számára. 

Ausztria, a szivóséletü hibrid világhatalom, 
tehát agonizál. Kezei r ár hullafoltosak és az 
elmúlás lassan-lassan odacsuszik szive felé, hogy 
egy alkalmas pillanatban megállítsa nyolcszáz 
esztendőnek históriáját és kriptába zárjon ősi 
érzéseket, régi tradíciókat, melyek valamikor ott 
burjánoztak abban a sajátságos talajban, melyhez 
hasonlót még nem szántott a történelem ekéje.' 
Nem lepődünk meg ezen az agónián, mert hiszen 
összetartó ereje, legfőbb tényezője, a császári, 
hatalom megszűnt és vele együtt szűnik meg, 
minden, melynek ez a hatalom adott erőt, életet' 
és amelyet fegyvereink erejével tartott fenn. 

Ausztriát nem a trianoni béke ölte meg, | 
hanem hibridvolta, múltja, mely kuriózummá1 

tette minden államalakulások között. Gyökereit 
nem a nemzeti érzület fundamentumába bocsá- j 
totta, hanem egy felig feudális, félig katonai 
autokráciának szivedobbanásával volt egybe-
hálózva, ugy, hogy amikor megszűnt a sziv, I 

Zita királyné utazása. 
Zita királyné gyermekeivel együtt egész-

ségesen érkezett Funchalba. — A Daily Mail 
Párisi kiadása szerint tárgyalások indulnak meg 
aziránt, hogy Karoly király családjával együtt 
április hó folyamán egy angol fürdőhelyre köl-
thessék. A tárgyalások már előrehaladott stá-
diumban vannak Az entente államok nem tesznek 
•ifogást hz ellen, hogy a királynak ós család 
Jának lakóhelyét a most fenoálló feltételek 
®ellett megváltoztassák. 

3 i j e r t i j a s z e n t e l ő ü n n e p é n . 
Irta: Polster J ános . 

Az e lmúl t gyertyaszentelő ünnepen 

vtsS'zaszált le lkünk a múltba. Elvándorolt 

az ókor remekmüvének egyik részébe és 

egy öreg. magatehetetlen aggastyánt lát 

maga előtt, kit csak az egy éltet még, hogy 

meglátja Urát , Üdvöz í tő jé t . Három esztendő 

óta Gyertyaszentelő ünnepén Simeonkent 

várunk mi is valamit , ami ne fulladjon bele 

az egymást kergető árnyék szütke ködébe, 

hanem ami hoz valamit , amit megjegyezzünk 

magunknak, ami reparal mindent, amit 

1918 elrabolt. 

Három esztendő óta imahá zunk egy-

szerű oszlopa mellett a mi a jkunkró l is 

elszáll a fohász, hogy cselekvéssé és való-

sagga erleljék m indaz , ami széttépett érzés 

és hangá la t fosz lányok, vágyak és elképze-

lések fo rmá j ában ég a magyar társadalom 

lelkén. 

S imeonként vá r juk , hogy a nemzeti 

öntudat, összetartás és áldozatkészség terem-

tő és épitő energiá ja meginditsa azokat az 

erőket, amelyek a mul t század elején a 

tespedés fertőiből , a nemzeti egység és 

dicsőség magaslatára emelték a magyar nem-

zetet. Vár juk , hogy elszáll az i l lúz iók, a 

képzelgés és áb rándozás tarka szárnya, mert 

az tettre még nem váltott semmit, a déli-

bábos magyar képzelet j ó vigasztaló, de 

nem erőforrás. 

Vár juk a nagy nemzeti renaissancet, 

mely a nagy magyar gondolati meddőséget 

a termelő gondola tok bőségével váltja fel. 

Várjuk, hogy a puf fogó frázisok es öblös 

torokhangok helyét a darabra szaggatott 

magyar társadalom érzelmi egybeforrasa es 

elzsibbadt gazdaság i erők megmozdu lása 

váltja fel. Var juk a megnyugvást , a harci 

zaj elültét. Vár j uk , hogy az irodalomban, 

a művészetben és politil aban megszólal a 

teremtő magyar gén iusz , mely csüggedten 

hallgat esztendők óta. Vár juk a kiszaradt 

források megindu lásá t , a nagy koncepciójú 

erőgyűjtés eljövetelét, vár juk a magyar 

Messiás érkezését, hogy mi is Simeonként í 

mondhassuk ; boldogok szemeink, mert 

látnak egy nagy , hata lmas, boldog, terüle-j 

tében ép, v i rágzó Magyarországot . 



apsokra ragadta Következett a Grieg-féle verseny Oda-
górditették ax intézet kitiinö zongoráját a dobogó köze-
pére és fellepett reA egy egyszerű feher ruhába öltözött, 
ragyogó szemű, bájos és fiatal hölgy: K a r t n e r G i t t a , 
a szombathelyi zeneiskola egyik ujabb tanárnője. Kedves 
megjelenése már t lőre megnyerte a közönség rokonszen-
vét. Oda ült minden kotta nélkül a zongorához és figyel-
mesen nezte az ifjú karmestert. Ez biztos kezzel meg-
ragadta a pálcát es megindította e minden izében roman-
tikus mü majd komoly, ünnepélyes, sót fenseges szóla-
mait, majd bánatos merengését, majd pattogó tüzes, tánc-
szerü intermezzóit. Majd a zenekar szótte a bonyodalmas 
hangképeket, majd a zongoraszólam emelkedett ki és 
gyönyörködve hallgattuk a művésznő finom ujjai alatt 
felcsendülő domború melódiákat, a bámulatos gyorsaság-
gal pergő skálákat és oktávfutaniokat, valamint az egesz 
billentyűzeten vegigzugó tört akordokat Különösen az 
I. tétel nagy cadenziája oly művészi teljesítmény volt, 
melyre a nagyra hivatott fiatal tanárnő méltán büszke lehet. 

