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Kőszeg város gazdasági 

helyzetének megjavítása. 
Már elmúlt két esztendeje annak, hogy a 

város vezetősége az itteni érdekeltségekkel kap-
csolatosan egy memorandumban foglalta össze 
azoka t a sérelmeket, melyek Kőszeg várost a 
trianoni békével értek. A memorandumot annak 
idején lapunk egész terjedelmében hozta és mint 
ismeretes, egy küldöttség vitte fel Budapestre és 
adta át a kormányelnöknek. A küldöttség sok 
szép Ígéretet kapott, azonban az Ígéretekből és 
a beadott memorandumból semmisem valósult 
meg. A város közönsége azonban békességesen 
türt és várta a jobb jövőt. Várta azt. hogy az 
ország szanálásával a város gazdasági helyzete 
is javul. Sajnos azonban mindez nem következett 
el és ugy a város vezetősége, mint a kereskedelmi 
és ipari érdekeltség ezen várakozása közepette 
is állandóan napirenden tartotta a város gazda-
sági talpraállitásának kérdését, mi most azután 
újból megmozdította a várost, elérkezettnek látván 
az időt arra, hogy cselekednie kell. A cselekvésre 
lökést adott a soproni mozgalom is, mellyel kap-
csolatosan olyan hirek járták a várost, hogy Sop-
ron külön elbánásban részesül. De megtudtuk 
azután az iparkamarai elnök ittlétekor és a sop-
roniak által most szerkesztett memorandumból is, 
hogy bizony a soproniak is csak kérnek és még 
mindig kérnek, de eddig kapni nem sokat kaptak. 

Tény az, hogy a megcsonkított országnak 
nincs olyan fájó sebe, mint épen Kőszeg, fcz a 
város a trianoni békével elveszített mindent. El-
veszítette Locsmánd vidékét, az egész Repce-
völgyét, a lékai völgyben egész Borostyánkőig 
az összes községeket, Rohoncot és vidékét, kb. 
50 községet 30<K)0 lélekkel, kik azelőtt Kőszegre 
jártak és itt szerezték be szükségleteiket és éltetői 
voltak ennek a városnak. Elvesztek tehát ezek a 
községek, de elvesztek a megmaradt gyöngyös-

Esti harangszó. 
B imbam , giling-galang, ez az esti harang. 

Mily csuda zene ez és ti nem ismeritek ti léha 
pestiek. Sághy-ék most gyuitj:tk meg a I impát, 
hogy elűzzék az éj árnyát. Sághy az ör-'g pa-
raszt — markában a puha kalap — révedezve 
hallgatja, hogy a legkisebbik az imábaa hogy 
szalad Anyjuk a töpörödött vén asszony bal-
kezével a lámpabelót csavarja s míg szája hal-
kan az üdvözlégyet hadarja, szeme az ajtón át 
a tűzhelyre pislog, vájjon nem-e ég le a rántás-
alja. Miskn a legokosabb gyerek — palavesszőt 
kezében tartva — hangosan mondja az imát ós 
könyökével haragosan lökdösi Lmát, meri ez 
kuncog, hogy Bözse a pöttön hol visszamarad, 
hol megelőzi őket; sőt már be is fejozi rögtön. 

Végoztek . . . Keresztet vet ki-ki a maga 
módja szerint. — Méla csend, melyet Bözse 
tőr mefc, leghamarább, dicsekedve anyjának, 
hogy az imát ő tudja legjobban, mert legelőbb 
bevégezte Anyja egy karéj kenyeret nyom a 
kacsójába jutalomképen, mit boldogan majszol. 
Linát, ki Miskának sugdoz valamit, a tűzhely-
hez penderíti ki a konyhába, hogy azt venyi-
gével lohassza. 

Szekér gördül, kapu nyikorog. „Heisz, heisz, 
hik hóu . „Megayiittek" szól az öreg s jolentő-

menti községek is, mert e. 'ket viszont Szombat-
hely életerős gazdasági er.je szívja fel. így hát 
Kőszeg egyedül ruaradt a naga 10 000 lakósával 
községek nélkül es jóbarát és pártfogó nélkül. 

Újra összejött tehát a város vezetősége élén 
egy érdekeltség, mit a polgármester hívott össze 
hétfőn este fél 9 órakor a városháza közgyűlési 
termében, hogy megbeszélje azokat a teendőket, 
melyek a városon segíteni lesznek hivatva. 

Az értekezleten megjelentek dr. Hechinger 
Ede, Dömötör Gyula, Freyberger Feienc, Szova 
Ferenc, Kőszegi József, Freyler Lajos, Kiittel 
Dezső, Unger Elek, Sulyok Ferenc, Latiringer 
Ferenc, Tangl Adolf, Wurst Kamill, Dorner Fe-
renc, Flamisch Gusztáv, Jesztl Antal, Krausz Jó 
zsef, Jesztl József, ifj Róth Sándor. Mayer János, 
Stipkovits István, Miiller Ferenc, dr. Szovják Hugó, 
dr. Nagy-Ebeling Miklós, dr. Fuchs Endre, Jagits 
Imre, Szeybold Rezső, Vargha Imre, Krampol Jó-
zsef, Szerdahely Károly, Róth Jenő, Wentzl Mihály. 
Heuffel Rezső, Orbán János, Auguszt János, Schaár 
József, Eitner Gusztáv, Deutsch Lajos, Arató 
István és Nagy Balázs. 

Jambrits Lajos polgármester, mint elnök meg-
nyitja az értekezletet, a jegyzőkönyv vezetésére 
dr. Fuchs városi aljegyzőt keri fel s röviden is-
merteti az értekezlettel kapcsolatos előzményeket 
és magának az értekezleteinek a tárgyát. Meg-
emlékezik a soproni me norandumról, melyhez 
hasonlóat kiván felterjeszteni Kőszeg részéről is 
a kormányhoz, kitől most már ismételten kéri 
gazdasági helyzetének javítását. Majd felolvas-
tatja a soproniak memorandumát mit a jelenlevők 
élénk figyelemmel hallgattak végig. A polgármester 
összefoglalóan ismerteti a kőszegi gazdasági ba-
jokat és ennek alapján konkretizálja azokat és 
ilyen értelemben keri a memorandum szövegének 
megállapítását is. A polgármester szavaira meg-
indul a vita. Elsőnek dr. Szovják Hugó ügyvéd, 
a Kereskedelmi Kör ügyésze szólal fel, ki beje-
lenti, hogy a kőszegi iparosok és kereskedők már 

sen int Miskának, ez szalad kifogni a tehene-
ket. „Na végeztetek'- kérd 'zte uz öreg .Nem 
ippeg" felel Pi^ta, az is:uétlös gyerek. „Tó meg-
rakodtatok". „Hát meg, ón raktam". „Hú' mér 
nem a Jancsi?" „Mer én nem torn fóladogatni". 
Hát H hun van?" „Elment kicsinyég". „Morre?-

„Nem tom". „Etessél", mordul rá az apja. „Te 
meg fogd meg a tehenet" szól az anyjuk a be-
lépő legidősebbiknek ; ki vizet loccsantva a zsé-
terbe dalólva kimegy. 

