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óF I ZETÉS I ÁR egynegyed évre : 

Helyben há zhoz szá l l í tva 16000 korona , 

V idékre pós t án 22000 ko rona . 

Kü l f ö ld re egy évre 3 do l l á r (50 szoko l ) . 

Megjelenik minden vasárnap 
Felelős szerkesz tő és k i a d ó : Róna i Fr igyes . 

Szerkesztősét? és kiadóhivatal: Kőszeg, Várkör 39. sz. 
T<-lefon-«Kttni 2JI. 

nyilttér sora 3000 karom. 

HirdattMfc milimétersoroaktet 500 R. 

iiárahotnak. 

Mit akarnak ve lünk? 
Lapjainkban egy idő óta mind gyakrabban 

bukkannak fel olyan hirek, amelyek egy esetleges 
Duna konföderáció tervét pendítik meg. A hír-
adások természetesen külföldről származnak, ahol 
az antant bölcsei irtózatos fejtörésben vannak 
afelől, hogy miként is javítsák meg azt a hely-
zetet, amelyet a különböző békékben fektettek le, 
de amely számukra is kínossá kezd válni. Mind 
jobban kitűnik, hogy a túlságosan megnövesztett 
kisantant államok épen nagy étvágyuknál fogva 
olyan nemzetiségi bajokban szenvednek, amelyek 
lehetetlenné teszik az egészséges fejlődést. Az 
igazságtalanság egy ideig fenntartható az erőszak 
eszközeivel, de a természetes fejlődés ereje lassan-
ként napvilágra hozza mindazokat a bajokat, 
amelyeket a békecikkelyek megszövegezésénél oly 
rövidlátóan nem vettek figyelembe. 

Franciaország, amely a kontinens felett hall-
gatólagosan supremáciát nyert Anglia beleegye-
zésével, egész külpolitikáját az olyannyira rette-
gett német veszedelem parirozására épiti fel. 
Minden politikai sakkhuzásának ez az alapja s 
igy magyarázható az is, hogy egy esetleges dunai 
konföderáció megvalósulása epen a franciák ré-
széről találkozna a legnagyobb rokonszenvvel. 
Kegyetlenül megnyirbáltak bennünket es kegyet-
lenül megnyirbálták volt monarchikus szövetsé-
gesünket, Ausztriát is. De Ausztria, mikor meg-
szűnt az a központi mag lenni, amely köré az 
ügyes osztrák családi politika és a történelmi fej-
lődés a monarchia államait csoportosította, ön-
kénytelenül is rájött arra, hogy ő lakosságát te-
kintve a germánsághoz tartozik. Franciaország 
óriási rettegesben van attól, hogy Ausztriának 
esetlegesen Németországhoz való csatlakozása a 
világháború szörnyű mérkőzésében oly nehezen 
legyűrt német birodalmat nagyobbá és hatalmas-
sabbá teszi, minden békeszerződés ellenére is, 
mint valaha volt. Ezért természetes irány a francia 
külpolitikának a kisantant államainak dédelgetése 
s az a kénytelen-kelletlen jóakarat, amelyet az 
osztrák probléma iránt mímel. Ha azonban a dunai 
konföderáció terve felmerült, lehetetlen Magyar-
országot figyelembe nem venni, már csak föld-
rajzi helyzeténél fogva is. Középeurópában ter-
mészetes gócpontot képezünk, amely nem kap-
csolható ki akkor, ha a kelet-nyugati kereske-
delmet tekintjük. A franciák terve tehát az, hogy 
gazdasági szövetségbe tömörítik mindazokat a 
középeurópai államokat, amelyek részben a volt 
monarchia államaiból alakultak, részben megnö-
vekedtek a békeszerződések rendelkezései folytán. 
Egy ügyesen összehozott szövetség jóidőre le-
venné Franciaország vállairól az Ausztriával való 
törődés gondját s ami nem kevésbé megvetendő 
eredmény, Magyarországot annyira hátrányos hely-
zetbe juttatná, hogy még annyit sem kellene vele 
törődnie, mint eddig tette. 

Világos, hogy magyar szempontból minden-
féle konföderációs gondolat ellen tiltakoznunk 
kell. A konföderációba való beleegyezés hallga-
tólagos lemondás lenne ősi jogainkról, amelyek-
nek érvényességét a békésiéi*,ődések nem szün-
tethették meg, mert az erőszak sohasem foszt-
hatja meg a legyőzött országot azon igények 
hangoztatásától, amiket a történelmi fejlődés s 
egész múltbeli léte biztosítanak számára. Nem 
vagyunk olyan naivak, hogy előnyt várjunk egy 
olyan konföderációs tervtől, amelynek nyilván-
valóan csak az a célja, hogy a békét diktáló álla-
mok bajaira orvoslást hozzon s elűzze tőlük 
azokat az ördögöket, amiket saját mohóságuk 
szabadított a fejükre. Magyarország a győzők 
igazságtalanságai folytán nagy bajokkal küzd és 
szörnyű megpróbáltatásokon megy át. De legye-

Hajdan dicső Kőszeg szab. kir, város!*) 
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vező elintézése. Nem tudom kinek u mulasztása, 
'azért nem is rekrim'oHok. 

Különben az akkor beadott anraorandum-
ban fogalt kívánságok sehogysem kárpótolhat-
ják városunkat azon vesztességekért, melyeket 
fogyasztóterületén^k elvesztésével érte. 

Midőn városunk a magyar alkotmány visz-
szaállta u'án önhibáján kívül elvesztette a ke-
rületi táblát, a kormány a vesztességért kir. 
torvényszékkel kívánta kártalanítani. Leérkezett 
a kormánynak erre vonatkozó leirata a város-
hoz. A kormány akkor érezte az eikölcsi fele-
lősségit, hogy városunkat súlyos vesztes* igéért 
kárpótolni kell. Városunk most önhibáján kí-
vül uiounan ruég súlyosibb. Inh jt mondini ka-
tasztrofális helyzetbe sndródjtt Existenciija 
forog kockán. Kétszeres er^plcsi felelősséget 
kell ho^ry érezzen a kornány, hojjv e h i l i l jk ló 
városon segítsen, mert máshová segítségért neu 
is fordulhit. 

Hillani. hogy Sopronban hasonló a hely-
zet. A múltban városunk mindig e jy uto.í h u-
ladt Sopronnal. Nem volt köztük érdjk ellen-
tét. Most is közös érdek vezetheti ós köxö4 cse-
lekvésre indíthatja e két régi kul.urv^.rost. Kö-
zös f ellépésüknek nagyobb nyomatéka v< Ina a 
kormánynál. A napi si jtó nem tagaddá rieg 
közreműködését. * 

Tudom, hogy a két városnak együttes 
akciója s»nn vezetne azonnal sikerre. Mindig 
előfordulhatnak bizonyos nehézségek. Tuiok 
erre vonatkozólag is esetet. 

Wekerle volt miniszterelnök a ntgv had-
gyakorlatok után az előtte hódo'5 küldöttség-
nek kijelentette, hogy a jobbsorsra érde'óns 
várost a királyi látogatási kiadisa'írt kárpótolni 
fogja. Szavának helyt állt. 1894. t v «:zán tjfeg-
jelent M.iuthner a jóhirü poszM^yá^os "^y-itt 
felállítandó gyárra nézve a várossal tárgyalni. 