Midőn az utolsó harsogó akkordok elhangzottak, a 
szűnni nem akaró taps ugy a zongoraművésznőt mint a 
szintén nagvra hivatott uj karmestert dicsérte A szép 
műsort a „Biblias ember* c. dalmű egynéhány reszlete-
nek szintén igen szép előadása zárta be és mi mind-
nyáján egy jelentős művészi esemény emlekével es avval 
a'tudattal távoztunk a hangversenyteremből, hogy Kőszeg 
zenei elete ismét fel fog lendülni s talán meg magasabb 
színvonalra, mint valaha! 

Ismételve felhivatnak mindazok, n k i k a 
hadmentess^i dijra vonatkozó be je l en tésüke t 

a már közzétett határidőben nem adták be, 
hogy e/l a bejelentésüket 8 iwp alatt annyival 
is inkább adják be, mivel ellenkező esetben 
hadin, dijuk a törvényben meghatározott sulyo< 
következmények terhe alatt — hivatalból fug 
megállapittatni. 

Jambr i ts Lajos polgármester. 

Helyi hirek. 

Hirdetmeny ek. 
Kö?hirré teszi m, hogy az ország mostani 

halálától számi ott 20 kilométeren belül min-
denmmü gabonának és lisztnek tengelyen, 
gépkocsin, kézipodgyászban slb. való szállitása 
f. évi fetiuar 1-től szállítási igazolványhoz van 
kötve, tehát nemcsak a 20 kilométeres határ 
sávba irányuló g»bonaforgalom, hanem h határ-
savon belüli forgalom is szállitasi igazolvány 
hoz van kötve. Szállítási igazolványok 10 méter-
mázsáig terjedő mennyiségekre a városházán 
(1. cm. 10 ajtó; kaphatók, 10 métermázsán felüli 
mennjibégekre indokolt esetekben a földmiv. 
miniszlerium szombathelyi kirendeltsége (Vár-
megyeháza) ad igazolványt. Aki e rendelkezést 
mtgfczegi, kihágást követ el s igazolvány nél-
kül tahi; 1 gabona vapy liszt elkubozlatik. 

Felhívom :.z osb>;es 12—21 éves ifjakat, 
vagy azok hozzátartozóit, kik nem járnak isko-
lába, bugy személyi adntaik felvétele végett 
naponkint 12—1 óráig városház 14 számú 
szobában vagy vasárnap délután 2—5 óráig a 
kath. eliemi iskola rajztermében jelenjenek meg. 
Különcs nyomatékkal felhívom ezen jelentke-
zési kötelezettségre a szulők, iparosmosterek, 
gazdák figyelmét, mert mindazok, kik ezen 
jelentkezési kötelezettségüknek nem tesznek 
eh get feluőségrc fognak vonatni. 

Közhírré teszem, hogy hasított körmű 
és egypatás állatoknak az uj határt Jl 
számított 20 km -es sávon belül való szállí-
tása, vásérlasa, vagy lábon hajtása mai naptól 
csakis szállítási, vagy vásárlási igazolvánnyal 
s/alad, mely igazolvány a polgármesteri híva 
tálban a dalik ki. 10 nél több állatra a m. kir. 
fóldmivelésügyi minisztérium szombathelyi ki-
rendeltsége ad. Szállitási igazolvány nélkül 
szállított allatok cikobo/.tatiiak. 

Szemelyi hir . Tormay Cecil mult vasárnap 
városunkban időzött es látogatást tett a Cher-
nel családnál, melyhez régi ismeretség fűzi. A 
jeles irónő Kőszegen is szeretett volna előadást 
tartani, de éppen mult vasárnap volt a Stúr 
hangverseny és a zárdában is szindaiabot ad 
tak elő és így eey harmadik előadásnak már 
nem jutott volna közönség, azért ez elmaradt. 

Kincs István apálplébánosról a szombat 
helyi lapok azt irták, hogy megjött volna már 
Amerikából. Itt közoljuu, hogy Kiucs István 
még nem érkezett haza és ugy tudjuk, hogy csak 
április elején fog visszatérni amerikai útjáról. 

D«ak Laszlo, az iskolán kívüli ifjúság test-
nevelésével, Kőszegen és a járás területén az 
.Országos Testnevelési Tanács" által megbíza-
tott, működését megkezdte. 

Elhelyezet t v ívómester . Toller Antal vívó 
mestert ki hosszabb ideig az alreáliskolai ne-
velőintézethez volt beosztva, a minisztérium 
Pécsre a löreáliskolához helyezte át. Helyébu 
L'ngár Adolf pécsi vívómester lelt helyezve. 

El jegyzes. Hollenthonner Gyula rohonci 
magánzó eljegyezte Frankenberger Annuskát 
Kőszegről. (Minden külön értesítés helyett.) 