„Te anyjuk 1" „No mi az". „Ez is igen 
danái". „Hát lehet is, má itt az ideje" védi a 
leányt az anyja. „Meg szip is" lngyja rá az 
öreg. Csend . . . . 

„Te anyjuk" kezdé ismét a férfi. „No?'' 
„Hát a Jaucsí ?" „Hát a nincs itt". „Hát hun 
a fészkes fenébe, hát jányoz". „Jányoz ?" cso 
dálkozik a gazda. „Hm, mintha kee nem u esi 
náta vóna". rOnzt melyik a". Ilát a Galambos 
Julit." „A Jul is?" kérdi az ember". „Szép jány" 
kél pártjára az asszony". „Derik". „Meg |Ó du-
gós is" „Ölig módos" fejezte be elgondolkozva 
az apiuk. 

A két öreg összenéz. Az apjuk átfogja 
gyöngén öregesen anyjuk derekát, ez meg bol-
dogan fúródik hozzája. Szájuk lassan találkozik 
és valahonnan messziről harang csendül: 
csingiling. Ap—t . 

A napló. 
Elémbe papir aka i és ceruzám rémülten 

szalad Naplóm lapozgatva, bennük őrült sok 
gondolat maradt. Kopott, rongyos, gyűrődött a 
külsője és a lapok, — melyeket viaszkos vá-
szon takar — s«m tártaim íznak külömbat, 
ócska lim lomnál. Olvashatatlan áko n-bákomok , 
mondatok minden kapcsolat nélkül, hol szere-
lemről, fájdalomról, kinról, örö nről, kodvteli 
napsugaras időkről, apró szamárságokról, vagy 
bohóságokról, uvagv sok össze vissza másról, 
amiről a zsiros, foltos lapok beszámolnak. 

És mégis, ha ugy lapozgatom néha-néha; 
elmém megakad ós révedsz a multoi , m i j s z i t n 
derűre fakad, Csupi emlék vonul fal 'omhá i , 
lassan és oly szép mind-jz, hiss kön íven faiejt-
jük a rosszakat. 

De lám most cikkázik valami szemem előtt, 
e sorok valamikor erőteljes b jnyomis alatt ke-
letkeztek és most mégis kezem lanyhán lan-
kad, a napló roszket, nem látom rair a batí-
ket. Képzeletem nyargal mint egy terhét nem 
nem bíró, visszacsuszamló mozdony. Már ven-
észre a bajt, a fék sem használ, se fiitty, 
se vészjel, mert a lejt erős ós a mozdony csak 
szalad, visszafelé szalad. Rémülten sikoltanék 
fel, de hiába, torkomon a hang csak goodo-

kurák otthon. — Hosszú élet — jó kedély — munkakedv 
szoros összefüggésben áll » zavartalan anyagcserével. Emésztési hiányoknál reggel izés előtt fél pohá r Schmidt-
hauer-féle Igmánd l keserűvíz a gyomor és belek működésének biztos és természetes szabályozója. Sok esetben 
elegendő már néhány evőkanállal is.) Kapható minden gyógyszertárban és jobb tüszerüzletben. 

Az I g m á n d i netn tévesztendő össze másfajta keseriivizekkel. 

előzőleg foglalkozván a kérdéssel, a k öve tkezőke t 

kérik a memorandumba felvétetni: 
1. A vasúti összeköttetésnek Kőszegre elö-

nyösebb beállítását, mert a jelenlegi menetrend, 
különösen a reggeli órákban kedvezőtlen és sé-
relmes a városra. Reggel korábban 8 óra előtt 
jöjjön be a vonat Kőszegre és még délelőtt eset-
leg egy vonatpár volna beállítandó. Ugyancsak 
kívánatos volna egy kiránduló vonat beállítása, 
mely a késő éjjeli órákban hagyja el Kőszeget. 

2. Adókedvezmény ket kérnek. 
3. Ali ami rendeléseket az iparosság részére. 
4. Áll at exportvásárnak Kőszegen való be-

vezetését és feltétlen megszüntetését azon ano-
máliának, hogy Kőszegről lábon nem lehet állatot 
átvinni a haláron. 

5. Kincstári haszonrészesedés alá eső cikkek-
nek kontingentált mennyiségben olcsóbban való 
juttatását. 

b. Gyárak létesítését, különös tekintettel arra, 
hogy a szőlőtermés kipusztulóban van és a szőlő-
munkásság elszegényedett. 

7. Szakiskolák felállítását. 
8. A járásbirósági épület felépítését. 
9. Vámmentességet Kőszegen át. 
10. Az útlevél és határátlépési igazolványok 

egyszerűsítését. 
Dömötör Qyula ipartestületi elnök magáévá 

tesii az elhingzotiakat és a csempészei megaka-
| dályozására kér szigorú intézkedéseket. Helyén-
valónak találná egy papírgyár készítését, miután 
nagy erdeje van a városnak, továbbá adóked/ez-
ményt kér olyformán, hogy a kivetett adók 50°/a-a 
leirassék. 

Freyberger Ferenc a forgalmiadó blokkrend-
'szer megszüntetését és az átalányozást kéri. A 
: házhaszonrészesedést adja a kincstár a városnak 
l építési célokra. A telefondíjnak Kőszeg és Szom-
bathely közötti méltányosabb megállapítását is 
szükségesnek tartja, mert egy telefonálás Szom-
bathelyre többe kerül mint a vasúti költség és 



viszont a budapesti telefonbeszélgetés csr.k meg-
eevszer annyiba kerül, mint egy szombathelyi 
beszé'getés. — Dr. Szovják Hugó szólal fel ujbol 
és általános helyeslés közepette kéri a memo-
randumba felvenni a Hang) a fokozatos leépítései. 
Krausz József különösen a szigorú batárzárt tartja 
fontosnak a csempészet megakadályozására 

A* guszt János azt ajánlja, hogy először a 
város puha.olodztk eziránt a kormánynál, hogy 
mi volna e'tihe.ö a váios részére és egyben kí-
vánatos volna a város szomort: gazdasági hely-
zetét ftUárni egyes közeleti kiválóságoknak, mint 
pl. gróf Apponyi Albertnek és Rákosi Jenőnek, 
kiknek támogatásától t rcdné iy t vár, majd szóvá 
leszi a földbirtokreft immal kapcsolatos házépítési 
akciót is. — Kőszegi József raniutat annak követ-
kezrrényére, melyek a memorandum sok apró 
kérésiből áHhau-ak elő, mik elaprózzák az ügyet. 
Szenti e a legégetőbb kérdések megoldását keli 
szorgalmazni, il>en a vasúti menetrend kedvező 
megoldása, továbbá ptnzügyi határvédelem és 
ipaiüzemtknek Kőszegen való elhelyezése. 

Alejd Róth J tnő imtlktdik szólásra azon 
javaslattal, hogy a tárgjalásokba vonassek be a 
város nemzet^)ülesi kepviselője is, aki a hozzá 
iniczett levclben erre ajánlkozott is. 

Ara.o Is.van jól megindokolt beszédben szük-
ségesnek tartja az iskolai intemátusok megalaki-
tasat, a nyári idegenforgalmat növelendő nyaral-
tatasi akc ó fejlesztésct, meiyhez hozzájárulna az 
is, ha az állani a Kőszegre induló nyaralóknak 
vasi.ti Udvezményeket biziositana. 