A város tárgyalt és megegyezett a s" Sb-
vencióra vonatkozóiig Muithner. í ! . M L- örvend -
tünk a ragy gyár alapításának". D J Wekerle 
hirtelen még az évben megbukott. Bukásinak 
következménye volt pzután, hogy a nagy posz-
tógyár — Rózsahegyen épült. 

Semmi kudarc minket el ne csüggesszen. 
Arait saját erőnkből létesíthetünk, azt léte-
sítsük. — Mit? azt határozzák el azok, kik 
vezetik és irányítják városunk sorsat. 

I^en örvendetes jelenség, hogy egyesek, 
számolva a megélhetés itteni nehézségervei, 
máris uj kereseti forrásokat ryitott^k. D o.l-s-
tes Jesztl Antalnak vállalkozása, ki s;r*'$sdíz-
luldát állított fel. Megalakult szolid alan m 
uj társulat is „Fatermelés" név alatt. Nagyobb 
szerűnek ós a közre is kiható vál lalkozásnál 
Ígérkezik, ha valóra válik mégegy gyümülcs-
fatermelő telepnek alapítása, melynek eleve j6 
reklámja a már létezett Wölfel-féle gyümö l *-
fa iskolának és gyümölcsünknek kitűnő hírneve. 

Általánosabb és e város forgalmi viszo-
nyainak és jólétének emelésére azonban az r U i 
l épé3 akkor történt, midőn a város vezeiős.Ve 
a többször kezdeményezett ós elaludt nyara-
lási akciót ismét megindította. De ez akciónak 
további irányítása ós fejlesztése a társadalom 
fiatal ós lelkes tagjaiból alakított bizoi'.s ^fé-
lére volna hárítandó, mely ez akciót tervsze-
rűen szervezze. A városnak e kérdésban nem 
lehet más feladata, mint e bizottságot anyagi-
lag és erkölcsileg támogatni. 

Nem akarok vezető férfiainknak dolgába be-
avatkozói. Legyen azoké a dicsőség, de azoké 
lesz a gáncs is. 

Egyet szeretnék csak látni — folyton cse-
lekedni. a. j . 

•) Anyaghalmaz miatt eddig nem volt közölhető. 

Nemrég a régi marhavásártérpn haladtam. 
Szemembe ötlött egy-ké' évvel azelőtt az oly 
nafcy garral felkarolt sporttelepnek pusztuló ké-
pe. Gondolkodtam. íme ! Felhevültünk az a;-
kor elhangzott jelszón: erős és egészséges fii 
tal nemzedéket nevelni, de a hév, mely ily test-
edző telepnek létesítésére sarkalt, es ikham ir 
elreppent. Ismét erőt vett rajtuak a regi kö-
zöny, a nemtörődömség. 

E telep mellett feltűnt Rgy puszta térség, 
melyen nemrég még a katonai lovaglóiskola 
düledezett. Szinte elmélkedtem. íme! Más vá-
rosokban a kormány uj épületeket emd, ná-
lunk ü kész épületeket pusztulásnak eng<*di, 
sőt le is bontatja- Pedig, mikor a lakáshivatalt 
vezettem, előterjesztettem: amennyiben a kor-
mány a lovaglöiskolát nem kívánja valami 
célr felhasználni, alakittassa át az itt elhelye-
zett alkalmazottai számára lakásokul. Válaszra 
sem érdemesítettek. 

A felet*, hogy iparosaink és kereskedőink 
közül többen itt már nem találják meg számí-
tásaikat, hanem megélhetésük szempontjából 
Burgenlandban fióküzletet nyitottak, mások pe-
dig egyéb kőszegi lakósokkal másutt kívánnak 
boldogulni, ha el tudnák adni itteni házaikat, 
már nem gondolkodom, hanem aggodalmas-
kodom a hajdan die fi Kőszeg szab. kir. város, 
a nekem mindi - d n r a szülővárosom jövőjéért. 

PolgártáisiinKat, Kik fáradtak, dolgoztak, 
alkottak, elfogj.* mar a csüggedés, a jövőbei 
vetett kétség. Most is szorgalmaskodnának, 
munkálkodnál HK, de alig van keresetük, mun-
kájuk. Panaszuknál egyebei nem hallani. Kér-

,dezek egy ip.rost, kérdezek egy kereskedőt, 
egyforma panaszos feleletet kapok. Már a ter-
melő g^zda is elégedetlenkedik. Tetejébe rniud-
egyiket elnyonija a nagy adó. 

Egy krízist élünk át, melynek jelenségeit 
mindenütt látjuk, de hatását a trianoni béke 
folytán mi kezdjük kínosan érezni. Míg az ál 
talános javulás be nem következik, sajnos 1 mi 
sem várhatjuk sorsunknak jobbrafordultát. Míg 
azonban az be nem következik, nem nézhetjük 
ölhetett kezekkel az eseményeknek további fo-
lyását. Valamit tennünk kell, ha nem akarjuk, 
hogy fejünk felett a hullámok összecsapjanak. 

De mit? 

Egyszer olvastam e lap hasábjain, hogy a 
város peage vonalat kért Locsmánd vidéke felé 
és a határforgalomra nézve bizonyos könnyíté-
seket, valamint egyéb inkább adminisztratív 
dolgokat. Tulszerény kívánságok. Nem tudom, 
a város által beadott memorandumot oda fenn 
kedvezően elintézték e? A soproni keresk. ós 
ipark. elnöke alatt megtartott értekezlet alkal-
mából azonban, melyen a sérelmeknek s pana-
szoknak zsilipjei nyíltak meg, megtudta az ér-
deklődő közönség, hogy még mindig késik a 
peage vonal iránt előterjesztett kérelemnek ked-

nek ezek a bajok bármekkorák is, mégsem va-
gyunk hajlandók egy látszatmegoldás kedvéért! 

lemondani Erdélyről, a Felvidékről es a Delvi-; 
dekről s harmadrangú szerepet játszani egy olyan 
szövetkezésben, amelyben legnagyobb ellensé-
geink, a csehek játszanák a primhegedűt. 

Bármilyen tervvel ^ jöjjön elő az antant, 
mindaddig, magyar részről a legnagyobb ellen-
állással fog találkozni, amíg be nem látja, hogy 
itt egyébről szó nem lehet, mint Magyarország 
régi határainak visszaállításáról, a magyar supre-
mácia biztosítása mellett. 



Kőszeg és Vidéke. 
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Rendkívüli városi közgyűlés. 
Gafitör kön délután 3 órakor rendkívüli 

közgyűlést !nrtoti Kőszeg város képviselőtestü-
lete Jambrits L ;íjos polgárm. ster elnöklete alatt. 
Ezévten e:- \olt az elsft váro-i kftzuyülés és 
igazán emfitésreméltó eseményszámba tnent, 
hogy a közgyűlési termi teljesen ra«gtelt, mert 
alig hiányzott egy-két ktpviselő. ! W y volt tehát 
az érdeklődés, de a közgyűlés mégis a legsi 
mábban folyt le. 

