
I S * * ^ « h ú l i - 6 1 1 
I S . i v á m . 4 6 . ^ • f o l y t B i 

E L Ő F I Z E T É S I ÁR egynegyed é v r e : 

He lyben h á z h o z szá l l í t va 16000 ko r on a , 

V i dék re p ó s t á n 20000 k o r o n a . 

Kü l f ö l d r e egy évre 3 do l l á r (50 s zoko l ) . 

M e g j e l e n i k m i n d e n v a s k r n a p . 
Fele lős s ze rkesz t ő és k i a d ó : R o n t l Fr igyes . 

Szerkesztőség és kiadóhivatal. Kőszeg, Váritör 39. a*. 
Telefon-Msitni 28. 

r.jUhtr sora 4ŰU0 

Hlrdctéuft mlllmétwsoroaktat 500 B. 

nvdmttahiak. 

Önálló gondolkodást. 
Egy nagyszerű kezdeményezés hire jár szájról 

szájra a gazdasági élet tényezői között. Meg-
mozdulás a vidékről, mely eddig a gazdaság-
politika tekintetében bizonyos passzivitásban várta 
egy központi koncepció érvényesülését. A példa 
azért érdemel figyelmet, mert nem megbontó 
akciónak indul, hanem konstruktív célkitűzéseivel 
erösiteni akarja azt az irányzatot, amely az ország 
termelési, ipari és kereskedelmi érdekeinek szol-
gálatában áll. Nyíregyházán egy gazdasági kon-
gresszus folyt le, amelynek összehívása azt a 
feladatot tűzte maga elé, hogy a csonka ország 
északkeleti részének speciális viszonyaival fog-
lalkozva feltárja a kívánságokat. Legyünk tisztá-
ban azzal, hogy nem a panasz elkintornázása, 
közismert bajokon való meddő rágódás, hanem 
egy okos, higgadt és eleven, tenni akaró kezde-
ményezés szólal meg, amely nem gyengíteni 
törekszik a kormány gazdasági kibontakozási 
programmját, hanem mellé áll a maga különleges 
tapasztalatainak értékesítésével és befolyást gya-
korolni óhajt reá azokban a kérdésekben, amelyek 
egy országrész közfelfogása szerint bizonyos uta-
kon és módokon előnyösen segítené elő a mező-
gazdaság produktivitását, fokoznák a kereskede-
lem és ipar élénkítését és csökkentenék azokat 
a nehézségeket, amik vámszerződések hiánya kö-
vetkeztében az ország valamennyi gazdasági 
faktoraira kihatnak. Nem győzzük eléggé hang-
súlyozni, hogy szükség van a vidék tudására és 
mérsékletére abban az országos nagy gazdasági 
koncepcióban, melyet a kormány határozott irány-
elvek lefektetése által kijelölt, annak érvényre-
juttatása tekintetében, hogy belőle előnyök és 
haszon származzék, mely lendületet ad egész 
közgazdaságunknak. 

Nyíregyháza iniciativája nem tért le a józan 
megfontolás szintjéről és üres kritika helyett, 
lelkiismeretes tervezetet produkált az ottani mező-
gazdasági és kereskedelmi érdekeltségek közre-
működésével arról, hogy a termények szállítása 
tarifális kedvezményekkel mi módon tehető köny-

nyebbé s miként kapcsolható az ország gazdasági 
vérkeringésébe az a területrész, mely békében 
Lengyelországba és a mai ruténföldön át expor-
tálta kifelé a magyar burgonyát, gabonát és mag-
vakat. A mezőgazdasági export ezek felé a terű-1 

letek felé ma még súlyos akadalyokkal küzd s 
ezért sürgeti a szomszédos államokkal a köteléki1 

díjszabások megteremtését. Szóba került a bur- j 
gonyatermelés gazdaságosabb kihasználása, a 
szeszének, mint motorikus erőnek propagálásával, 
megvitatták a külföldi szén behozatalának, vala-
mint a petróleum importjának olcsóbbátételét, 
mely megfelelő vámmérséklésekkel elsőrendű 
mezőgazdasági érdek. Itt mutattak rá a határszéli 
kereskedelmet irritáló csempészet veszedelmeire, 
melyek ellen a vámhatárok ellenőrzése az orvosság. 
A megbeszélés anyaga értékes adatokat szolgál-
tatott s a partikuláris érdek ekként kapcsolódik 
be termékenyítőleg az általános gazdasági szükség 
feladatkörébe. De mást is tanulhatunk a nyírség 
öntudatos szervezkedéséből. Hasznosítanunk kell 
a köz javára azt az intelmet, mely az önálló 
gondolkozásból az ország más területeinek népé-
hez szól: Ne politizáljatok, ne merüljetek el párt 
frakciók torzsalkodó játékába, ne üljetek fel frank-
üggyel botrányt kavaró, kormányt buktató, önző 
hatalmi célokat üző lelkiismeretlen és amellett 
inproduktiv ellenzékieskedésnek, hanem gondol-
kozzatok arról, hogy mit tegvünk az ország gaz-
dasági talpraállása érdekében, hisszük, hogy lesz 
Nyíregyházának visszhangja. 

tilos. A tüzelés abbahagyás* után a tü'. teljesen 
kioltandó. Az erdei személyzet tartozik a tüs-
Bsetek meargátlása érdekében mindazokat ki-
utasítani, akik a kijelölt köz, erdei vagyturÍ9ta 
utakon kívül talál. J j len rendelkezi kivétel 
nélkül mindenkire, igy a kirándulókra, cser-
készcsapatokra ós katonaságra is kötelező. — 
Mindazok, akik az erdíőrök utasításaival szem-
ben elleuszBafü'óst tanusitan »k. az erdőtörvény 
megfelelő § ai szériát bantettetnak. 

3751—1926. A melegebb időnek beálltával 
a trágya és szemét kihordisát ezennel elrsa-
delem. Felhívom evóí<b5l a háztulajd>msokat, 
hogv a trágya és szemét kihordását f. évi má jú t 
hó 1 \j, eszközöltessék. Ec ellen vétők kihágást 
követnek el. 

Akik sertéseiket orbánc ellen oltatni kí-
vánják, ezen kiváns\guk it f. évi ánrilis 12-től 
21 éig a Városháza iktatójában (I. eu . 8 ajtó) 
jelentsék bn a név, lakhaly, d irabszfcm és suly 
feltüntetésével. 

j a m b r l t s l . a jos polgármester. 

Figyelmeztetés 1 Közúti forgalomban a be-
és kiléptetés ezentúl nem a rendőrkapitányság 
őrszobájában, hanem a „B iratkokb in" a vám-
őrség melletti helyiségbe-) történik. 

Dr . Ha lmay Gusz t áv m. kir. rendőrtanácsos. 

Ipartestületi közlemények. 
Értesítem az érdekelt tagokat, hogy az 

ipartestület utján a következS szakkönyvek 
rendelhetők meg: 

A jelenkor butorasztalossiga 2 füzet á 260.000 K. 
3 „ á 260.000 K 

„ épületasztalossága 1 „ á 260.000 K 
2 . á 260 000 K 

A jelenkor kisépületeí 1 és 2 „ á 140.000 K 
Megrendelés a hivatalos órák alatt eszközöltetik. 

