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Magyar javaslatok Genfben. 
A Genfbe küldött magyar delegáció vezető-

jének Apponyi Albert grófnak a kisebbségi sérel-
mek kezelésének tárgyában beadott hármas indít-
ványa uj hangot vitt a nemzetek szövetségének 
vitájába és amint a külföldi sajtó megállapítja, uj 
utakra fogja téríteni e kérdésben eddig megho-
nosított tárgyalási módszert. Ez a jelentékeny 
siker nemcsak kiváló érdeme nemzetünk nagy 
fiának, hanem elsőrendű érdeke az európai biz-
tonság kérdésének is. mely megvalósítani kívánja 
a népek közötti békességet és megjavítani az 
ország kormányok közötti viszonyokat. Magyar-
ország a szomszéd államokba átcsatolt volt állam-
polgárainak, a magyar taj több milliónyi elszakí-
tott fiának életlehetőségeit azzal a természeteses 
köteles figyelemmel kell, hogy kisérje, amire nem-
csak egy ezeréves mult történelmi jogai, hanem 
mint a népszövetség tagjának e nemzetközi fórum 
alapszabályaiban lefektetett megállapodásokból 
származó joga is felhatalmazzák. Ethikai okok 
késztették elsősorban a magyar delegáció fejét a 
kisebbségi kérdésben tett felszólamlásra, mert 
kevéssel előbb az történt, hogy az erdélyi és 
bánáti telepesek jogsérelmei igen nagy felületes-
séggel ugy intéztettek el, hogy a panaszosok 
képviselete meg sem hallgattatott és kizárólag az 
érdekelt állam sorakoztathatta fel ellenérvelését. 
Hogy a kontradiktórius eljárás, mely a pártatlan 
itéletadás előfeltétele, itt sem kerültethessék meg, 
Apponyi azt javasolja, hogy az eddig követett 
eljárás hiányosságának pótlására a kisebbségi 
panaszok ügyében hallgassák meg a magas egy-
házi szervezetektől, kulturális vagy gazdasági intéz-
ményektől beérkező sérelmek beterjesztőit és az 
illető kisebbség képviselőit, továbbá javasolta, 
ho^y minden a kisebbségekkel kapcsolatban fel-
merülő io^i kérdés terjesztessék a hágai nemzet-
közi bíróság elé, melynek jogérzéké kétségtelenül 
fölötte áll bármely diplomáciai és politikai színe-
zetű fórumnak, mint amilyen a genfi is. A hágai 
döntőbíróság ítélete nagyobb erkölcsi megnyug-
vást keltene s az ilyen Ítéletek hathatósan vinnék 
közelebb a népek lelkét egymáshoz. Az általános 
biztonsági kérdés különben is csak ugy oldható 

meg, ha ennek elementáris előfeltételét, az álta-
lános leszerelést keresztülviszik es megvalósítják. 
Hogy Magyarország mindezeket a célokat teljes 
erejével támogatja s a népszövetségi intézmény 

' jelentőségének fokozásához készséggel járul hozzá, 
| bizonyítja talán mindennél jobban az a tény, 

;hogy a nemzetek szövetsége által in?ngurált gaz-
dasági gyógymód, a szanálás eredményes sikerre 
vitelét nemcsak a kormány kivánja es munkálja, 
hanem érte oly magasrendű áldozatokat hozott 
Magyarország egész népessége, hogy valósággal 
hősi önmegtagadással teljesiti adózását, melyért 
emléket érdemelne, mintegy a többi nemzetek 

(társadalma számára példaadásul, a „névtelen ma-
gyar adófizető". 

H I R D E T M É N Y Ü K , 

ad. 6^02—1925. Közhírré t szem, hoay az 
állami köicsönkötvénvek a befizetési lapok be 
szolgáltatása ellenében a városi pénztárban l e-
később f. évi szeptember hő 30 ig átveendők, 
mert ezen batáridő leteltével a m^^in ir^dt kot 
vények visszati rjesztetn és csak hosszadalmas 
e'járás u ' jáa kapható* Ái. 

6613 — 1925. Kuihirré teszem, hogy az adó-
ezámf jtés illetve b>.fi/.e!ús H városi adóhiv ital-
ban iiletve pénztárban mindennap eszközölhető 
a hivatalod árúk «!*tt, kivéve a hónap utolsóé* 
e'sö nupjút, amikor a hivataloknak más elfog 

jlalfságt. miatt az adószáraf-jt^s illetve befi eíés 
S'.ünetel. Sajat erdekében is ismételten felhívom 
ez adózó közönséget, hogy a/ adóbefizetést ne 
halassza az utolsó napokra, mert olyankor a 
torlódás és várakozás eiKerülhetetlen. 

069:3—925. Felhívom .íz érd -klödők figyel-
mi*! a katonai kenyérsütés kiadására vonatkozó 

'versenytárgyalási hirdetményre, rney a polgár 
] mesteri hivatalban vug, a zaszióalj gazdasági 
jhivatalában megtekinthet 

6430—925. Felhivo n mindazon eb'u'ajd>-
r?osokat, akit a/ 1925 évi ebadót raé^ nem 
fizettek be, h o n fi etési kö'i'le/.'tts.'^ükneli leg-
később f. évi szeptember hó 30 ig legyenek ele 

í.;et, mert ezen hatúiidfi leteltível a hitralékosok 
el'en nemcsak a végrehajtási, hanem a Uhlgást 
eljárás lesz megindítva. Ugyanénak f ' lh i .o» i 
mindazokat, akiknek ebei az Összeírásnál fel 
nem vétettek, hogy ebeket jelentséK be, mert 
a bejelentés elrru iszuána is kihágást képez es 
fenti határidő intettével a törvény teíjtís szigo-
rával büntettetik. 

Kőszeg szab. kir. városnak regi telekkönyve 
2Z 1576 . évből . 

(Eddig nem közlött adatok nyomán) 
folytatás és vege.) 

Azért i'leti meg —amin t a commissariusok 
kiffj^eltúk, — a várost a telekkönyv, m iyet a 
város eddig e.-uk azért nem készíttetett el, mi 
vei eleinte kevés ház épült és mig a város az 
úrbéri adót fize tte, HZ adószedők <;z ingatlanokat 
amúgy is számba vették. A török ö < ne A ostroma 
és et:nek következtében az úrbéri adóti'.et spi-
nek fe'rnentése, valamint kiváltságainak í;bő-
vítése után a polgárságnak számi f -Iszaporod jtt, 
kik m4r tartoztak lítelepedesi és el költözési 
©uigedL-Jy t a várostól kérni, kérjük tehát a reu 
des telek könyvet, moly már több városba í vau. 
A telekkönyvvel biztosítva látjuk önálló tor 
vényhatósáuunkat, mert Jurisits Miklós tulaj-
donképen oda törekszik, bo^y a telekkönyvnek 
elvonásával házaink ós fildjeink fdett a pol-
gári juriedictióukat is elkobozhassa és azután 
jurisdictiónkat ér ék nílküli lic'.ióvá u h sse. 
(Zu einer letren Taschen maehen möehte.) 