A polgármester Fiók ás szeiint a magyar 
Hiszikrggytl nyitja meu az ülést (a azon elnöki 
bejelentést Uszi, ín gy a virilisiák név j ^ j z éke 
a felebbc-^ések dacára jogerőre emelkedett és 
jgv most már a körgyülés szabály szerűen össze 
hívható is volt. Ma ci részletesen tájékoztatta a 
képvibt löieslület tagjait a rés/l< gfs liszjújításról. 
Csak röviden t í i t ki arra, hogy a Vasváraié 
gyében a t;sztujitá^sal kapcsolatosan megjelent 
cikkfcWJrel n tm kiván foLlalkozni, miután azok 
annyira te<dencic:us k és minden komolyságot 
nélkülözök, hogy érdemleges szóra sem méltók. 
Mégis kitért it Ili*ny i.tvetségistn aluptalan és 
minden törvényes komolyságot is nélkülöző be 
ánitásre megyek csendes mosolyt fakasztottak 
a jelenvolta, között. Ismertette, hogy a belügy 
minisztérium ezidt szerint nem engedélyezte az 
erdCűks'eri és a számvevői á lások letöl'ését, 
míg a többi állások betöltéséhez hozzájáiult. 
Kínöfösen nagy figyelmet kelte.t a polgármes-
ter azon bejelentése, bog} az állatorvosi állás 
betö'lteével a város. esetleg nehéz helyzetbe jut 
akkor, ha a volt ftórosi állatorvo: r» habilitáltat 
nék, mtkor is vagy szolgálattételre jelentkez-
hetne, \agy pedig n j u^dijaztatását kérht'tné. 
Ezt^ei len mar most lesvcgezte a polgármester, 

ai; áiiamkii cstárt szavatos.-ági peibe fogj>1. 
(Szerinte aila.oivosi állás is mint tiszteletbeli 
alias volna kezelei dő, mert ez jelentené az ikazi 
szanélffi . Majd bejelentette a polgármester azon 
kö immtoyt , hogy a tit-z újításon bitöltés alá 
keiuiö ellenőri állást az idi ígler.esen nyugdíjba 
vonult S?molyén Lászlóval is be lehetne tölteni, 
mert eire a törvény ILI üot ad a képviselőtestü 
leinti. , n lután meg nincs ot tve annak, hog\ 
nyugdíjazva van. Ismerteti, hogj Szmolján W-
hivesu is i ién mtgszaladuína a város a neki 
űzetett nyugüijtol es egyben egy tisztviselővel 
stvtsebbfi kellene választani. A polgármester 
tzt-n lej.lenicfiét tájékoztatás céljából tette meg, 
i»ztn ki j t 'e i i i^sei , ho».y amennyiben a képvi-
selcusiuiel i.".nj kívánja S;.n.ol}itn berendelését, 
ug> ebbe a mi-ga részi rol is belenyugszik. — 
k u g s István, Auguszt János, dr. S/ovjáK Hugó, 
íjze.idfhei) Ka i oy , dr. I ltcbinger Ede, Freyler 
Lajos i t u.asok hozzászólása után a képviselő-
t^siulci többsége u^y döntött, hogy Szmolyán 
Ldbzlol ezúttal m m kívánja berendeltetni szol-

g&laiteieire. 

A napirend előtt Freybeiger Ferenc kép 
viselöiesiuieii tag intézett ak'.uaiis interpellációt 
a poigarmtsterhez, meljben felhívja a polgár 
mtsier hgyi 'met Sopron varos részéről megin-
uuli laipiuaintási akcicra és a szombathelyi 
ipaios ts ktrtsktdöviu.g adi ug)ben történt de 
Uiunsiraciujaia. A puigarmesier azon válaszát, 
nogy a sopioni mozgalomba Kőszeg város is 
bekapcsolódik ts a S U I J O S adózásra nézve kész-
séggel támogatja az adózók kérelmét, a képvi 
seioiestuiet helyeslőleg vette tudomásul. 

Li.uiau a napirend következett. A városi 
bizoliságokat kiegészítettek. A jArásbirósági 
telekszei^odest azon mi dobitással fogadta el a 
kfcpvisfciö.esiuiet, hogy amennyiben az állam 
kinesiar iy27-ig nem kezdi meg az építkezést, 
ugy u vaioa a szerződéstől eláll. A foldreform 
eljara&e-ai kapcsolatosan hosszabb vita után a 
hazüeiyui kijelölt voli vásártéri terület négy 
bzogoit'nek arat 2—3 aranykoronában, a lak-
V nyu melletii terület négyszögölét 3 arany ko 
rouaba ailapitotta me;;. A földbérlet árát pedig 
t'JU öi utau evi 3ü kg. bu/abérben és az adók 
oau. Az a nézet alakult ki ugyanis e targyban 
a kepvi&e.őtesiulet tagjai között, hogy a ház 
nelyigenylók igen értekes területet kapnak meg 
kedvezményes árért es hozzájárult a közgyűlés 
almoz, hogy az érdekeltek a telek árát négy 
évnegyedi reszletben fizethessék meg. Sok pa 
nász üaLgzott fel a kéményseprési dijak meg-
allapiiusa, nletve beszedése körül. Hangoztatták, 
iiogy a kemenyseprtmester nem egészen kilo 
gasialanul latja el a munkáját , miért is felhív-

ták n polgármestert, hogy a kéménysoprömes 
terrfl szemben járjon el. Az uj díjszabás febr. 
1 tői kezdő joghatállyal és földszinti kémóny 
után 2MX) K alapárban állapította met? é3 egy 
ben elrendelték, hogy a söpretési dijuk állan-
dóan kifüggesztve legyenek a városház tábláján 
és a kéményKeprőmestVr olyan nyugtát lesz kő 
teles adni a sepretésről, melyen a hatóságilag 
megállapított díjszabás i* ki v in nyomatva. Az 
erdei napidíjakat aranykoronába és paritásban 
állapította meg a közgyűlés. Az egri földrengés 
károsultjai részére egymillió korona gyorssegélyt 
szavazott meg. Elutasította a váró- Horh 
Terézia volt kőszeai, jelenleg sohönaui lakos 
segély iránti kérelmét. Törölte (irünwVid Mátyás 
letelepedési diját, miután Kőszegről ismeretlen 
helyre távozott. A villamos egységárakat a vil 
lamos bizottság javaslata alapján 30°/o al fel-
emelte, mHy emelés február 1-vel kezdődik és 
tart a zárszámadás felülvizsgálatáig. Letelepe 
dési engedélyt kapott özv. gróf Bubna Ferencné 
1 aranykorona ellenében, Gyuka György 10 
aranykorona ellenében, R ines István 5 arany 
korona ellenében. Egyben felvette Varga József 
postaaltisztet a v/;ros kötelékébe • aranykorona 
lefizetése mellett és özv. Mrazek Jánosnénak 
kilátásba helyezték a felvételt. Ezzel a közgyű-
lés napirendje kimerülvén, AZ elnöklő polgár-
mester az ülést G óra tájban bezárta. 

A városi tisztújítás. 
Végié lezajlott a nagy nap. Pénteken dél 

eiőtt megtörtént a várvavárt tisztújítás, mely 
nemcsak örömet, de keserűséget is szerzett 
egyeseknek, mert hát nem lehet mindenkit 
megválasztani. Vége van tehát a sok konbiná-
cionak, lecsegésnek és helyükre kerültek azok 
a régi derék tisztviselők, kik áldozatkészséggel 
szolgáljak a közügyet és Kőszeg várost. Az 
egész vonalon a hivatalos jelöltek győztek. 

