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Genfi deklarációnk. 
A nemzetek szövetségének tárgyalásai során 

elérkezett az a nap, amelyen végre hangot ad-
hatott Magyarország fődelegátusa évek óta fel-
gyülemlett keserűségünknek, hogy megvilágítsa 
azokat az érzelmeket, amelyekkel a magyar nem-
zet a népszövetség munkáját kíséri Az oktroj 
béke óta, melynek rendelkezéseit a legnagyobb 
önmegtagadással, de kétségbevonhatatlanul be-
csülettel teljesítettük, nem nyílt aktuálisabb alka-
lom szóvátenni sérelmeinket a kisebbsegi kérdés-
ben, előadni felfogásunkat a leszerelést illetően 
és kifejteni kívánságainkat amaz általános óhaj 
érdekében, hogy a népek testvérisége helyreállit-
ta&sék E három irányban megnyilatkozott ok-
fejtés szorosan összefügg magával azzal a nagy 
gondolattal, melyet Apponyi nyíltan és minden 
takargatás nélkül a vitába dobott s amely, hogy 
valóban nyomot is hagyott a nagyhatalmak ille-
tékes tényezőinél, mutatja a francia felhivatalos 
Havas-ügynökség jelentése, mely szerint Apponyi 
gróf beszédének szelleme szemmelláthatóan azt 
a reményt tükrözte vissza, hogy a nemzetek 
szövetsége revízió alá veszi a békeszerződéseket. 
Magyarország abban a pillanatban, amidőn a 
népszövetség tagjainak sorába lepett, feltételezte, 
hogy a népek közötti egyenlőség elvén fog min-
den probléma kezeltetni és megoldatni és igy 
joggal vetjük most fel a kérdést, hogy ami ne-
künk kötelesség, vájjon kötelességévé tétetett-e 
a többi államoknak ? A iegyőzött államok lesze-
reltek a békeszerződések értelmében, mert le-
szerelesük előfeltételeként Íratott elő az általános 
leszerelésnek. Az erre tett ígéretek beváltását 
követeljük s amennyiben ez meg nem történnék, 
Magyarországnak ki kell jelentenie, hogy reá 
nézve megsértették a fennálló szerződéseket. 
Félre kell tenni tehát minden hipokrizist és be 
kell vallani, hogy nem lehet kívánni belényug-
vást a jelenlegi állapotokra akkor, ha továbbra 
is egyoldalúan kezelnek ünnepélyesen tett Ígére-
teket és kötelezettségeket. Üdvözöltük Genfben 
a leszerelés érdekében tett lépéseket, de bejelen-

tettük, hogy az a beke, amely a világ egyetemes-
ségenek óhaja, mindaddig létre nem jöhet, amíg 
mindenféle kivételes bánásmód a népek között 
el nem tűnik. A döntőbíróság megvalósítása va-
lóban kecsegtet avval, hogy a jogi rendben ki-
küszöbölődik minden megkülönböztetés, mely 
ellentétben áll a beke céljaival es ideáljaival. A 
kisebbségi sérelmek ügye, amint Apponyi azt 
újólag leszögezte, a nemzetközi szerződések érvé-
nyénél fogva nem minősíthető az államok bel-
ügyeinek és csakis e problémának nemzetközi 
itélőfórum elbírálása alá való veterével közelít-
hetjük meg a szomszédok közötti békés viszony 
megteremtését. Sokáig voltunk kénytelenek hall-
gatni jogos panaszainkkal, mert egyfelől az álta-
lános világpolitikai szellem, másfelől belállapo-
taink nem mutatták azt a lehiggadást, amelyet 
az objektív tárgyalások és kölcsönös megértés 
feltételeznek 

Rokkantnap Kőszegen. 
A H^dröá szövetség a kőszegi hadirokkant 

és hősi halált haltak nyomorgó hozzátartozói-
nak javára vasárnap városunkban rokkanf.napot 
rendfizott, amely usy anyagilag, mint erkölcsi-
leg ii/(*n jól sikerült és mindvéafitf a leglelke 
sebb hangulatban folyt le, arai nemcsak a ren 
dezőség buzgó szorgalmit, hanem Kőseeg vároa 

i vezetőségének éa társa^ Imának moifértő .támo-
gatását dicséri. 

Az egész város iinncpi dinztöitött. Heggel 
ünnepélyt** fogad tatás volt' az állomásnál, ahol 
Jambrits Lajos polgármester szívből jövő szép 
szavakkal üdvözölte a Szombathelyről éikpzf'tt 
rokkantakat és vendégeket, mire dr. Szily Fe-
renc szombathelyi ügyvezető-elnök válaszolt. 

A Conordia é* s/ombatholyi dalárdák 
énekszámai után h városi zenekar kísérete mel-
lett zárt sorokban bevonultak a volt vásártérre, 
ahol kozáry Gyula tábori tőeaperes szentmisét 
tartott és pródikáeiót mondott. Mise közben a 
katonaság diszlövést adott le és a dalárda énekelt. 

Mise után a közönség a városháza nagy-

Jurisics szózata. 

Rég volt; a török nagv hada 
Miut szélvihar köaelg Keszeg alá. 

— Te rongy kis vár! Dacolni mersz? 
Egy nap sem múlik s kőhalom jelzi 
öntelt dac vesztét, dőre pusztulását! 

S mult a nap: fenn Keszeg ormán 
Leng visran zászló s folt sincs címerén ! 

— Taroljátok erdőit I igy Ibrahim 
A fát az árkok mélységibe: rőzsét tetejére 
S tüzet hol tudtok ; lángok segítsék 
Vitézek rohamát . . . . 

Tiz napig döngetik a fákat 
S tiz napig tüzet okád a gép, az ágyú 
Hiába minden. Tüz nem fog e fán. 
Védszentjük hoz esőt, nedves ott minden, 
ozent Márton im lebeg e vár felett 
S a város népe versenybe hordja a vizet 
A viharhajtott bősz felhőkkel. 
Nincs asszony, gyermek, aki otthon volna, 
Mind ott a vészben, tüzes fergetegben. 
Mind véd, mind küzd, elől hős Jurisics. 
A magyar mellett, német, horvát é« a vend, 

Vitézek mind: egy hit, egy lélek. 
És száz halált hal, ki a falra hág, 
Ezt Jurisics lökte le most a mélybe 

Azt Weörös vitéz küldi másvilágra, 
Sehwankipr se r.st, két kurdit markpl • • . . 
Igy küldenek mind ; marokuyi aép csak, 
De egy földjével; mint bű magyar. 

És mult tiz nap és mult a huszadik, 
A nép tilinkó hangjan még mulat, 
Örömrivalgás zúg, s'fenn zeng az ég. 

A török retten, észbe kap. Hiába minden . . . 