Harmadszor. Minaazon vitás ügyekben, 
melyek a polgárságnak házai és földjei körül 
felmerültek, mindig » városi tanács járt el mint 

I. fo'-.u h ilőság. jurisdictiót ember emiékezete 
ótw g> ikaio la é-. miután meg ujo-t is gyako 
rolja (pjsses s»>in) elegendő volna a folytonos 
jog folytonosságra hivatkozni azon esetben, ha 
ti városi nem tudna privilégiumot felmutatni. 
I) j e varosnak e jog gyakorlására vonatkozó 
ing külön óaiségétől megerősített privilégiuma 
vr.n, melyre loyalis magatartásánál fogva és 
vagyonának és vérének l'olá dozásánal fogva 
mit gát érdemessé tette. 

N gyedszer. A polgároknak házai, fó'djei, 
s/öihi, rátj'i a városnak határában feküsiuek, 
mirfll az eiedeti határlavelet (IIot;erbri. f) a vá 
rost tanács bemutatta. A határlevél szeriül a 
polgároknak ingatlanai a zálogtulajdonosoknak 
birtokától teljesen elkü'önitvék és azokkal sjmmi 
közösségben niocs-nek. K '.en érv is amellett 
szól, ho/y a telekköuyv a várost illeti meg. 

Öt •dször. A jurisdic io majort, vagyis a 
vér feletti bírói jogot ( t í tnn und Acht üb..r 
lilut zu richtnn) ím mediate (közvetve) adomá-
Hiányozta. Mar pedig rendes szabály a-c, hol a 
jurisdictiu major, ott a jurisdictio minor is, en 
nek Következményeként a telekkönyv, miről 
ta .usko lik a birói jog felruhizásárol kiái itott 
level ( B m u und Achibri.f). A commitíaiiusok 
tehát azon javaslatukkal, hogy b köszi gi uro 
dalom zálogtulajdonos i nemcsak saját alattvalói 

5905 —925. Felhívom mindazokat, akik a 
várostól bérelt fólduk haszonbérét még nem 
fizetlek be, hogy fiset^i kötelezettségűinek f. évi 
-zeptember hó 30 ig feltétlenül tegyenak eleget, 

: inert ezea h itáridő hitéltével a hátr »léko-i béraX 
j bthajtása iránt a birói eljárást fogom índ.tar'* 
ami i.emeáak feles.eges kóltsft^et, hiu-jm a ha-
szonbérlet elvesztésével jár. 

•1770—925. E veszett sz» piembpr hó 16 án, 
17/>.>. mult sz-.'rd I Í I erős kartonp >pirra ragasztott 
kataszteri birtok vázlat a r^ti vámórbódótól a 
város felé eső útszakaszon. Felkérem a megta-
lálót, h »gy azt az állami felmérési f-iiügvelő* 
íég helybeli irodáj ibin (Kőszetf, JurHitjVtár, 

! ><o!gabir»ti hivatal Tn^llett) kellő ju'alo n mellett 
] beszolgáltatni szíveskedjék. 

JANSHIITI LE (OK TIOLE?IOIFT8(*R. 

^ / J l l I f i U X . 

A magyar vidéki színtársulatok egyik leg-
jobbjának, Halmi Jenő városunk között időző 
színtársulatának talán mégsem kell a legkellem-t-
lenebb emlékekkel távo/nia Kőszegről A szín-
társulatnak van ugyan ezideig vagy 30 rmlitó 
korona deficitje, de viszont arra is van nemí \1-
látás, hogy legalább részben ez a hiány meg-
térül. A szinpártoló egyesületre vonatkozó leg-
utolsó cikkünk nem hangzott el hiába, sőt a 
legnagyobb megértésre talált az illetékes ténye-
zőknél. 

Jambrits Lajos polgármesterrel az élén azon-
nal megindult egy mentőakció a sziutá«~ulat ér-
dekében. A város minden tehetősebb családjá-
hoz eljutott a polgármester altal kibocsátott fel-
hívás. amely rámutat arra, hogy ha a jövőre 
is biztosítani akarunk magunknak egy állandó jó 

nak, hanem a városi polgárság ingatlanairól is 
vezesse a t"lek könyvet,— lulterjeszkede?'. mert 
a fentebb felsorolt okoknál fogva a városi pol-
gárság javainak nyilvánkönyvi vezetése nem a 
zálogtu! .jd most illetheti meg, csakis a városi 
tanác-ot. A város polgári jogait fel nem adja. 

A róaiHÍ császári alsöau^ztriai kamara a 
városi tanácsnak elől magismertetett felterjesz-
tése alapj in végre 1570. évi szeptember iió 2o-én 
kelt leiratában értesít ette a városi tanácsot, hogy 
Kőszeg város jogosított a polgároknak házéiról 
és egyéb ingatlanairól telekkönyvet elkészíttetni 
f-s az előforduló változásokat a telekkönyv* 
Leres.TtülVí zetui, de az ingatlanoknál elófordn'ó 
változásoknak keres-ítülvezetés > a telekkönyv-
ben, valamint a kős.'.egi polgároknak letelepe-
dése és elköltözése a z.ilog'ulajdonosnak eiőze-
tes tudtával történhetik raeg. 

O y resoiu io ez, rnely a „kecske ée ká-
poszta mesére" e nlékeztet. 

— A városi levéltárban az azon időből 
származó telekkönyvben ily magyarnevü tulaj-
donosokat látok feljegyezve: Árpás, Bnazs , 
Bibóciay, Varasdy, Vámos, Thunya, S'zajj6r 

S/ü-8. Gazdag, Hajdú, Kádas, E-dős, Jao 
stb. Ugyan hová jutott Kőszeg városnak 3<w 
mag>arsága? * 

»• j-

Jdiüfy«>í* Hks4.UA ára 2000 korona. 



2. Kőszeg és Vinenn 19^5. s eptombt r 20. 

Takács Oszkár. Minden egyes mozdulata, szava 
ujabb és ujabb nevető rohamoknak előidézője. 
Takács mindannyiunk legjobb barátja, mert fe^ 
ledteii mindenkivel napi gondjait és gondos-
kodik arról, hogy a mai napok sok ürümébe egy 
kis öröm is vegyüljön. Különösen zsargon ala-
kításai páratlanok. Az „Árvácska- Alajosán, az 
„Antónia" börzeügynökén, a „Csirkefogó" Koch-
ján még ma is nevetünk, ha reágondolunk. Kiváló 
partnere Hajnal Károly, aki alakitások tekinteté-
ben valóságos őstehetség. Igen nagy művész 
Hajnal Károly, mert hogy mást ne említsünk, oly 
alakítást mint az „Éj királynőjében" Mamucs iktató, 
nem igen fogunk egyhamar látni. Ugyancsak kiváló 
művészek Solti Károly, a különösen kedves 
Megyeri Ferenc, Sári Gyula. De hisz már elfogvo.. 
minden dicsérő jelzőnk s különben is tartogatni 
kell még azok számára, akiket legelőször kelleu 
volna felsorolni, Szalma Sándorra és Csillag Já-
nosra. Szalma Sándor, a debreceni és kolozsvári 
színház volt baritonistája kiilön szenzáció lehetne 
ilt Kőszegen, meri kolosszális hangja operaházba 
való Hozzájárul ehhez még kitűnő megjelenése 
és nagyszerű játéka. Megelégedve vele teljeset) 
csak azért nem vagyunk, mert őt is ritkán látjuk 
és halljuk. Csillag Janosra, e kedves hangú és 
jójátéku hősszerelmesre még nagy jövő var. — 
Mennyien vannak azután még itt, akik mind di-
cséretet érdemelnek, mint pld. Kulinyi Karola, V 
Sxiklai Valéria, Nép Elza, Tóth Bálint. Huszti 
Róbert stb. A sok dicséret után most már csak 
azt szeretnénk, hogyha a jövő számunkban arról 
tarthatnánk beszámolót, hogy Kőszeg városa nem 
hagyta cserben a szintársu'atot s az összes elő-
adásokat szépszámú közönség nézte végig, t'zt 
annál is inkább reméljük, mert hisz a kedvez-
ményes jegyek kibocsátásával most majd mindenki 
részere hozzáférhetővé lett a színház téve. 