A polgármester péntek délelőtt 10 órára 
hívta egybe a tisztújító közgyűlést, melyen a 
képviselőtestület valamennyi tagja inetjeient 
ami ritkaság a váró- parlamentjének történe 
tében. A tisztújító közgyűlést megelőzőleg dr. 
Horváth Kálmán vasmegye alispánja, ramt a 
ti&ztujitó f.zék eln'i.ko a kijelölő választmánnyal 
megejtette a jelöléseket, melynek során Szuk-
licz András helyettes ellenőr visszavonta pá-
lyázatát az ellenőri á lásröl és igy miután ne 
vezelt megválasztott számtisztje a városnak, 
ezen állásában megmarad. Ugyancs ik vi-sza 
vonta pályázati kérvényét dr. l'reyberger J«.'nő 
ugyvéujei >lt is, ki a tanácsnoki állásra aspirált. 
A kijelölő választmánynak különben sem volt 
nehéz munkaja, mert a betöltés alá kerülő a -
lásokra az egész vonalon a már szolgálatot 
teljesítőket kanditálta első helyen. A jelölesek 
megtörténte után a közgyűlési terembe lépő 
alispánt lelkes éljenzéssel fogadta a képviselő-
testület. Az alispán elfoglalván az elnöki szé 
ket, kijelölte a jegyzőkönyv hitelesítőket és a 
jegyzőkönyvvezetőt, majd ismertette jövetelének 
célját és egyben meleg szavakkal köszöntötte 
Kőszeg város képviselőtestületét. Majd ismer-
tette a miniszter leiratát, mely szerint a mag-
hirdetett állások közül az erdőine^teri és szám-
vevői állások betöltését ozidöszerint nem enge-
délyezte a belügyminiszter. Ezután rátért a ki 
jelölő választmány megállapodásának ismerte-
tésére és egy bt n elrendelte a választást, mely-
nek eredményeként gazdasági tanácsnokká dr. 
Nagy-Ebeling Miklóst, főmérnökké Seybold 
l i zsőt, tis-ili főorvossá, ill. helyesen ügyvezető 
orvossá di. Pallér Jczsefet, aljegyzővé dr. Fuchs 
Endrét, ellenőrré Szuklicz Gézát, adótisztté 
Fekete Károlyt, végrehajtóvá Schedl Mártont, 
írnokká Lopold Ernőt és városgazdává Ml i tz 
Sándort vala.ztotta meg a képviselőtestület egy-
hangú közfelkiáltáss á. Szavazásra került azu 
tán a sor az állatorvosi állás betöltésénél, mely-
állásra Pogány Árpád és Serényi István jelöl 
tettek. Az alispán elrendelte a névszerinti sza-
vazást, miután 10 jelen volt képviselőtestületi 
tag kerte a névszerinti szavazás elrendelését. 
Az alispán kinevezvén a szavazatszedő ku.dött-
séget, nagy érd klődés mellett adták le a sza-
vazólapot, melynek eredményeként Pogány 
Árpád 32 Serényi István pedig 21 szavazatot 
kapván, Pogány Arptd lett a városi állatorvos. 
Ezek után a behívott tisztikar letette a hivata-
los esküt és utána a polgármester köszöntötte 
lelkes szavakban az alispánt, megköszönve annak 

fár-ido*ísát és kérve >1 város részére támoga-
tását. Az alispán megköszönve a polgármester 
szavait, ígéretet te1!, hogy Kőszeg várost súlyos 
gazdasági helyzetében mind-nkoron sziwel-
lél'^kkel támogatja. A megválasztott tisztikar 
nevében dr Nagy-Ebeling Miklós tanácsnok 
mondott köszönetet, mire az alispán a tisztújító 
közgyűlést bezárta. 

H I R D E T M É N Y E K , 
td. 1089—1925. sz. Felhívom az érdekeltek 

figyelmét arra, hogy a m. kir. Fnldrrivelésűgyi 
Minisztérium minden birtokos kötelességévé t> t:e 
a hernyó, vértetü, aimamoJy, gyümölcspenész, 
varasodás és a bábasziiva elleni védekezést és 
az csszes hatóságokat a legszigorúbb ellenőr-
zésre utasította. Aki a hatóság figyelmeztetese 
dacára elmulasz'ja a megfeleiő védekezést, ki-
hágást követ el, mely 500,000 koronáig terjedő 
pénzbüntetéssel büntetendő. 

1428—1926. sz. A m. kir. P. M. HU5. évi 
19 900 sz. rendelete alapján közhírré teszem, 
hogy az 1925 i vre szóló általános kereseti adó, 
valamint az 1925. évre szóló jövedelem és va-
gyonadó vallomások 1925. február 28-ig a vá-
rosi adóhivatalba beadandók. A vallomásuk ki-
állítására vonatkozólag bővebb felvilágosítás a 
városi adóhivatalban nyerhető. A valloma&ok 
ki lesznek kezbesitve mindazoknak, kik a fenti 
adókkal már 1924. évben is meg voltak, adóz-
tatva, míg azok, kik ezen fenti adónemek bár-
melyikével az 1926. evben tesznek első izben 
megedoztaiva a vallomásokat a városi adóhiva-
talban szerezhet i!í be. 

Jfttsbrit* Lajos polgarnie-ti. . 

A m. kir. belügyminiszternek 341.352/925 
1). M. számú rendelete alapján a Szent Ev al-
kalmából a katholikus hivők által Kómába ter-
vezett zarándoklatoRban résztvevőket az útle-
vél-kötelezettség alól felmentette. A zarándok-
latokban ré«z ívcvők nevei, aláírásai ós személy-
leírásai egy összesített jegyzek be vetetnek fel, 
mely jegyzéket legalól az ü sz. ivath. Szövet-
ségnek a zaraudoklat vezetésével megbízott 
tagja ír alá és lát el a Szövetség pecsétjével. 
Megtörténhetik, hogy a zarándoklatban részt-
vevők VHlaraeiyike a zarándokoktól elmarad, 
vagy igazolásra szólittatik fel oly alkalommal 
midőn az összesített jegyzéket örzö zaiandok-
lat-vezető nincs jelen. Ezen okból kifolyólag 
figyelmeztetem a zarándoklatban résztvenni 
óhajtókat, hogy saját érdekükben lássak el 
magukat vai miely személyazonosságul; igazo-
lására alkalmas okmánnyal. Mindazok ellenben, 
kik tulan zaránd iklási célzattal, de egyedül 
vagy csoportosan, de nem az említett zarau-
doklatoshoz tartozván utaznak, szabályszerű 
útlevél váltására vannak kötelezve. A zarán-
doklatok időpontjára és módozataira vonatko-
zólag bővebb felvilágosítást az ürs.í. Kath. 
Szövetség nyújt. 

Dr . H a l m a y G u s z t á v m. kir rendőrtanácsos. 

Ipartestületi közlemények. 

Félreértések végett értositern a testület 
tagjait, hogy a kisipari hitel állandóan igé-
nyelhető s határidőhöz niucs kötve. E tárgy-
ban a hivatalos órák alatt s a/, ipartestületben 
bármikor szerezhető bővebb felvilágosítás. 