Dr. Hechinget t de különösen fontosnak 
tartja ; zt, hogy a memoranduniban ki legyen 
domborítva Kőszeg város speciális helyzete, mi 
a/ elcsato'as folyón állolt elő. Ajánlja, hogy a 
helyzet b.ausztikailag szán okkal világittassék meg. 
Li l iomosabbnak tartja az épitkezesek megindí-
tásai, n e'vhez Kőszeg városának meg volna az 
ereje, miután ingai'anaira külföldi kölcsönt tudna 
szerezni es ezzel a lakáskérdés és a kereseti lehe-
tőség is megoldást nyerne. 

A\iutan több felszólalás nem volt, a polgár-
mester összegezte az elhangzott javaslatokat és 
megfelelt a felmerült kérdésekre es azon indít-
ványt tette, hogy az értekezlet küldjön ki egy 
szűkebb! örü bizottságot, mely az értekezleten el-
hangzónak alapján állítsa össze a kormányhoz 
felterjesztendő memorandumot és ezen bizottságba 
hivassék meg Lmgauer Albin képviselő is. Az 
ertekezlet a polgaimester indítványához egyhan-
gúlag i.ozzáiarulván, a bizottság tagjai lettek a 
polgármester elnöklete alatt Lingauer Albin, Róth 
Jero, Dömö.ör Gyula, dr Szovják Hugó, Arató 
István, Kőszegi József és dr. Hechinger tde, kik 
ezen megbízatást elíogadván, az elnöklő polgár-
mester az értekezletet az éjféli órákban bezárta. 

HIRDETMÉNYEK. 
1777—19^5. Közhírré teszem, hogy a város 

erdeiben az lí>26. év folyamán termelt fára az 
előjegyzés a városi számvevőségnél f. évi már 
ciua hó 9-től, hétfőtől ke/dve március hó 14 i* 
ffoirl alig eszközölhető. Felhívom ti közönség 
figyelmét orré, hogy fám esak az tarthat idényt, 
aki arra előjegjeztMett: aki az előjegyzést el 
mulasztja fát 'semmi k rulmények között sem 
kuphat. Figyelmeztetem végül a közönséget, 
bojry fasüüksegletét igyekezzék máshonmm i* 
beszerezni, mert a városi erdőkben t^ruu-lt fa 
alig fogja fedezni a ház tar tá^k latziikségletei-
nek elenyésző részét. 

1893—1925. A melegebb időnek beköszön-
tésére való tekintettel elrendelem a szemét és 
trágya kihord's:it. Határidőül április 10 ét tü 
;öm* ki. Felhívom a háztulajdonosokat, hogy 
ezen rend .-leiemnek annál is inKább tegyen 
eleget, mert ellenőriztetem és az ellen vetők 
kihágást követnek el. 

1402— 1926. Közhírré teszem, hogy a kő-
szegi vadássiarsaság területén ez év április 
havában szárnyat? ragadozókat óhajt mérgezni 
frcperáit mű'ojasokkal. Figyelmeztetem a kö-
zönséget, houy a mérgezett tárgyakhoz hozzá-
nyulri vagy M/okat ebulajdonitani tilos és 15 
napig terjedő elzárással én 1.500000 K. pénz-
büntetéssel büntettetik. Észrevételek 8 napon 
belúi nuiam megtehetők. 

1913—1925. F. évi márc. 16. és 17 én 
Kfszeg város árverésen eiadásra bocsát: 734 
drb. 342.187 m» műfát. Fűrészrönk: tölgy ós 
fenyő, épü etfa, nyirfa, cseresznye, juhar, bog-
nárfa; tölgy kádárfa és asztalosáru. Árverés 
kezdete március 16-Au d. e. 10 órai kezdettel a 
kőszegfalvi védkeiület Kazár" patakja mellett 
fekvő vágásban. 

12—1925. A m. kir. fóldmiv. min. 117.109 
1922 X.A-1. sz. körrendelete értelmében fe hí 
vom a helybeli birtokossagot, hotíy a gyümölcs 
Iákat, most rug)fakadás előtt mindenütt a kár 
tékoiy hernyóktól, fészkeitől és lepketojasaik-
tól alaposan tisztítsa meg. Azok ellen, kik ezen 
tisztitó munkát nem a legnagyobb gondosság 
gal hajtják végre, Kihágási eljárás fog meg 
indíttatni. 

Felhívom az összes hadirokkantak, özve-
gyek és árvákat, hogy f. évi fobruár havpj\-
r<'dékaík átvétele végett mire. 12. és 13-án a 
városi pénztárba jelenjenek rueg. 

Jbu.brits Lajos i>ulganuest»:. 

1 » — — 

iát. Lá 'om a fákat, t á j i l o t , vid ket erü ten ro 
h a n i (s e^yná tba omlani; latom a vrgzetem 
es bii.ba itt mir.den, nincs megállás. — De ni 
ott tgy barna kislány int l iztatóan, de mily 
t!»td-hitOr, hisz tz ó , az én álmaim m» gvaló-
tuiata. A akjál valami kt rülrngy ogja, 1 acér sze-
iL í l ó l u z kvel , mely ptrzteli az agyamat. 
M< bt n.ar robannCk, de mily ktt\etl»n a sors, 
mert mozdonyom m< st dombnak halad, a bár-
in ^y sreretr.ém is, fcogy siissen, mindig lassúbb 
et> hítsubb lesz, mi r ugy mászik mint egy csiga ; 
JSJ mar csikorognak a kerekek, nyöszörög az 
egész ízvrkezet, mis t pláné megtorpan tovább 
nem megy, pedig 6 c-ak öt lépésre tőiéin bár, 
biztatón, n igy siessek. Hirtelen észbe nyilai a 
Í A , hisz ha már megálltam, itt bevárhatom, 
biatcs enmbe siet, haenryire vágyódott utánam. 
l)e biábu várom időtlen időkig, mert jön egy 
n ásík kivel lassan, gyalog elballag és csak 
vitsza sem tekír t, még egy búcsúpillantásra so 
méltat. 

Még ny(g a gépezet a fék foga alatt. Sze-
mem düledezve utana mered. Eltűnt I . . . Fel 
l o u d u k ; a i up ló a földon hempereg. Vérem 
luklet, egész testem remeg. Felveszem a rtip 
Jot, még egy pillantas: „Március 24. „Szerei" 
utána apróbb beti.kkel írva: „jön a muszka, 
m in i a fergeteg". Hat kedves nnpló, ti sárgult 
lapi k, m m érdemeitek t meg egy forró csókot? 
Hisz ui irott betű nem hazudik, a napló sem 

mi i feled. Ap-s. 

Kisebb gazdasági ház 
fczstad kézből azonnsl eladó. Kálvária utc* 53. 

Ipartestületi közlemények. 
A folyó évi közgyűlés elé terjesztendő költ 

ségvetéfei előirányzat tervevet előkészitesére, mar 
cius 9. én, hétfőn este 7 órakor az ipartestület 
ben értekezlet tartatik, melyre a testület összes 
tagjait meghívom. 