U I m K H. 

állásuk r \tudijképe*. Országos rendűlet, illetve 
t rvény intézkedik errö!. A városnak sikerűit' 
eddig annyit elérni, hogy az áll-isok megszer-
v e z ő t ez év vécéi* ki*oMa. A tanács oly meg-
oldás keres a ' állások szervezésére, mi neta 
okoz kiilön m»gtfrhelést a városnak. 

Az alrealisknlai épitKezest f. 1 tétlen ül m>V 
ez évben megkezdik. Az építés ajanlatok felet; 
a napokban döntenek a minisztériumban és e 
hó v'-fcén megindul az épi'őmur.ka. 

Vass miniszter as Huszár Kjroly — Sárvár 
disipn'girai. Sárvár képviselőtestülete diszköz-
gyühst turíott, amelyen Hus*ár Mihály spát-
p'ébnnos iur i rványán egyhangú lelkesedestel 
eihatároz'ák, hogy Va9s Jázsef népjúlóti minisz-
tert, Sárvár s. ülöt'jét és Iluszár Károly volt 
miniszterelnököt, H nemzetgyűlés aíelnökét, a 
sárvári kerület nemzetgyűlési képviselőjét, Sár-
vár díszpolgáraivá válasz ja. A díszpolgári disz' 
okleveleket szeptember 27 én, vasárnap délelőtt 
ugyancsak dn/kö'gyűlés ! retében nyújtja át a 
képviselőtestület a két politikusnak, akik sze-
üély teo jelennek rofg az ünnepélyes aktuson. 

A díszközgyűlés napjának estéjén Sárvár kép-
viselőtestülete társasvaesorát is rendez uj dísz-
polgárai tiszteletére. 

Szentkuti but^u v&n ma Nagygencsen, mely 
alkalommal az ottani levente-egyesület a F;nta-
vendéglőben, az ifjúsági egyesület pedigaJam-
brits i'éle vendéglőben h;rt táncmulatságot. A 
fa u elég hosszú és r:ép<js aboz, hogy mind a 
tsól mulaUág jó! sikerülhessen. 

A kincstar mindenkit könyvvozetesre kötelez 

A „Budapesti Közlöny" csütörtöki számában 
jelent meg az ált«láuos kereseti adó kivetésének 
is kezel sének végrehajtási utasítása. Az u ; 

végrehajtási utasitas könyvök vezetésére kötelez 
mindenkit, akinek üzleu tevékenységből eredő 
jövedelme van, kivéve a tixtizetésas níkalmazot-
takat, továbbá a föld és házbiríokosokat. A 
könyv vezetésére nem köteles ember is köteles 
a hozzáintézett üzleti levelüket és számlákat 
rendszeresen összegyüjtvo megőrizni. Kötele^ 
könyvet vezetni a kisiparos is, n*i i a Kereske-
dőim* Törvény erre n >ra kötelez, a haszonbérlő, 
a kiskereskedő, a gyógyszerész, az ügyvéd, az 
ervos, a fogorvos, a kir. közjegy ző, az állatorvos, 
1 mérnök, az ngynök. Mi:.d bároaifóle könyvet 
kötelet ve-e :ii s megbisások könyvét, pénztár* 
köny^nt, MI sok könyvét. A : általános kereseti 
ad'» céljaira vezetett könyveket hsisználatvótel 
eiőtt hitelositem kell. Ha valakinek a könyvét 
a béi). gtórvény nz^mpuntjából nem hitelesítik, 
u >y a köz éi i előij no-, i^gal kell a könyvet hite-
lesiiteUii. A könyvvezet s ellenőrzendő is. Ez 
általába i összekapcsolandó a forgalmi adók le-
rovás inak ellenőrzésével. Az utasítás azt mondjt , 
hegy e;in;:K alaposnak és kimerítőnek kell lennie, 
és jl:n••seii is feiaivja a közegek figyelmet 
arra, hogy vi^saáiják meg azt, vájjon az egyik 
vid zónái kij^gyzett kiadási tétéit a másik adózó 
mint bevételi teteit elkönyvelte 8 Az ellenőrző 
közeg az anyog és árukészletet is hivatva van 
elleo-rizni. Az, aki könyvei nom vezet, 10Ü 
aranykorona értékig terjedhető pénzbírsággal 
büntetendő. A könyveket le is lehet foglalni, 
el is lehet venni és a lefoglalás kérdésében a 
pénzügyigazgatóság végérvényesen határoz. 

Talait tarqyak arverese lesz szeptember hó 
25-én délelőtt 10 órakor az államrendőrség 14. 
számú szobájában, mely alkalommal a követ-
kező tárgyak kerülnek a legtöbbet ígérőnek el-
adásra: 1 oltó fűrész, 1 kerékpár csengő, 1 kalap, 
L' koc iláuc, 2 sapka, 4 pénztárca, 5 zsebkendő, 
2 rétik dl, 1 eziist óralánc, 1 szájkosár, 1 kasza, 
1 porió kefe, 1 olajzáró csavar, 1 szalvéta, 1 
ezüst óra, 1 esernyő, 1 j imbo, 1 ezüst kávés 
kanál, 1 nyakék, l véső es 1 pár keztyü. 

HÖLGYEK FiGYELMEBE!• 
j rilc- és velurkalapok á tvasa lását , bár-

| sonykalapok á ta lak í tását a l egú jabb 

; d ivat formákra, l ámpaernyök készítését 

| a l e g j u t á n y o S a b b á r o n S 2 ü p p e r p e r e n c n e 

j tiivatárusnő, Chernel-u. 2. sz. eszközl i . 

BERETVAS PASZTILLA a legmakacsabb fejfájást is elmulasztja 

Jambrits Lajos polgármester néhány na»>on 
át Budapesten voít és kikerült neki a mi' is;> 

i tóriumukban több fontos vári si ügyet elintézni. 

Síemfilyi hir. Lov>g C e u ti Yiktv roé sz. 
Pauiny Erzsi, a pekingi olasz nagykövet fela 
séire ma vasárnap városunkba érkezik %is fia 
látogatására, ki a Huny; di Mátyás reáliskolai 

' nevelőintézet növendék". 

Igazgatói kineve/e?. A korm'.riyzó Kn>u'e 
H zsíí b> iyli !i áll. po'.tfári fiúiskolái t inárt e-s 
i . azguíóhslyettt -.t, a tanügy terén eeersett kiváló 
érdemeiues elismerésiül cÍTzet s ig^zga '••;>• 

; nevezte > i. E kitiir'^tés a tanügy etryik lelke 
é lharcosát, ügybu/gó munkásat érte, aki ne'.r 

év óta lankadatlan szoru' ómmal, pedaoóizi u 
rátermettsét.»'jel s s'^r-tettei munkálkodik az 
ifjusftg sz< "en.i k^p/ésén. Nemzedékeket oktatott 

! az életben szók-. ^ >s ismeretekre és nevel? a 
magyar állam szm' s a magyar haza iránti bű-

.'s^gr^. Ebből az örvendetes a'kalomból kifúiyó-
iag a város társadalma s- i /é'yes óvát i')',:. b.m 
részesítette a kitünte ett, nép-ízeri'i tanárt. 