D ö m ö t ö r Gyu l a ipartestületi elnök. 

Budapesti valuta-árfolyamok: 
B u d a p e s t 0.0072'00 

1 a r a n y k o r o n a ^ 17.000 p a p í r k o r o n a . 

Font Sterling 345.000 K, Dollár 71300 K 

Schw. frank 13.800 „ Francia frank 3580— 

Líra 2(J()8 „ Sokol 2120'— 

Dinár 1158 „ Lei 369.— 

100 osztrák K 101.75 Márka 17000 — 

H i v a t a l o s g a b o n a a r a k . dunántuli buza 

5&5.000 K.— Rozs 485.000 K. Takarmányárpa 

400.000 K. Sörárpa 490000 K. Zab 430.01)0 K. 

Kukorica 267.000 K. Korpa 240.000 K. 

Irodaberendezések 
Nagy^Vertes r.-t. 

B u d i p e s t , 
V., Arany János-utca 20. 

Redőnyös 

íróasztalok 
hitelre i s ! 

Kepei árjegyzék Ingyen! 
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11 1 F t K K . Amennyiben a szerződős létre nem jönne, az 
építési járulékot visszautalják. Érdeklődök for-
duljanak e tárgyban a Kőszegi bútor és faipar 
részvénytársasághoz, hol minden felvilágosítást 
megadnak és az ügyeket a budipesti központ-
hoz közvetítik. 

Tárcadobo is került már Kőszegre. A ja-
nuári állatvásar alkalmával Pusker János olmódi 
lakós behozott egy tehenet Kőszegre és azt el 
is adta 3 millió koronáért. Am i ko r a Külső kör-
úton át be akart jönni a városba, a betegház 
előtt találkozott egy ismeretlen egyénnel, aki 
épen egy zsebkendőbe takart pénztárcát emelt 
fel a földről. Az ismeretlen pasas mindjárt meg-
szólította Puskert, hogy jöjjön osztozkodni a 
temető felé, Pusker azonban a városba akart 
menni, amibe a másik nem egyezett bele, ha-
nem mégis csak a temető felé csalta Puskert. 
A temetőhöz érkezve varatlanul hozzátoppan 
egy harmadik szintén ismeretlen egyén és eré-
lyesen követeli az uton elvesztett tárcáját, amit 
ők ketten találtak meg. Pusker hiába szabad-
kozott, hogy nála nincsen, a két ismeretlen 
egyén egyesült erővel megfosztotta őt az eladott 
tehén árától s aztán szépen odébb áltak Puskert 
faképnél hagyva. A rendőrség az esetről későn 
értesülvén, elrendelte a két tárcudobó körözését 
Pusker által bemondott személyleírás nyotnán. 

Bicskazokat jelentett fel a csendőrség a 
kőszegi járásbíróságnál Flór József, Flór Kál-
mán, Jáger Lajos, Varga Gyula, Bilics Gyula 
és Bilics János személyében, kik Perenyén e 
hó 9 ón ugy össze-vissza szurkálták egymást, 
hogy mindegyik 10—14 napig gyógyuló sérülést 
szenvedett. 

Csaló cipészmester. Január 20 án beállított 
a Szombathelyi Takarékpénztár kőszegi fiókjá-
hoz egy atynfi és egy Szekszcl István névre 
kiállított perenyei telekkönyvi kivonat alapján 
G millió koronát akart felvenni. A takarékban 
azt mondták neki, hogy hozzon a községi Ivri-
téi személyazonossági igazolványt is. Az atyafi 
teljesítette ezt a kívánságot és akkor kifi_et..ék 
neki a hat milliót. A turpisság csak akkor derült 
ki, mikor az igazi Szekszel István megkapta a 
takarékpénztártól a bekebelezési végzést. Szek-
s/el azonnal elment Szombathelyre a takarék 
ügyészéhez, Nirav-Szabó László dr.-hoz és 
tiltakozott a bekebelezés ellen, mivelhogy ő 
semmiféle hat milliót nem vett fel. Feljelentésre 
H kőszegi államrendőrség azonnal megindította 
a nyomozást és Somogyi István a tettest rövid 
idő alatt kézrekeri'ette kántor István perenyei 
cipészmester személyében. A kőszegi rendőrség 
értesítésére a szombathelyi csendőrség Kantort 
ktartóz'atta és átszállította a kőszegi rendőr 
ségre, hoi töredelmesen bevallotta minden hunét. 
Kántort át idták a szombathelyi ügyészségnek. 

4,115 178 000, azaz négy billió, száztizenöt 
milliárd, százhetvennyole mil l ió papírkorona ér-
tékű bankjegy van forgalomban. Ha visszagon 
dolunk azokra az időkre, amikor ilyen óriási 
p^nzszaporodás a forgalomban levő pénzmennyi-
ség belértékének csökkentését, nem pedig emel-
kedését vonta masra után, elképzelhetjük, mi 
lett volna ilyen billiós pénzszaporodás esetén 
akkor, ha a koronát a lejtőn meg nem állítja 
az annyit szidott „szanálás", a külföldi kölcsön. 
Alapos számitások szerint békében Csonka-
Magyarország mai területén körülbelül ötszáz-
millió aranykorona értékű pénz bonyolította lc 
a csereforgalmat. 

Ültessünk gyümölcsfát! Ungváry József fa-
iskolája Czegléd. Budapesti irodája Andrássy ut 
őt). Telefon: 1(12—72. Kérjen árjegyzéket! 

Anyakönyvi kivonnt ai elmúlt hétről S z ü -
l e t é s e k : Bauer Antal—Tompek Anna : Anna 
r. k., Schwahofer Magdolna hajadon: József 
ág ev.. Kleiuinger József—Tőrök Adél : József 
r. k. H á z a s s á g : Csenár József— Schmídt 
Mária, Hoszner János—( lu tmann Teréz, Kasper 
Sándor—Takács Ágnes, Ká lmán István—Márkus 
Máiia. H a l á l o z á s : Hauer Erzsébet 75 éves, 
aggkór, özv. B itsinegyei Józsefné 04 éves, hát-
gerincsorvadás. 

Hangos reklámra nincs szükségé Filipp Osz-
kár szombathelyi cég (Széli Kálrnán-u. 6.) saját 
gyártmányainak. Egyszeri kísérlet mindenkit 
meggyőz azok tartósságáról és olcsóságáról. D . 
M. C. harisnya 85 000, fiórzokni 35.000, gyapjú-
mellény 250 (XX), kabát 290.000, patent gyermek-
harisnya 24.000 koronába kerül. 