A soproni ipnrkiállitás tárgyában, e lap 
mult heti számában megjelent tájékoztatóra fel 
hivom a testület tagjainak figyelmét s felkérem 
e kiflii'\aon részt venni szándékozókat, ho«y 
részvételi bejelentéseiket a kívánt terület nagy-
ságának megjelölésével, az ipartestületnél f. hó 
12- napjáig bejelenteni szíveskedjenek. Bejelentő 
ív s bővebb felvilágosítás az ipartestületnél 
nyerhető. 

A f. évi közgyűlésen betöltósra kerülő 
alapszabályszerűen szervezett ipartestületi ügyé 
szi állasra pályázatot hirdetek s felkérem a 
helybeli ügyvédeket, hogy akik az állásra ref-
lektálnak, írásbeli ajánlataidat az ipartestület 
elnökségéhez f. hó 17-ig benyújtani szivesked 
jenek. 

Dömö tö r ü y u l a ipartestületi e lnök 

SZÁVA SÁNDOR 
gépészmérnök 

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

Teleion József 116—07. 

Kut- mélyfúrások, vízmüvek, csatornázás, szenny-

vizderitók, fürdők, központi lürdöbcrendezesek 

tervezése és kivitele. 

n s i r rc k . 
Jambrita Lajos polgármester részt vesz a 

városok országos kon^ress/.usAnak Budapesten 
tart-ndó értekezletén és azért kedden Buda-
pestre utazik. 

Hivatalb.cn Pogány Árpád az uj városi ál-
latorvos elfoglalta hivatalát és megkezdte állat-
orvosi praxisát is. A polgármester ugyanis Po-
gánynak 8 napi s-ííibudsiyot adott ügyeinek 
rendezésére, melyrjek befeje/.tévol szolgálatba 
lépett. — Lakása: Király-ut 26. 

Szabüdsaqon. A városi t inác> Wölfel Kál-
mán városi ikt .tonik o h ) 10 ével négyheti 
betf^.é^i szabadságot entf^dél.ve<cett. 

Halalozas. Csü rtökön hunyt el S így L i jos 
városi hegym> ster n j * szul. Schöoi Kíirolina óh 
U'nek 70. éviben. Temetéso tegnap délután ment 
végbe nagy részvét mellett. 

Hilaleset K^pceSiirudon hirtelen elhunyt 
Mersieh Lajos vHtid^glŐs n -je szül. Peiusich 
Mária életének ÍJ6. évében. Halálát szivbénulás 
okoztB. Temetése ma délután lesz a répcesarudi 
temetőben. Az elhunytban Domer Ferenc hely-
beli vendéglős sóijornöj^t gyászolja. 

Halalo/as. Csütörtökön hunyt el Berghofer 
István csizm-idiamester életének 71. évében. 
Temetése tegnup déiután volt. 

Vejjre igazan megjött a segitseg, amiért 
joggal áhítozik Keszeg város egész közönsége. 
A Vasvármepyében olvassuk igítz örömmel, hogy 
nemzetgyűlési képviselőnknek Lingauer Albin-
nak sikerült Yass József minisztert megnyerni 
arra, hogy pzemélyesen látogasson el Kőszegre 
és kózvet'en érintkezéssel szerezzen tapasztala-
tokat az itteni fcu'yos gazdasági helyzetről. Ez 
mar igazán valami és teljes diesérat illeti meg 
nemzetgyűlési képviselőnket épen ugy, mint a 
kormánynak o kiváló tagját, aki kiszáil ide a 
végekro, a sorvadó beteg Kőszeghez és meg-
látogatja a már hdodn i készülő beteget ós mint 
jó orvos meeakarj* menteni ezt a várost az 
életnek és kis Magyarországnak. Ezzel a kér-
dés, miről Kipuukban külön cikkben emlékezünk 
meg, a leghelyesebb mederbe terelőd Ut és min-
d j n reményünk meg van rá, hogy lesz is a 
panaszoknak poziiiv eredménye és még talán 
azt is megérjük, h jgy a bet.'g meg is gyógyul 
Isten hozza Yass minisztert Kőszegre. 

Jogöros a városi tisztújítás A február hó 
20 ún megtartott részleges városi tisztújítás 15 
napos felebbezési határideje lejárván az jogerős 
lett, mert som közvetlenül, vagy közvetve érde-
kelt, sem képviselőtestületi tag felebbezést nem 
adtak be. 

Március 15 iki nemzeti ünnepet az idei év-
ben is hagyományos kegyelettel üli meg a vá-
ros közönsége. E célból az Ipartestület, mely 
már évtizedek óta ezen ünnepség rendezője 
hazafias roüsoru előadás keretén belül emléke-
zik meg nemzeti ünnepünkről. Az elöad.is már-
cius l ő én, vasárnap este 8 órakor les^ a Mu-
lató nagytermében. A rendezőség a hatóságok-
nak es intézeteknek külön meghívót küld !'i, 
a város közönségét pedig ezúton hívja meg. 
Az ünnepélyen a Co icordia férfidalegv esulet és 
a Kováts zenekar is közreműködik. Teljes mű-
sort jövő számunk hozza. 

Adomány a szegenyeknek. A Szombathelyi 
Takarékpénztár kőszegi fiókja 150.000 K t adott 
a váro-i szegényeknek, mit a polgármester kö-
szönettel nyugtáz. 

A Kőszegi Takarekpenztar közgyűlésé elnök 
akadályoítatása miatt Auguszt János alelnök 
elnöklete alatt volt rnult vasárnap délben. Szo 
katlanul sokan jelentek meg s megelégedéssel 
vették tudomásul az előterjesztett jelentéseket 
és számudasokat. Az intézet összforgalma mi>g" 
haladta az ötven milliárdot. Alaptőkéje és tar-
talékja 100 millióról 700 miilióra emelkedett. 
Saját vagyona s betétjei körülbelül három milli-
árdnyi tőkeerőt jelent. Helyeslésre talált az igaz-
gatóságnak azon bejelentése, hogy valamint 
eddig is telle, a jövőben is a kihitelezések után 
a kamatokat fokozatosan leépíti, hogy a gazda-
sági élet sz máiását előmozdítsa. Az 1924 évi 
elérti tiszta nyeteség 157 millió volt. Osztalékul 
megá1 lapított nz összevont régi részvények 
után 2000 K t, a decemberben kibocsátott rész-
vények után 1000 K t. 

A tavaszi allatösszeirások a járás közsé-
geiben megkezdődtek. 

2. 
Kőazflg és Vidéke- 1925. március 8. 



19-5. március 8. KŐRz-g <8 Vidéke 3. 

A S/AK bajnokcsapatat az állomáson a vá-
rosi tanács és a futballszakosztály vezetősége 
fogja ünnepélyesen ma d. u. 3 i'rpkor fogndní. 