Varga János leánygimnáziumi tanár f. hó 
3. án hosszas szenvedés után elhunyt. Tevékeny 
munkás életét már férfikora kezdetén emésztette 
egyre súlyosbodó betegsége, mely itteni tövid 
működésének már második évében megakadá-
lyozta hivatásának betöltésében. Ravatalára a 
leánygimnázium tanári testülete és ifjúsága 
koszorút helyezett s tegnap délután megtartott 
temetésén együttesen' kisérte el utolsó útjára. 

Halálozas. Lakatos Lászlóné szül. Pintér 
Anna szerdán 58 éves korában meghalt. 

L e t ö r t bimbó. Molnár Irén, a mult héten 
elhunyt tanítóképzős temetése vasárnap délután i 
óriási részvét mellett ment végbe. Elkísérték I 
utolsó útjára az iskolatársnői, sok ismerőse, 
barátnője s nagyszámú közönség. A sirnál Né-
meth Imre igazgató könnyekig megható gyász-
beszéde után, fiatal testét vissza adták az anya-
földnek. 

Siebensicher hangversenye Siebeneicher 
Dezső, a kitűnő opera- és koncerlénekes, ki mint 
a 12 es vadász zászlóalj hadnagya, a háboiu 
folyamán huzamosabb időt töltött városunkban 
és aki müwszi énekével sok élvezetet szerzett 
közönségünknek, e hó második vagy március 
első felében nagyszabású hangversenyt rendez 
Kőszegen. 

Felolvasás a Mulatóban. Dr. Vigyázó János 
a Magyar Turista Szövetség főtitkára hétfőn 
városunkban is felolvasást tartott „ A világhá-
ború legmagasabb állásaiban" címmel. A más-
félórás felolvasás alatt elvezette a hallgatósáKOt 
a jégyel borított Ortler, Königspitze, Presanilia 
vidékére, ahol ellenséges előretörések és termé-
szeti akadályokkal szemben bámulatos munkát 
fejtettek ki a védőesapatok. Több mint 200 
szines képben gyönyörködhetett a közönség. 

Halas7at i jog berbeadas Mult vasárnap 
volt a város területén levő patakok halászati 
jogának bérbeadása illetve árlejtése. A legked-
vezőbb ajánlatot a szombathelyi horgászó egye-
sület tette, mely évi 2400 K. bért ajánlott "fel 
és 10 évre hajlandó szerződést kötni. A város 
részéről kiköttetett az, hogy a nyaralók és 
kőszegi lakósok is válthatnak azért halászjegyet. 

Fae ladas a vá rosná l . Kőszeg város erdei-
ben az idei évre szánt tiizifa és műfa már 
kitermeltetett. Az eladás azért késik, mert a 
nagy havazás ezidaig megakadályozta a kiter-
melt famennyiség leltározását. Mihelyt az idő 
megengedi, megtörténik a leltározás és akkor 
ezt rövidesen követni fogja a faeladás is, mire 
majd előjegyezni lehet aunak idején a város-
házán, mit közzé fognak tenni. A polgármester 
az idei bizottság javaslutára faraktárt f:>g léte-
síteni a városmajorban, hogy a közönségnek 
módjában legyen kis tételekben is tűzifát vásá-
rolni közvetlen a faraktárból. 

A hősök hídja ügyében a polgármester mar 
megtette az előkészületeket. A közgyűlés hatá-
rozataból kifolyólag levélben kérte fel Menyhért 
Miklós Budapesten lakó jeles iparművészünket 
az emlékmű tervezetének elkészítésére, egy-
ben Szeybold Rezső városi mérnök is készít egy 
tervpályázatot, melyek ha készen lesznek, az 
emlékbizottság döntése elé kerülnek. 

Város i mozi létesítésével foglalkoznak a 
városházán. A legutóbbi közgyűlésen ugyanis 
Özova Ferenc telte szóvá, hogy a város foglal-
kozzék ezen a város érdekében álló és jelentós 
jövedelmi forrást képező üggyel. A város annak 
idejen, még a háború előtt tervbe vette egy 
városi mozi építését, de ezt is mint sok más 
életre való tervet keresztül húzta a nagy háború. 
Most, hogy újra szőnyegre kerül, a legkomo-
lyabban indult meg a tervezgetés ós már iá 
komoly ajánlatok vannak egy mozgószinház 
megépítésére, melynek helyéül a Rezső tér 
kínálkozik legalkalmasabbnak. 

Az ev. leánygimnáz ium f e j l e s z t e s e ügyében 
adott be kérvényt az egyházkerület. Mint isme-
retes a városi közgyűlés egy bizottságot küldött 
ki a kérdés érdemi elbírálására, s miután a 
leánygimnázium helyi bizottsága mar megtette 
javaslatát, a városi bizottság legközelebb fog 
foglalkozni az iskola fejlesztése és támogatása 
ügyével, mi azután a városi közgyűlés elé kerüb 

Megindult a K ő s z e g — s á r v á r i vonat . Február 
hó 3.-tól Kezdve a Kőszeg—sárvári vonalon a 
már előbb is érvényben volt két vouat napontai 
közlekedéssel ismét megindult. 

— Az erdőszéli csenderesekben két orv-
vadasz jár, a Szarvas Hauzli meg a Greáni 
Steffel. Veszedelmes gazemberek. Gyilkosságért 
már mindkettő ült a váci konvikban. Maga ma 
délután kimegy az erdőre és lefüleli őket — 
monda keményen az erdész. 