Negyvenedik evfordulojat unnrpehe mult 
hétfon Maitz Lipót polgártársunk annik , hogy 
a Kalváriatemp om egybázfi állását betölti. E*eű 
alkulomból a megyéspüspök ós még számosan 
üdvözölték a buzgó Maitz bácsit. 

Esküvő. Szmolyán Emi! bándoli föidbirto 
kos, Szmolyán László helybeli banktisztviselő 
fi^éie f. hó 16 án veze'te oltárhoz íátroheffer 
Erzsébetet Sárvárról. 

Halalozas. Mu't vasárnap este 8 órakor 
hunyt el hosszas betegrég után Liebich Sándor 
horbélymester polgártársunk 4(i éves korában. 
A haictértn szerzett betegsége átf.jult tüdő 
vésszé s az őrölte fel amúgy sem erős szervo 
ze'ét. Temetése kedden délután 4 órakor volt 
nagy részvét mellett. Özvegye és két gyermeke 
gyászo'ják. 

Halaloras. A kőszefifalvi Tangl család seni 
orj^, a 80 éves Tangl Alajos hunyta le szemeit 
örök álomra p nteken reggel 8 órakor Kőszeg 
falván. Temetése tegnap délután 2 órakor volt, 
melyen Kőszegről is sokan resztvettek. 

Tiizoltotiszli aliast kell szervezni a város 
nál egyben leg-»lább 8 hivatásos tűzoltót ke:i 
alkalmazni, kiknek altiszti javadalmazás jár és 

színtársulatot, akkor egy kis áldozatot minden 
kőszegi polgárnak meg kell hozni a magyar szí-
neszeiért és Kőszeg régi kultur hírnevéért. De 
ez U lönb tn sem áldozat, mert nagyszerű ellen-
szolgáltatást kap mindenki, aki a felhíváshoz csa-
tolt 4 jegyet — ezt is kedvezményes árban — 
átvette, meit igazi művészetet, kultúrát és szóra-
kozást nyújt a szintáisulat minden előadásával 
közönségének Az elmúlt hét előadásaival meg 
jobtxin bele'opla magát a társulat a színházláto-
gató közönség szivébe. Minden egyes előadásuk-
kal igyekeznek tökéleteset nyújtani s ez 
majd minden előadásukkal sikerül is. Különösen 
akkor nem lehea eléggé méltányolni teljesítmé-
nyüket, ha azt vesszük figyelembe, hogy minden-
nap n,ás darabot kell bemutatni. Ép ezért nem 
is lehet eléggé dicsérni őket, imtl hisz mirden-
nan t'j és uj szerepekben tökéleteset nyújtani, ez 
igazán a legnagyobb teljesítmény. Ha végigné-
zünk az eln.ult hét előadásain, akkor a pálmát 
az rAn ,ónia" előadásának kell nyújtanunk. Ezen 
világhi ii darabot ugy adta elő a színtársulat, 
hogy a legelkenyezíetettebb fővárosi közönség is 
megelégedéssel távozott volna. 

A színtársulat egyik legjobb operettelőadása 
volt a szerdán bemutatott „Árvácska" és a pén-
teken előadott „A mézeskalács". Régen nem ne-
vettek annyit a kőszegi Mulatóban, mint az 
királynője" zenés vígjáték előadásán. Nagyon szép 
volt a „Napkelet rózsája" is, valamint Szenes 
Béla rCsi.kefogó" c. bohózata, melynek előadá-
sánál a két első felvonás ugyan egy kicsit sán-_ 
titott, de ennek is inkább maga a darab az oka. i 
Ugyanez áll a „Három gráciára", mert hisz ez, 
inkább díszletekre és egyéb látványosságokra 
alapított revü mint operett és egy ily darabból 
nehéz valamit kihozni egy vidéki színtársulatnak. 
A tarsula. leginkább sebezhető pontja a zenekar. 
Ha e*. 2—3 taggal ki lenne egészítve, ugy ez is 
tökeleteslehetne. Igaz viszont, hogyha a zenekar, 
kórus és díszletek is tökéletesek volnának, akkor 
ma igazán kar volna lejönni Kőszegre, mert hisz 
igy akár valamelyik fővárosi színházba is bevo-
nulhatnának. Meggyőződésünk, hogy a szólisták 
legnagyobbrésze fővárosban is megállná a helyét. I 
Ali ez mindenek előtt a direktornéra, H. Szalma; 
Terusra, akinek Antóniája valóságos szenzáció1 

volt. h sorok Írójának alkalma volt látni Antóniát 
Fedák Sálival Bécsben és többen is voltak jelen,' 
akik viszont Budapesten ugyancsak Fedák Sári-
val láuák Antóniát. Kell-e nagyobb elismerés, 
mint az, hogy mindegyikük zavarba jött és nem 
tudott dönteni afelett, hogy kinek adná a1 

pálmát a kettő köziil. Csak egyet veszünk tőle 
rossz néven, hogy más szerepben még nem lát- • 
tuk, de reméljük, hogy erre is fog alkalmat adni. 
Itt van azután a kedves ptimadonna Lenkey 
Margit, akit majd minden este láthatunk fősze-
repben es nem győzünk kristálytiszta hangjának; 
es minden este uj és uj oldaláról bemutatkozó 
tudásának eleget tapsolni. Dupla azután a közön- ; 
ség öröme, ha vele egy darabban fellép a fehér-
vari színtársulat volt szubrettje Reti Rózsi, ez az 
igazán kedves tehetséges művésznő, kinek min-
den egyes száma, különösen táncai szenzációsak. 

Itt vannak azután a drámai erők Serfőző 
Ilona, Császár Rózsi és Dankó Böske, akiknek 
páratlan n üvészetét sajnos csak nagyon ritkán 
volt módunkban élvezni, mert a színtársulat a 
legjobb akarata mellett sem adhat drámát, mert 
ilyenkor majd egészen üres a nézőtér. De talán 
most, amikor azokat is sikerül szinházbajárásra 
buzdítani, akiket sajnos annyira nélkülöztünk, kér-
jük az igazgatót, hogy a jövő hét műsorában 
adjon helyet a színműveknek is, hogy mindenki 
meggyőződhessék, hogy mily páratlan drámai 
együttes van Halmi színtársulatában. Akkor fog-
juk igazi oldaláról megismerni Zemplényi Zoltánt, 
a kass?.i és pozsonyi színházak volt művészét, aki 
egvike a társulat 'egrokonszenvesebb művészei-
nek Minden egyes szerepében annyira élethű 
alakilást adott, hogy az ő művészetére elég di-; 
cserő jelzőt igazán nem is találunk Kiilön elis-
merés illeti őt, mint a színtársulat állandó fárad-
hatatlan főrendezőjét. 