A Budapesti Nemzetközi Vásár dij mente* 
látogatására és 50°/o-os menetjegy váltására 
jogosító vásárigazolvanyok 40.000 K ás árban 
az ipartestületnél bárki által válthatók. 

D ö m ö t ö r Qyu l s ipartestületi elnök. 

• Tóbiás. 
Tóbiás szegény, szeplős, rőthaju fiu volt. 

Az orra nyergén tudós komolysággal, de ellen 
álSh itatlan mosolyt fakasztva ült a pápaszem, 
amelynek két vastag ablakán keresztül ijedten 
nézett szót a világba. Esjy marosmenti kis falu 
bél került az alföldi nagy városba, gimnáziumba 
járt ós mindennap máshol ebédelt, nálunk va 
osorázott és itt volt a szállasa is. — Koraérett 
arcának pelyhüdt bőrén :az élettel való küzde-
lem hosszúkás ráncokat rajzolt. Nem tudott ne-
vetni, nem akart játszani, csak tanult és tani 
tott, csak sóhajtott és küldözgette haza a meg-
takarított krajcárokat. Nagyon szerettem, kis 
diákszivem minden melegségével, az emberi 
igazságtalanságokon való fölháborodásomnak 
öntudatlan szociális szilajsá/ával. O azonban 
szemérmes ós zárkózott volt. TiUán azért, mert 
a félig elhasznált ruháimat viselte. Talán tit-
kolnivalója volt előtten. , 

Egy szobában laktunk ós mert sokan vol-
tunk otthon fiuk, nem jutott külön fekvőhely. 
Mikor nagyot sóhajtva, egymás kikérdezése 
után eloltottuk a petróleumlámpát egymás mellé 
lefeküdtünk. A fal felé eső belső helyet találtuk 
a jobbiknak, Tóbiás tehát a világért som akart 
belül feküdni. 

— Ha lefordul valamelyikünk — mondta 
kesernyésen — legalább ón fordulok le. 

Hiába igyekeztem meggyőzni, hogy pgy-
forma jogok illetnek meg bennünket, sót a vsn-
dégjogok alapján övé a kényelmesebb hely. 

Tóbiás szomorúan ingatta a fejét: 
— Te itthon vagy, te a szüléidnél lakol, 

ón c»ak jövevény, idegen vagyok. 
— És ha a nyári vakációban majd elme-

gyek hozzátok? Akkor mit mondjak én. 
— Nem jöhetsz el hozzánk . . . — szólt 

társam és hirtelen elhallgatott, mint aki önkén-
telenül kiszalajtott valamit a a száján. 

— De azért is el fogok menni hozzátok I 
— pattogtam ón. 

— Erről ne beszéljünk . . . Nem fázol ? — 
nesze, nekem elég a takaró. 

— Már megint? . . • Aztán holnap meg 
köhögni fogsz. 

— Nesem nem árt. Szegény fiúnak kell 

köhögni. 
— Bolondság! A gazdag is köhög ha rá 

jön. Ne mondj ilyeneket mert megharagszom. 
Azt hiszed, hogy teguap éjszaka cem vettem 
észre, hogy felkeltél és betakartál ? E* te pe 
dig majdnem egészen takaró nélkül maradtál. 
Én reám to ne vigyázz, nekem nincs több jo-
god, mint neked. Enyém a takaró fele, másik 
fele a tied. 

— Milyen szépen beszél . . . — Hej, ha 
miudenütt igy lenne. — No de . . . elég volt. 
Szervusz, jó'jszakát! 

— Jó'jszakát. 
Kiosit a takaró alá húzta a fejét. Én meg 

azon gondolkoztam, ho?y miért kell Tóbiásnak 
ugy megalázkodnia, miért nem adja az apja 
olyan helyre, ahol fizetnek az ellátásért, mig 
igy mindenki olőtt megjuhászkodik, olyan, mint 
a tűrt kutya, melyen csák épen könyörületből 
nem rúgnak egyet. 

A tanárok meg vannak vele elégedve, igaz 
hogy nem tanul jobban mint ón, de számtan-
ból és fizikából például többet tud, együtt csi-
náljuk a feladataimat. 

— Tóbiás 1 — szóltam félhangosan. Alszol ? 
— Nem, hát te?-
— Én se. Tóbiás l 
— Mit akarsz? 
— Mond, a Bergerék még mindig nem 

engednek az asztalukhoz? 
— Nem. A cselédekkel ebédelek. 
— Miért tűröd ezt? 
— Bolondság I Hagyd el I 
— Nem hagyom el! Nem 1 
Megmozdultam és a könyökömre támasz-

kodva beszóltem. 
— Nem értesz hozzá fiam, szólt Tóbiás 

csendesen. 
— Már engedd meg, azt csak megtudom 

érteni, hogy mi az, ha valakit nem engednek 
oda a/, asztalukhoz. Hát to ki vagy és kik azok 
a Bwrgerók ? 

Egyes szám ara 2000 korona 

HIRDETMÉNYEK, 
3360—1926. Közhírré teszem, hogy a vá-

rosi erdőgazdaság területén az erdei tüzelés szi-
gorúan tilos. Mindazok, akik az erdő közelében 
100 méteren belül fekvő részen, vai?y erdők 
közé ékelt tisztásbau tüzet gerjeszteni óhajta-
nak, azt csakis az erdőhivatal meghallgatása 
után a városi rendőrkapitányságtól előzetesen 
esetről esetre kikérendő írásbeli engedély alap-
ján foganatosíthatják. Tartós szárazság és szeles 
időjárás esetén az engedéllyel élni szigorúan 



Kőszeg és Vidéke. 
1926 április. 11. 

I I 1 I I E U . 
Fuchs János kitűnő polgártársunk elhunyta 

őszinte részvetet keltett mindenütt, ahol ezt H 
derék embert ismerték. Magas kort ért el, 72 
éves lett, még sem vártuk ily gyorsan elmúlását, 
— hiszen ismert daliás alakja, mindig munkás 
élete, rendes életmódja igen erős ellenállóképes 
séget biztosított neki, — s mégis, egy meghü 
léstől származott lázus állapot végzett oly gjor 
san ezzel az óriással. C) róla valóban elmond-
hatni: ellensége sohasem volt. Mindenki szerette, 
becsülte ezt az egyeneslelkü, határozott jellemű, 
vallásos életű férfiú', aki egykor a közéletben 
is tevékeny részt vett, de idő előtt vonult vissza 
ettől, mert az uj irányt sehogysem bírta el az 
ő reális, emberséges gondolkodása és semhogy 
ellentétbe helyezkedjék, semhogy harcba szálljon, 
inkább félrevonult és kizárólag csak családjának 
és gazdaságának élt. Pedig kár, hogy igy tette. 
A közéletnek az ol jan gerinces polgárokra van 
szüksége, aminő ő volt, akinek függetlensége 
erős biztositékát képezte a céltudatos iránynak 
és mert ennek egyik oszlopa volt, bizalommal 
követték. Most azután örökre elvonult elölünk 
és csak azt az emléket hagyta vissza, melyet 
minden kortársa nagyrabecsul és méltó arra, 
hogy követendő példa gyanánt fennmaradjon. 
Szerdán végbement temetésin a polgárság impo 
záns részvéte kisérte örök nj ugvóhelyére. 