r 

A berces reálgimnázium megint hangos volt 
a cserkészek vidám jók* dvétftl, vig kacagásától. 
Mosolygó arccal, csillogó szemmel jöttek men-
tek : az f napjuk volt február 14. és 15 ike. 
Cserkesz frisseséggel, készséggel, ügyességgel 
vetítették a közönség elé a diákálmokat, a diák-
fantáziát: a kalandok tarka egymásutánját. 
Könnyen peregtek a jelenetek, természetesen 
jött ajkukra a szó, hisz a titkos vágyak, a „diák 
keserűség" fnkénytelen megnyilatkozásai az ö 
mozgalmas képzeletüknek adtak külső eseményt. 
A Kalandosok egy két hfísét már ismerjük. A 
főszereplő Harangozó F. V. o. t. a Tékozló fiu 
hányódó életén férkőzött szivünkhöz és a mos-
tani szerepében is ránehezedő nyűgtől nkart 
szabadulni merész, „kalandos" tervével. Tragi 
komikus sorsának mosolyt fakasztó kitörései, 
gyermekes hií-zékenysége, az ábrándok szétfosz-
lása után az elkerülhetetlen diáksorsba való 
beletörődése átélő erejének, kifeje/ő tehetségé 
nek, alakító készségének ujabb kedves bizony 
s*ga. Kadéttársainak pajkos ének°, barátjának 
(Sodonts V. o. t.) kémikus bátortalansága tes/i 
teljessé az első felvonást. A k'kötő tm z^almas-
ságának a négy jómadár (Móricz, Tangelmayer, 
Mraz, (i'-renetsér Y. o. t.) ravasz, kétértelmű 
kedélyesked se nd derűs hangot. Rövid meg 
jegyzéseikkel, huncut pillantásukkal, nyakate-
kert nevükkel, a hiszékeny kalandosok rovására 
utazó foglalkozásukkal szereztek sok sok alkal 
: ia t a k ö z ö m é n e k szívből fakadó kacajra — 
Aztán a I I I . felvor ás ! Morogoro, a négerkirály 
(kovách A. V. o ) , a négerak (Kelemen V., Gili 
I I I . o. t ) , Jambo meg a Jumbo, Zambó és a 
Zumbó, mekkora lakosság, mennyi elevenség! 
Mókáznak, ugrándoznak, csodalkoznik, sírnak, 
megijednek, győzelmi táncba fognak, bukfenc, t 
hánynak, mind mind a hálás közönség ióked 
vében járnak, az apró publikumnak nyújtanak 
napokra nálás témát az édesm imák könnyes 
bo dogs ig íra ; de meg a néger hésök kifog)-
hatatlun jókedvének csati.>nó bizonyítékául: az 
iskola a fantázia termékeny birodalma, de egy 
uUi.l az öt!"tek, a tréfák a színes bohóságok 
boldog országa is. Gyorsan teltek a percek és 
d r . S/.unyogh 1an;ir érdeme, howv ajnáltuk a 
függöny hirtelen öss/e futását. Dr. Szunyogh 
ismeri kis színészeinek lelkivilágát és fáradságot 

I nem ^ j n á l vu , egy-egy taiáió, ötle es megjegy-
zéssel vezeti a rendezés nehéz munkáját, nálás, 
fogékony munkásainak engedve át a siker ér 
dernét. a jól végzett munka boldog tudatát 
Kovast karnagy pattogó zenéje erősitette a han-
gulatot és tette teljessé u két este bohó jóked 
vet : a cserkészek sokoldalusagának egy ujabb 
kedves bizonyságát. 

Oktató filmelóadas a muzsban, A jövő héi 
csütörtökjén délután 2 órak< r tartják me g a 
harmadik oktató filmelőadást. Bemutatásra kerül 
„A banya" (vas- es széntermelés íeldolgozásn) 
és egy vígjáték. A tanulók örömmel várják az 
előadásokat, mely nemcsak oktatja, de szóra-
koztatja is Őket. Most a Magyar llolluiid Kui-
turgazdasági r.»t. egy mulattató darabot küld 

: ráadásul az Öt megértő diákságnak. Az előada-
son csak diákok vehetnek részt tanáraik kísé-
retében. Belépődíj 3500 korona. 

A m. kir. hunvtdsegbe való felvéteíhez be-
töltött 30. életévben megállapított felső korha-
tárt a honvédelmi miniszter a 25 életévre szál 

| litotta le olyképen, hogy a 25. életévet betöltött 
: önként jelentkezők kormányengedélyért tartoz-
nak folyamodni s csak ezen engedély megadása 
után vehetők fel a m. kir. honvédség kötelékébe. 

Az Országos Kozerdekü Lakasupitó és Ér 
tékcsitő Részvény társaság ezúton értesiti az 
érdekelteket, hogy a népjóléti és pénzügymi-
niszter urak nyilatkozatai a pénzügyi bizottság-
ban a jelzálogkölcsön tárgyában hozott határo-

• zat alapján most már az építési hitelek folyó-
sítás alá kerülnek és azok az építkezések, ame-
lyek kellőképen előkészítve lettek, megkezdhe-
tők. A hitelösszegek mikénti felosztása érdeké 
ben ismernie kell a vállalatnak, hogy kik azok 
az igénylők, akiknek ügyével komolyan foglal-
kozhat s a gyers lebonyolítás érdekében szűk 
séges, hogy azok az igénylők, akik az építési 
járulékot még be nem küldték, azt most már 
mielőbb megtegyék. E nélkül az építkezésük 
bizonytalan időre tolódnék ki. Az építkezések 
részleteiről a további tárgyalás folyamán lesz 
módjukban nyilatkozni és a szerződés uláirása-
kor a feltételeket el, vagy el nem fogadni. — 

Gréf Mikes János megyéspüspök csütörtökön 
vérosunkban időzött és ez alkalommal meglá-1 
lógatta a polgármestert és nagy érdeklődéssel 
szemlélte a bőf-i emlékműre beérkezett pályá , 
zatokat, melyek közül a Mayer Gyergyák-féle| 
„Nebántsd a magyart" jeligés pályamunka nyerte 
meg leginkább tetszését. 

Halalozas. Tegnap délelőtt hunyt el özv. 
répceszenu rei C-upor Józsefné szül. perlaki So- j 
mogyi Mária 84 éves korában. Temet se holnap 
délután 4 órakor megy végbe u temető kápol- j 
nájából. 

A kath. kuiturestek jövöheti programmja: í 
febiuár 27 én a szövetkezete'n i lesz előadás 
tartva. Február 28 án este 7 órakor oblátus-
konferencia a beucéstemplomban. 

A husi emlakniúre beérkezett pályázatokról 
emlékezve meg tovább, egy elég érch-k^s hírt 
adhatunk le. A pályázok egyike ugyanis Lu 
kác.\v Lajos budapesti szobrász", űv^s" egyik I 
Kőszegre küldött pályamunkájává. Cziglédtn 
megnyerte az első dijat és igy ezen munká já t , 
Kőszegről visszavonta. Mura i t azonban meg 
néhány szép tervezete. Az igazán s«-k szép 
pá lyamunka kozott meg kell emlékeznünk még 
Horváth Géza budapesti szobrászművész sike 
rült alkotásárol is. Továbbá teljes elismerés és 
dicséret illeti a kftszegi pályázók teljesítményeit 
is melyek ugyan inkább épitészeii szempontból 
figyelemreméltók. Adier motnok. Maitz építész, 
Tangl Adolf iparművész tervei igen szemlélte 
tok és beszédesek. Újból feihívjuk az érdeKlö-
dok figyelmét, hogy a polgármester szobájában 
kiMl itott pályaműveket inmel többen tekintsék 
meg. A pályamunkádról u>meruiő leírásunkat 
legközelebb íolytatjuk. 