Ugyanez áll Hortobágyi Artúrra, a debreceni 
szinházvolt művészére, akinek „Vén gazember-ét 
soká nem fogjuk Kőszegen elfelejteni. — Min-; 

denki előre nevet és tapsol, ha bejön a színpadra 



Súlyos baleset történt pintekről szombatra 
virradó éjjel a posztógyárban. Tomschitz János 
gyári munkáa u fonalgyártó gép mellett dolgo : 
zott, amidfln észrevette, hogy néhány fonala a 
g*p alá került. T» mschitz a mo2gógép alá mászott,1 

hogy a fonalakat felszedje, de a forgó tűdob 
ruháját elkapta és magaalá sodorta ugy, hogy 
fe jV, vá'lán, kezéa és leginkább combján súlyos 
sérüléseket szenvedett. Elitét essk annak kö-
szönheti, hogy a hajtószijj kiesé laza volt és 
lr-ti úszott a tárcsáról, miáltal a gép megállott. 
Még »z éj folyamán felhozták dr. Lauringer 
orvoshoz, t-i az első segélyt nyújtotta neki és 
reggel korán autóval leszélj ották S/o:ubath"lyre 
a közkórházba. A lapot a culyos, de nem élet 
veszélyes. 

— Gordatlfensájibol felbujtottak Perenyén 
Heke J /s f ottani lakosnak az udvaron fekvő 
csépiéshcz készített 27 kereszt gabonáját, mi-
által neki 3 millió korona kárt okoitak. Az ot 
tari ifjusiíg ugyanis egy szh p; d felállításával 
volt elfoglalva, miközben valamelyikük egy 
égő gyufát dobott «-'I vigyáziitlar ul éppen a ga-
bonakere'-ztek közé. Mire észrevették, hogy a 
szalma lángra kapott, a gabona már nem volt 
megmenthető s e uh erra kellet törekedni, hogy 
a tűz tovább ne terjedhessen, ami sikerű t ] 
ugy hogy ragyobb kár nem történt. A meg-
itidnott vizsgálat majd kideríti, hogy kit terhel 
filelésség a tüzeset miatt. 

Eredmenyes rizstermelesi kiset let Magyar 
orszí;Qon. A szegedi m<z(gazdasági intezet ki-
sério i telepé i az idén raoepióbátkoztuk a rizs-
termeléssel. Százhatvan négyszögölnyi területet 
vetette1-: be rizszsel, amely ezen a héten érett 
be. A rizst hamarosan learatták és ki is csép l 
ték. Megállapították, hogy a kis területen 250 
kilogramm termett, ami katusztrális holdanként 
hnszonot mázsás eredménynek felül meg. A 
termés minősége elsőrangú és négy hónap alatt 
érett meg. A jó eredménynek előfeltétele az, 
hogy a iizf»zsoI bevetett termetek sokáig álljanak 
viz alatt. 

Megindul a poítauíalv. n>forgalom Romániaval. 
A posta vezérig ;z> atót»;u •. közli, hogv a nemzet 
kcv.i forgalomban ei'irt feltételek és dijak mellett 
folyó é\i oKtób.»r 1 év-! Korrár.iával a mind. él 
iraryu postuu alvauyfor. alom megindul. Egy 
utalvánnyal k uldheiö m:.ximális összeg Magyar 
orvzá^ooi Romát i Iba 10 000 lei, ellenkező irány-
ban 3 000 000 korona. Az oda szóló utalványok 
pénzösszegeit leiben keli kilVj zni. 

Cs.Cákeiije m -g mindig kapható a magp.'r-
g:tőgyárb \o k ó íá at 3000 koronáér'. 

98 4 milliárddá! csökkent a bankjegyforga 
lom A Nemzeti H.nk tegnap tette kr.zzé szep-
tember 15-eiül ku11 kimutatását, amely szerint 
a bar. jegyforgalom szeptember 7. óta ujabb 
98.4 milliárddal csökkent. 

A pózgepkPítílnk es gózkazanfutok legköze-
lebbi képesítői vizsgái október 2 án fognak meg 
tartat: i Sopro ban. A keliően felszerelt kérvé 
• i.vek a kerületi lpHrfelügyolöséghez cimzendők 
(L ckner Kristóf utca 3 ) 

Egy 4 polgariskolát vegzett szolid viseletű 
l°ánv, ajánlkozik nagyobb gyermekek meilé, 
esetleg vidéxrj is. Cí:n megtudhátó a kiadó-
hivatalban. 

Anyakönyvi kivonat az elmúlt hetröl. rfzü 
l e t é s e k : Ftucht Ferenc—Schmidt Mária: 
Mária r. k., Dercsák Kudolf— Maitz Mária: Er-
zeébet r. k.. Esztner Gusztáv—Vass Krisztina: 
József r. W í .ner Ant il — Koppéi Teréz : Teréz 
ag. HV. H á z a s s á g : Mogyorósi Ferenc—Septr 
Erzsébt?*, Metiics'k István C-ánits Anna, Stampf 
J a n o — K»ppf,l Karolina. H a l á l o z á s o k : Lie-
bich Sándor 4t» éves, tüdővósz, Csáni's Karolina 
14 napos, orbát c, Tangl Alajos SO éves, vé^ 
elpyeru'ülés. 

Halá los szerencsét lenség történt tegnap 
délután 3 óra tájban Müller Ferenc fürésztelepén. 
Kallenecker János 22 éves háziszolga a Pollák-
cépnél, fürészporért ment oda és lapzártakor még 
ki nem derített okokból, a földalatti transmisszió 
testét felnégyelte. Bővebbet jövő számunkban. 

j ó é tvágyat , 

kellemes 

közérzést és 

munkakedvet 

biztosit . 

Pénzéért 

joggal a l e g j o b b a t követelheti. 

Ne tegyen tehát költséges kísér-

leteket, hanem 

maradjon meg 

r é g i jelszava 

mellett: Kn 

csak a valódi 

„ F R A N C K " -

k á v é p ó t l é k o t 

a „kávédaráló" vedjegyyel veszem. 

U V 1 Z 

Kivágott ruha a templomban. Szatmárról 
jelentik, ho.'V Csengeibogos község g^rögkato-
lik us templomában a napokban nagy botrány 
játszódott le. Pap Demeter lelkész kovéssel az-
után, hogy a zsúfolásig megtolt templomban 
megkezdto a szertartást, a ceremóniát félbesza 
kitva, két kurátort felszólított, hogy vozessék ki 
a templomból Tamás Anna állami tanítónőt, aki 
egy mellékoltárná! ájtatoskedott. A rendelkezést 
a pap azzal indokolta, hogv a templomban nem 
tűrheti meg u kivágott ruhában megjelent nőket. 
A kurátorok nem voltak hajUr.dók az utasítást 
teljesíteni, mire a pap t darobant az imádkozó 
tanítónőhöz, ütlegelni kezdte, majd a hajánál 
fogva kiráncigálta a templomból. Visszajövet 
észrevette, hogy egy Pancea O <jva nevű leány 
szintén kivágott ruhában van. A pap nekirohant 
a tizenhatéves fiatal leánynak, t.ki azonban fu-
tásra vette a do! »ot s néhány ki ebb inzultussal 
sikert: t elmenekülnie. A templom megbotrán-
kozott közönsége kivonult a templomból, ugy 
hogy az istenti.szteletet meg sem lehetett tartani. 

Tizenket miliiard korona ertekü aranyekszert 
találtak Szarvason két vaskazettában, a pftdló 
alatt, Nadler Samu kereskedő hagyatékának 
Kltáro/.ata alkalmával. 

Megszűnt a „Halgy" cigaretta. A m. kir. 
Dobányjövedék e héten arról értesítette a dohány-
tőzsdéket, hogy a t bb mint 50 óva közkedvelt 
„Hölgy" cigarettákat a jövőben nem adnak ki 
es kivonják a forgalomból. 