Lefülelem őket. Az én szemem mindent 
lát, nz én fülem meghallja az erdő legiitkossabb 
szavát is. — vállalkozott kipirultán a fiu. 

De vigyázzon magáia. Küiönössen ha a 
százholdas kukoricás mellett megy el. Ezekre a 
kukoricásokra maga az ördög hordat éjszakán 
kint harmatot a boszorkányokkal. Ha aztán a 
láphoz ér, nehogy lőjjön am I Mert rejtelmes 
nadszigelen az első lövésre tüstént kijön a 
gonosz szellem. 

Szót fogadok ugyan az erdész urnák, nem 
iogok lőni, pedig szeretnék megismerkedni a 
gonosz szellemmel — felelte mosolyogva a fiatal 
ember és leakasztotta fegyverét a fogasról. 
Ne azt a mákszórót vigye magával, mert ezzel 
csak szúnyogokra lehet vadászni. Ott van az 
én tizenkettesein, két uullás lövedék van a 
©bővekben, — adta ki az utolsó utasitast Istvándy, 
aztán bement az odújába a Néma-Könyvet 
lapozgatpi. 

Ballay hát vállára dobta a fegyvert és 
elindult a kalandos útra. Bizony dobogott a 
szive, ha arra gondolt, hogy talau ez az ut lesz 
az utolsó utju, hogy esetleg ledurrantják a min-
den gonoszsagra elszánt orvvadászok. 

Amint ballag a vetések mellett, hirtelen 
hatalmas ütést értz a hátán. Visszatekint, s ott 
látja maga mellett az okos vérebet a Táncost. 

— Elszöktél utánnam öreg? No, legalább 
majd bátorítjuk egymást ha szorul a kapca, — 
mondta Ballay és megsimogatta a cimbora redős 
homlokát. 

Egy sással benőtt éren kellett átgázolniok, 
hogy beérjenek a sötétlő bükkösbe. 

Alig haladt szaz lépést Ballay az erdő-
ben, mikor hirtelen lövés dördült el, melyet 
sokszorozva adtak vissza a hegyoldalak. 

— Az orvvadászok, — csendült meg a 
fiatalember lelkében a szorongató sejtelem ós 
fegyverét könyökbe fogva, óvatos léptekkel 
indul a hang felé. 

Még a kopár talajon száradó avar sem 
zizzent meg a lábai alatt. 

Az egyik vakuton a véreb felüti az orrát, 
fülel, aztán nagy berregéssel rohan a völgybe. 

— Táncos nyomon van. Utánnal — biz-

tatja magát a fiu, s egyik fától a másikhoz 
lopkodva követi a vérebet. 

Az egyik fordulónál két parasztot pillant 
meg. Mindkettő lövésre kész puskát tart a 
kezében. 

Le a fegyvert 1 Adjátok meg magatokat, 
— kiáltotta Ballay. 

A két orvvadász felelet helyett arcához 
kapja a fegyvert. Ezt már a gyakornok sem 
vette tréfára, hanem szintén lövésre emeli a 
tizenkettest. Megnyomja a jobbkakast: csütör-
tök . . . A baikakast szintén . . . Csak két tompa 
kattanás hallatszott a válságos pillanatokban. 

Mit csináljou most? Kihúzza hüvelyéből 
az oldalán csüngő vadászkést és rohan a vad-
orzókra. 

— All j ! — Dörgött most az erdő ós egy 
galagonyabokor mellől mosolyogva emelkedik 
fel Istvándi alakja. 

Odaballag a fiúhoz. A keblére öleli. 

Emberem vagy fiu. Darék erdész válik 
belőled, mert helyén van a szived. Eztán pecse-
nyét kapsz a szalonna helyett, — mormolta 
derülten és odaintette a parasztokat is, akik 
nem voltak mások, mint a pagony egy-egy őre 
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A Mula tó hushagyókeddi házibálja. mely 
minden évben fényesen sikerült, az előjelekbrl 
ítélve az idén ír sikerült lesz. Már most pár 
béltel a mulatság előtt is óriási uz érdeklődés 
ugy annyira, hogy valószínűleg kicsi lesz a 
Mulató terme. Mint haljuk egy jó szombathelyi 
eigány banda fog játszani, aminek csak örülhe-
tünk, legalább egyszer hallunk ujabb nótákat 
is, nem mindég azokat a rég elcsépelt darabokat. 

Sokat meselnek mostanában az emberek, 
mert hát olyan ráérő idő van. A mesék között 
szerepel az is, hogy Kőszeg városát is elcsatol 
ják Ausztriához. Elhisszük, hogy az osztrák 
sógornak nagyszerű falat volna Kőszeg városa, 
de hát ebből nem eszik. Kik az ilyen híreket 
terjesztik, ceak rossz szolgálatot tesznek a 
magyar ügynek, mert az ilyen hír terjesztése 
és továbbadása is egyenesen hazafiatlan csele 
kedet. Kőszeg várost nem fogja megkapni az 
osztrák sógor, mert még az u. n. trianoni vonal 
is Magyarországnak hagyja meg. Sőt biztos 
tudomásunk van arról, hogy a határkiigazitás 
kapcsán visszakerül hozzánk Hohonc, Léka, 
László, Locsmánd és még néhány község, mert 
ezek létérdeke kapcsolódik éppen Kőszeg váró 
sához. Ne meséljünk tehát olyan 6okat és ne 
adjunk tovább olyan absurd híreket, miket az 
éhes osztrák 6Ógor szívesen terjeszt, csak azért, 
hogy az elégületlen burgenlandi lakósságnak 
mézes madzagot húzzon a szájába, hogy pün-
kösdi királyságát Burgenlandban ilyen hírekkel 
tegye elviselhetőbbé. 