A Postás Arvahaz építési munkálatainak 
megkezdésére és keresztülvitelére e hó 20-án 
érkezik Kőszegre Bierbauei István posta-igazgató 
mérnök. Az első munkálat a postás árvaház 
területének a vizlevezetése lesz, minek műszaki 
elbírálását egy bizottság fogja eszközölni. Az 
építési munkálatok is megindulnak ez évben, 
de egyelőre csak egy nagyobb gazdasági épü 
letet építenek a postások. 

Sajtonap. Jövő vasárnap esti 6 órakor az 
evangelikus templomban sajtónapot rendeznek, 
amikor is a sajtó jelentőségéről lesz szó az egy • 
házi éleden belül. Közreműködik a templomi 
énekkar is. 

A Concordia dalarda ezévi rendes közgyű-
lése ma délelőtt fél 11 órakor lesz az Ipartestület 
hivatalos helyiségében. Minél számosabb láto-
gatásra kérjük az érdeklődő közönséget. 

Önnek nincs szükségé arra, hogy syomor-
és bélbáutalmaiból kifolyólag állandóan szen 
vedjen, amikor köztudomasu, hogy u világhírű 
és mindenki által legelsőnek elismert 1UMANDI 
keserűvíz használata megszünteti a rendszerint 
a fenti bajokból eredő f e j f á j á t * t, csökkenti n 
vérnyomást az agyban és meggátolja az ére l-
m e s z e s e d é s t . E m é s z t é s i z a v a r o k n á l 
éhgyomorra már fél nnhar IGMANDI keserűvíz 

elegendő. 

— Hiszen igaz, — mondta nagyon halkan 
s éreztem, amint valamivel melegebben csapott 
ki belőle a lehelet. 

— No csakhogy végre belátod 1 — kaptam 
a szón. — Állj a sarkadia. Látod nálunk együtt 
vacsorálsz velünk, mink ugyanazt az embert 
látják benned, akárcsak bennem. 

— Igaz, igaz . . . de ha ott hagyom Ber-
geréket, csütörtökön koplalok. 

— Nem fogsz koplalni. Szólok a mamá-
nak és ezentúl nálunk ebédelsz csütörtökön. 

— Az Istenért! . . . Többet én nem kér 
betek a szüléidtől. Nem, nem 1 Inkább aztán is 
a Bergerék cselédjeivel ebédelek. 

— Akkor . . . akkor nem beszélek veled 
soha többé. 

Tóbiás a kezem után n ju l t és szeretettel 
szorongatta. 

— Nagyon jó fiu vagy, — mondta — csak 
az a baj, hogy nem ismered az életet. — No 
jó éjszakát. 

— Szervusz! 
Nagyon nehezen tudtam elaludni, azután 

is nyugtalan volt az álmom. — Azt álmodtam, 
hogy mind a ketten felnőttek vagyunk. Tóbiást 
meglátogattam a fővárosban. A körúton nagy 
aranyozott betűk hirdették : dr. Singer Tóbiás 
ügyvéd. És én teljes egy óráig kellett, hogy 
várjak, mig bejutottam hozzá. Valami kéréssel 
fordultam hozzá, aki hatalmas karosszékben, 
vsstag szivarból pöfékelve hallgatott, aranyos 
cvikkerén keresztül bizonyos kicsinyléssel s ta-
lán kárörömmel fürkészte arcomat, fitymálóan 

A kőszegi Bences Diákszövetség e hó 12-én, 

hétfőa este 9 órakor tartja rendes havi össze 
jövetelét a Kaszinó helyiséében, melyen ezúttal 
Lauringrr István főszolgabíró Urt előad ist. Fel 
hivatnak a tagok minél nagyobb számban való 
meujelenésr*. 

A kath hitközség képviselőtestülete húsvét 

hétfőn kizgyulést tartott, mely a szokottnál 
é!ét kebb lefoly. su volt. Az egyházi adófizetők 
kezdik észrevenni, hogy az adófizetés kötelezett 
ségén kívül jogbik is vannak, sőt, hogy épen 
ezen jogaik gyakorlásában rejiik a tulajdonképeni 
kötelesség. Egy nagyon dicséretes megmozdu 
lás történt e gj ülésen. Mintha boldogult Major 
János erős mag)arositó szelleme támadt volna 
fel. Számosan azt indítványozták, hogy rend 
szeres legyen a maevar prédikáció, azonban 
sajnos csak azt érték el, hogy bizottságra biz 
ták a továbbiakat. Kellemetlenül hatott annak 
a bejelentése, hoty felsőbb rend'lkezésre az 
apicák templomában rendszeresített istentiszte 
leteket beszüntettek és ennek következtében el 
maradnak Németh Imre igazgató szentbeszédei 
is, melyek oly nagy vonzoerővel bírtuk és a hit 
élet mely gyökeTesitését eredmény »zték. Egyéb 
ként az évi jelentéseket és számadásokat tudo-
másul vették, csak mikor a Kálváriának villa 
mosvilágitási felszerelését az előljárósági teve 
kenység eredményeként állították be, tiltakozott 
ez ellen Dóra Lajos polgártársunk, aki néhány-
társával ezt saját elhatározásából vitte ke 
resztül s mikor az erről való megemlékezés el 
maradását azzal indokolták, hogy még nincs 
kifizetve, bátran megmondta, hogy ezzel ne 
is törődjék senki, mert akik megcsináltatták, 
azok meg is fogják fizetni és elég köszönet nekik 
a cselekedetért általánosan megnyilváuult elis 
mérés. Végül még tisztújítás volt a megürese-
dett tisztviselői és tanácstagi állásokra. Egyik 
alelnöki tisztségre Jesztl József, ügyészi tiszt 
ségre dr. Freyberger Jenő ügyvéd választatott. 
A többi, egy-kettő kivételével, helyén maradt. 

Szépül a varos. A tavasz beköszöntésével 
dicséretreméltó figyelmet fordít a város vezető 
sége arra, hogy a köztereket rendbehozza és 
tisztogassa, örömmel látják, hogy az u. n. kop 
látótéren is foljik a csinositási munkálat és a 
napokban a vizgyógyintézet előtti elhanyagolt 
park is sorra keru . A szent Imre templom be-
járata fölötti rész is javítás alatt van. SzeDt Imre 
szobra, vaiammt a mauyar és városi címer újra 
lesz festve, mire mar igen nagy szükség volt, 
mert az. idő vasfoga szinte a felismerhetetlen 
segig megrongálta e s/.ép emlékeket. 

Kőszeg varos tenyeszbikat vásárolt a csü-

törtöki szombathelyi tenyészállatváaaron. A vá 
sarolt bika 15 millió koronába került és a rátóti 
Bernrieder uradalomból való. A bikavásárlást 
a városi mezőgazdasági bizottság eszközölte. 

odavetett szavakkal felelt, mire én ingerülten 
az agyamba tódult vér ellenállhatatlan nyomása 
alatt feléje rohantam és rávetettem magam. 

— No no . . . — mormogott és zihált Tó-
biás hangja. 

Feleszméltem. 
— Miért nem alszol? — hallottam most 

társam hangját. 
— Te . . . te itt vagy ? — hebegtem. 
— Talán rosszat álmodtál ? — kérdezte. 

Aludjál, még csak négy óra van. 
Heggel magunkra kapkodtuk a ruhánkat, 

hónunk alá vágtuk a könyveinket és siettünk 
az iskolába. Útközben Tóbiás megszólalt: 

— Kérlek, hajnal felé meggondoltam a 
dolgot. Ma épen csütörtök van. Nem megyek 
el a Bergerékhez. Igazad van. 

