
ü 

K C S ^ ->26. j u n i u s h ó 1 3 - á n 2 4 . n á m . 4 0 . é v f o l y a m 

ELŐFIZETÉSI ÁR egynegyed évre: 

Ht lyben házhoz szál l í tva 16000 korona, 

Vidékre póstán 20000 korona. 

Külföldre egy évre 3 do l lár (50 gzokol). 

M e g j e l e n i k m i n d e n v a f i á u r n a p . 

Felelöt szerkesztő é« k i a d ó : Róna i Fr igyet . 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: Kőszeg, Várkör 39. BZ. 
T H e f o u - M E á m *5 . 

níllhér tora 4000 koroM. 

Hirdetése* mlllmétertoronlánf 500 I . 

nánrifatotk. 

A megszüntetett ellenőrzés. 
Az ellenséges intrika összeomlott, Magyar-

ország pénzügyi ellenőrzését megszüntették. Ebben 
foglaljuk össze a genfi híradásokat. A jogtudat-
lanság eloszlatására pedig, mely a magyar dele-
gáció genfi munkáját akár politikai rosszakarat-
ból, akár pedig tisztán nem látásból sikertelen-
ségnek akarná elkönyvelni, meg fogjuk világítani 
az eddigi ellenőrzés mibenlétét, mely két jegyző-
könyvben van lefektetve és megmagyarázzuk a 
mostani genfi határozatnak, az általános ellenőr-
zés megszüntetésének jelentőségét Vessünk azon 
ban előzőleg rövid pillantást arra az immár meg-
szokottá vált támadásokra, amelyek vaskövetke-
zetességgel mindig akkor ütnek be, rendszerint 
a cseh koncertmester főrendezése alatt, amidőn 
a magyar kormányelnök előterjesztest tesz vala-
mely pénzügyi kérdésben a nemzetek szövetsége 
előtt. Sajnos, de igaz, hogy párosul mindig evvel 
az ellenséges kampánnyal belső politikai ellen-
segünk ildomtalan magatartása, mely azt a lát-
szatot kelti, mintha az ország társadalmának egy 
része még a nemzet érdekeinek kárára is kivánná 
az ellenseges törekvések siketét, csakhogy itthon 
kormányváltság idéződjék fel s ez megnyissa 
számára a hatalom pozícióját. Már most erre az 
állandó akadályra beidegződve, Bethltn István 
gróf nem is készülhet fel máskép, minthogy sze-
rencses taktikai megérzéssel évnegyedekkel előbb 
ker engedményeket, hogy azok közbeeső gáncs-
vetések mellett is kellő időre kivívhatok legyenek. 
Ekként kívántuk már most az 1927. esztendőre 
majdan várható ujabb beruházási felszabadítást, 
számolva a környező államok és protektoruk 
minden elé gátat görditő politikai ellenvetéseivel, 
amelyhez azok hangos intrikájukat koncentrálják, 
mialatt mi másfelől elérjük azt, ami valóban 
lényeges és időszerű: ez esetben az általános 
pénzügyi ellenőrzés megszüntetését, a különben 
nekünk sohasem ártott, kiváló kapacitású ame-
rikai barátunknak, Smithnek mandátummegvoná-
sát. Szuverenitásunk teljessége tehát helyreállt, 
költségvetésünkbe beleszólása többé senkinek 
nincs. Ami „ellenőrzés" továbbra is megmarad, 
az nem más, mint a II. sz. genfi jegyzőkönyvben 

Bizonytalan Máté. 
Irta: Bitskey Lajos. (Folytatás). 

Könny szökik a szemébe. Mindjárt elkezd 
pityeregni. 

— Hát pngem me» sem csókolsz ? 
— De igen. — Gyöngéden megcsókolj* 

öt ós aztán a szegfűket is. Lassan kibontakozik 
az ölelelö karokból. Fanyarkásan szól: 

— Azt hittem hoizy . . . 
— Mátékám, inkább ne mondj semmit, h.i 

igy nézel rám. Emlékszel e, mit irtai MZ emlék-
könyvembe? Akkor még te ugy 8'ólitotml, 
Nagysád. „Nagysád kérem 1" — Bolondos idők 
voltak azok. 