Útban Oroszország fele. A kommün alatt 
Kőszegnek volt diktátorát, dr. Halász Józsefet, 
kit tudvalevőleg a törvényszék összesen 26 évi 
fegyházbüntetésre ítélt, a napokban szállították 
fel Budapestre, miután az orosz szovjetkormány 
őt is kikerte. Budapesten a transport össze 
állítása utan ulnuk indítják őket a tejjel-mézaeí 
folyo Kánaánjukba. 

A moziban van egy nagyszerű magyar 
6tilustan megirt figyelmeztető tábla azon höl 
gyek részére, akik szeretik a terjedelmes kala 
pokat, vagy, meit most tél van, a jó bundás 
sapkákat. Miután azonban ezt a feliratot sötét 
len elolvasni nem lehet s mikor világos van, 
meg nem akarjak, jó volna, ha a mozitulajdo-
nos mii.den előadás megkezdése előtt ezt a 
figyelmeztetést a vetiiőgéppel a fehér falra 
vetítené, ott mindenki elolvashatna, aki pedig 
erre, sem reagálna, azt azutan a teremben posz 
toio rendé r figyelmeztesse, mert ez a nemtörő 
domseg a mögötte ülő közönséggel szemben 
mar tarthatatlan. 

Inga t lan forga lom. Schátzi Lajos eladta a 
vágóhidnál levő 38 négyszögöl területű káposz 
tást tiOOO K ért, Zsoldos János és neje Gángli 
Irénnek, Kapiller Anna ós testvérei eladták a 
Hegyaija-utcában iévő 32. sz. házukat 130.000 
K-en Sághy Antal és nejének, Höfer Józsi íné 
átadta a vagóhidnal levő 29 négyszógól kitér-
Jtdébu káposztását Munár Antalnenak, Hoffer 
József, Emília, Lujza és János eladták 425 
négyszögöl kiterjedésű ingatlanukat 2000 K 
becsértékben nővérük Ertler Hugóné Hoffer 
LeopoJdináiirtk, Sulyok Károlynö átadta Köszeg-
íalvan levő házát és »gy darab szántóföldjét 
fiának Sulyok Alajosnak. 

Verekedős. Hoehecker Antal és Trepler 
Ferenc kőszegi lakosok régebbi haragból kifo-
lyólag egy kávéházi múlatás után az uteán 
összeverekedtek, majd Hochecker zsebkésével 
lreplert ugy megszúrta, hogy 4—5 hétig gyó-
8)uió testi sértóst szenvedett. Az ügynek foly-
tatása a szombathelyi kir. ügyészségnél lesz. 

Otromba t r é f a . Vagy éretlen gyermek, vagy 
más embeii érzésből kivetkőzött egyén, felfujt 
disznóhólyagot kötött egy kutya farkára, mitől 
a szerencsétlen állat ugy megijedt, hogy dühös 
tb módjára éktelen vonyitás kozt szaladt a 
főtéren at, ajobbérzésü emberek megbotránko-
zására. Az ilyen buta tréfa elkövetőit jó lenne 
feljelenteni, hogy állatkínzásért elvehessék méltó 
büntetésüket. 

A Magyar Tur is ta Szövetseg ezúton f e jez i 
ki hálás köszönetét Ludwig Béla, Perkovits Já-
nos és Kamarás Jenő uraknak, a hétfőn meg-
tartott szemléltető előadások sikerének előmoz-
dításáért. 

Felhivas. Ezúton is felhivom mindazon 
elemi, közép vagy iparosiskolába nem járó 
12—21 év közötti ifjakat, hogy a megalakítandó 
Levente testedző egyesületbe való Összeírásuk 
végett hétköznapokon d. e. 12—l között a 
városháza 14. sz. helyiségében, míg vasár- és 
ünnepnap az elemi fiúiskola rajztermében d u. 
3 ós 5 óra között nálaai jelentkezzenek. Deák 
László, iskolánkivüli ifjúsági testnevelő. 

Az uj jpar törveny legi l ietekesebb kiadasa. 
Az uj ipart örvény legilletékesebb kiadása, 
amelyet dr. D o b s a László, az Ipartestületek 
Országos Szövetségének igazgatója rendez sajtó 
alá, lát el bevezetéssel és magyarázó jegyző-

itekkel. E munka röviddel az uj ipartörvénynek 
ja nemzetgyűlési tárgyaláson való bef<jje/.ése után 
; megjelenik és nélküiözhetetleu kézikönyv lesz 
minden ipiros, kereskedő és ügyvéd számára. 

. Árusítani fogják az összes helybeli konyvkere.->-
i kedósek. Bolti ára 70 korona. 

Kifutó fiút felvesz Kóth Jenő könyvkeres-
kedése. 

Drótker i tes t , tüskésdrótot, kaput, ajtót, 
malomszitát és vasbutort ajánl Szabó József 
Szombathely, Kőszegi utca 44. 

59 koronáért kaphatja a legkitűnőbb 
fémszálas villamos égőt K e n d i k ós F u c h s 
villamosszerelési vállalkozóknál, Király-ut 79. 