Hirtelen elpirulhattam, mert éreztem amint 
kitüzesedett az arcom. 

— Helyes, nagyon helyes . . . — mondtam. 
EH mond csak Tóbiás, hol fogsz ezután csutör 
tökön ebédelni. 

A fiu nem felelt, de oly furcsán vetette 
rám a szemét, mint soha azelőtt. A megdöbbe-
nés, a csalódás kifejezése volt, melyet nyomban 
a megszokottság szomorú mosolya váltotta fel. 
Megigazította a szemüvegét. 

— Hogy hol fogok ebédelni ? Sehol ! — 
Ezentúl minden csütörtökön koplalok. 

Én hirtelen a történelmi leckéről kezdtem 
beszélni, míg Tóbiás halgatag alázattal bakta 
tolt az oldalamon. 

Húsvéti ünnepeink az idén igazán gyönyö-
rűek voltak. Ezaikalommal megkímél bennünket 
a szokásos hu>véti esős időjárás. Khsé hideg 
volt a levegő, ami annak tudható be, hogy korán 
voltak az id.sn az ünnepek. Nagypénteken szo-
katlanul nagy volt a forgalom a városban, vidéki 
sM burgenlandi szomszédaink tömegesen keres-
ték fel gyönyörű Kálváriánkat, mely az idén 
először volt villannyal kivilágítva. 

A ket uj harang a Jézu* szent Szive tem-
plomban nagyszumbaton reggel órakor szólalt 
meg először. Az eddig hallott vélemények átlaga 
az, hogy a harmónia megvan ugyan a négy 
harang között, de a legkisebbnek annyira túl-
élés a hangja, hogy elnyomja a nagj harang 
puha, mélabús h,»n*j tt. Idővel azonban meg-
szokjuk ezt a kis hibát és atikor jó lesz igy is. 
A kél uj harang felszentelését a hi'.község 
minden külső ünnepség nélkül a legszűkebb 
családi korben végezte el, igy tehát sokaknak 
meglepetés volt az első nagyszombati harangozás. 

Meglesz a nagy városi faiskola. Irtunk már 

arról, hogy a győri mezőgazdasági kamara egy 
nagy faiskolát akar létesíteni Kőszegen. Pénte-
ken'érkezett le Bahovits György m. kir. kerté-
szeti főintéző, ki részletes tárgyalást folytatott 
a faiskola megteremtése ügyében. Megállapodás 
történt a helyet illetőleg is. Legalkalmasabbnak 
találta a kiküldött az u. n. Heitangert, a volt 
nagy gyakorlctér város felé eső részét, melyből 
10—16 kat. holdnyi területet kellene kihasítani 
a faiskola céljaira, mely hivatva lesz nemcsak 
a város és járás gyümolcsfaszükségletét bizto-
sítani, hanem nagyobb mennyiségben exportálni 
is. A szükséges munkálatokat még az ősz folya-
mán megkezdik. 

A kataszteri felmérési munkálatok április 

20-án folytatódnak városunkban és a felmérési 
munkálatokat 3 osztály végzi egy egy vezető 
mernökkel. Felmérés alá kerül az idén a kőszegi 
szőlőhegység és az alsó rétek és ezzel egyben 
befejezést is nyernek október közepéig, melyek 
már közel 5 év óta tartanak. 

A „Nani" c. éneket népszínműnek tegnapi 

és mai előadásai képezik az érdeklődés közép 
pontját mar azért is, mert ennél jobb szórako-
zást régen nem nyujíottak műkedvelőink. A 
pénteki főpróbán látottak alapján nagy sikert 
jósolhatunk e kacagtató darabnak. Műkedvelőink 
u legjobb ludassal jaiszak szerepeiket, m> lynél 
a huuiornaK nagy szert pe van. Mindenkinek 
íigjehuebe ajánljuk, hogy ne mulassza el meg-
tekinteni a kereskedő ifjak ma esti műkedvelői 
előadását a Muiató nagy termében, mert ott 
kellemes szórakozást fog találni. A színpadi 
hirdetések tömege, valamint ezeknek Ízléses ki-
vitele szintén újdonságot fog szolgaim a szem-
lélőnek. Délután 7,4 órakor leszállított, este 7*9 
órakor pedig rendes helyárakkal tarlatnak elő-
adások, melyekre jegyek délután 2 órától kezdve 
válthatok a pénztárnál. 

Egv hadifogoly kőszegi fiu 8 ev múlva adott 
eletjelt magarol Oroszorszagbol. Scbwahofer Ká-

roly, néhai Schwthofer János fuvarosgazda és 
felesége Riegler Zsuzsanna fia, ki a háború elején 
szintén kivonult, Prsemyslnél orosz hadifogságba 
került. Eleinte irt, de 8 év óta semmi hir sem 
jött felőle. Végre a mult héten életjelt adott 
magáról, irván, hogy jó dolga van, egy lelkész-
nek szolgája és nemsokára hazajön. 

Készegi birkózók győzelmei keltettek feltü 

nést húsvéthétfőn a szombathelyi versenyen 
Szabó Ferenc első, Hánzli Gyula második lett. 

Egy lelőtt szarvast találtak a városi alsó 
erdőben, mit valószínűleg az orvvadászok se 
beztek meg. A lelőtt szarvas a bérlő Chernel-
család birtokába jutott. 

A KSE vivogardaja nagyon szépen működik 
s mintegy 30 jelentkező lelkiismeretesen ós szor-
galmasan jár ki a Sörkert nagytermébe, ahol 
minden szerdán és pénteken este 7—8 ig folyik 
az oktatás, eléggé nem dicsérhető lelkiismeretes 
oktatók szakszerű vezetése mellett. Itt hivja fel 
a vezetőség a vívókat, hogy e heten a mozinap 
miatt nem szerdán, hanem kedden és pénteken 
este 7—8 ig van a vivóóra. 

Fenmaradnak a burgenlandi felekezeti iskolák. 
A burgenlandi keresztényszociálista párt e héten 
Kismartonban értekezletet tartott, melyen Seipel 
volt kancallár is megjelent. A gyűlésen többek 
között örömmel állapították meg, hogy a fele-
kezeti iskolák fennállása biztosítva van. 

érné' 



Körkérdést in tézünk Kőszeg város azon 
polgáraihoz, akik a főtéri szállóépités, vagy az 
idegenforgalmi szálloda építése ügyében valamely 
érdemes hozzászólni valójukat szívesen bocsát-
ják a közérdeklődésnek rendelkezésére, hogy 
egyik legközelebbi számunkban valamennyit egy-
szerre közzétehessük. Akik nem kívánják nevü-
ket aláírni, ott elhagyjuk. 