Halál nem éri immár ezt a népet. 
Több léaz ez napról-napra; ugy dagad, 
Mint Gyöngyösben az ár tengerré nőt, 
Itt ezer, sok ezer ajk zúg az Istenéhez, 
Hiába itten minden küzdelem! 

— Hős Miklós, tel Egy lófarkot im viszünk, 
Hadd tűzzük föl és nyomban indulunk ! . • . 

— Hozzátok csak, tüz eszi majd mit hoztok 1 
S tüzes pernye repül, merre láttok, 
A mi tüzünk meggyullad, s világra szól. — 

termébe vonult, ahol báró Wimpfen Iván menyei 
csoportelnök és dr. Szily Ferenc vezetésével 
díszközgyűlés volt. 

Az elnöki megnyitó után Jambrits Lajos 
polgármester sxivhe/szóló beszédben üdvözölte 
a megjelenteket és méltatta a nap jelentőségét. 

Utána Jáno&sy Gábor mélyen átérzett erő-
teljes szavakkal ecsetelte a rokkantak, özve-
gyek és árvák szomorú helyzetét. IJózta Ar iny 
János „Koldus énekéu-nek három első v'ersét 
és a magyer társadalmat összeisrtWa és a ro\-
kantügy haihatós támogatására hívta fel. Ki-
fejtette, hogy a rokkantak nem alamizsnát, ha-
nem az őket méltán me?illő jutalmat érdemel-
nek. A beszéd mély benyomást keltett. 

Ezután dr. Szily Ferenc mondott hál^s 
köszönetet Kőszeg város közönségének ama párt-
fogásért ós szeretetteljes megértésért, amelyben 
a vároa társadalma és vezetősége a tfufröá 
mozgalmát részesítette és ezáltal biztosította a 
mai nap fényes siiu)iót. 

Jambrits Lajos polgármester viszonvála-
szában kijelentette, hogy tettel is igazo'ni akarja 
a város jóindulatát és ezért 5C3.000 koronával 
és egy fél öl tűzifával járul hozzá az ünnepély 
anyagi támogatásához. 

I)r. Szily Ferenc elnök köszönő szavai 
után a díszközgyűlés vég?t ért. 

G y ü l ^ qtíái» sétah vogvej-aeny vált yir4g-
korzóval, konfettivel Bertalan Erzsé! jt ta.iárnő 
rendezésével. 

A délutáni vonattal érkező vendégedet 
zeneszóval ünnepélyesen fogadják. Török Jánoa 
helyi csoportelnök üd /.lő szavai és a szom-
bathelyi összmunka*-d\!ár Ja éneke u.án a vá-
rosi zenekar han^gj .i nW'e.t a Pei ..ovits féle 
vendéglő kert^'yiségébe vonultak, ahol atuíaj-
douképéni népünnepély volt. A zeneker és a 
dalárdák felváltva mulattatták a szépszámú kö-
zönséget. Volt tekeverseny, színielőadás, melyet 
a kőszegi L^génye^yle^ ad óit elő szép sikerrel 
és sok m^s szórakoztató esemény. Kedves jele-
net vol{, amikor Vé^h Franciska a kőszegi hadi-

Cs mint az érc úgy szólal meg vezére: 

— Kicsi kis várban maroknyi £«ak e nép, « 
Még ezer se, és faié nő meg gyermek, 
Ám egy kit, egy szív és elszánt akarat 
Soknyelvű, még is egy Istenhez szóim 
És egy hazát véd hiven vérével. 
Az erős b>t sziklákat zúzott porrá 
És hőssé vált maroknyi nép, kis vár . . . . 
Ezy,ek ha vagytok, millió ellenség 
Mint futó homok iilaa messzeségbe! . . . . 

Augusztus végén nincs már török sátor 
A messze sikon. Visszavonuláskor 
Lángban a lófark, és gúnynak leng feléjük 
Kőszeg szilárd s büszke falain. 

V, ii - . » 

Harangok zúgnak 11-kor délre 
Istent dicsérni jöva mind a nép 

Z' • • — -r a 2 0 0 0 k o r o m 

Sok száz év mult ; uj vész viharként támadt, 
t Ellenség milliói jöttek 

.„— Hegy, erdő, Sopron régi város 
Kőszegi erdő, Léka tornya mind 
Mienk most mind! Ez a parancs! 

Es újból, újból zúg harangszó 
S vele Jurisios érc szava i ae zeng: 
— Egy hit, egy sziv, egy elszánt akarat 
Soknyelvű, egy Istenhez szóla 
Egy hazát véd s e földért 61 
Egyek t}a vagytok, millió ellenség 
Mint futó homok illan mes^spságbe . . . . * ) 

lila Th l r r lng O u z t á v n é , Wfiafcecker l r é a . 

•) Jovius püspök, kőszegi kézirat Rosználr Márton 

leírása alapján Juritics maga betzélt a csodáról Jo»ti 

nak, ki ezt nem hitte el 
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Nraî , 

rokkantuk nevében egy szép (és jó)- tortával 
ajándékozta meg a szombathelyi vezetőséget. 

Az ünnepély rendezésében legnagyobb 
része volt Török János postaaltisztnek. a helyi 
csoport iigybuzgó elnökenek, Domby József fő-
titkárnak és Németh József bajtársnak, akiknek 
fáradságot nem ismerő munkássága eredmé-
nyezte, hogy a kCazegi rokkantnap oly fényesen 

sikerült. 

Ipartestületi közlemények. 

Felhívom mindazon 20. életévüket betol 
tött varrónéket, akik akár mint házivarrónők 
házon kívül, akár odahaza önállóan nőiruha-1 
varrást iparszerüen teljesítenek és szakképzett-
ségüket sem szabályszerű iparigazolvánnyal, 
sem tanoncbizonyitvánnyal vagy munkakönyv-
vel igazolni nim'iudják, hogy az ipartestület-
nél a hivatalos órák alatl i kedd, csütörtök, szom-
bat este 5—8-ig) szakvizsga letétele végett leg-
később e ho vegéig jelentkezzenek. Akik elmu 
lasztják, elesnek azon jogtól, hogy később vizs-
gát tehessenek s ha a nőiruhavarrást ipariga-
zolvány nélkül tovább is íparsztrüen folytatják, 
kontúrkcdafcert felelőségre fognak vonatni. 

Ismételten figyelmeztetem a tanoncokat 
felBzabaditaui kivarö iparosokat, hogy a szaba-
dulásokat legkevesebb egy hó előtt jelentsék be 
az ipartestületnél, mert ennél későbbi időben 
történő bejelentés esetén az illető tanonc fel-
szataditáfcu egy hónappal későbben fog eszkö-
zöltetni. 

Dömö t ö r Gyula ipartestületi elnök. 

H Í R E K . 
Emlékezzünk . . . . 