Vidéki hirek. 
Megfagyot t cssmpesz. Lackner László répce-

kethelyi lakós a mult napokban egy társavai 
Kőszegdcroszlóról nagymennyiségű hust akart 
kicsempészni Nyugatmagyarországra. Útközben 
rosszul lett, s mire társa segítséget hozott, a 
nagy hidegben megfagyott. 

Bozsok községben csendőrörsparancsnok-
ság felállítása van tervezve. A tárgyalások most 
vannak folyamatban 

A koszegszerdahelyi jegyzös^gben egy segéd-
jegvzői állás lesz szervezve. A község ez ügy-
ben hozott határozatát a törvényhatóság jóvá-
hagyta. 

Beleeset t a f o r r ó tesztavL-be Flór József 
perenyei lakós 2 éves gyermeke, egy vigyáz it-
lan pillanatban, a földre letett tésztavizbe bel • 
e^ett. A kisfiú oly súlyos égési sebeket szenvedett, 
hogy sérülési ibe belehalt. A vizsgálatot Hor 
váth Andor főszolgabíró és L mringer János dr. 
járasorvos tartották meg, k miután bűntény 
esete nem forog fenn, a temetésre az engedélyt 
az ügyészség megadta. 

Az osz t rák megszál lás a l ' a t t . . . Az osztrák 
megszállás alatt le/ö Szahadbárándon a 3 és 
0. osztrák gyalogos ezred gépfegyverosztagui 
kézigránátokkal gyakorlatoztak. Egy kézigránát 
hz egyik katona patrontáskáján megakadt, é^ 
tév -s irányban ixplodált. Két tiszt és négy 
katona könven megsérült. 

Köszönetnyilvánítás. 

Mindazoknak, kik felejthetetlen jó 
felesegem, illetve anya és rokon 

Lakatos Lászlóné 
szül. P intér Anna 

gyászos elhunyta alkalmával jóleső rész-
vétüket juttatták kifejezésre, nemkülön-
ben azoknak, kik a temetésen való meg 
jelenésükkel, koszoruadományokkal fáj-
dalmunkat enyhíteni igyekeztek, ezúton 
mond hálás és meleg köszönetet 

Kőszeg, 1922. február 4. 

a gyászoló Lakatos család. 

Il latszer 
S z a p p a n 

A r c k r é m 
P ú d e r 

Kölnivíz 
Fenyólllat 
Szájv íz 
Fagykenóes 
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H o r T r á t l a d - r o g é r i a , 
S Z C M B ü T H E L Y , E Z i x á l ^ - ' O . t c a © . s z á m . 

Anyakönyvi kivonat ez elmúlt hatról . Szüle-! 
tésok: Károlyi Lajos-Mészáros Jolán: Jolán 
ág- ev. Sagmeister Károly—Preisz Anna: Ágos 
ton r. k., Galavits Ferenc—Wólfel Mária: Fe-
renc r. k., Lakner Lajos—Schláffer Jul ianna: 
Lajos ág. ev., Páhr István-Kern Lujza: Lujza 
r. k., Háberl Mária (özvegy) ikrek: József r. k. 
és egy halvaszületett fiu, Grastyán Imre—Ve-
hofsits Erzsébet: Imre r. k., Mika Károly— 
Laffenzetter Matild: halvaszületett leány, Tó-
közi Antal—Goda Ilona : Mrtna r. k. Házasságok : 
Németh István—Avár Franciska, Hani Lajos— 
Csánits Mária. Halálozások: Sulyok Károlyné 
sz. Krötzl Alojzia GÜ éves, mellhártyagyulladáH, 
Deut si h Dávid 85 éves, aggkori gyengeség, i 
Giuber Lőrincné sz. Szupper Gizella 56 éves, 
tüdőgyulladás, Lakatos Lászlóné szül. Pintér 
Anna 68 éves, szervi szivbaj. 

rA la tha ia t lan v e n d i g - akció felszólította 
az összes középfokú iskolák igazgatóságát, hogy! 
minden iskolából egy legjobb előmeuetelü és j 
szegénysorsu tanulót ajánljon jutalmazásra. A j 
jutalom 3UX) kotona, melyet póstán fognak a1 

kijelölt tanulónak megküldeni. 

Poru l ja r t csempesz. Baldauf Frigyes fehér- j 
pataki korcsmáros fi>i, a napokban zabot akart, 
a határon átcsempészni, azonban a szemfüles' 
vámörök elfogták és a zabot elvették tőle. Mi-
után nem akart a zabnak ilyenformán való el-
veszésébe belenyugodni, felment a rendőrségre 
panaszt tenni. Itt azonban nemhogy vissza-
kapta volna a zabot, még meg is büntették 300 
korona pénzbüntetésre és a zab elkobzására. 