Negyvenöt napi munka után vegre eloltottak 
a morém egó petroleumkutat Bukarestből jelen-
tik : A heteken át égett moreni petroleunkutat 
több eredménytelen kisérletután végre sikerült 
eloltar i. Nagy távolságból alagutat fúrtak az 
égő szonda felé, mig v'gre elérkeztek ahhoz a 
ponthoz, ahol az alagtit és a szondában ióvő 
petróleum közt összeköttetést létesíthettek. — 
Ugyanabban a pillanatban hidraulikus uton, 
hatvan hetven atmoszféra nyomással hatalmas 
férnkarmantyut nyomtak a szondába. Ennek be-
nyomása után a tűz rohamosan vesztett erejéből 
s azután rohamosan lohadt le. Az oltári munkát 
nagy közönség nézte végig, amely a tüz eloltá-
sakor hatalmas hurrázásban tört ki. A negyvenöt 
napon át, tartó tüz, amely naponta körülbelül 
100 vágón petroleumot pusstito't el, összes'.n 
mintegy 500 millió lei kárt okozott. 

Lehet-e szo had>kölcsön es záloglevél való 
rizálásról cimmel szenzációs uj információkat 
közöl Pesti Tőzsde legujibb száma. Az összes 
záloglevelekről, kötvényekről, hadiköicsönökről 
érdekes birokot közöl a lap. Előfizetési ára ne-
gyedévre 65 0<X) K. Szerkesztőség és kiadóhivatal 
Budapest VIII . , Rökk Szilárd u. 9. Egyes szám 
kapható Kőszegen is, Rónai Frigyes" ujságel-
árusitó üzletében. 

Sajat gyártmányú fl jrzokni 29 ezer, erő<? 
strapazokni 9 ezer, divat fátyolharisnya 12 ez- r, 
saját gyártmányú női flórharisnya 38 ezer, s*ját 
gyártmányú legjobb gyapjumellónyek 195 ezer, 
saját gyártmányú legjobb gyapju'-cabátok 295 
ezer koronáért kaphatók F IL IPP kötöttárugyá-
rában, Szombathelyen. 

Érdekss leletre bukkantak a kőművesek 
Schwar Adolf Gyöngyön u'ca 13. számú házá-
ban. amidőn most, ho^y ott eg, uj üzlet mo.: 
nyilik, a házba tgv uj kéményt ipitettek. Az 
egyik Kzoba mustéi-gerendája és a m'»nyez..it kö-
zött egy kisesomagban leveleket tal .ltak, melyek 
a jelenlegi Feigl—R n .i csa'ád d d -e».*npjukt.i] 
Feigel Sámueltől és ent ek fivérétől T igelGott 
liebtől származnak. A leveleknek történelmi 
jelentőségük nincsen ugyan, inert legnagyobb-
részt szertlmeslevelck, azonb.-n n, gyon 
érdekesek és jellemzők az akkori idők szol ás ;ira 
és technil áiia. Egy rés- üket F igei Sán uo| irta 
Adelsheimbe jövendő ará ának, Fr d r>';. S i 
bothoak, a n.ásik részé u 'obl i n a vál >^zu! 

Feigel Sámuelnek ch er.nek fi a. ."k F ig 
Gott'iebnak Kősí iir;. A leve'ek l S l l é vu ' o l s ó 
és 1 SÍ2 év el ő hón pjaib tn k< ;it s. l->. a ház, 
mely valamikor az. öreg Feigiek teilajdo• vo't, 
1885 év ju'ius havában leégett, d e;ei lev 1-
me'yek már akkor is azon t helye;, f'kü.liok, 
csodálatos módon a tüz után is a h ma-
radtak, mig most a b <n á • alkalni v.<l vé. re 
napfényre kerüiteí; és immár 114 évesek. 

Nem lehet ertekesi eni az egy-, k^t-, tiz 
és huszkoioiias bao gvek; t. A p ^ a kiadja 
ugyan a feleknek, de a fel ugyanabban az 
óraban ugyanezzel pénznemmel aVr.r befiz 
tést telje.-iier:i, már nem f'.g dja'v I. Az adó 
hivatalban rv: lehet beváltani, mert o t uj bb v 
nincsen pénzkezelés. 111 tehát som i!', s^tn o t 
nem értékesíthető ez a pénznom, ak vor mi r' 
nem vonják ki a forgalomtól? Tán tűt akarj k 
elérni, hogy a birtokos saját k na a pusztítsa 
el ezeket a pénznemeket. Az igai ugyan, ho.y 
még jótékony célra sem lehet őket felh iS.'.ná'ni. 

Tanctrulatsag a Sorker ben A v .r,si fuv< > 
zenekar ma vasarn» p e ii 8 cr;;i kezdettel a 
Trattner-féle sörker i vend. ulő < ssp.rhelyiségei-
ben, hangszereit.ek j.ivita.-a céljára, nyilvános 
tánenjulatségot rer.dez. Beléptidij 10 000 koroi a. 

Szarvasmarha ctijazas Nagycsúmoten A Vas 
megyei G^dai-áL'i Egyesüle' n;u t \ asári :]>d.u. 
4 órakor N.igycsömOtén a Szluha téi;» majorba) 
tenyész szarvasmarha! ia: i astrei.d z-'tt. m lyen 
a következők nyerti k d.jnt : T» bei üisí e. 1 dijat 
nyert Gamauf Lajo Kőszeg, 11. dijat Totd i 
Lus^ló Kőszegdojcszló és ( Í V Í I K V .páti, III 
dijat Torda Gyula Cák é.- Ci ,-t:! ig.,ác Lud d. 
Üszőjükkel eisö dijat ny i t . P-íro-'^s Mihály 
Kőázegdoro.-zló, 11. dij.-tt I Lr>> I t án P ; :nyo 
és Mikolios Is.t/án Nigye.söoi- 111. dij--t Ai 
bert Mihály Kisesömöte ós K-ii' »i ti u N így 
csomote. E.ismerő oki vel. t kan'-. : 11 rv-U : 
Ferenc és D jmján György Nagy csömöte cs Pór 
Jczsef Lukáesháza. Az öss/:. s p \ //.i l dij zottali 
is fognak kapni elismerő oklovelet. 

A rhfunta es c^uz fegujabb j'yoyymcdja. II r-
neves b> l esküiföldí orvosok fogl l;<ozn .kóv tk 
ota oiyan szerek feltalálás ivá1, n H y k a rhuu üát 
és a csuzt gyökeresen gyógyitaui tul já i í . Ivek 
a gyógymódok jóhiszemű kísérleteknél vauy 
ügyes reklámnál többnek nem bizonyultak. M 
ariól értesülünk, egy fiatal mai/y ;r orvos dr. 
Gara István a rheuma és. c uz i-ilen olyan gyógy 
módot talált fel, mely i/en r vid idő alatt teljes 
gyógyulást eredményt z. Gara dr. már a háboiu 
folyamán, mint ezrednrvos is igen érté es ered-
ményeket ért el a rheumások kezelésén M 
tigyeléseinek összegezése és leegyszerűsítése az 
UJ gyógymód, melyet oly mödon tökéletesített 
hogy ezáltal az előkelő külföldi orvosok éa gyógy 
intezetek figyelmét felkeltette. Örömmel k. I 
tudomásul vennünk, hogy P d u-niezkyti. 71 
sz. alatti rendelőjét, tömogeseu hagyják el a 
gyógyult betegek. C-ak gratu'á'ni tu'lunk a 
magyar Géniusz e ie^ujib' j diidaióh -z. 