2t> Augusty Anno 1704. — A mult hónap 
2t>-án volt 220 éve annak, hogy Lehmann Gott-
fried volt bécsújhelyi várkapitány fejét és jobb-
kezes rétzét Kőszegen Károlyi Sándor jelenlé- j 
tébtn, katonai pompával eltemették. Az egy-
házi szertartást Ujvary Gergely akkori apát- j 

plébános végezte. 

Lehmann tíottfried várkapitány szöktette 
meg nagy szabadsághtsiinket Rákóczi Ferencet 
bécsújhelyi tömlöcéből. — Amikor a szökés 
fcnudodou, Lehmannt letartóztatták es csufha 

Iáira ítélték. Lefejeztitése után testét félné 
gjelték és a testrészeket négy külömböző vá 
rosban elrettendö példa gyanánt akasztófára sze 
gezték. A fej és jobbkezes rész Bécsújhelyen 
kerültek akasztófára és ott száradtak csaknem 
három évig. Az 1704. évi határszéli kalandozás 
alkalmával kurucaink tudomást szereztek a do-
logról és 1704 augusztus 17-én egy merész kis 
kuruc csapat a salamonfai táborból elindult, 
hogy a testrészeket áthozza Magyarországba. 

-an a lus csapat rátört Bécsújhely külváro-
sára és a nagy riadalomban leszedte Lehmann 
testrészeit az akasztófáról és szerencsésen elvitte 
a táborba. — A salamonfai tábor parancsnoka 
Káttky György a locsmándi kath. templomban 
ravatalra helyeztette a tetemet és a Sárvárott 
levő Károlyi Sándortól további intézkedést kért, 
aki elrendelte a testrészek Kőszegen katonai 
pompával való eltemettetését. 

(Lásd Mohi Adolf: Lehmann Gottfried. 
Megjelen' a Frankenburg Irodalmi Kör 1922. 
évi „Soproni Almanach- jában.) sz. d. 

Elóleptetes. Szomor Lajos igazgató tanítót 
és Széle6i István tanitót a kultuszminiszter a 
VII. fizetési osztályba léptette elő. 

Visszatért szabadságaról Jaross István pos-
tafőuökünk e hó 10 én és ismét elfoglalta hiva-
talát. Helyettese Élő József postatitkár vissza-
utazott Sopronba. 

Áthelyuzes. Brunner József máv. forg. dij-
nokot Mezőlakról forgalmi szolgálattételre Cell-
dömölk állomásra helyezték át. 

Halalozás. Hétfőn hunyt el rövid szenvedés 
után naláczi és naláczvádi dr. Naláczy István 
az erdélyi Magyar Párt titkára, volt kolozsmegyei 
főszolgabíró és vármegyei tb. főjegyző. Csütör-
tökön helyezték örök nyugalomra a helybeli 
temetőben nagy részvét mellett. Az elhunytban 

fivérét dr. Naláczy 
gyászolja. 

András bozsoki plébános 

Nagybucsu van ma Lékán. Kőszegről és a 
környékbeli falvakból tömegesen rándulnak át 
a bucsujárók a kies fekvésű és vadregényes 
Lékára. 

Letszámredukció a városházán. A napok 
ban érkezett meg a belügyminiszternek a vá-
rosok háztartására vonatkozó rendelete, mely-
ben speciálisan Kőszegre vonatkozólag hoz egy 
igen érdekes elvi határozatot a rendelet. Ki 
mondja ugyanis a rendelet, hogy az egyik ta 
nácsnoki állás megszüntethető és a tanácsnoki 
tennivalókkal más tisztviselő is megbízható. 
Kimondja továbbá a rendelet, hogy a főügyészi 
állás is teljesen megszüntethető. Ez esetben 
azonban az ügyészi tennivalókat tiszteletbeli 
ügyész látja el, akit a főispán nevez ki. A lét-
számapasztást a kiküldött bizottság hajtja végre 
és pedig először a f. évi december havában, 
azután a következő év junius és decemberében. 
Ez a kérdés is megoldást nyert tehát, de a fel-
szaporodott közigazgatási teendők ellátása csak 
ugy lesz biztositható, ha ezen két állást meg-
szüntetik a városnál, hogy legalább egy kezelő 
tisztviselőt kell beállítani. Az ügyet egyébként 
a polgármester annak idején majd a bizottság, 
illetve a közgyűlés elé terjeszti. 

Rendes ószi varmegyei törvényhatósági köz-
gyűlés lesz holnap,. 15-én Szombathelyen a vár-
megyeházán. 

Bozsok község nagyközsegge alakult. Az 
alispán Bozsok nagyközséggé alakulásával az 
uj képviselőtestület megválasztását szeptember 
hó 22-ére tűzte ki. A választás vezetésével a 
főszolgabíró elfoglaltságara való tekintettel Kiss 
Jenő körjegyző bizatott meg. 

Keresztszenteies Nagypösen. A nagypöaei 
kőkeresztet az idő vasfoga alaposan megrongálta. 
Most az egyik áldozatkész gazda, Danka János 
renováltatta és uj kerítéssel vétette körül. A 
közeli napokban szentelik fel a keresztet. 

Mikor Kisfaludy Sándor, a költö, Kőszegen 
jart pénzért. A .Budapesti Hírlap" egyik szá-
mában Darnay Kálmán tárcacikket ír a sümegi 
utcai kaszinózásról a mult s'.ázad első felében, 
mely kaszinózásban részt vett Kisfaludy Sán-
dor, Festetich György gróf, sőt Deák Ferenc is. 
A tárcacikk e jeles fértiak tréfálkozásait örökíti 
meg és különösen Kisfaludy Sándorról jegyez 
tel érdekes adatokat, melyek Kőszeg várossal 
is 6zoros vonatkozásban vannak és igy érde 
mesnek tartjuk őket leközölni. Az alábbi kis 
közlemeny elmondja ugyanis, hogy Kisfaludy 
Sándor szorult anyagi helyzetében Sümegről 
Kőszegre jött kölcsönpénzért Schey-ékhez. A 
cikk ezt irja; Kisfaludy Sándor takarékossága 
ellenére is rossz gazda volt. Sokszor jött pénz-
zavarba. Erről tanúskodnak a muzeuin irattárá-
bau levő kifizetett 200— 500 váltóforintos köl-
csönökröt szóló ,obligutiók", amelyeket legtöbb-
ször a sümegi plébánia, vagy a káptalannál el-
helyezett mise-alapokból vett föl kamatra. Na-
gyobb kölcsöneiről, mint fóljegyzéseiben olvas-
tam, Scheiber Lipót, házi zsidója gondoskodott. 
Egyszer azonbau valami osztagos ügyből kifo-
lyóan Ö000 pengőforintra volt szüksége. Ennyi 
pénzt már Scheiber bácsi se birt fölhajszolni. 
Záros határidőre kellett a pénz, igy kénytelen-
ségében a megszorult költő Scheyhez, Kőszeg 
híres uzsorásához fordult. Befogatta az öreg 
János kocsissal Festetich György hires lovát, 
Helikont és Pegazust ós fölhajtott Kőszegre. 
Schey, ahogy bejárt udvarára a két táncoló, 
félvérü ló, rögtön bizalommal lett gazdája iránt 
is, bevezette Kisfaludyt a boltíves belső szobá-
ba, ahol minden volt, csak kényelmes bútor 
nem, ahová letelepedői lehetett volna. A barok-
faragásu tábernákuluuaos szekrényeken óncime-
res pohárszéken dombordiszitósü arany ezüst 
serlegek porlepte kristály pokálok sorakoztak. 
A szoba sarkaiban pók vert tanyát, az arany-
veretes fringiák, ékkövekkel kirakott, lószerszá-
mok, elefántcsont berakású finom művű nyer 
gek, remekbe készült kelengyék és ékszerszek-
rénykék között. De akkor állt el igazánaköltő 
szívverése, amikor az uzsorás ütött-kopott oku-
láját szemeire rakva, kinyitotta a szoba rejtett 
sarkaban álló nagy láda furfangos závárját. A 
kétrekesztékes vasláda jobbik fele színültig volt 
drágaköves forgókkal, kardkötőkkel, mentecsat 
tokkal. Százával hevertek a filigrán művű arany 
mentegomb<>k között a felhalmozott gyémántos 
melltűk, karperecek, gyöngysorok, nyakékek, 
zománccimeres násfák, a dunántuli nemesi csa-