— l<en . . . 
— Semmi igen. Az utolsó sorok mindig a 

fülemben csengenek: 

« . . . Rózsáidat tovább viszem, 
Rózsáimat tovább viszed, 
A szivemben, a szivedben, 
Mindörökre". 

Máté felsóhajt: 
— Ignz És igaz is murád. De hát . ; . 
— Semmi dehát. Eo ma is a Te Évád 

vftgyok. Engedd meg, hó*? lcűlheshok nálud. 
Leülnnk az asztalhoz egymással szemben. 

É^a kis dobozt vesz elő. 

meghatározott hitelezői kontrull, vagyis csupán 
egy olyan bizalmi egyén statuálása, kinek szerepe 
az újjáépítési időszak után a jóvátételi bizottság 
által husz évre a kölcsön védelmére felszabadított 
magyarországi egyes jövedelmeket, ezekre a köl-
csönnek adott fedezeti elsőbbséget figyelemmel 
kisérni, csupán abból a célból, hogy a jövedel-
meket másra, mint a kölcsön szolgálatára fordí-
tani nem lehet. Ez becikkelyezett magyar törvény 
a jegyzőkönyv alapján, melynek megszűnését nem 
is kértük, mert nem is kérhettük s meg nem 
szüntethették, mert hiszen az államháztartás egyen-
súlyba hozásához semmi köze nincs. A siker a 
pénzügyi egyensúly elérésének nemzetközi elis-
merésében s e tény konzekvenciájakép az álta 
lános ellenőrzésnek vagyis pénzügyi önrendel-
kezésünkbe való beleszólásnak megszűnésében 
rejlik. Ez a valóság, amit el nem homályosíthat 
a francia-cseh politikai sajtókampány sem, amelyre 
csak annyit jegyzünk meg, hogy ildomtalan, mert 
ép e két ország egyetlen fillérrel sem járult a 
szanálási kölcsönhöz. Ha meg a hitelezők dohog-
nának és agitálnának, annak koncedálnánk, hogy 
hangadók legyenek, de igy a kudarccal járt benesi 
lárma nem tekinthető másnak, mint a népjogok 
iránti tiszteletlenség és békebontó ármány iskola-
példájának 

Városi közgyűlés. 
A csütörtök délután megtartott rendes vá-

rosi kö/gyülés, melyen .Jambri's Lajos polínr-
msnter elnökölt, igen sima lefolyású volt és bár 
az 192G évi háztartási és útügyi költségvetés 
volt a főtárgya, alig hangzott el észrevétel, ami 
annak is tulajdonítható, houy megelőző napon 
a bizottságok részletesen letárgvaiUk a költség 
vetést ás azt szinte változatlanul ajánlották a 
képviselőtestüléti közgyűlésnek i< elfogadásra. 

A közgyűlés egyébként eiég látogatott volt, 
különösen a fiatul gpnerácio vonult fel ezúttal szép 
számLan. A költségvetést dr. Nagy Lbeling 
Miklós tanácsnok ismertette és mindössze Kincs 
István apátplébánosnak volt ezy indítványa, 
hogy a város létesítsen egy önbiztositási alapot, 
arait a közgyűlés el is fogadott azzal, hogy a 

Cukorka van benne. Mosolyogva kínálja. 
Máté mentegetődzi*. : 
— Ha tudtam voina, hogv eljössz. Nekem 

illett volna valamit venni. 
— Ugyan 1 Te vagy a nap ünnepeltje. 

Hanem hogy nem számítottál a te bolondos 
Évádra, — ez fáj nekem. 

— Hiszen elváltunk. Komolyan, megértéssel. 
Evn szeme elborult. 
— Érzem, Mátékám, hogy ez lehetetlen. 

Az elébb vallottad be, hogy azok az emlékso-
rok iiía/.ak. Nézz a szemébe. Mond mégegyszer. 
Igazak ? 

— igazak. 
— Akkor hát melletted maradok jóban, 

rosszban. 
M á t é el fordí t ja a fejét. 