Óvoda vdlasztmanyi gyules volt a mu l t hé l 
kedd délutánján, mely alkalommal H vála zt-
inany hatheti szabadságot engedélyezett Hű t i rth 
Etelka óvónő részére, akit a szub<.dbág íd tjére 
Takó I ima okleveles óvónővel üeiyettesiteti a 
választmány. 

A tuzoltok alarcosbalja nem-.ai • ertdruény-
n.,el zárult. Ugyanis a tűzoltók mulatsága több 
mint hctmiil io koronát eredményezett az egye-
sület javára. 

Az ausztriai epitumunkasok kitiltása ügye-
ben máris foganatja lett a poigarm^s.or íut'éz 
kedésónek. A kereski delmi es iparkamara *gy Uuis 
atir. tban értesíti a polgármestert, hogy suigüs 
felterjesztést mtezett a magyar kormányhoz a 
magyar építőmunkások érdekében. 

Gyumulcsvedeími akció Kőszegen. A föid-
mivelebugyi miniszter országos rendeletet bo-
csaj ott ki a gyümölcsfák szakszerű ápolására, 
a rovar kártevők es gombabetogségek elleni hat-
hatós iriasa ügyében. Városunkra ezen rendelet 
eisörendu fontosságú, úgymint egész Vasvár-1 
megy ere is, ahol kúünő gyümölcs, teremne, ha 
férges es beteg nem volna. Ezért varmegyénk 
anspánja es városunk agilis polgármestere el-
várják, hogy minden kényszer nélkül megkez-
c^k a kerttulajdonosok a szakszerű védekezést 
és a gyumöícoiáh. permetezeset. Ezugyben per-
metezőgépek bemutatása történik ma, vasárnap 
délután 3 órakor Stettner Waiter gazdasagi fel-
ügyelőnknél Rohonci utca 20. szé.m alatt. Elvár-
juk gy umölcsiermelöinktól, hogy gazdasági fel-
ügyelőnk ezirányban kifejteti tevékenységét! 
azzal jutalmazzák, hogy komolyan nekilátnak 
a gyumólcsvédelemnuk es megkezdik a fak per 
metezéáót. 

Húshagyókedden a Mulató nagytermében 
lívsz a farsang utolsó, de egyúttal legkedélyesebb 
mulatsága. A zenepártoló egyesület ezalkalom-
mal is kitesz magáért. 

A Kalh. Legényegylet ma délután 4 órakor 
és este '/28 orakor adja elő Tima József reál 
iskolai tanár „Tóth Pélék jegykendője" cimu 
si-indarabját. Az esti előadás után táncmulatság 
lesz, melyhez a zencpártoló egyesület vonos 
zenekara szolgáltatja a zenét. 

Meghivó. A kőszegi Betegház Egyesületi 
Kórház rendes évi közgyülésot március hó 1 én 
dé.'elott 11 órakor tartja a városháza tanácster-
mében, melyre az egyesület tagjait tisztelettel 
meghívja az igazgatósag. 

Húshagyókedd délután az üzletek régi szo-

kás szerint az idén is be lesznek zárva. 
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A t. olvasóközönség reszere t^bb ezer kötet 
magyar és n»smet regény a!l rendelkezésre a 
helyh li K >Ies nikony vtárban 

A joalmu nevelőnő. E<y troyesi uricsalád 
nevelönPj" négy napig aludt egyfol} tában. Vé-
gül is kórházba gr. állították, ahol ujabb ket ujabb 
két nap múlva végre felébredt. Az orrosok a 
különös esetet nem tudták megokolni. 

Meg a hitközségi adot is t l s i kkasz t jak . A 

pesti zsidó hitcözseg a főkapitányságon felje 
lentést tett Móró Géza nevú 31 éves tisztvise-
lője ellen, akit azzal biztak meg, hoiry a hit-
községi tagoktól a kulluszadókat behajtsa és 
ebből a pénzből 10 millió koronát elsikkasztott.. 

A Pesti Tőzsde mai uj száma igen érde 
kes és változatos tartalommal jelent meg. Ada 
tokkal bőven alátámasztott cikk számol be az 
utolsó évben véghezvitt tőzsdei pusztításokról, 
szenzációz az ujabb bankfúziókról s^óló riport. 
Kimerítő tudósítások számolnak be a Jalzálog 
hitelbanknak hitelezőivel történt kiogytv.ésérői, 
a legutóbbi tiz év aiatt elkövetett részvényei 
vonásokról, a gabmatőzsde válságáról, a B.tcb-
ruth ós a Gellini háborúságáról a sörpapirok 
helyzetéről a francia frank gyengülésének okai 
ról, a Zoppot fürdő érdekeltségének szerepéről 
a budapesti játékkaszinó megvalósításában. — 
Kresz Károly dr. a Tébe igazgató helyettese 
a hitelmei/szoritás kérdését vilagitja meg. — i 
Ára DOO*' korona. Szerkesztőség ós kiadóhivatal 
Budapest VIII., Rókk Szilárd-utci 

Kiselejtezett iratoVat, rnaku Jurát, m j!ynek 
egyik oldala írá«h.>z tntv használható, megvé 
telre keres e ian kiadóhivatala. 

Meghívó 

a „KŐSZEGI TAKARÉKPÉNZTÁR"-nak 
- alapíttatott lH44-ben — 

a Kőszegi Általánot Takaríkpenitárral egyesült 1924-ben 
1925. március hó l-én délelőtt 7,11 órakor Kőszegen az intézet saját 

helyiségében tartandó 

8 0 . é i i r e n d ő r k ö % g ? y ü l é s é r e . 

TÁRGYSOROZAT : Az igazga tóság és fe lügye lób lzo t tság jelentése, az 1924. évi üz le tk imuta t ás és 

mérleg előterjesztése é» ha tá roza thoza ta l az 1924. évi t i sz tanyeresé^ felosztása és a fe lmentvény 

megadása felett. 
Kőszeg, 1925. február 14-én. AZ IGAZGATÓSÁG . 

Mér l eg : VAGYON: készpénz 76,118468 -, kihelyezett tőkék 2.520 646.688.74. értékpapírok 
92.4S0 753.30 . ingatlanok y37.-270.67 -, berendezés 2000 , átmeneti tételek 33,812.5?*) 75, összesen K 
2,723.997.770 66. TEHER részvenvtőke 250,000.000, tartalékok 448,560.587.01, betétek, hitelezők és leszá-
mítolt váltók 1.819.958.007—, fel nem vett osztalék 672 100 átmeneti tetetek 47.676.802 75, nyereség 
1923. evi áthozattal 157,130.273.90 - összesen K 2,723.!W.77066. 

Eredményszám la : VESZTESÉG: kamatokért 118,333.228-60, összes adók és üzemi költségekért 
j:t0,2ö0.42.V50, nyereség 157,130 273 90, összesen K 505,723 928-05 NYERESÉG : 1923. évről 163.192-46, 
kamatjövedelem, jutalékok, térítések, házbérek 505,560.735"59, összest : K .")05.723 928 05. 

Kős/«^, .925. február 19-én. A fe lügye lőb izo t tság . 