Az evangélikusok búcsúja Hammer Gyula 
nyűg- igazgató-tanitó orgonistájuktól és egyházi 
karnagyuktól megható ünnepé Hiakult. A kó-
rusra vezető lépcsőt, melyet a még most is fia -
t> los karnagy annyiszor végigjárt, c vennél több 
esztendőn át és az orgonát, meíyntk hangjait 
annyiszor hallatta Isten dicsőségére és t.z ajia 
tot<ság emészésére, gyengéd női kezek \irág-
disszel látták el és ugy a némi t mint a magyar 
istentiszteleten teljesen megtelt ;» templom hí-
vőkkel, számtalan generáció ti>ztelf ívtl. Tirtsch 
Gergely dr. és Balikó Lajos 1 lkészek vasárnapi 
prédikációjuk befejeztével hAL-i és elismerő sza 
vakkal emlékeitek meg a tuc tu i ó karnagytól. 
Foiyt a könnyek arja lent is, fent i«. Lent egy 
gyülekezetnek hálás hívei, fent egy életen át 
koteiess^gét buzgen és lelkiismeretesen teljesí-
teti őszbetorult féifiu, gyülekezetének hűséges 
liive. Sajnálkozás könnyei voltak, hogy uz étet 
rendje szerint megválni kell tőle, — fiz ör< m 
könnyei, hogy a Mindenható jó egészséggel, jó 
kt dvvel jutalmazza a jól kiérdemelt pihenés Oe-
következett időszakát. Az ünnepi hangulatot 
nagyban emelte Fröhlicb Józsefne I I inéiy Dóra 
cs Karner Ferenc gyönyörű énekelőadása. Ezt 
a mély meghatottságu ünneplést méi' fokozta 
uz evang nőegyesület figyelme. Istentiszteletek 
után az egyesület küldöttsége kereste fel lakasán 
dr Tirtsch Gergelynó elnöknővel az éióc, aki 
a nyugalomba voi u ónak meleg elismerő szav A 
kíséretiben az evang egyesület és nők hálája 
kifejezést uí e^y e;üst tétabotot qdott át emlékül. 
Az ünnepelt meghatottan kős::önte meg a figye! 
met és a „schöne Hammer" ugyan mit mást 
felelhetett volna : azt mondta, hogy c bo t ta l a 
Kezében sohasem a tanitómeí»L..t, h«nem min-
dig csak a nőkre fog gondolni. Ezt megelőző-
leg a templomi énekesnők nevében Nagy Iz* 
büc.-uztalta egy virágcsokor átnyujUsa m ilelt. 

Gyárat akar alapítani Kőszegen — vagy 

esetleg Sop ronban—0 : t e Gyula bécsi és brüuni 
cég gyártulajdonos Éisner Kamil l * ' reskedelrai 
tanácsossal egyetemben. Az uj gyár tncot vat 
teline és hasonló áiukat produkálna. A gyár 
ezen gyártmányok konfekcionálásával is log 
foglalkozni és mint ilyen ezen munkálatokat 
nemcsak a gyártelepen, hanem mngánosoknál 
is mint háziipart óhajtja végezteini. — A 
gyár kezdetben 20 munkással indulna meg a 
konfekcionáló munkáiokon kívül. A vállalat 
közel 2 milliárd tőkével indul meg. Kór 
azonban állumi adómentességet, a szüksé 
ges gépeknek vámmentes behozatalát, kamat-
mentes állami kölcsönt, a város részéről hatha-
tós erkölcsi támogatást, azonkívül 15 évi adó-
mentességet, legalább 700 négyszögöd telek-
nek ^tudását és ígéretet arra, hogy további 
építkezés esetén a város 100 000 téglát bocsájt 
a vállalat rendelkezésére. A poigármester a ké 
reliret a vállalat részéről meg is kapta Írásban 
és a legközelebbi közgyűlésen a "árus képvise-
lőtestülete is foglalkozhatik a kérdéssel. Htt a 
vállalat Kőszegen nem talál megfelelő támoga-
tásra, akkor Sopronban létesül. 

Az sdotaryyalasok, melyek most folyamat-
ban vannak, nebóí feludatot képeznek a bizott-
ságnak. 1925 ben az 1924. évre eső adó meg 
állapítása 1923 as alapon s mindennél figyelembe 
venni az 1923. óta megváltozott viszonyokat. 
Megnehezíti munkáját , hogy a felebbezők min-
den bizonyítok nélkül jelennek meg. Azok a 
kevesen, akik megértették, hogy a bizonyítás 
nak mily fontos szerepe van az adómegallapi-
tásnál, azok nem is csalódtak. Mii.dtg.vik cé.t 
ér, akinél az adatok elfogadhatók voltak. J ó 
les* ezt az adózóknak figyelembe venni. Nem-
sokára megkezdődnek az 1925. évi adóknak 
tárgyalásai. 

Bozsok község évek óta turtó törekvése 
véi^re valóra vált és nagyközséggé alakult, mi 
bői kifolyólag most külön jegyzőséget létesite 
nek a faluban. 

Lantosfalva községben fellépett a sortésor-
báuc. A zárlat elrendeltetett. 

Iskolai ünnepély Az áll. polgáii fiúiskola 
az 1848 ii<i márciusi események emlékére már-
c us hó 15 én (vasárnap) d. e. 9 érakor haza-
fias ünnepélyt rend"Z és erre a város közönsé-
gét tisztelettel meghívja. Műsora a következő: 
1 Hiszek egy istenben, énekli az ifjúsági ének-
kar. 2. Hazára ifjúságához, Ábrányi Emiltől, 
szavalja Ágoston Isi van IV. o. t. 3. Ünnepi 
beszéd, mondja L ránt Gyula tanár. 4. Tilpra 
magyar! énekü a kar. 5. Vigyázzatok, ha üt 
az óra ! Gáspár .Jenőtől, szavalja Seper J tnos 
III o. t. 6. Kuruc dalok, előadja a kar. 7. A 
székely szabadság, szavalja Seper Imre II I . o. t. 
8. Himnusz, énekli a kar. 

üzemzavar ál'otl l e pénteken délelőtt n 
nemezgyárbun, mert a gőzgép gőzcilindere ed-
dig ismeretlen okból megrepedt. Bizottságot 
várnak Budapestről, mely megállapítja a repe-
dés okát. Egyéb baleset nem történt. 

Bámulatosan olcsó, 

ízletes és kiadós 

Overta Közgyűlés. Tekintettel >.rra, hogy az 
1925 március 5 én megtsrott Óvoda Egyesület 
közgyü^sén a megjelent tagok nem voltak ha 
tározatképes számban, azért t<z elnökség az uj 
közgyűlés n.egtí.rtását m.reius 18 ára rendeli 
el, mely tekintet nélkül arra, hogy hány tag 
lesz jelen, határozatképes az alapszabályok ér 
leimében. A közgyűlés a polgármester ur híva 
talos szobájában este ti éraktr lesz. Kérjük a 
tagok szives megjelenését. Elnökség 

A Kőszegi Sportegylet footballszakosztalya-
nak tisztújító kozg>ü:ese P nt< ken este tartotta 
a KSE footballszakosztálya a városháza tanács 
termében rendes évi tisztújító gyűlését. A szép 
számban megjelent tagok szakosztály i elnöknek 
egyhangúlag Freyberger Ferenc szappangyárost 
választották, akiben a .szakosztály egy agilis 
es körültekintő vezetőt nyert, ki mármin t aktiv 
játékos is játszott a kőszegi csapatban a béke 
években. Az ő személye garancia arra, hogy 
i.«.mét jó csapat lo.-z a mostani k S E és becsű 
letesen küzdi végig a szezont. Alelu ;knek szin-
tén egy nagymultu volt játékost, ScVeiner János 
építési vállalkozót választották, ki már évtized 
óta résztvesz az egylet intenzív fejlesztésében. 
Titkárnak az eddig is tisztét buzgón betöltő 
Wachter Waltert, ugyancsuk igy intézőnek Szabó 
Jenőt választották. Pénztáros: Auguszt .József, 
ellenőr: Ágoston János, szertáros: Kebeitsch 
Miiován. Ezenkívül megválasztottak meg egy 
játékosfegyelmi bizottságot is, melynek tagjai : 
id. Wachter GyuL , Schreiner János, dr. Pallér 
József, Avár József, Schedl Márton, hivatalosan 
p. dig az elnök, titkár, intéző és a csapatkapitány. 
Tréner : Ávár József, csapatkapitány : Nóvák K. 