ládok zálogtárgyai. Ebből a ládából etnolt ki 
az uzsorás négy aranytekercset, az ötödik ezer 
forintot csengő húszasokba olvasta a köliő elé. 
Kisfaludy vagyonos voltának nagy híre volt 
egész Dunántul, igy Schey is beérte a pársoros 
kötelező irássnl, H zálogérték helyett. Hamar 
híre ment Kisfaludy kolcsönének a megyében, 
igy eljutott Deák Ferimc füléhez is, ki maga 
is sokszor volt pénzzavarban, de néki nem kel-
lett uzsorás, ott állt háta mögött nővére, Osz-
terhueberaé, ki kisegített'. Kisfaludyt sokat 
korholták baratai, hogy miért fordult az uzso-
ráshoz, sőt Deák maga is legelső utcai kocsi-
kázás alkalmával tréfálkozott, odnszólt Kisfalu-
dyhoz: .Sándor, ist wahr, dass du in „Scheis-

(Scheyes) bánde" gekommen bist?*. 
• 

Ingatlanforgalom. Gibos Géza és Károly 
megvette Tompeck Károlytól a Kren dűlőben 
lévő 265 négyszögöles szőlőt 10 millió koroná-
ért. — Draskovits Ferenc ós neje Kogler Er-
zsébet vásároltak Fekete Lajosnétól 2 drb. rétet 
az alsó réten 1G37 négyzetöl kiterjedésben 20 
millió koronáért. 

Palyazat. A kőszegi rom kath. hitközség 
a harangozói és a pénzbeszedői állásra alkalmas 
egyéneket keres, jelentkezni lehet az apátplé-
bános urnái, ahol a fizetési feltételek is meg-
tudhatók. 

úrült ember bujkál az Gzkut környékén, 
ki minden ruha nélkül veszélyezteti a közer-
kölcsöt, de meg az életbiztonságot is. Különö-
sen a védtelen asszony népet támadja meg. A 
helyi hatósag megtette az intézkedéseket a köz-
veszélyes ember kézrekeritésére, ki valószínű-
leg a sopronmegyei községek valamelyikéből 
való. A rendőrség ismételten íazziát tartott az 
őzkuti erdőrészben, de nem találta a szerencsét-
len teremtést, kiről most az a hir érkezett, hogy 
Léka környékén elfogtak. 

A patkányok túlságos elszaporodasa ellen 
tesz foganatba intézkedéseket a városi hatóság. 
Ugy értesülünk, hogy mérgezést rendel el a 
város éppen ugy, mint Szombathelyen. 

A köztisztviselői fizetések szétosztását a 
postatakarékpénztár október 1 én átveszi és igy 
szervezetét ehhez mérten ki fogják bővíteni. 

A kőszegi bences-szekhaz szarkája. Takács 
János inas a bencés-rendházból, ahol alkalmazva 
volt, különféle és sok értékes dolgot emelt el 
A lopásokért a szombathelyi törvényszék négy 
hónapi fogházbüntetésre ítélte Takácsot. 

A kőszegi kutyák igazán sajnálatra méltóak, 
már öt év óta kínozzák őket a fogsággal, a 
pórá^onvezetéssel ós főleg a szájkosárral. Leg-
újabban mára két három hónapos kölyökku-
tyákra is ráparancsolják a szájkosarat. Hát mit 
vétettek éppen a kőszegi kr yák, hotry ilyen 
évekre szóló büntetésben réf .'sülnek? Lapunk 
egy másik helyén az áll, ' jgy túlságosan el-
szaporodnak a patkányok. Világos! Ha a kutyá-
nak már kölyökkorában az orrán kell lógni a 
szájkosárnak, hogy tudná a patkányokat meg-
fogni, vagy azt megtanulni, hisz nincs is kedve 
hozzá! Szegény kőszegi kutyák; a jól felsrófolt 
ebadót azonban rendületlenül fizetni kell azért, 
hoty a sürü feljelentésekhez szükséges papír 
ára megtérüljön. Hisz más dolguk most ugy 
sincs a rendőröknek; de legalább vennék észre 
azt is, amikor egy kutyáról lelopják a szájko-
sarat ! Legközelebb meg fogja hozni az Á11 e r 
képes csaladi lap (mely kapható Hónai Frigyes 
hírlapüzletében) azt a kutyarendelet módosítást 
— hogy a kutyák ezentúl a szájkosárral együtt 
jönnek majd a világra — ! 

Egy besurrand tolva] Pál Józsefnó Királv-
uti lakásának előszobájából a, fogason függő 
hosszú szürke kabátját elemelte. Értéke 2,500.000 
korona. A nyomozás: megindították. Jó lesz 
elővigyázatosabbnak lenni az előszobákban levő 
ingóságokra, mert mi sem könnyebb, mint onnan 
valamit elemelni. 

Száj- et körömfájás lépett fel Alsópulya 
községben. A zárlatot az ottani hatóság el-
rendelte. 

3—4 szobás lakast kehesek lelépéssel. Cim 
a kiadóhivatalban. 

A kiüldözött magyarok eddig 2800 keresetet 
nyújtottak be a vegyes döntőbíróságok előtt 
Párizsban és Hágában. A keresetek legnagyobb 
része visszatartott tisztviselői illetmények iráut 
indult. 

2. 



1924. szeptember 14. Kőszeg és Vidéke 3. 