A közgyűlésen az a részvényes bír szavazati jcggal, ak nek részvénye 3 hónappal a közgyűlés 
előtt a takarékpénztár részvénykönyvében nevére bejegyeztetett s aki rűszvénvét a szelvenyivtrel együtt 
6 nappal a közgyűlés előtt a takarékpénztárnál letette. Minden 10 részvény vagy enné) kevesebb egv 
szavazatra jogosit. Minden részvényes csak egy meghatalmazást vállalhat 

A i üzletkimutatas és mérleg a kúzgynlest megelőzőleg 6 nappal az inte/et helyis gében betekinthető 

! 

» a » « » i t r 
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Mult vasárnap játszott a ket csapat barátságos 
mérkőzést Szombathelyen a SzAK-pályan Mindkét csa-
patban két-két tartalék szerepelt. Az első félidőt, erös 
szellel tamogatva a S/.AK uralja, minek eredménye 6 gól 
volt. A második félidőben a kőszegiek is magukra talál-
tak és s/.cp támadásokkal ostromolták a SzAK kapuját, 
de jó miködő vedelem mindent mentett. Majd ismét 
a SzAK tamadások közepette, mely H-ra szaporítja a 
gólokat veget ért a mérkőzés. A győztes csapatból Nagy, 
Vámos, Holczbauer és l 'aukovits voltak jók. A kőszegi-
eknél, — kiknél még hiányzik a kellő tréning, — kivétel 
nélkül minden emb'-r lelkesedéssel küzdött s a vereség 
•>att, mit a bajnokcsapat mert reájuk nem kell szégyen-
kezniök. A csapat következő összeállításban szerepelt: 
Spindlbauer, Blazovich l'ojdesz I., Riegler II.—Pojdesz II 
Nóvák I , Nemes—Szova Nóvák II.—Fülöp—Wáchter. 

NzombnthHyi V a i u t a » - K ö w . e j i SI I . 

Ma ismét Szombathelyen szerepelnek a kőszegi 
fiuk, tekintettel arra, hegy a saját pályájukon a bekeritési 
munkálatok folynak s igy még ez be nem fejeződik itt-
hon nem tarthatnak mérkőzést. A bajnokság harmadik 
helyezettjével, a Vasutassal (MÁV Haladás) Játszanak 
barátsagos mérkőzést. A vezetőség ezúton is felhívja 
a csapat tagjait, hogy ma delelőtt 1 * 12 órakor pontosan 
jelenjenek meg a vasútállomáson 

A Hr i bmr-4«»» tvé<ek véglegesen városunkba 
költöltek, melyekkel ismét megerősödik a KSE s több 
reménnyel néz a tavaszi bajnoki küzdelmek elé. Ezeken 
kivül még Orbán (Vasutas) is a KSE-hez kérte leigazo-
lását, kit szintén szerepeltetni fognak a tavaszi szezen-
ban. Tehát ezzel megoldódik a halfsor krízise is. 

Gyümölcsfák védelmére 
szükséges szerek a hét 
folyamán érkeznek meg. 

Kapható: UNGER ELEK 
fűszer-, anyag- és festék-kereskedésében 

Kőszeg, Kossuth Lajos-utca 1 szám. 

218 M-öles föld ! 
melyen néhány ezer drb. gyümölcsfa 
csemete van nagyon jutányos árban 

eladó. 
Bflvobb'»t Muazli S m d o r , Jjrisits tőr 15 szára, j 

Kedvező áron ^ u t 

lucernás, gyümölcsös-
kaszáló holdankint eladó 
YevAk j»'lentkezbetn"k Kőszeg, Várkör 44 hz 

Csak 500.000 kor. 
és a forgalmi adó házhoz szállítva 

ö l f < i 

T a k á c s B ó l a f u v a r v á l l a l k o z ó n á l 
Kőszeg, Király-ut 108. 

Állampolgársági okmányát 
suronkivül beszerezheti a F*luszö vetsét? 
utján, melynek elnöke a mauvar királyi 
földmivelésügyí miniszter. A Faluszövet-
ségnél fordíthat okmányokat, kéziratokat 
bármely élő uyelvre hatósáyi hitelesítéssel, 
vagy anélkül, Fürdőügyi tájékoztatást, ut-
levélvizumokat, vasúti és hajóügyekot 

a leggyorsabban a Faluszövetségnél kaphat A 
Faluszövetség okmányokat beszerző és tájékoztató 
irodája a személyesen jelentkezőket naponta d u. 
fél 4-től fél 5-ig fogadja VIII., Vas-utca 19 szám 
alatt. Telefon József 40- 59. 

Tűzifa fűrészelést 
és aprítást házaknál mérsékelt áron, valamint 

Sch l t ze l Gusztáv 
Árpád-tér 27 sz. tavaszi kerti munkát elvál lalok. § c h i t z e l 0 u 8 Z t á v 

Vetőmagvakra, morzsolt 
kukoricára előjegyzéseket 
elfogad Wurst Camill 

gabonakereskedő. 

Z S O L D O S M A G A N T A N F O L Y A M 
Budapest VI I . Dohany-u. 84. Telefon 124 -47. 

előkészít po lc«r i és könéplakolai m a | á i 
v i i i f é k m , érettnéf lre v idék ieket la 

SZAVA SÁNDOR 
gépészmérnök 

egészségügyi berendezések 
gyára Budapest I., Budafoki-ut 73. 

Telefon József 116-07. 

Kut- mélyfúrások, vízművek, csatornázás, sienny-

vizdaritók, fürdők, központi fúrdőbereadezések 

tervezése és kivitele. 

G F R T T T S V I L M O S >«wmr»I 

fa-, csont- és diszmüesztergátyos-mUhelye 
Szombathely, Kossuth Lijos u-jca Itt. sz. 

Készít karácsonyi ajándéknak megfelelő tár-
gyakat , minden e szakmába vágó munkákat úgy-
mint facsillárokat, villamos állólámpát selyem er-
nyővel, virágállványt, függöny-, kotta-, zongora-
széket, hordócsapot, billiárddákót és golyót, kugli-

babát, külföldi Lignumsanctum-golyót. 

Bangó Tanintézet RXTH! 
Teljes anyagi e « r » nm mellett készít elő vidéki 
magaManulóktiMs.^ ^ Jegyzetek. 

I E l j i t D O K K o s s « t h Lajos-

B Ú T O R T : 

szekrényeket, asztaíokat, székeket, 
ágyakat konyhaberendezéseket, háló-

szoba- es ebédlőberendezéseket, min-
denemü bútorokat a legolcsóbb ároa 

R U H A N E M Ű E K E T : 

férfiöltönyöket, alsóruhákat, férfi- és 
női fehérnemüeket, szoknyákat blúzo-

kat, női kabátokat, cipőket, kalapokat, 
szv . c.^-ket, ágynemüeket és paplanokat. 

Mlndeancmü - és di*zedenyeket, álváayokat veazek 

K O L L A R I T -
R B O R L E M E Z KOUAJt IT 

í t A Z O A s I * í PÖITTIK, 6YJÜU*, 

CMDOCLVTCTÖN Amoése i t t A 
U i A U U l M A I M I 

Kapható: KIrchknopf Mihá ly 
vaskereskedésábea. 

-a* jt aaXtxL JSrrU r. -ne. n^ fi ' 
-ten CLnAfoUtHinnoA cílauxj — 'UttmtcuM ru ̂ xz, cm i / -

Nyomatott Hónai Frigyes könyvnyomdájában Kóacegen. 
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