Panaszok egy traf ik el len Levélben panasz-
kodik egy olvasónk, hogy egy Árpád téri trafik 
a nap legnagyobb részében be van zarva. Ami- ' 
kor még nem volt dohánynemü, érthető volt a 
dolog, de most amikor van minden, » külső 
városrészben lakó dohányosoknak be kell jönni 
a váro-ba pár cigarettáért. L'gy tudjuk, a tör-
vény is kötelezi a trafikost a nyitvatartásra. 
Vagy talán van kivétel is V 

Az alreál iskola szarka ja . Horváth Károly 
az alreáliskolában 1920. julius és augusztus ha-
vaban a növendékeknek kiadott kincstári hol-
miból egy darab törülközőt, egy alsónadrágot, 
négy zsebkendőt, egy hajkefét, egy evőkanalat, 
három villát, egy pár cipőfűzőt ellopott. A hon-
védtftrvényszék a minap vonta felelősségre e 
bűnéért. A vádlott a lopást beismerte, csupán 
azzal védekezett, hogy a három villát feledé 
kenységből tartotta magánál, a többi dolgoknak 
pedig nem tulajdonított érteket, azért azt hitte, 
hogy nem vét vele, ha elemeli. A beidézett 
tanuk vallották, bogy Horváth a lopott dolgo 
kat éjjeli szekrényébe és ágyába rejtette, abol 
meg is találták nála, tehát nyilvánvaló, hogy 
tudatában volt bűnös tettének. A bonvédtör-
vényszék Horvátbot 2 heti börtönre ítélte, amit 
az előzetes letartóztatással kitöltöttnek vett Az 
itelet jogerős. 

Elvesztet t penztarca Sebestyén Gyula áliam-
rendor az Árpádtér környékén elvesztette pénz-
tárcaját 630 korona készpénzzel és egy 655 sz. 
államrendór igazolvánnyal. A becsületes meg-
találó adja le a rendőrségen. 

A kőszegi kisdedovo-egylet f. hó 12. én 
vasarnap délelőtt Vii2 órakor, saját helyiségé 
ben rendes évi közgyűlést tart. Tárgy: Elnöki 
jelentés, pénztári jelentés, tisztújítás, indítványok. 

A magyar köztisztviselők fogyasztási szövet-
kezetének kőszegi fiókja értesiti a közalkalma-
zottakat ós vasutasokat, hogy február hóra járó 
kedvezményes áruik kiosztását e hó 6. án d. u. 
ke/di meg, ugy az alsóköruti üzletben, valamint | 
az Árpád-téren lévő raktárban. Mindkét helyen 
ugy a közalkalmazottak mint a vasutasok ki-
vehetik az áruikat a kiváltott utalványokra. 
Árpádtéren csak 3 egymást követő délután 
lesz kiosztás, ellenben lent hétfőtől kezdve 
mindennap délelőtt ós délután a hivatalos órák j 
alatt. Akik a raktárban óhajtják kivenni árui j 
kat, azok el ne mulasszák a kiirt napokat. 
A k i k kedvezményes fát í nég n e m kaptak, hala-1 
d é k t a l a n u l jelentsék ezt az á l l o m á s főnökné l . 



4. Kőszeg és Vidéke 1922 február 5. 

Köszönetnyilvánítás. 

Mindazoknak, kik szeretett hányunk 
illetve testvérünk 

Molnár Irén 
elhalálozása alkalmával akár virágok 
vagy koszorúk küldésével, akár a teme-
tésen való megjelenésükkel fájdilmun-
kat enyhíteni szívesek voltnk, különö-
sen Németh Imre igazgató urnák meg 
ható gyászbeszédeért, továl bá az el 
hunyt tanulótársainak ezúton mond 
hálás köszönetet a mélyen sújtott 

Kőszeg, 1922. február 1. én. 

Molnár család. 

Üzletmegnyitás. 
Van szerencsém a n. c. közönség 

becses tudomásara hozni , hogy a 

Jíorzó-kávéházat 
átvettem, és ma vasarnap megny i tom. 

A megnyitásnál Horváth Géza zene-

kara hangversenyez. 

A nagyérdemű közönség becses párt-

fogasat kérve, maradok tisztelettel 

Pintér Gyula 
kávés. 

Z S O L D O S TANINTÉZET 

BUDAPEST , V I I , Dohány-u. 84. T.: J . 124-47. 

A legjobban keszit elő 

m a ^ á n v i z s g á k r a . 

V i d é k i e k n e k levelező oktatás 

Speciális, magánhasználatra irt tankönyvek alapján. 

jYEalombérbeadás! 

Felsölászló község 

a hengermalmát 
a hozzá tartózó rét és szántóföldekkel 

nyilvános árverésen 1922. évi f e b r u á r 

hó 15.-én délután 2 órakor a köz-

ségházáná l , az 1922 évi ju l i us hó 

1 - tol kezdődő egymást követő 6 (hat) 

évre haszonbérbe adja. 

A feltételek a községházáná l na-

ponként megtekinthetők*. 

A község elöljarósaga. 

Megjelent d í j t a l a n u l 
Magyar M a g t e n y é s z t é s i R. T. 

1922. évi tavaszi főárjegyzéke. 
Hatvani nemesitett gabona. Gazdasági mag, Konyha-

kerti mag, Virágmag, Rózsafák. Virághagymák, 

Kerti szerszám, Méhészeti eszközök, Növény-

védelmi szerek. 

I Qtmlnim1
 Magya r Mag tcnyész tés i r-t . Monor i 

LoTbIMIII i Magkereskedése Budapes t , IV. ker. 
Kossuth La jos utca 3 s z ám . 

Telefon: 66 5 3 , 6 6 - 5 4 Sürgönyeim: G rana r i um . 

J ó minőségű 

takarmányrépa valamint széna 
kapható waggontételekben is özv. Majláth 

Andrásnéná l Kőszegen, Király-ut 96. sz. 

A répa raktáromban megtekinthető. 