Az ügyészség elkészí tet te a vádiratot a caki 
gyilkosság ügyeben. A vizsgálóbíró szeptember 
elején befejezte a vizsgálatot a cáki hármas-
gyilkosság ügyében és az iratokat áttette az 
ügyészséghez. Fehérpataky László kir. főügyész-
helyettes, a szombathelyi kir. ügyészség veze 
tője msr elkészítette a vádiratot, amelyet az 
ügyészség tegnap délelőtt tett át a törvényszék-
hez. Az ügyészség Strokay Gézát testvéreinek : 
Kálmán, István é6 Jenőnek meggyilkolása miatt 
a Btk. 278. íj ába ütköző háromrondbeli «yil-
kpsság bűntettével, mint tettest, Torda Gyulát 
pedig egyrendbeli gyilkosság bűntettével, mint 
tettest, kétrendbeli gyilkosság bűntettében mint 
bűnsegédet vádolja. Bűnös a vádirat szerint 
ezenkívül mird a kettő gyilkosságra való szö-
vetkezés és gyilkosság kísérletének bűntetté-
ben. Strokay Géza a háromrendbeli gyilkosságot 
akként kuvette el, hogy Cákon 1924. junius hó 
30 ika és julius l e közötti éjjelen: Kálmánt, 
Istvánt és Jer őt előre megfontolt szándékkal 
közvetlen közelből forgópisztollyal fejbelőtte. 
Az ügyészség Torda Gyulát Strokay Kálmán 
meggyilkolásában, mint tettest vádolja, mert 
az előző lövések zajára felülő sértettet vissza 
nyom .a, arcába világított és igy résztvett meg-
ölésében. A másik két fiu megölésében mint 
büusegédet vádolja az ügyészség, amennyiben 
a két gyilkosság elkövetését, a kitervelésben 
való részvétel, a jelenléte és a lámpával való 
világítás álial elCmozditotta és megkönnyítette. 
Mind a kettőt gyilkosságra való szövetkezéssel 
vádolja az ügyészség, mert Strokay Jolán, to-
vábbá Torda Gyula testvéreinek meggyilkolása 
végett forgópisztolyt és patronokat vettek, egy 
forgópisztolyt a puskaművesnél megjavíttattak 
é6 e'hozatiak, valamint Strokay Jolánt a gyil-
kosság helyszínére kiparancsolták. A vádirat 
szerint ugyancsak mind a ketten a gyilkosság 
kísérletének bűntettét, mert Strokay Géza jun. 
12-én és három nappal később is, Strokay Ist-
ván lorába 6ztrichnint és patkánymérget kevert, 
amire az eszmét Torda Gyulától kapta, — Tor-
da Gyula pedig a juniusban tartott pogányi 
mulatságon Strokay István borospoharába pat 
kánymérget öntött és ezt Strokay Géza azzal 
könnyítette meg, hogy a patkánymérget tartal-
mazó üveget a helyszínre vitte. Strokay Gézát 
ezenkivül még megvesztegetéssel is vádolja az 
ügyészség, mert Kósa Gergely csendőrtiszthe-
lyettesnek és Vígh István csendőrnek abból a 
célból, bogy ezek kötelességük megszegésével 
a bűnvádi üldözés kikerülése végett rajta segít-
senek, 500.000 korona jutalmat ígért. E vádak 
tekintetében az ügyészség a szombathelyi kir. 
törvényszéket jelöli meg illetékes biróság gya-
nánt és indítványozza a vádlottak vizsgálati 
fogsagának fenntartását, a ffltárí?y«lásra mint-
egy 30 tanú és dr. Alexy Emil orvosszakértő 
beidézését. A főtárgyalást valószínűleg novem-
ber hó folyamán tartja m e g a szombathelyi tör-
vényszék. 

Joforgalmu füszerkereskedes, két ház és 
két istállóval, nagy gyümölcsössel, több darab 
szántófölddel, azonnal beköltözhető bárom szo-
bás lakással, Dél-Burgenland egyik nagyköz-
ségében (vasúti állomás) megfelelő áron azonnal 
eladó. Ajánlatok „Füszerkeresk.'dő" jeligére a 
kiadóhivatalba küldendők. 

Győrben levő 2 szoba, fürdőszobás laká-

somat elcserélném kőszegi 3—4 szobás lakással. 
Cim a kiadóhivatalban. 

Saját gyártmányú gyapjú jumper 3 8 . 0 0 0 K, 
pastell zokni 6500 K, musslin harisnya 8000 K, 
selyem nyakkendő 15 000 K. FILIPP kötöttáru-
gyára Szombathely. Széli Kálmán utca 6. 

Anyakönyvi kivonat az elmúlt hétről. S z ü -

l e t é s e k : Koczor Gusztáv—Hauser Irén: Má-
ria ág. ev. Szovják Ödön— Ivánies Aranka: 
Endre r.k. — H á z a s s á g : Kovalszki Gergely 
—Herka Antónia, Kappel Mihály-Stipkovits 
Cecilia. — H a l á l o z á s : özv. Kopfer Jánosné 
82 éves, aggkor. 

Az uj főrendiház (felső kamara) törvény-
tervezete végre elkészült s a nemzetgyűlés uj 
ülésszakának első napjaiban tárgyalás alá is 
kerül. A törvényjavaslat a nemzetgyűlés helyett 
a régi országeyülést állítja vissza. A régi kép-
viselőház helyett az alsó kamarát, a régi főren-
diház helyett a felső kamarát szervezi. A mai 
nemzetgyűlést azonban a törvényjavaslat elfo-
gadása után sem oszlatják fel, hanem öt évvel 
meghosszabbítják a mostani nemzetgyűlési kép-
viselők mandátumát. A mai nemzetgyűlés tehát 
— további öt évig — mint o magyar ország-
gyűlés alsó kamarája folytatja munkáját. A felső 
kamarai választásokat a törvényjavaslat elfo-
gadása után azonnal kiírják. Az uj főrendeket 
megyénként választják és pedig ugy, hogy az 
egyes megyék képviselőválasztó kerületeiből 
annyi uj kerületet alakítanak, amennyi főrendet 
az egyes megyék a tervezet szerint választ-

| hatnak. 
Amerikai tőke érdeklődik Magyarországiránt . 