Ünnepi színjáték. A Vasvári Kath. Legény-
egyesület a mai napon, inárc. 8 án a főgimná 
Ziu:n dísztermében délután 4 órakor az ifjúság 
részére, este 8 érakor a nagyközönség részére 
leadja Calderon de la Barca : „szentmisei titkai" 
c. misztériumát. Annyira szép cs vallásos e 
színjáték, hogy sok helyütt a templomokban is 
engedélyezik előadásat. — Helyárak az esti 
eiőadasra 20, 15, és 5 ezer K. 

Ar utak javitasat végzi a varos, mircs iga-
zán elérkezett az idő, uiert a város utjai mar 
régóta alapos javításra szorulnak. A Kohonci-
utat már teljesen meghordták kővel és az Ol 
módi-ut is rundbe van hozva és vastagon bo 
ritja kemény f dinyag. Most a Szombathelyi 
utat és a Csepregi utat vette munkába a város, 
mert mindkettő mór majdnem járhatatlan volt 
bármilyen közlekedési eszköz részére. Reméljük, 
hogy ezen utak is mielőbb kifogástalan állapotba 
kerülnek. Itt emiitjük meg, hogy az Intézet 
utca, mely szintén a város forgalmas utcái közé 
tartozik, is alapos javításra szorul, mert mihelyt 
egy kis eső van, azonnal pocsolyás lesz az 
egész utca. 

Uj hordár. Prtnner Gyula, városunk első 
hordárja, tekintettol egészségi állapotára és ko 
rára, ezen munkájáról lemondott és visszavo-
nult. Helyébe Bu>kerics Imre lépett, ki minden 
időben a Strucc .szállónál található és bármilyen 
hordármunkát elvállal, csomagokat, leveleket 
továbbit és megrendelésre felkeltéseket is esz-
közöl. — 

Szerencse a 

Kávésc s é s z ében 

A regi reszvenyeseket arri kéri a Kőszegi 
Takarékpénztár, hogy n részvényösszevonás foly-
tán szükségessé vált b»cserélése u régi részvé-
nyeknek, a vult Általános Takarék részvényeit, 
mindkét intézet ideiglenes elismer vényeit, rész-
vényjegyzési igazolványait, — már t. i. akik 
eddig ezt megtenni elmulasztották — cseréljék 
be a most kibocsátott összevont uj részvényekre. 
Akiknek töredéke szvényük van, vagyis ötnél 
kevesebb, azuknak a leheti legelőnyösebben 
szerzi meg a kiegészítő darabokat, hogy mielőbb 
csak egyforma részvények maradj inak forga-
lomban. 

Osztálysorsjátek. F. évi március ll-én kez 
dődnek és április 15 ig tartanak a X I I I . osztál?-
sorsjáték utolsó osztályának húzásai. 20 500 
nyereményie több mint 10 milliárd korona ke-
rül kiűzetésre. Legnagyobb nyereméuy másfél 
milliárd korona; búzásra kerül továbbá egy 
500, 200, 100, 80 és (50, két 40, bárom 25, öt 
10, tiz 5, huszonöt 4, ötven 3, sziz 2 és négy-
száz 1 milliós nyeremény, ezenfelül uiajd húsz-
ezer kisebb nyeremény. Sorsjegyek kaphatók 
március 10 ig a Kőszegi K-resked^Imi Bank-
ban. Egy egész sorsjegy 300.000 K, egv fél 
150 000 K, egy negyed 75 000 K, egy nyolcad 
37 000. K. 

Ali már az első vasház Vasmegyeben. Teres-
tyénj ikfa tanítója, Zöldi Károly már újév óta 
lakik vasházában, amelyet 105 millió koronán 
hozatott és állíttatott fel. Ez az első vasház a 
Dunántul. Tulajdonosa nagyon meg van vele 
minden tekintetben elégedve. Három szoba, elő-
szoba, fürdőszoba, veranda, összesen 9 helyiség 
van a terestyénj \kfai vasházban, modern beren-
dezéssel, tapétás falakttal, könnyen fűlhető, a 
meleget megtartó szobákkal. 1924. utolsó nap-
jaiban érkoztek meg a vasház alkotórészei ó> a 
velük együtt kiküldött szakemberek rövid két 
nap alatt teljesen össze is állították a hazat, 
úgyhogy az újévnek már benne örvendezhetett 
a tanító és családja. 

A közalkalmazottak fizetésolőlcgéről szóló 
rendelet megjelent. A rendelet szerint az állami 
közigazgatásnál alkalmazott összes tisztviselők 
és nyugdíjra jogosult állást betöltő egyéb al-
kalmazottak, valamint a honvédség, vámőrség 
és folyamőrség havidíjasai és altisztjei, továbbá 
a csendőrség, rendőrség tagjai március 15 én 
és május 15 én fizeteidő ket részletbm a már-
ciusi fizetés 75 százalékának megfelelő fizetés-
előleget kapnak. A megyei tisztviselők és egyéb 
alkalmazottak, a munkásbiztositó pénztár al-
kalmazottai, valamint H fizotóskiegészitésbon 
részesülő tanszemélyzet szintén megkapja az 
előleget, de a fizetóskiegészitésben részesülő 
tanszemélyzet előiegét c^ak megfelelő részben 
viseli a kincstár. Nem kapjak meg az előleget 
a nyugdijasok, özvegyek, árvák, uz állami köz-
üzemek alkalmazottai, valamint a községi és 
városi alkalmazottak. 

Az utlevel-kiallitas ügyében Komnrotn és 
Esztergommegyék arra kertek a kormányt, hogv 
az útlevél-kiállító hitós*g jövöro is az alispáni 
hivatal legyen. A két egyesített megye most 
átiratban csatlakozásra kérte fel a társtörvény-
hatóságokat. 

U| vendeglo Tómördan. A már évek ót* 
üresedésben álló második italmérési jogot Tö-
mördon Németh Károly vendéglős nyerie el. 

E g y 5 6 0 Q - ö l e s k e r t a főgimná 
zium mellett bérbeadó. Ci:n a kiadóhivatalban. 