Az eddig beérkezett vélemények!*' itt köz-
lünk egyet: „F. hó 4 én kfrk^rdést intéztek a 
felépiter.dő uj szálloda kérdésében. Kőszegen az 
idegenforgalom gyenge. A meglevő szállodák 
szobái az év legnagyobb részében üresen állanak. 
A nyári két hónapban a nyaralók fürdőkbe utaz 
nak, nem pedig fürdő nélküli fürdő városba, 
ahol a nyaralás fürdő nélkül többe kerül, mint 
másutt fürdővel. A tiszti lt cikkírónak szíves 
figyelmébe ajánlom, hogy törje azon a fejét, mi 
kép lehetne egy kczponti fűtéses fürdöszállót 
létesíteni ugy a nyaralók, mint a téli sportolók 
részére és evvel a tervvel meg lenne oldva 
Kőszeg, klimatikus fürdő és sportváros idegen 
forgalma, valamint Kőszeg polgársága sem ha 
ragudnék meg, ha o meleg fürdőért nem kellene 
Szombathelyre utazni. Azt kérdem a t. cikk 
Írójától, vájjon ki volna hajlandó oly horribilis 
összeget egy központi fűtéses fürdőszállóba be-
fektetni, melynek idegenforgalma biztosítva nin 
csen? A felépítendő szálló kérdésével eszembe 
jut az a mese, amikor a kibic kártyázni nem 
tud, de beleszól a játékba anélkül, hogy a szál-
lodai viszonyokról informálva lenne. Kőszegen 
mindennek dacára a közeljövőben megnyílik egy 
intim uj szálló, ahol vendégeket a legnagyobb 
kényelemmel, tárt karokkal várják, de hogy a 
vendégek mennyire fognak özönleni a szállóba, 
azt majd az idegenforgalom mutatja meg." 

Kiosztják a soproni iparkiillitas érmeit. A 

mult évi soproni ipárkiállitáson nagyon sok vasi 
iparos is kitüntetést nyert. A kitüntetési érmek 
most kerülnek kiosztásra, hogy azokat a kitün 
tetettek igénybe is veszik, az már más kérdés. 
A nagyarany érem megváltási óra 9 millió, a 
kisarany éremé 3*5 millió, az ezüsté 150 ezer, 
a bronzé 70 ezer korona. Tekintettel arra, hogy 
a nagyaranyérem megváltási dija tulmagas, a 
kiállítás vezetősége ajánlja a kisiparosoknak, 
hogy váltsanak ezüst érmet és azt aranyoztus 
sák be. Ennek az ára 250 ezer K. 

A K S E tenniszpályát, tekintettel a kedvező 

időjárásra, már f. ho 18 án megnyílnak. A KSE 
fenntartja az elmúlt óv fuiyamán bevált cs< por 
tonkénti bérbeadást. Eszerint a nap más és más 
szakában valtakozva nupi 3 rrára állanak a 
pályák az egyes csoportok rendelkezésére. A 
KSE, bogy ezen szép sportágat minél szélesebb 
körben hozzáférhetővé és uepszeruvé tegye, a 
pályabéreket rendkívül méltányosan állapítja 
meg. Az egyes csoportúk bére az egész szezonra 
napi 3 óra játékidő mellett 1,000.000 korona. 
Ezen bérösszeg, amely a soproni és szombathelyi 
tenniszpálya béreknek csak körülbelül egyhar-
madát képezi, két részletben fizethető. Tekintettel 
a pályaigénylök nagy számára, felhívja a Sport-
egylet a bérelni szándékozókat, hogy már csak 
azért is minél előbb jelentkezzenek, hogy egy-
részt senki ki ne maradjon, másr észt a beosztás 
április hó 18 ig elkészülhessen. Jelentkezni a 
Sportegylet ügyvezető elnökénél, Freyberger 
Ferencnél, vagy Molnár Józsefnél, a tennisz 
szakosztály vezetőjénél lehet. 

Feltűnően olcsó pipere szappanok érkeztek 

e héten Wentzl Mihály Várkörön levő fűszer 
üzletébe, a legjobb minőségben, ügyanott mo 
dern szappantartók is kaphatók alumíniumból, 
melyek megtekinthetők vetelkényszer nélkül. 

A kőszegi Ipartestület közgyűlésének mult 
héten leközölt tudósításába egy sajtóhiba csúszott, 
amennyiben Muszli Sándor és Pollák Miksa 
kárpitosmesterek keresztneveit a szedő beipoli 
likai okokból véletlenül felcserélte. 

Anyakönyvi kivonat az elmúlt hétről. S z ü 

l e t é s e k : Kovács István—Kaufmann Mária: 
Anna r. k., Szalai Mihály—Fülöp Mária: Jenő 
r. k., Klafszky János—Mauser Karolin : Károly 
r. k., Heilemann József—Glatz R<za: Ferenc 
ag. ev. — H á z a s s á g o k : Horváth J á n o s -
Szabó Kozália, Lukács Gyula—Dru^ovics Anna, 
Szupper György—Draskovits Antónia. — Ha-
l á l o z á s o k : Varga Mária 70 éves, májrák, 
Fuchs János 72 éves, vesebaj, Baumgartner 
Antalné 5fi éves, szívbaj, Biritz Lőrinc 33 éves, 
tüdSvész. 

Az Alt. Temetkezési Segélyegyesület egyik 

tagja elhalt. Bt fizetés április 18-án délután 2 
órakor az Ipartestületnél. Esedékes a 33. szel-
vényszám. Uj tagok d. u. 3 órától kezdve fel-
vétetnek. 

A Budapesti Nemzetközi vasar és a gazda 
tarsadalom. E hó 17 én megnyíló és tiz napig 
tartó vasár rendkívüli jelentőséggel fog birni a 
gazdatárhadalom szempontjából. A vásár 17 éves 
múltja óta nem vult még ugyanis oly eset, hogy 
a magyar és külföldi mezőgazduságí gépipar oly 
tökéletes, ezen iparágak minden termékére ki-
terjedő kiállítási anyaggal vonult volna fel, mint 
az idén. A vásár ezen osztályának fejlődését 
talán az jellemzi legjobban, hogy mór a január 
végén, a kiállítók részére megszabott jelentke-
zési idő lejárta előtt euy hónappal, több mint 
Kétszer ükkor* területet vett igénybe e szakma 
mint tavuly. — A vásár vezetősége természe 
tesen nagy gondot fordít arra is, bogy egy át 
fogó ipari bemutató megszervezésén felül a lá-
togatók és vásárlók érkezését is minél nagyobb 
számban lehetővé tegye. Bel és külföldi vasúti 
és hajózási kedvezmények, olcsó vizűm és más 
előny áll e cél szolgálatában. A magyar vidék 
eddig sajnos nem mindig mutatta az érdeklő 
dését ezen óriási jelentőségű gazdasági esemény 
iránt. De remélhető azonban, hogy ugy a gaz-
datársadalom, mint a vidéki kereskedelem ve 
zető köreinek lelkes munkája az idén idejében 
felvilágosította a vidéket a vásár látogatásának 
nagy előnyéről. 