! Az országos gazdasági szMnálásával kapcsolat-
' ban örveudetcs tünetei mutatkoznak a külföldi 
tőkének Magyarország iránt való fokozott ér-
deklődését illetően. Különösen figyelemreméltó 
az a sokatigérő vonatkozás, melybe agrárköre-
ink Tilde Smith amerikai pénzemberrel jutottak, 
aki Magyarországon való tartózkodásának első 
idején nagyszabású állatbevásárlásokat eszkö-
zölt és tevekenysége révén hamarosan mégis 
merkedett Magyarország mezőgazdasági vi-
szonyaival is. Azzal a meggyőződéssel indult 
vissza Amerikába, hogy a magyar agráréletnek 
az amerikai tőkével való együtműködésével rö-
videsen és mindkét félre nézve rentábilisán meg 
lehetne oldani az összes függőben levő magyar 
agrárproblémákat. Amerikából visszajövet ismét 
folytatta tárgyalásait agrárköreinkkei és elsősor-
ban érintkezésbelépett Benárd Istvánnal, a gaz-
daszövetség igazgatójával, akivel a mezőgazda 
sági hitel egységes és országos jellegű akciójá 
nak részleteit kidolgozta. Eszerint a tárgyalá-
sokat csaknem befejezettnek lehet tekinteni és 
remélhető, hogy az amerikai tőke rövid időn 
belül szoros üzleti kapcsolatba fog jönni a ma-

I gyar közigazgatással. 
Hat es fé lmi l l iárd koronaba kerül t a déli 

ha tár „ki igazi tasa". A déli határon működő 
határmegállapitó bizottság befejezte munkáját. 
Magyar részről 1(1 mérnök vett részt a 976 
kilométeres „határvonal" felmérésében és össze-
sen 52 ezer térképlapot készítettek. Az egész 
határmegállapitás 384.600 aranykoronájába ke-
rült az államnak, ami papirkoronára átszámítva 
körülbelül 6 és félmilliárd koronának felel meg. 

Az irgalmas rend generál isát a lengyel ha-
tár mentén ei$y erdőben rablók támadták meg, 
elvették a pénzét de egyébként nem bántották. 

Rend a fejőstehenek körül. Ujabb időben 
különösen általánossá kezd lenni az a rossz 
szokás, hogy a gazdák és marhakereskedők, 
mielőtt vásárra viszik teheneiket, néhány napig 
egyáltalán nem fejik, hogy az ilyenformán mes-
terségesen felduzzasztott tőgyü tehenek jó tejelő-
képességét bizonyíthassák a vevők előtt. Köz-
gazdasági, állatkereskedelmi ós állatvédelmi 
szempontból egyaránt nagyon káros a tehenek 
tőgyének mesterséges felduzzasztása és ép ezért 
azt a földmivelésügyi miniszter el is tiltotta. 
Vasmegye állategészségügyi felügyelője pedig 
most megkereste az illetékes hatóságokat, bogy 
a földmüvelésügyi miniszter eme rendeletének 
a legnagyobb eréllyel szerezzenek érvényt. Ezen 
tul tehát egyszerűen nem engedik be a vásá-
rokra a felduzzasztott tőgyü teheneket, amíg 
azokat teljesen le nem fejik. Az ilyen tehenek 
tulajdonosúi ellen pedig minden esetben kihá-
gási eljárást indítanak. 

Erdelyben leégett egy magyar község Zen-
telak erdélyi színmagyar községet tüz hamva3z 
totta el. — A romániai Magyar Párt az összes 
utódállamokra kiterjedő gyűjtési akciót szerve 
zett a hajjnktalan lakosság felsegélyezésére. 

A magyar középosztály szervezkedese. A 
Nemzetközi Középosztály Kongresszus legutóbbi 
ülésének magyar résztvevői Genfből visszaér-
kezve megkezdik a magyar középosztály orszá-
gos szervezését. A létrehozandó szervezet, amely-
nek törzse a fővárosban már megalakult, az or-
szágos szervezettel biró erkölcsi testületnek köz-
reműködésével fog megalakulni, a célja és ren-
deltetése az lesz, hogy a magyar középosztály 
speciális problémáit megold ja egyrészt, másrészt 
hogy a középosztályt belekapcsolja a nemzet-
közi szervezet révén a kulturállamok kulturális 
és gazdasági életébe. A magyarországi szerve-
zet még az ősz folyamán magyarországi orszá-
gos középosztály kongresszust fog rendezni. 

Kimutatás az erdelyi es bánsági saj tóról . 
A statisztika szerint Erdélyben és a Bánságban 
17 magyar, 7 német, 2 román napilap, 62 ma-
gyar, 15 német ós 32 román hetilap, 24 magyar, 
9 német és 20 román hav i f >lyóirat jelent meg. 
E statisztikával azt akarják kimutatni, hogy 
túlságosan sok magyar lap jelenik meg régi és 
nagy magyar kulturával biró Erdélyben. 

Magyar győzelem Genfben. A Népszövetség 
közgyűlésének alkotmány- és jogi kérdésekkel 
foglalkozó első főbizottsága a legfontosabb al-
bizottsaga, mely Herriot és MacDonald javas-
latait, vagyis az egyezségokmány és a bírósági 
rendelkezések magyarázatának, illetve megvál-
toztatásának kérdését tárgyalja, beválasztotta 
Apponyi Albert grófot. 

Három f ivér t pappá, három leanytestver t 
apácává szenteltek ugyanegy napon. Carcassone-
ban rendkívül érdekes és mindenesetre nagyon 
ritka egyházi esemény történt vasárnap. Albi 
püspöke ezen a napon szentelte pappá PallÍ3se 
lovassági ezredes három fiát, azonkívül három 
testvérét apácává. A megható ünnepségen a 
város egész katolikus lakossága résztvett. 

Négyszázmillió véka gabonával kevesebb 
teimett az északi földgömbön, mint az elmúlt 
évben. Az aratás csupán az Egyesült Államok-
ban, Bulgái iában, Jugoszláviában és Marokkó-
ban volt jobb a tavalyinál. 

Egy volt román ál lamti tkar a nemzetek kis-
sebbsegeröl. Maniolescu Mihály volt államtitkár 
érdekes előadást tartott u „gazdasági nacional-
ismus"-ról. Kifejtette, hogy kétféle nacionaliz-
mus van : egy komoly és egy demagóg. Az eÍ6Ő 

' nem tesz külmbséget uralkodó nemzet és kis-
I sebbség között, hanem egyformán megbecsül 
minden embert, aki munkájával hozzájárul a 

| termelés fokozásához és uj termelő telepek a la-
pításához A demagógok, népbolonditók a ki-
sebbségeket straini knek, idegeneknek nevezik, 

| hogy eztn a téren elnyomhassák őket. 

Ludendorff vádol . . . A nemzeti szocialisták 
gyűlésén Ludendorff tábornok beszédet mon-
dott, melyben kijelentette, hogy a világháború 
elkerülhető lett volna, vagy legalább is 6 hét 
alatt a németek győzelmével végződött volna, 
ha a birodalmi gyűlés megszavazta volna an-
nak a három hadtestnek költségeit, melyet Ő 
követelt. 

A wat ter loo i csata, Lengyel Menyhért uj 
darabja elkészült, melynek csak két szereplője 
van, Angelo képekben hozza a Színházi Élet. 
Mozi- és sportrovat, kotta és darabmelléklet. 
Kapható Hónai Frigyes ujságüzletében. 