Egy vasúti híd osszeomlott a teherprobában. 
Az oroszok vasúti hidat építettek Nozgrov vá-
rosánál a Prjipet folyó fölött. Most tartották 
meg a teherpróbát, amely katasztr< f ival végző 
dött. A híd teljesen Összeomlott a meut-rhelés 
alatt ós a vizsgálóbizottság tagjaival együtt a 
folyót a zuhant. 

Anyakönyvi kivonat az elmúlt hetröl. S z ü -
l e t é s e k : Dóbrösi Erzsébet h í jadon: Má r a r.k. 
Kósa Gergely—Bednárcsik Margit: Sándor r 
Schranz Gusztáv—Schreiner Lu jza : Gusztáv 
ág. evang. H a l á l o z á s : Bauer Katalin 6 hó, 
rángógörcs. Nagy L íjosnó 70 év tadővesz. Berg-
hofer István 70 év, agyszélhüdós. 



• • i ^ H H •K 

• 
m 

K f t é * \ idék;< 1925 máreim 8. 

» O I C T 

SzSl: KSE 3 : 1 (1:0). 

a fenti két 
mérkőzését, 
: tt-ás feli J ó 

5 

T T a 1 e 1 2 X 1 e g r r s r i t á . a . 

Noi k a l a p divatáru üzletemet 
Varkór 8 szamu ha;ban u,bol megny i t o t t am . 

Ajánlom letíujabbb divatú kész kalapji imat 

Átalakításokat, javításodat, i/yás^ka-

lapokat olcsón ós gyorsan kéiritek. 

A n. é. közönség H ÍVCS p ir fogását kérem. 

Átyim Dénesné szül. Lausch Irén. 

! Gőzölt bükkfa-hálószobák, székek 

Mintegy 300 néző előtt játszotta le 
csapat a mult vasárnapra kisorsolt bajnoki 
melyet az állóképesebb SzSK nyert meg 1 
utan A l gólaranyban. A elsó gólt a 30. percben Németh 
lótte egy kapuelotti kavarodasból Utana mezőnyjáték a 
félidő vécéig némi SzSE-fölénnyel. A második felidö 
SzbE támadásokkal inJul meg. melynek egyikéből Döb-
rentey egy offszájdi/u gólt rug (2:0) . A második gól 
felvillanyozta a KSE-t és erős támadással válaszolt, miből 
W&chter balszélsö a nap legszebb gólját rúgta (2 1). 
Már ugylátszott, hogy megmarad az eredmény, de utolsó 

ercekben Döbrenteynek sikerül szinten egy potya góllal 
l-re szépíteni az eredményt. A győztes csapat a mu 

tátott tuleretyes, némelykor szinte durva játékával nem 
szolgált rá a fenti gólarán>os gvőzelmere, bár hatarozot-
tan jobb volt ellenfelénél. A csapat legjobb része a half-
sor, csaiársoraban pedig Bartos es Uóbrentey volt. A 
KSE-nél a közvetlen védelem élén a kapussal emberfeletti 
munkát végzett, a halfsor azonban nem birta végig az 
erós iramot és igy időelótt kifulladt Az ot különböző 
vágású csatár sehogysem tudta megérteni egymást, de 
különösen a kapuralövéstöl irtóznak, mintha szerencsét-
lenség érne őket ha gólt rúgnak ? A mérkőzést dr. 
Juhász Attila Budapest) vezette kifogástalanul. 

A vidék legjobb csapata a szombat-

helyi „SzAK" Kőszegen. 
Nagyjelentőségű sporteseményben lesz ma alkalma ' _ ^ _ f r 

gyönyörködni keszeg varos sportkedvelő közönségének. i r T T Í T TY1 m ftC — T ' T f ^ ' P P Í ! 
Majjvarország vidéki legjobb csapata, a nyugati kerület W J U X l l W l W ő U i ) V w i ö ú . 

gyönyörű k iv i te lben, gyári áron , csakis nagyban 

PLANTA FAÁRUGYÁR R T. 
BUDAPEST , VII. DOB-U. 90. 

a n. é. közönséget, hogy elsőrendű 

mész- és cementüzletemet 

t ovább fo lytatom és ugy mind eddig 
pontos és figyelmes kiszolgálásban része-
sítem mélyen tisztelt vevőimet. 

A m. t. közönség sziv.-s pártfogását 
kérve maradok kiváló tisztelettel 

SCHWARCZ ADOLF 
Gyöngyö s utca 15, 

K i a d ó I v . 

A Király-uton a vasút köselében egy 195 j 

kiterjedésű gyümölcsös (házhely) eladó. 

Dr. SZOVJÁK HUGÓ, ügyvéd. 

lag>arorszag vidék: legjobb csapata, a nyugati kerület 
közkedvelt többszörös bajnokcsapata a Szombathelyi AK 
vendégszerepel nálunk bajnoki mérkőzés kereteben. A 
SzAK nemzetközi viszonylatban is egyike Európa legjobb 
csapata, melyet legutóbbi portugáliai túráján s a inult 
vasárnap a prágai Sparta ellen e!ert eredményeivel be-
bizonyított. A csapat a skót-stílust játssza, mely a leg-
eredmenyesebb es legfairebb stílusa a futballjáteknak. 
Az együttes játékosai kivétel nelkul szerepe tek már a 
válogatott csapatban, sót van köztük olyan, ki már viselte 
a magyar címeres dreszt is A nagy klasszisu Weinhardt 
kapus előtt a vidék legjobb hátvédpárja Nagy Prém áll, 
es a védelmet Móritz Szabó—Löwensohn halfsor ege-
sziti ki. melv e! tt a Krutzler Mészáros Molzbauer— 
Vámos (Takács)-Né 'íeth összeállitásu bombacsatársor áll, 
kik kivétel nélkül nagy rutinnal és technikával rendel-
keznek s amellett félelmetes lövöcsatárok. Enmi elég 
lesz Magyarország legjobb vidéki csapatáról, hogy tény-
leg meggyőződhessék erről közönségünk, ugv jelenjen 
meg mindenki a ma délután »24 órakor kezdődő bajnoki 
mérkőzésen, melv bizomara leköti a szemlélőt s egyike 
lesz a Kőszegen tartott legszebb mérkőzéseknek. A mi 
csapatunk, a KSE klasszis dolgában termeszetesen nem 
ér fel a SzAK-al, azonban ők lelke^edessel fogjak ellen-
súlyozni a nagyobb tudást s azon lesznek, hogy a leg-
reálisabb eredmenyt küzdjek ki maguknak. A KSE csapat-
összeállítása: Spindlbauer, Blazovich — Pojdesz, flribár— 
Maszat—Riegler <Orbán), Nemes-Szova—Novak M.— 
Novak R. Wachter. — Délután ' ,2 órai kezdettel eló-
mérkőzes lesz a KSE ifjúsági es a helybeli polgári fiú-
iskola válogatott csapatai között. 

A SzAK bajnokcsapatát a vasútállomáson a városi 
tanács neveken a polgármester távolléteben dr. Nagy-
Ebeling Miklós gazd. tanácsos, dr. Euchs Endre aljegyző 
es dr. Pallér Joisef tiszti főorvoa fogadjak, ezekea kívül 
a Sportegylet vezetősége es még számot sportbarát fogja 
üdvözölni a délután 3 órakor érkező szombathelyi fiukat. 
A mérkőzésén jelen lesz a város nemzetgyűlési képvise-
lője Lingautr Albin is. 