— Ne másítsuk meg azt, amit már egy-

szer elbaHroz'unk. 
— Málékara! Te moet nem szivedből be-

szélsz Valami titkod van. Gonosznak, ridegnek 
mulatod magad. Ne n téveszthetsz mog. Min-
dig jó fiu voltai. E! akarsz menni külföldre? 

— Még nem tudom. Gondoltam reá, de-

hát . . . nincs miből 
Éva felemelkedik. Halkan, tétovázva kérdi: 
— Van már valakid? 
Az arca kinosao mosolyra lorzul, aztán 

jövő évi költségvetésben már ezen alapot dotálja 
is. Egyébként a költségvetést a pénzügyi bizott-
ság azon módosításával fogadták el, hogy jövőre 
már nemcsak címenként és rovatonként, hanem 
tételenként is részletes költségvetést adjon ki a 
hatóság. Mint rnár úgyis közöltük lapunkban a 
közel G milliárdos költségvetésben 450 millió 
körüli hiány mutatkozik, aminek fedezésére 50 
•/• os póladot állapítottak meg. A költségvetés 
gyors letárgyalása után a napirenden levő többi 
tárgyak is simán p-sregtek le. 

Elhatározta a közgyűlés Csapodi Kálmán 
városi pénztárnok nyugdíjaztatását. Wölfel Kál-
mán iktatónak ez év oktober 1 ig betegszabad-
ságot engedélyeztek és tudomásul vették, hogy 
a helyettrsitéssel a polgármester L^pold Ernő 
írnokot bizta meg. A kőszegi szt. Domonkos -
rendi zárdának 200.000 darab falitéglát szavazott 
meg a képviselőtestület építési segély címén 
Tudomásul szolgált, hogy a hősi emlékszobor 
ügyebeu a miaiszteri d"mlós mellőzte a \layer-
Gyergyák-ftíle pályamunkát és utasítást nyert a 
polgármester, hogy ezen ügyben javaslatát újból 
terjessze rlö. Tuloraá-sul szoigált az is, hogy a 
kegyúri javadalmak valorizált értékben fizeten-
dők ki. Elhatározta a képviselőtestület, hogy a 
hivatátos tűzoltók lakásépítésének céljaira 500 
milliós állami kölcsönt vesz igénybe, valamint 
azt is, hogy a városon átvonuló állami útsza-
kaszt továbbra is a város tartja fenn. Felhatal-
mazást nyert H polgármester arra, hogy az állam-
rendőrkapitányság által bérelt épület lakbér-
szerződését aláírja. A kőszegi állami polgári fiú-
iskola részére 50 éves fenöállása alkalmából 2 
millió korona segélyt szavaztak meg. A zárdá-
nak ingyen juttatta a város a Gyöngyös patak 
partján felépített keritéshjz a aovet. Az árvir-
károsultak javára 3 ét> félmillió korona aegélyt 
folyósított a közgyűlés. A villamos szerződést, 
ameiy a jövő év julius elejével lejár, felmondott-
uak nyilvánította a képviselőtestület és utasította 
a polgármestert, hogy a villamos üzemnek mi-
kénti kezelése tárgyában javaslatát idejében 
terjessze elő. A mult évi villamos 7árszánadást 
levették a napirendről azzal, hoary a villamos 

• bizottságba Cíeke Gusztáv és Weöres Aladár 

t 
megsimogatja Máté arcát, haját. 

— Vald be édesem. Nem haragszom miatta. 
Ceak igazat mondj. 

— Nincs senkim kívüled Éva. Esküszöm. 
— És mégis . . . 
— Mit mégis? 
— Ne kínozzuk egymást . . . Mond, mit 

várhatsz tőlem ? Semmit. 
— Nem kívánok ón semmit. Csak szeress, 

szeress Mátékám, ugy mint azelőtt. 
— Még ígéretet sem adhatok. Bizonytalan 

a sorsom. Egy megoldás van. L'jgyüns, ma-
radjunk testvérek. 

Éva visszarogy a székre. Arcát belepik a 
könnyek. 