KŐSZEGI BlJTOR-és FAIPAR r.-t. 
KŐSZEG , KIRÁLY-UT 48. s z ám . 

Állandó raktár saját készitesü komplett háló, ebédlő, 
uriszoba és konyhabútorokból. — Kerti székek és 
asztalok, szőnyegszövószekek, mehkaptárok, mosó-
gepek én teknők, egyébb háztartási cikkek a leg-
jutanyosabb árakon. — Megrendelések az épü'et-
berendezési es butorszakmában a lehető leg-
gyorsabban elsőrendű kivitelben készíttetnek. — 

Megtek in the tő v á s á r l á s i kényszer né lkü l 
reggel 8 ó r á t ó l esti 7 ó r á i g . 

STERN JOZSEFM. 
Női és férfi ruhaszövetek, 

B U D A P E S T 

Kalvin-tér 1 szám 
ALAPÍTTATOTT 18G0 BAN. 

Kizárólag első-

rendű minőség-

ben, a legelőnyö-

sebb árakon. — 

Női-, férfi- és gyermekfehérnemüek. Vászon- és mosóáruk. 
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Intézeti matracok 

készen kaphatók 
P r J I a l z M i l z C S k á r p i t o s es d i s z i t ő 
1 U l i a t v í Y i l t V o a Köszea.belváros ra Mulató mellem 

Készít: angol uriszoba, Bergéres-garni-
turákat, bőrből vagy gobelinszövetböl. O L C S Ó Á R A K ! 

Kőszeg, belváros (a Mulató mellett) 
Elvállal minden a szakmájába vágó mun-
kák javítását házon kívül és vidéken is. 

Budapesti valuta-árfolyamok: 
Budapes t 0.0069 00 

I a r a nyko r on a 17.000 p a p í r k o r on a . 

Font Sterling 342.000 K, Dollár 76860 k 
Schw. frank 14460 „ 
Ura 8380 „ 
Dinár 1013 „ 
100 osztrák K 109 04 

H i v a t a l o s g a b o n a a r a k : dunántúli buta 
415 000 — K. K.)zs 355.0G0 K. Takarmányárp» 
880.000 K. S rárpa — — K. Zab 360.000 K. 
Ku iorica 330.000 K. Korpa 230 000 K. 

Fra icia frank 4140 „ 
Sokol 2295 — 
Lei 380.— 
l(X> Márka — 

Az ország legnagyobb faiskolája 

UMQHVÁRY LRSZLÓFÉLe 

faiskola, szőlő és borgazdasági rt. 

C Z E Q L É D 
Árjegyzéket kívánatra 

ingyen es bérmentve 

küld. „Műkedvelő és 

Haszonkertészet- c il-

lusztrált szakmunkánk 

50 eter K.-ért megrendelhető. 

KERTMŰVÉSZETI ÉS TELEPÍTŐ IRODA: 
R í í r s . X J P t ^ C ^ T IV. , FERENC IEK T E R E 3. 
C S v J ü n r L J I f é lem. 14. Te l . J. 152-07 

Faiskolai lerakatok: 

B U D A P E S T . I. , V i l l ány l-u t 16. W e i n t e g l S á n d o r 

VII.," Erzsébe t k i r á lyné-u t 39 sz. Tost Ferenc . 

— Mitől olyan zamatos a kávéja, Édesem ? 

— Egyszerű, csak UHU-kávéval van f ő z v e . 

Szántó-árverés. 
Szeptember 21-én d. u. 4 órakor 

özv. Schedl Ferencné tulajdonát kepező 

1100 n-ö l szántóföld a kőszegtalvi 
hatarban önkéntes magánárverésen a 
Wurst-féle vendéglőben el fog adatni. 

Faeladás. 

J9M 

A velemi erdőn 
e hó 18-áig nagyobb 
mennyiségű t ű z i f a 
kerül eladásra. 

Weissenbeck József, Velem. 

Megérkeztek 
a „S E N A T O R* sweizi szivarkahüvely 

es papir-különlegességek. 

E M e k t r o B i o s k o p 

^ a „Mulató44 nagytermében 
itlo pánién a k«>r|ItHtU«>cImmi 

Műsor Vasárnap. szeptember 14-én: 
p |fpli Ipnkéftr E z e r é v e s

 mese, mely mindig friss 
LjlGII I6|M6K marad akár csak a tavasz, 6 felv. 

Kajetán, ne szaladj a nők után 
Kitűnő vígjáték 3 felv., a főszerepen BIMBULA 

BÚTORT: (MAJLÁTH AND«Aí»NÉ) 
szekren>eket, asztalokat, székekef, 

ágyakat konyhaberendezeseket, háló-

szoba- es ebédlőbcrendezeseket, min-

denemü bútorokat a legolcsóbb áron. 

RUHANEMÚEKET: 
férfiöltönyöket, alsóruhákat, férfi- és 

női fehérnemueket, szoknyákat blúzo-

kat, női kabátokat, cipőket, kalapokat, 

szőnyegeket, ágynemüeket és paplanokat. 

Mindrnnemfl konyhai- ís díszedényeket, álvAoyok.t vessek 

Nyomatott Hónai Frigyes könyvnyomdájában Keszegen. 

4 

OO 

co 

Egy csöpp alkoholért börtön Virginia állam-
ban minden eddiginél szigorúbb állami prohi-
biciós törvényt léptettek, éietbe. Az uj törvényt • 
Leyman t jrvrnynek bivják ós rendelkezése sze-1 
rint senki ?ern tartbit otthonában egyetlen csöpp 
olyan alkoholt .«em, amihez nem törvényes u'.on 
jutott. A törvény eilen vótökei bórlönnel vagy; 
suljos pénzbirsággal büntetik. 

Hárommill iárd koronát vesztei t el kártyán. 
Egyetlen éjsz ik.t hárommilliárd o-ztrák koronát 
vesztett Witt.'erisíi'iu b »csi dusgazd .g gyáros 
fia bak karán, d* akkor mar nem tudott fizetni 
és fiihoz fáh »z k-ipkodot' Két klubtárst, aki 
nézte a játékot, kisegítette a bajból azzal, hogy 
egy tőkepénzesnek ajánlotta Wittgensteint s az 
ő szóbeli jótállásukra meg is kapta az egész 
összeget, hogy a becsületbeli ;'.dóssáj?ot l'4 óra 
leforgása aUtt kiíi:ethe>SL*. Mikor aztán elkö-
vetkezőit a visszafizetés id'ja, Wittgcnstein 
uzsura miatt feljelentene a p'mzköleaöjzőt, aki 
uavonta tiz százalékot számított neki. A két 
klublárs, noha csak tel< fooon vállalt kezességet 
Wittgensteinért, haladéktalanul fi vetett s most 
ők fogj ik vi*zaperelni a pénzű*?1. 