A kőszegi alt. temetkezesi segolyegyesüiet 
értesíti laujait, hogy egy ts.^ja olbait, a tagsigi 
igazolvány 2t>. szelvényére tsedékes segély dijak 
ma vasarra-p dé'után 2 <>rá'ói kezel ve fi ^''<lök 
be az iparustületnél. Uj tagok fa:vetoie délután 
3 órától kezdve. 

Uj könyvek Roth Jenő köicsonk nyvt ralian: 

Dumas: A Bastille ,'erotnbolasa, és Ch.iray gróf i \ 

Éhgyomorra 

Schmidthauer 
v i l á g h í r ű 

K e s u r 

1925. szeptember 20. Kőszeg és V;d?kr. o 



S P O K T 

Csa* ryyszer fcsereljdii meg nálunk 
ilni es áilandó vevőnk marad. 

S 
0 vi i.imos erőre berendezett 

n H U i V J F A Á R U - Ü Z E t t 

SZOMBATHELY , KOSSUTH LAJOS-U. 19. SZ. 

Készáru üz 'et Operint-u 7 Ciyárt és raktáron 
f í r ü ka t , játékok stb nagy vá-

Villa nosl.l npa álváuy, facsíl-
r> in 

t a r t : mindenféle 
lasztikban, -ni.it p<. 
lár, virágálvány é , tart ). Túrni labdiverO, 
P;m4 asztaweiiis/. s/i.iss P a * dobókarikák bot-
tal, Kug l i g o l yo s báb. huilámgyön^y és g irlécek. 
nyugagy, függőagy, '.on-jaraszék, dobráma. roulett 
játék, f ikazett.tk 13 0.0 koromtól, fii,'dnytartó, 
lombfürészdeszka es szerszám, taszij korongok, uj 
gyermeksportkoc i es kerékre gu nit feltesz stb 

mwuniim»givi .ivei 

Felparcellázta es eladta a próféta p.iradi 
csomát. É^d^kes jeruzsálemi hírt közöl az egyik ; 
angol lap egy Abdul Szaid revü arab s'.élbá ) 
mosságáról, ukiuek trükkje paratlan a mag«j 
nemében. A jeles férfin felkereste a jámborabb! 1 
és alkalmasint bárgyubb mohamedán hibo-so 
sokat s plőadta nekik, hogy almában nagys/crüi1 
látomása volt, amelyet ki ki kamatoztathat a ' t 
saját javára. A próféta jelent meg neki és meg ^ 

r 

^^S^MIzTSH^ElSríS^;- Árverési hirdetmény. 
Közhírré teszem, hogy az )875. evi 

XXXVII. t c. 306 §-a alapján és a kése-
delmos adós terhere, ügyfelem a Kőszegi 
Kereskedelmi Bank r. t. bej. cég 

Kőszegen a városháza udvarán 

1925. szeptember 21-én délután 

4 órakor a kőszegi kir. közjegyző 

közben jött ével nyi lvános 

árverésen 
1 drb. r.öi belganyul bundát, 4 drb. per-
zsaszőnyeget, 1 szalongarniturát, 1 drb. 
asztalt os egyéb ingO tárgyakat a legtöb-
bet igerönek eladatja 

Árverési vevő köteles a vételárat, 
vételiiletéket és a fényűzési illetve torg. 
adót azonnal lefizetni — Eladó az el-
adandó ingók minősegéért nem szavatol. 
Az elárverezendő ingók 1 órával az ár-
verés megkezdése előtt, az árverés s/in-
helyen megtekinthetők. 

Dr. Szovják Hugó s. k. 
Ügyvéd. 

Terv szerint kés itünkésraktiron tartunk minden e szukmd-
ba vdíjé munkát u. m. mii- antik- és szobabútorokat, 

Konvj-habercndezést, ülőbútorokat, nvfugágvjakut, 
tábori székeket A j ándéknak megfelelő 

virdgdlvdnyok, tea- és varróasztalok, 
ékszer-, szivar- és fésüdobozok 

(kazcítdk), asztali és alló-
IJmpdk sel\;emernvj3vel, modern 

és bronzim fációs fucsillűrok szines 
aranyozott képkeretek minden nag^sűg-

ban és formdban stb. Oltár-cpitkezések, min-
dennemű szobrdsz és aranyozó munkdt, sírkő ja vitdst, 

üvegcimrdb'.afestést stb. a legjobb kivitelben s/.dllitunk. 

l; X O l l A R S T 
{ilíiiWH-rr:^: g 6AZDASA6I EPÜLETEK, GYÁRA*. 

.VAIWVOK BfFEOÉSÉRF ÉS RÉGI 
ZSíKDELVTETÖK Á T r F D É S É R E A 

LEGAI.KALMkZAP. 3 

H E W * ? ^ K l K H Í N a f C VI i H A L Y 

v e n d é g l ő s 
71: garázsában bármely tú-

JiT rára akár külföldre is, 
!
Lr! k irándulásokra, beteg- j^j 

fl| száll ításra, üzleti ügyek- LLl 

hez, keresztelőkre, eskü-

[_- vökre vagy az á l lomásra f^j 

f i ! e g y k i t ü n ö H É R -
lT: & 

18 % 
% 

K e r é k p á r és varrógép 
használt és uj 

olcsó áron részletre is 
kapható 

LEPOLD GÉZA mechanikusnál 
Kőszeg, Kossuth L.-u 9 sz. 

AUTÓ 
áll a közönség rendelkezésére 

-Ll Igénylők jelentkezzenek 

Ll~| Mayer János vendéglős-

e i nél Várkör 12. sz alatt. 

i i 
[>; T E L E F O N S Z Á M : 

A 37. 

iÜ 

rfü 

U-i 
n 
i" 

VAUEÓGÉPEK 
KERÉKPÁROK 
uj és basznált állapotban állandóan raktáron 

Farkas JÓZSBf mecbtnlkusiDesteniéí 

Kőszeg, Király-ut 16 sz. 

ÜZLETMEGNYITÁS. j 
Értesítem a ti. é. közönséget, I 

hogy Schwarz Adolf mészke- ( 

reskedő házában KŐSZEGEN 

Gyöngyós-u. 13. sz. alatt kész 

nyitok,hol állandó, nagy válasz, 

tékot tartok legjobbminősé-ü 

férfi- és gyermpkruhákban és kabátekban 

a legkényesebb ízlésnek es igé-
nyeknek megfelelő kivitelben. 
Kérve a n. é. közönség jóin-
dulatú pártfogását, tisztelettel 

SCHWARZ IZIDOR. 

WALTF.K M A O A N T A N F O L Y A M 
Budapest VIII., RAkdcii-ut 51. 

ElAkész it középiskolai összevont MM^ánvizs-

gákra, írettsé^ire, vidékieket is. Tisztviíelök-

nek nagy kedvezmény. 

Köszönetny i lván í tás . £ 

Mindazoknak, kik szeretett jó | 
férjem, i!l. apánk, testvérünk, só-
gor és rokon 

Liebicli Sándor 
borbélymester 

elhunyta alkalmával részvétüket 
nyilvánították, nemkülönben a ko-
szom és virágadományokért, külö-
nösen a helybeli borbelymesterek-
nek cs alkalmazottaknak, kik a ko-
porsót vinni s/ivesek voitak, ez-
úton mondunk hálás köszönetet. 

Kőszeg, 192"). szept 17. 

A gyászo ló család. 

A kőszegi „Hangya" szö-

vetkezetnél betöltendő a 

Aorcsmakezelői 
állás. 