Trifaili darabos 

szenet 100 kg-otiként 

4 0 0 kor.-ért házhoz szállít 

ZERTHOFER MIHÁLY Kiraiy-üt 114, sz, 

Z s i n ó r és paszományok 
c i pő f ű zők , katonai-, egyház i- , roló- és fi iző 
(m ieder ) zs inórok , sú j t á sok , bor í t ás , gyertya-
bél , gye rmekágyhá l ók es egyá l t a l á b an min-
dennemű zs inórok és p a s zományok gyá r t ása . 

Preisz Gyula Szombathely 
Erzsébet-Királyné-u. 36. (Sabária mellett. Babics h.) 

OÍ X J1 T V I j j JWÍ O í3 »»"»••« btriailtul 

fa-, csont- es diszmUesztergályos-mühelye 
Szombathely, Kossuth Lajos-utca 19. 

Készit minden e szakmába vágó munkákat, úgymint 

villamos állóiampát selyem ernyővel, könyv-, szobor 

és virágállványt,függöny-,kotta-,törülköző-, gyertya 

ruhatartót, álló- s falifogast, zongoraszéket, tölcsért, 

hordócsapot,billiárddákót és golyót, kuglibabát, kül-

földi nehéz Lignumsanctum-golyót.dobrámát.rokkát. 

I>r riCNfli tól«-

S k a b o f o r i u - k e n ö c s 
újból kapható! 
Leghamarabb megszünteti: 

V i s z k e t e g s é g e t , 
sömttrt, ótvart, rühességet 
Nem piszkít, szagtalan, nappal is használható. 

15, 25 és 40 K-ás dobozokban. Bedörzsölés utánra 
való Skaboform-puder 7 korona. Kén- és kátrány-
szappan 20 K. — Kapható minden gyógyszertárban 

T y u k s z e m e t , 
bórkeményedést, szemölcsöt leg-

hamarabb eltávolítja Dr. Pleieb féle 

0 A 2 s r E T A s T x i r 
1 üveg 20 K. Kapható minden gyógyszertarban. 
Pőraktár: T Ö R Ö K JÓZSEF R.-T Budapest, VI., 

Király-utca 12. szám. 

Nyomatún KOnai és Pandúr kM)7vny«i»dájában K6uigM . 

\jT OKSZ töltökályhába * FASZÉN 
f A ŐSZEN szobafutéere j C n 
I " o v á c s s z e n kovácsoláshoz T Ü Z I r n 

kemény és puha, valamint az összes épitési es 

tüzelőanyagokat minden mennyiségben azonnal szállítja 

.TURUL" fedőpala lerakata. FRANKL LAJOS KÓSZEG . 

Egy jókarban levő mosóteknő 
eladó Simon kisasszonynál Varkör 22 sz. 

l ^ l C K t ' S ' f ' l l t t t M I I 

emeleti egyszobás lakásomat, konyha és 

mellekhelyiségekkel földszintes szaraz két-

szobás s egyeb helyiségekkel ellátott lukas-

sal. Cim a kiadóhivatalban. 

M i u k m i i fuvarozást 
eiváiui Hanély Oszkár 

Kőszeg, Rajnis-utea 8 sz. 

Az Eitner es Gulner-malmok között fekvő 

700 • - ö l rét 
örökárban eladó Bővebbet az eladónál 

levélben vagy személyesen : 

Fekete Lajosné, Bük. 

Buza, zab, árpaszalma 

és széna kapható a 

Nagykereskedelmi vállalatnál 
V — W w . a « 

Meghivó 
l l o r t e r m e l o k ^ / o v f l l i o / e l ^ i i e l i 

1922. évi február hó 12-én délelőtt 11 órakor 
Kőszegen a városháza tanácstermében tartandó 

r e n d e s é v i k ö z g y ű l é s é r e . 
Tárgysorozat: 

1. Igazgatóság és felügyelő-bizottság jelentése az 1921. évi üzlet-

kimutatás es mérleg előterjesztése kapcsán határozathozatal az 1921. évi 

penzta imatadvany hovaforditasa es a felmentvény megadasa felett. 

2. Választasok. 

3. Ind í tványok. * 

Forgalmi számla Bevétel: Pénztári maradvány 1920. dec. 31. röl 406 80 K. 
Tagsági díj fejében 4958 K. Tartalékalap kamata 14 40 1\. Időközi kamat 27 32 K. 
őszesen : 5466 52 K. K iadás : Italmérési illeték 1921. évre 600 K. Tartalékalapra 
414 40 K. Tiszteletdíjak 000 K. Nyomtatványok 750 K. Küldönc díj 200 K. Vegyes 
kiudás lGő'40 K. Pénztári maradvány 273G 72 K. Összesen 5466 52 K. 

Mérleg. Követel: Tagsági díj fejében 1921. évre 4958 K. Tartalékalap és 
kamata 524 70 K. Pénztári készlet 1921. évről 2736 72 K. öss/esen 821942 Kor 
Tar toz i k : Alaptőke 4958 K. Tartalékalap és kamata 524 70 K. Mult évi pénztári 
maradvány 466 80 K. Kgjenleg 2269 92 K. összesen 8219 42 K 

Kftszeg, 1921. évi december 31. én. Az igazgatóság. 
* Indítványok 3 nappal a közgyűlés előtt az elnöknel írásban bejelentendők. 

A zárszámadások a közgyűlést megelőzőleg 8 nappal a Sfövetkezet pénztárosánál betekintbetők 
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