Talaltatolt: 1 drb v^ső, egy kalnp, kulcs 
és női pénzt rszény. Igazolt tulajdonos átveheti 
az államrendőrségen. 

Havi 2500 fontba k*r i i l Vilmos volt nemet 
császár haztartasa A porosz penzunyminiszler 
jelentéit tett arról u javaslatról, umHv s> Hohen-
zollcrn csalad anyain ügyeinek végleges rende-
zésire vonatkozik A jelentésben a miuis&ter 
megállapítja, hogy a császárnak 1920. májusáig 
1,600.000 fontot fizett'k ki. Ez év ketd-te óta 
ppdiK havi 12500 t n.tot fi"ttek n llcbenzoller 
nieybi?' ttjái ak a c-al d el tar ii'u»ára. 

(jyürnölcsös-árverés. 
Szeptember 14 én d. u. 3 órakor ir .in-

ban a Fazekas Mária tulajdonát képe • 1621 
nótfv 7. tfóles szahóhegyi gyümölcsösét árveré 
sen r' jjroru adni. Dr. Kopfstein ü«y>*éd 

Szántó-árverés. 
Szeptember hó 21-én, d. e. II órakor 
euv 871 • o! kiterjedésű szántót a N a g / t a m a s 
dűlőben 1(4746—4747)/b. hrsz.| önkéntes a r v e -
resen eladok. A feltételek n'uara m.'gtudhitók. 

Dr. Szovják, ügyvéd. 
Ház- és szántó-árverés. 
Ludadon szept. 14-én d. u. 4 órakor 
a helyszínén a 16', sz. házat, pajtát 
és kertet a k ö z s é g i j o g o k k a l együtt, to-
v á b b á 2 darab szántót ( 7 9 ' , • és 2 6 2 ' / , 
. j - ó l ) v a l a m i n t e g y a seregélyházai ha-
tárban f e k v ő 2 1 7 1 / , • - ö l k i t e r j e d é s ű szántó t 
önkéntes árverésen e l adok . A fe l tételek 
n á l a m m e g t u d h a t ó k . Dr. Szovják Hugó 

ü g y ved K Ó S Z K G . 

Eladó házak; 
Gyönjyös-ü.15 alatt: 

pince és mellékhelyiségek. 

6yÖngy6S-U. 13 alatt: iel^nle^ raktár, de köny-
9 nyen átalakítható 2 szobás 

lakóházzá. Együtt vaavkü-
| lön eladók. A vevő azonnal beköltözhet. Eladó 
í pny nngy 60 mázsa teherkép^sséffii vasgerendás 
stráfszekér is. Dr. Kopfstein, ügyvéd. 

Magánárverés. 
Kőszegen a Dorner-féle vendéglő átellené-

ben levő 891 /a/2/a/14. hrsz. 203 négyszög-

ölnyi gyüiuolcsöskert az idei gyümölcster-

méssel együtt f. évi szeptember 21-en d.u 

2 órakor Varkor 44 szam alatt esetleg a 

helyszínen a legtöbbet igerőnek eladatik. 

Sertésól azonnal eladó 
Hegyalja-utca 3 b. szám alatt. 

NPORT 
A Kőszegi SE anyagi válsága. 

Varosunknak egyetlen oly egylete van, mely az 
ifjúságnak módot nvujt a sportolásra, de sajnos közön-
ségünk <>ly mostohán és idegenszerűn viseltetik iránta, 
hogy ha ez az ellenszenv meg nem szűnik, kenytelen lesz | 
rövideden beszüntetni működését, mert nem bírja viselni 
a súlyos anyagi terhet Más kisebb varosokban, mint pl. 
Körmendi Vasvár, Cel ldömölk stb. virágzó sportélet folyik, 
mert ott a közönség lelkesedik sportegyesületeiert és 
anyagilag támogatja őket. Miért nem teheti ezt a kőszegi 
közönség is, hisz utóvégre saját fiainak tesz hasznos 
szolgálatot avval, hogv ha nem is többet, de legalabb ; 
a rendes évi tagdijat 1 aranykoronat lefizeti, mely cse- j 
kely kis összeg lefizetése nein tenne tönkre senkit sem. 
A Kőszegi Sportegyletnek meg nem is olyan régen 300 
rendes tagja volt, mely tagletszam a tagdijak beszedé-
sekor, mert hat szerintük 1 aranykorona lefi/.etese oly 
horribilis összeg, hogv inkább kilépnek az egyletből, mint 
azt kifizetnek. leredukálódott alig 10<> tagra. Ezze l i 
aztán beállott az anyagi krízis kezdete. Footballistáink i 
a tavaszi szezont becsületesei! ve«Mgjat. zották és váró- J 
sunknak dicsőséget és megbecsulest szereztek s most, i 
mikor igazán szükség lenne a tainogatásra, hogy az I. 
osztálvu bajnokságban is némi sikert erhetnének el, for-, 
dul el tőlük a közönség. Ha Kőszegnek, e hatarszeli kul-| 
turvárosnak nem lenne sportegylete, ez bizony egy kissé 
különösen hangzana! A város maga is nyújthatna módot 
arra, hogy a bekövetkező esetleges megsz1 lesnek még 
időben eíeje vétessék A vezetők és egyes sportrajongók 
eddig az anyagi áldozatot sem sajnálták a t egylettől, de 
segitség nélkül ők sem biriák tovább fenntartani az egy-
letet. Legyünk tehát azon, hogy e segitség ne késsen 
soká és e nyugati határvárosban is eleven és virágzó 
sportelet folyjon. 

Az elmúlt hét mérkőzései. 
Mult vasárnap Székesfehérváron játszott a KSE 

bajnoki mérkőzést az ottani S z D V £ ellen. Fáradtan az 
éjjeli utazástól játszották le a mérkőzést, melyet a szé-
kesfehérvári csapat nyert meg 8 0 arányban. A mérkő-, 
zéseu Spindlbauer és Schwarz játéka emelkedett ki. — , 
Hogy az utazással |Aró nagy kiadásokat nemileg enyhít- i 
sék, hétfőn Veszpremben játszottak barátságos mérkő-
z«*t a M O V E Sportegylettel, mit a fonban a ket éjjelt 
nem pihent csapat tartalékkal felállva es Spindlbauer 
kapus seb*sul««e miatt t>:0 arányban elvesztettek. 

Itthon a KSE II. játszott revansmérkőzést a Szigeti 
Sfc-vel, melyet a KSE II 8 : 2 aranyban megnyert 

A KSE Szombathelyen. 
Ma Szombathelyen játszik bajnoki mérkőzést a 

Kőszegi SE az SzSE-vel. Reméljük, bogy sikeresebben 
fog szerepelni es lelkesedessel fog küzdeni nagynevű 
ellenfelevel szemben Ideje lenne már egy jó eredményt 
it kicsikarni az ellenteltől. 
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