— A Kalvaria villanyvilágítást berendezések 
költségeinek fedezésére Maitz Lipótnál a követ 
kező adományok folytak be: N. N. 1,000 000, 
Németh Imre 300.000, Leilner J . Bpest 200.000, 
Mayer Hany Wien, dr. K. Bpest, Wichnál A., 
Zuláwsky Béláné, Ludwig Béla, özv. Dreiszker 
Józsefné 100.000, Kerner Ignác, Erhardt József, 
Csapodi Kálmán, Háberl János, Tungli Elek, 
Maitz Antal, Hajós István, Fuchs Ferenc Kör 
merd 50.000, Grunntr Vilmosné 40000, özv 
Wagenhofer Ignácné, N. N. 30.000, Takó szds. 
Maitz Lajosné 25.000, Gruber Sándor, N. N. 
Szidoly Hermannó 20 000, Auguszt János. Ke-
lemen György, özv. Leitnerné, Tomasits János 
Tompek Jmos , Tartilné, Weber Bódog Kethely 
Dercser Rezsőnó 10 000, Molnár Katica, Stifter 
Mária, özv. Kern Josefa 5000 K-t. Dóra Lajos 
gyüjtőivén a következők adakoztak : Eitner 
Gusztáv 1,000.000, Djrner Ferenc, Weöres Aía-
dar, Kőszegi Takarékpénztár 500000, Kőszeg 
szab. kir. város 300 000, Hg le r Fal, Tőrök János, 
Fazekas Antal 250 000, Scbmidt Jozefa Bpost 
200.000, N. N., Schmidt Ferenc Bpest, Kováls 
Viktor, Kőszegi József, Mator János, Wurst 
Kamill, Hammtr János 100.000, id. Pavetits J , 
Jambrits L íjos, Stipkovits István, l'erkovits Ede, 
Horváth Lajos, dr. Nagy-Ebeliog Miklós 50.000, 
Wurst József, Kan.pits Gyula, Schlapfrr Károly 
30.000, Prátscher Fereno, ifj. Kiss Gyula 25 000, 
Szalay József, Rodler Ferenc, Gaál József, 
Sommer Tamás, N. N. 20.000, N. N , Kappel 
Tófjr, Schlapschy József, Takács Li jos Rőtf ilva, 
Scheer Gusztáv, Horváth L íjosné, Szaht Gyula 
10.000, Konrád Rudolf 5000 K t, Kőszegfalváról 
Tangl Flórián 35 000. Freyberger Flórián 30000. 
Wiedeman Alajos, Wurst László, Freyberger 
József, Wurst János, Schátzl Antal 25.000. Kál-
mán Sándor. Wiedeman Józsefné 20.000. Wurst 
János 15 000, Druskovits Sándor, Tang! Ianácné, 
Kogler Antalné. Iuindweg Alajos, Ritter Józsefné 
Tangl Alajos, R jndw g József, Kogler Mihályné, 
Randweg József. Randweg Alajosné 10000, 
Suiyok Károly, Neuwirth Ignácné 5000 K-t. 

Valiasos szekta ahkult Morvaorszaban az 
adófizetés »llen. Prágai lapok írjuk. hogy a morva-
országi Hanna kerületben az utóbbi időben erő-
sen terjed egy vallásos mozgalom, amelynek 
apostolai azt hirdetik, bogy a biblia tiltja a 
katonáskodást és az adófizetést. A szekta hívei 
u Szentlélek követőinek vallják magukat és 
számuk rohamosan szaporodik. Hinem kcrule-
téoen már alig fizetnek iskola és egyéb adót. 
A közigazgatási hatóságok egyenlőre tehetet 
lenek a mozgalom ellan. 

Jogerős itelet a nagyesömötei gyilkosság 
ügyében. Tavaly márc us 30-án istállójában fel-
akasztva találták Bokor Jozsefnó nagyesömötei 
asszonyt. Gyanús volt az eset, azért a csendőr-
ség nyomozni kezdntt. Hónapok múlva azután 
megállapították, hogy nem öngyilkosság hanem 
gyilkosság okozta az asszony halálát. Letartóz-
atták az asszony férjét és lakóját, Albert Jó-
zsef asztalosmestert. Az ügyészség mindkettő-
ük ellen szándékos emberölés cimén vádat emelt. 
Augusztusban volt a főtárgyalás, amelyen ki-
derült, hogy a férjnek semmi része sem volt az 
asszony halálában, Albert azonban beismerte, 
hogy ő fojtotta meg az asszonyt, amikor az 
részegen berontott a 'akásbaésott szitkozódott. 
Amikor hiába utasította rendre, kötelet dobott 
a nyakába és kivonszolta az istállóba. Oít vette 
észre, bogy az asszony vonszolás közben meg-
fulladt. Ijedtében felakasztotta a hullát, hogy 
öngyilkosnak tüntesse fel. A törvényszék szán-
dékos emberölés büntette miatt három évi fegy-
házra Ítélte, Bokor Józsefet ellenben felmentette. 
Felebbezés folytán a győri tábla elé került az 
ugy, mely az Ítéletet helyes indokainál fogva 
teljes terjedelmében jóvahagyta. Az Ítéletben 
mind Albert, mind a főügyész megnyugodott, 
igy az jogerőssé vált. 

Murgács Kalmánnak, a híres magyar dal-
költőnek második nótáskönyve jelent meg há-
romszínű : piros, fehér és zöld sávval ékesített 
fedőlappal, mintha csak jelezni akarná a költő 
ezzel az irredentizmust, melyek a dalokból ki-
sírnak. — A könyv ismertetésével nem az a 
célunk, hogy a száraz üzleti kapzsiságot szol-
gáljuk, hanem magasabb, nemesebb erkölcsök 
kielégítése. A könyv, mely 22 oldalt tartalmaz 
énekre és zongorára letéve, ott kell hogy legyen 
minden magyar ember asztalán. A könyv ára 
39.000 K s megrendelhető a „Jegyzők Országos 
Árvaház Egyesülete"-nél Budapest VIII. , József 
körűt 41. szám alatt, 40.578 számú cseklapon 
M K. jelzéssel. 

Süketnemák felvétele a váczi orsz. intézet-
ben az 1926—27. iskolai évre 30-45 ujabb 5 - 1 0 
éves korban levő olyan siketnéma gyermek nyer-
het fölvételt, akinek a siketségen és az ennek 
következményeül tekinthető némaságon kivül 
más testi vagy lelki fogyatkozásuk nincs. Föl-
vétetnek továbbá még o!y részleges hallással 
biró és 10 éven felüli megsiketült beszédmarad-
vánnyal rendelkező gyermekeket is, akik a fo-
gyatkozásuk miatt a rendes népiskolai oktatás-
ban nem részesíthetők. B3vebb felvilágosítással 
készséggel szolgál az intézet igazgatósága. — 
(Válaszbélyeg csatolandó.) 

Zivatar, mennydörgés es jegesó vo't cs -tör-

ökön és pénteken Pécsett. Nagyobb károkatt 
egyik sem okozott. 

Az uj hid, mely Tómórd é3 Csepreg köz-
ségek között folyó Ablánc patakon át fog épülni, 
e hó 20 án kerül megtárgyalás alá. 

A legszellemesebb rsklamtrükk. Az amerikai 

élelmességnek nincs párja a világon. Ez az élel-
messég pedig igen gyakran a reklám különleges 
szellemességében is megnyilvánul. Newyork egy 
utcájában néhány év alatt három férfiszabó nyi-
tott üzletet. Az egyik cégtáblájára a következő 
felírást bigyesztette: A város legjobb szabója. 
A másik, hogy túllicitálja versenytársát, cég-
táblát festetett, amelyen ez a felírás ékeskedik: 
Amerika legjobb szabója. A harmadik sem akart 
azonban alul maradni a versenyben és most már 
mind a kettőt legyűrni igyekezve, ilyen cégtáblát 
festetett: A világ legjobb szabója. Nemsokára 
azonban egy negyedik szabómühely is nyilt az 
utcában és nem csekély volt a három konkurens 
meglepetése, sőt bosszankodást, midőn az uj 
szabómühely cégtábláján egy regcel a követ-
kező felírást pillantották meg: John Smith, az 
utca legjobb szabója. 