A pincektzclésben teljes jár-

tashággal .biró pá lyázók , kik 

kizárólag szakemberek, kész-

pénzóvadékkal rendelkeznek, 

nyújtsak be ajánlataikat a 

l'cnit szövetkezet Igazgatósá-

gánál . Az állás november 
hó elsejével elfoglalandó. 

r r H s u u r ' i M i i i i i i i i m i HIIIUIL 

Bútorozott szoba 
konyhával 

azonnal k i a d ó . 
Citn megtudható u kiadóhivatalban. 

Házeladás. 
Kőszegen a hercegi várral szemben 
lévő RAJNISS-UTCA 4. SZÁMÚ 
HÁZAT 7 szobás emeleti lak issal, 
2 kisebb földszintes lakással, regi 
jellegzetes berendezéssel 1925 ovi 
OKtwter 1 en délután 4 órakor iro-
dámban nyilvános árverésen eladom. 
A ház azonn il elfoglalható es nem 
.. i a lakásrendelet hatálya alatt. 

Dr KopfMeiu L'iot üpyvéd. 

CSERNA JULISKA 
műhelyében, Budapest IV., Egyetem-
utca 3. fö ldszint , szeptember 16-án 

iparmflveszeti íaníolyamo:; 
kezdődnek . Könyvkötészet, kéziara-
nyozás. bő rmunkák , és mindennemű 
kéz imunka . Je lenbe, . i i i szeptember 

I-től d. e. 11-! d. u. 4 -5-ig. 

Ha a téli fasztíkségletét 

gyorsan, jól. olcsón 
akarja felfürcszeltetni és ap-

rittatni, forduljon a benzin-

m o , o r o s k ö r f ű r é s z 
tulajdonosokhoz. 

Wiedemann és Farkas 
Kőszeg, Király-ut 16 és 20. 

Nyomatott Rőn>»i Krigyen könyvnyomd »:ábau Kfs/.euer 

Ő 3 W i l f i n g e r 
v iüanveröre berendezett 

müasztalQS-. szobrász- 9S aranyo/ó-niíi!i8ly 
K ő s z e g , V á r k ö r 5 3 . s z a l a t . 

hneyta, menjen Mekkába, ahol vjy Pz^ntélntü 
en.be; t i meir foají kap i a pirud'csom térképét 
és enn- k alapjHu boesAssa áruba a rníif elf"í? 
lalható helyeket. L'lkérd kotöttn wzfmb»n .\1> 
bamed, hogy a földöntúli t"lk k nit minden I 
kinek anyuéi viszony . n o : m >rj?. A naiv menu 

'hi'.eire talált A ldu l S ' id esaknamiir met? 
^.•zdatfodott a feipnre -Irvzott r. »r idiCs >tuVd. Kwy 
igen vagyonos molnrnecUm tnéi? a vé.:r rd Moie -
b.m is megemlé kezett ró| >., amennyiben a véte-

láron felül JőÜ e>:er do'I.trt h igyorninyozott a 
jparadicsom b r!cj<,'m. Ez okú la Ablu l Szaiiij 
vesztét, m -rl :iz ör.ikösok m. a'-'imádták a v-u 

• ret.del; tet és igy az euész szélhám.isog 'ciie | 
rfllt. A viMgákt megállapította, hogy Abda i 
S?aid u^yüjaAt a paradicsomi pi;rc: Mát többször, 
s elad mu A ráMeofttt hivők j6réna{uui)fostatU, 
hojy Abdul Szuid valóban a pr')féti megbiiá 
c <ból jart el. A hi.stórij a/, 'uo.jy a 

i ir »slg kényt'j pn volt felm ?-ití>ni Abdui Sz lidot 
a csa á - vádja alól, m ;u:án szeriote n. ;n bi'.o-
nyi h *tő, hogy a i-ötött üzl-'tekhez a profé: i 
nem járult hozzá, 9 vásárlók padig csak haláluk ; 
uián állhalnún-ik elő ténybizonviiékokkal. 

Szenzációs fiat l i tó Sier „ \z Ojsag" cimii vicclap 
legújabb száma, melyben tiölcs Rabbi mindenről elmondja j 
a véleményét Előfizetéti ára félévre IdOJOOO K Mutat-
ványszámot ingyen küld a kiadóhivatal, Budapest VI., Ó-
utca 12 Minden előfizető szop jutalmat kap. 

S z S E - K S E 5 : 1 ( 3 : 1 ) . 

Mu : i vasárnap Szombathely második legerősebb 
csapata, az S/Sli játszott haráts. nos mérkőzést a KSH 
csapatával. A/ SzSE csatársora s.vp összjátékkal lepte 
me^ a keves s/amban megjelent közunseget. lovókv pes-
se^uk l mulat* s, mii Jen helyzttból es biztosan i<mek 
A csapat vedríüie is ju, csak az a hibájuk, Tio^v többet 
dolgoznak ti.iervllyel mir«t technikával A mérkőzés a:att 
az SzSE \olt a többet táinado fél. ennek dacára eli-it 
eredmeny n.'in reális. K^t cólu^ SzSE uyózelei.i ft lei i j 
mén vo!na legjot'ban a mérkőzésen látoltaknak. A KSE 
lelkesen • its/uit, helyenkint vesze yesen taniadott, de a 
su!>os vereségért nem okozh ltjuk a csapati t, mert ha 
teljes létszámmal és nem megcsonkitottan kü/dhetik végig ; 
a fiuk a meccset, máris minimumra csökkenik a vereség., 
A vezető gólt a KSE eri el Nóvák II. reve: , mit Dob-í 
rente.v csodaszép góllal egyenlített. A KSE-nek ezután 
kétszer egymásután volt atlíalma gólszerzésre, de csatárai 
elidegeskedtek a helyzetet. Szladovits, majd Kendik gul-
jával az SzSE magához ragad .» a vezetést az első fél-
időben. A második félidő elejen a KSE erősen támad, de 
nincs szerencseje a góllövésben A lövések kapu mellé, 
vagy a kapus kezebe kerülnek. Az SzSE erős tempót 
diktálva, a közben megcsonkult KSE hálójába Döbrentey 
es Bass még két golt rug. mellyel 5: l-re n.-vélik az 
eredmeny t. A merkó/ést Szijjártó, az SzSE futballintézóje 
vezette k. vés eréllyel es kOitiltekintcssel. 

A KSE bajnoki mérkőzése. 

Ma délután * 44 órai kezdettel játsza a KSE har-
madik bajnoki mérkőzését az őszi szezonban. Ellenfele 
a Sárvári Leventék jóképességü csapata lesz, kik erősen 
készülődnék arra. hogv a KSE-vel szemben pontot hó-
dítsanak. Jelenleg a KSi csapata áli az alosztáiybajnok-
ság élen 4 ponttal, de h t tovább is meg akarja t irtani 
vezető pozícióját, ugy ni i minden tudásával kell küzdenie, 
a győzelemert. Ha a KM£ ma győz. u^y valószínűleg az j 
élen küzdi végig az ős i szezont, mert hátralevő ellen-; 
felei mar gyengebb játekerőt képviselnek és vetők már ' 
könnyebben elbánhat. A KSE a következő csapattal ál l , 
ki: Spindlbauer, Blazovich l'ojdesz l., Pojdes/ II.— , 
Riegler —Hribár, Fülöp Nóvák 1 Nóvák II. Ham -
Wáchter. 

A J i»>ő /. ple 7.1 r 20 
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