Birkózó ház iversenyt rendez a KSE bir-
kozószakosztálya március hó 22-én. Birkózóink 
szorgalmasan tréningeinek Szabó tréner vezetése 
mellett es nagyban készülődnek a versenyre, mely 
valószínűleg jó sportot fog nyújtani. Bővebbet a 
versenyről jövő számunkban közlünk. 

Budapesti valuta-árfolyamok: 
Budapest 0.0072 00 

1 aranykorona 17.000 pap í rkorona . 

Font Sterling 344.000 K, Dollár 72100 
Sehw. frank 13.815 . 1 
Lira 2957 . 

Dinár 1144 „ 

100 osztrák K 101 90 

H i v a t a l o s g a b o n a a rak : dunántuli buza 
5f>0.000 K.— Rozs 445.000 K. Takarmányárpa 
380 000 K. S^rárpa 400000 K. Zab 420 0Ő0 K. 
Kukorica 255.000 K. Korpa 225.000 K. 

Hi nem hinne el, győződjék meg szemé-
lyesen, houy Kilipp Oszkár cétmél (Szombat-
hely, Széli Kálmán-utca (i.) 7000 koronáért 
strap »zoknit,7000 koronáért női harisnyát, ugvan-
annyiért gyermek patentharisnyát, 38.000 K ért 
jumpert, 190.000 koronáért gyapjú női mellényt 
és 250 000 koronáért uyapju női kabátot vásá-
rolhat. — llarisnyaftíjölest jutányos árban el-
vállalok. 

ZSOLDOS MAGANTANFOLYAM 
Budapest VII , Dohánv-u. H4. Telefon : ]. 124 47. 

elókeszlt i iolgát i «*» ktf/.é|>i<*kolni •• a^Aa-
tir.Ngákra, órettiM'gire v i dék ivke t i». 

F. évi március hó 8 á i d. u. 3 órakor a 
Seherminn I. f-»l * vendéglőben önkéntes 
árv< résnn ecv házhelynek is megfelelő 
g y ü m ö l c s ö s , 115 négyszögöl ki érj? 
désben, a legtöbb^ ig'rőn>k elad-iM?. 

Bővebb fe1 vi! igo^itás ugyanott. 

ha 

vásárol 

U 2 Í e t - á . t h e l y e 2 é s . 

Értesítem a n. 
a Chernel-utca 

ff 

é. közönséget, hogy 
12. szám alatt volt 

G y ó r y J á n o s - u t c a 12 . n r . 
alá helyeztem át. Tisztelettel 

K á l m á n I s t v A z i , cipészm. 

minden mennyi-
ségben, valamint 

* * legolcsób 
napi áron 

Szovják Béla 
Kajnis utca 5 szám. 

T ű z i f á t 
v s í ^ o ü f á i 
házhoz szállít 

K 

Francia frank 3715.— 
2130 
8 7 3 -

16999— 

Sokol 

Lei 
Márka 

Egy gyümölcsös kert 
500 O-öl kiterjedésű, eseth'g házhelynek is 
alkalmas a Kohonei-utcáb in szabad kézből eladó. 
Bővebbet Treiber Antalnénál Király ut 49. alatt, j 

O l c s ó n é p i l l i e l 
ha épületfát, deszkát ós lócet a 

FATERMELŰ es KERESK. R . -T -H Í I Kőszegen 
a csepregi ut melletti uj fatelepén szerzi be, 

a vasútállomással szemben. 

- Bangó Tanintézet 

Műsor : 

• I. iv.1. I niii.m l i V.rnv.DIH3tS 

„ 0 " a tengeri rablók között. 

Teljes anyagi garancia mellett készit elő vidéki 
magántanulókat is. Jegyzetek. 

Egy terhes fiatal kecske 
e l a d O * Vásártér, Hercegmalom. 

Köszönetny i lván í tás . 

Mindazoknak, kik szeretett jó férjein, illetve 

apa, após, nagyapa, bácsi és rokön 

Kollmann József 
elhunyta alkalmával jóleső részvétüket nyilvá-
nították. temetésén való megjelenésükkel és 
koszorú adományaikkal fájdalmunkat enyhíteni 
igyekeztek, ezúton mondunk hálás köszönetet 

Kőszeg, 1925. március fi. 

özv. Kol lman Józse fné é l csa lád ja . 

G r U T H V I L M O S rlüanoi irón txnoiJiiitt 

fa-, csont- es diszmüesztergályos-mühelye 
Szombathely, Kossuth Li jos ucca 19. sz. 
Készít karácsonyi a j á ndéknak megfe le lő tár-
gyakat , minden e szakmába vágó munkákat úgy-
mint facsillárokat, villamos állólámpat selyem er-
nyővel, virágállványt, függöny-, kotta-, zongora-
székét, hordócsapot, billiarddákót és golyót, kugli-

babát, külföldi Lignumsanctum-golyót. 

• v . . r ^ 

Sok pénz t t a k a r í t m e g 

árammérő órát 
K E N D I K E R 3 5 T O 

vi l lanyszerelési v á l l a l kozóná l 

Kőszeg, Király-ut 78. szám. 

1 I l i r < l « f c 5 m e n y . 
A „Hunyadi Mátyás m. kir. reáliskolai 

nevelőintézet gazdisági hivatala a növen 
dékek részére f"hérneműt akar varratni. 
Azok, akik a sz*bási éá v irrási munkála 
tokát végezni óhaj t j ík , ajánlatukat f évi 
március hó 12-én d -li 12 óráig az intézet 
gazdasági hivatal ibt adják be. H^szletos 
felvilágosítás naponta 15 és 10 óra közt 
ugyanott kapható. 

Hunyad i M á . y á s reá l isko la 
gazd . Hivatala. 

| 7 1 < » k t r < > B i o N k o p 
m - J a „Mulató" nagytermében 

Vasárnap , márc ius hó 8 án : 

C s a k n ő v e l n e ! . . . 
Moly Tamás kalandos filmjátéka 6 felvonásban 

És a k l térómŰBor. 

M ű s o r : Szerda , márc ius hó II én : 

Délután 7,4 órakor ifjúsági előadás. Helyárak : 

I. hely 5000, II. hely 4000 koroaa. 

Q \ x o v a c L i a , . . ? 

Történél mi korkép a hanyatló római császárság 

idejeból, Sieakievicz regénye nyomán filmen 2 
részben, 10 felv. A főszerepben Emi l J a n r l n g s 

IL ré tz : PANEM ET CIRCENSES, 5 felvonásban 

Burleszk 3 
felvonásban. 

-» Ma leszállított kelyárak. 

sí * 

• - W r 

I m&sz 

(. Mt íASAGI L P U l E r F n . CTÁRAK. 
MAiMOK BLTf OtSÉRE tS RÉGf 
ZolNDELVTETOK A T F L D E S Í R E A 

L E G A L K A L M A & A L Ö 

Knphfltó: K l rchknopf Mihá ly 

\flskeresledésébt n. 

Nyomatot; Hónai Frigyes k nyvnyomdájában Kőszegen. 
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