Villámcsapás következtében kigyulladt és 

elégett 750 000 hordó petróleum az Union Oils 
saint louisi petróleum-raktárában. A kár 110 
millió dollár. Ez volt a leghatalmasabb petróleum 
égés, arnit a történelem feljegyzett eddig. 

É h g y o m o r r a 
már egy fél pohár 

Schmidthauer 
v i l á g h í r ű 

Igmándi 
keserűvíz 

Jó é t v á g y a t , 
ke l lemes 

közórzést és 
munkakedvet 

biztosit. 

1926'. április 11. kőszeg és Vid 'Ko 3. 



Kossuth Lajos-utca 3 szám alatt 
(a Sziklai-féle házban) 

b a n i 6 e i r sertésól eladó. 
Érdeklődni lehet Németh Mihálynál 

ugyanott. 

UJ K E R É K P Á R O K 
részletfizetésre is kaphatók 

2,000.000 
koronától felfelé 

LÉPOLD GÉZA 
mechanikus 

Kőszeg, Kossuth L.-u. 9. 

JL 
i 

A Kőszegi Hegyforrás Szik-
vizgyár és Jéggyár R. T. mély 
részvéttel tudatja, hogy hosszú 
éveken át volt köztiszteletben 
állott alelnöke és igazg. tagja 

Fuchs János ur 

f. évi április hó 5 én déli 12 
órakor életének 72. évében 
jobblétre szenderült. 

Kőszeg, 1926. április 5-én. 
Emlékét kegyelet te l ő r i z zük ! 

Az Igazgatóság. 

Elektro-Bioskop 
a Mulató nagytermében 

Műso r : S z e r d á n , á p r i l i s 14-én: 

Harry Piei attrakció I 

PÉNZT vagyÉLETET! 
(Zigáno az álarcos lovag) 

Izgalmas kalandorregény 10 felvonás-

ban. A főszerepben HARRY PIEL. 

Rikkancs 
jó fizetés mellett a fővárosi napi-
lapok részére a város területére 
azonnal felvétetik 

Rónai Frigyes ujságiizleteben 
Várkór 39 sz. 

L Ö W Y KALAPGYÁR BUDAPEST 
Gyár és i r o d a : VI I I . , Lujza-u. I és 

Teleki-tér 7. Belv. üz le t : Pá r i s i u. 3. 

Urinők ! 
Magyarország több vidéki városá-

ban óhajtok saját gyártmányú nőika-

lapokból b i z omány i esetleg fióküzletet 

létesíteni, — ezek vezetésére megbíz-

ható intelligens urinők ajánlatát kérem, 

melyben benne legyen, hogy milyen 

biztosítékot nyújthat. Szakértelem nem 

szükséges, miután azt saját szemely-

zetemböl adom — Ezen üzletek ve-

zetése biztos megélhetést nyújt. 

Köszöne tny i l v án í t á s . 

Szeretett férjem, illetve atyánk, 
nagy- és dédatyánk, testvér és ro-
konunk elhunyta alkalmából nagy-
mértékben megnyilvánuló jóleső 
részvétért hálás köszönetet mon-
dunk mindazoknak, kiknek köszö-
netünket más uton eddig ki nem 
fejezhettük. Külön köszönettel adó-
zunk kedves halottunk részere kül-
dött nagyszámú koszorúért és cso-
korért, valaminta vendéglősük szak-
csoportja, a m. klr. Postahivatal és 
a Szikvizgyár r. t. igazgatóságának 
utolsó szép megemlékezéseert. 

Kőszeg, 1926 április 8-an. 

Fuchs és Ora t z l c sa l ád . 

B U D A P E S T I ! 

NEMZETKÖZI VÁSÁR 
1926. április 17 -26- ig . 

A l eg j obb b ev á s á r l á s i a l k a l o m . 

V á m s z a b a d r a k t á r . 

Szá l l í t ás i- , u tazás i- és V á m k e d -

vezmények . Képv ise le tek a bel- és 

kü l f ö l d n a g y o b b v á r o s a i b a n . 

Egyben nemze tköz i b ő r i p a r i 

kongresszus . 

Szá l l á s t és te l jes e l l á t á s t b i z t o s í t ó 

„3 n a p B u d a p e s t e n " 

c. j egy füze tek 1 m i l l i ó m a g y a r K. 

Kö zpon t i i r oda : Budapes t V. ker . 

Szemere-utca 6. Tel . L 961- 22. 

Lucernasok megjavitasa. A lucernásokat 

mindenkor a legnagyobb gondozásban kell része 
eiteni ís különösen n*s?y gondot kell fordítani 
a lucernásnak szánt Ul j előkészítésére, mé'yen 
való megszántására, Hpróra való e!müvelósére, 
msrt h* c rre nem fordítunk kellő gondot, a 
lucernások legtöbbször hiimar kipuszfuti.ik. 
Emellett a kipusztulásban levő lucernások meg 
javítása asért nagyon nehéz, mert gyokérzetúk 
rendkívül melyen j \ró, ahov i ' j ágya rnyagot le 
juttatni nagyon nehéz. Annak d.:cára !eh>t olyan 
eset, ahol három éves, már kipusztulásban 
levő lucer iást még 1 2 évig fenn kell tartani. 

Tizenket milliárd az árvízkárosultak javára. 
Budipn&tről j-lentik : Az árvízkárosultak részére 
12 milliárd korona jött össze társadalmi adiko 
zásbó;, 21 milliárdra volna ezükséff. 5 milliárd 
adományt remélnek mép, a többit állami hozzá 
járulásból fedezik A befolyt adományokból 556 
házat építenek. 

Kétmillió darab ezüstpengő. A kormány a 
mult hó második fclebeo 33(180 font sterlingért 
vásárolt ezüstöt a londoni ezüsttőzsdén. Ez a 
vásárlás magyar pénzben mintegy 115 milliárd 
korouának felel m>'g és mintegy kétmillió d irab 
pengő veretésére elegendő A pengő »zustpénz<í-
ket 04/100 finomságiban tervezik. 

Az Ojsag legújabb szama oly gazdag tár-
háza a vicceknek ea aktuális tréfáinak, hogv 
valósággal üditőle r hat a mai szomorú időban. 
Aki most előfizet, ingyen kapj* a januártól meg-
jelent számokat. Mutatványszámot ingyen küld 
a kiadóhivatal, Budapest VI., O utci 12. 

Harmincoras pusztító orkán Közepázsiában. 
Középázsiában hfirunino órán át szakadatlanul 
borzalmas felhőszakadás és orkán pusztított, 
mely egész fal vakut elsodort és elpusztította a 
vetéseket. Számtalan nyáj pusztult el és a kár 
óriási *"ányu A kator.usng megsezdte a men-
tési munkálatukat. 

S P O E T . 

A mai bajnoki mérkőzés: ZTE—KSE. 

Ma délután a Zalaegerszegi Torna'Egylet 
jóképességü csaprita vendégszerepel városunkban 
es a KSE-vel játszik bajnoki mérkőzést. A ZTE 
csapata legutóbb a Szombathelyi Törekvéssel 
játszott döntetlent es igy a KSE-nek minden 
tudásával kell küzdenie, hogy mindkét pontot 
megszerezze. A mérkőzés Va4-kor kezdődik, ezt 
megelőzőleg 2 órakor a mult vasárnap szépen 
szereplő helybeli ifjúsági válogatott játszik elő-
mérkőzést az Épitők csapatával. 

Szombathelyi MÁV—KSE 3:1 (3:0). 

Barátságos mérkőzést játszott fenti két csapat 
húsvétvasárnap a helyi sporttelepen, melyet az 
I. osztályú MAV csapata csak a bíró téves Ítél-
kezései folytán nyert meg. Az első gólt 1 l-esből 
lőtte a vendégcsapat, a második a KSE tartalék-
hátvédjének műve volt, mig a harmadik tiszta 
offszájdból esett. A kőszegiek gólját Nemes lőtte. 
A \\AV csapata ennek dacára beváltotta a hozzá-
fűzött reményeket és különösen csatársora mu-
tatott olykor szép összjátékot, viszont védelme 
ugy támadásban mint szerelésben egyformán jó. 
A KSE csapata mindvégig lelkesen küzdött és 
ha jó biró vezeti a mérkőzést, közönségünknek 
is élvezetes eseményt nyújtott volna e mérkőzés. 
A mérkőzést vezető gyakorlóbiró pedig inkább 
ifjúsági s tréningmérkőzéseken gyarapítsa tudását, 
mert az az ilyen erős mérkőzésre még gyengének 
bizonyul. — Az előmérkőzésen az ifjúsági válo-
gatott csapat imponáló stílusban 5:3-ra (X>:3) 
verte az Épilők csapatát. 

Kőszegi SE—Ferrowia (Bécs) 7 :1 (3:1). 

A húsvéthétfői nemzetközi mérkőzés a bécsi 
csapat súlyos vereségével végződött. A bécsiek i 
csak az első negyedórában mutatkoztak komoly 

ellenfélnek, azután azonban visszaesnek és a KSE 
Márkus 3, Nóvák 2, Riegler és Maitz góljaival 
beállítja a végeredményt. A bécsi csapatból a 
gyors balszélső és a centerhalf játéka emelkedett 
ki, mig a KSE-nél Nemes, Riegler I. és a köz-
vetlen védelem mozgott elevenen. Geiszler biró 
gyengén bíráskodott, mely miatt a mérkőzés el-
fajult és Hribár a fején erősebb sebesülést szen-
vedett. — Épitők —Törekvés 5 :0 (Előmérkőzés). 

— £ DAC kupa-mérkőzés sorsolása a 
KSE-t oly csapatokkal hozta össze, hogy rendkí-
vül érdekes mérkőzésekre van kilátás. Junius hó 
13-ig Pápán a PFC-vel, a veszprémi alosztály 
vezető együtesevel kell mérkőznie. Amennyiben 
ezen mérkőzésből győztesként kerülne ki, ugy 
Kőszegen a VTC-vel kerülne össze s ha még 
ezen mérkőzésből is győztesként kerülne ki, ugy 
az eldöntőbe jutna be valószínű az ETO-val. A 
vezetőségnek tehát nincs oka megbánni a DAC 
kupára való benevezést, mert a sorsolás ép oly 
csapatokkal hozta össze a KSE-t, amely csapa-
tokkal mérkőzések lekötése már régóta tervezve 
volt. 

iWf Te le fone l ő f l z e t ók f i gye lmébe . 

M E G J E L E N T I M E G J E L E N T f 

A vidéki m. kir. távbeszélő-hálózatok előfizetőinek 

Betűrendes Név-es Szaknévsora 
a keresk. m . kir m in . 23081 1924 és 19673 19 25. 

sz. megbízásból aPostas Távíró Bank rt. kiadásában 

postahivatalnál Ara 80.000 Kor • postahivatalnál 

Azok a vidéki távbeszélő előfizetők, akik a buda-
pesti távíró éstávb. ig által 1922-ben kiadott (zöld) 
Névsort beszolgáltatják, ujat 40 000 K-ért kapják. 

Pk. 141 1926. 

Árverési hirdetmény! 
Alulírott bírósági kiküldött az 1881 

évi LX t. c. 102. §-a értelmeben ezen-
nel közhírré teszi, hogy a szombathelyi 
kir. törvényszéknek 1926. évi 81 2, 80 2 
és 143 3. sz. végzesre Dr. Granitz Géza 
ügyvéd által képviselt Marék János javára 
12,500.000 K s jár. és 15,000.000 K s iár 
es Dr Székely József ügyvéd által kép-
viselt Wolf Vilma javára 20,301.700 K 
s jár. erejéig 1926 evi február hó 25-én 
foganatosított kielégítési végrehajtás ut-
ján le- és felülfoglalt és 60.500.000 koro-
nára becsült ingóságok, u m. malombe-
rendezés nyilvános árverésen eladatnak 
Mely árveres a kőszegi kir. járásbíróság 
1926. évi Pk 386/1926. sz. végzése foly-

tan fenti tőkék és járulékaik erejéig alpe-
resnek Kőszegen, Jenő főherceg-utca 30 
sz lakásán leendő megtartására 

1026. évi áp r i l i s hó 17. n a p j á n a k 
dé le lő t t i 10 ó r á j a 

határidőül kitüzetik és ahhoz a venni 
szándékozók oly megjegyzessel hivatnak 
meg. hogy az érintett ingóságok az 1881 
evi LX. t. c. 107 és 108 §-ai érteiméber 
készpénzfizetés mellett a' legtöbbet ígé-
rőnek, szükség esetén becsáron alul is 
el fog adatni Amenyiben az elárvere-
zendő ingósagokat mások is lefoglaltat-
ták, azokra kielégítési jogot nyertek volna 
ezen árverés az 1881 évi LX. t. c. 120 
§-a értelmeben ezek javara is elren-
delem 

Kőszeg 1926. március 25. napján. 

Tötőssy Endre kir. bir. kiküldött. 

Első szentáldozás 

napjának emlékére 

fényképeket, képes 

levelezőlapokat ju-

tányos áron készit 

5-6 14 éven felüli 

leány munkára fel-

vétetik a 

posztógyárban. 

SZILÁGYI ARTÚR 
f ényképésze t i mű t e rme 

Kőszeg, Király-ut 22. 

Nyomatott Hónai Frigyes könyvnyomdája^ Kőszeget.. 

19-1926 h. sz. 

Árverési hirdetmény. 
Közhírré teszem, hogy a néhai Schön-

feld Károlyné szül Riegler Amália volt 
kőszegi lakós hagyatékába tartozó a kő-
szegi 1946 sz. tjkvben A—5417—6318. 
hrsz. alatt irt Kölbl dűlői 930 négyzetöl 
kiterjedésű szántóföld, az örökösök meg-
keresése folytán az általam 

1926 évi ápr i l i s 18-án (vasárnap) 

dé lu tán 3 ó rakor 

Kőszegen hiv. helyiségemben megtartandó 
önkéntes nyilvános árverésen a iegtöbbet 
igerónek eladatni fognak. 

Kőszeg, 1926. evi április 8-an. 

Dr. Halik Miksa s. k. 
mint PFEFFEL JÁNOS kőszeg kir köz-
jegyzőnek a szombathelyi kir közjegy-
zői kamara <30 1921 számú végzésivel 

elismert helyettese 

Megvételre keresünk 
egy középszerű, használt 

pénzszekrétiyt 
Jegyző i h iva ta l , Bozsok . 

4 1926. április 11. 
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