— Miért? Miért kell ennek igy lenni? 
Máté könyörtelen: 
— Te még férjhez is mehetsz 1 
Éva szeme ijedten mered a férfira. Fel-

eszmeit. — Könnyei elapadtak és egy kemény 
ránc vonaglott át a homlokán . . . íme ez a 
férfi, aki most szóit hozzá, ő előtte ismeretlen. 
Megborzongott. 

Lissan felemelkedett. Kezét előre nyujlotta 
a férfi felé. 

— Köszönöm. Ez kellett nokem Korbács. 
Hogy elverj magadtól. Mpgalázás. Köszönöm. 

Máté is felállt. Sápadt volt. Érezte, hogy 

Egyes szam ara 2000 korona 
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beválasztattak. Felvették a város kötelékébe 
Fritz Emmát , Halmay Gusztáv dr. rendőrtaná-
eeost, Mészáros Árpád ny. ezredest, Osztermann 
Sándornét, özv. Vogl Frigyesnél, de elutasítót 
ták Spiegl Sándort, mert magyar állampolgár-
sága vitás. Két rendkívüli tárgya is volt a köz 
gyülé6uek, egyik a tégla és cserép kövezetvára 
dija, amit minimális tételben állapítottak meg, 
a másik pediglen a hadikölcsön valorizációjának 
tárgyában megindult helyi mozga'om támogatása 
volt, mit ugyancsak egyhangúlag fogadott el a 
képviselőtestület. Alig volt 7,5 óra, mikor a 
polgármester a közgyűlést bezárta 

HIRDETMÉNYEK. 
1594—1926. sz. Közhírré teszem, hoey az 

oltási bizonyítványok naponta délelőtt 11—12 
óráig a városházán a 18-as szobában Atvehotők. 

5886— 192*j. sz. Közhírré teszem, hogy az 
1925. évre kivetett országos betegápolási pótadó 
a közig, biróság 63—1926. sz. Ítéletével jog-
erőssé vált. Felhívom az adózó közönséget, hoizy 
az 1925. évre terhére kivetett országos beteg 
ápolási pótadót junius 30 ig fizesse be, ellen 
esetben a végrehajtás utjá>. való behajtás lesz 
elrendelve s 1% késedelmi kamat fizetendő r»z 
1925. II. évnegyed első napjától. 

5526—1929. sz. Felkérem a város hazafias 
Közönségét, hogy ma azaz vasárnap a hősi tirok 
Karbantartására elrendelt gyűjtési mozgómat 
adományttikkal támogatni szíveskedjék. A gyűjtés 
lefolytatására a helybeli jótékony nőegyleteket 
kértem fel, kik a gyűjtés lefolytatását vállalták. 
A gyűjtés mind az utcán, mind a házban tör-
ténik és vasárnap este befejeződik. 

5985—1926. sz. Az erdőkben és azok kö-
zelében tüzet rakni tilos. Vasvármepye közigaz-
gatási bizottságának gazdasági albizottság!!, mint 
I . fokú erdőrendészeti hatóságnak az 1879. évi 
X X X I . t.-c. 25. í; a 3. pontja alapján az 1921. 
évi 1477. számú határozatában foglaltak szerint 
közhírré tétetik, hogy Vasvármegye területén az 
erdőkben tüzet rakni szigorúan tilos, az erdők 
közelében pedig 100 méter távolságon belül fekvő 
földeken és az erdők közé ékelt tisztásokon csak 
az erdészeti személyzet útbaigazítása szerint 
szabad tüzet rakni. Aki ezen rendszabály ellen 
vét, erdei kihágást és amennyiben a szabály-
ellenes eljárásból tűzveszély keletkezett, vétséget 
követ el és az 1879. évi X X X I . t.-c. 109. és 
112. §-ai szerint szigorúan büntettetik. A tűz-
eseten megelőzése érdekében köteles az erdészeti 
személyzet az idézett törvény 114. § a értelmé 
ben minden idegent, akit nem nyilvános jellegű 
erdei utakon találnak az erdőből kiutasítani és 
az ellenszegülőkkel szemben az idézett törvény 
szakasz 3. bekezdése szerint eljárni. 

Levente hirek. 
Közhírré teszem, hogy ma vasárnap dél-

után 2 órakor leventeoktatás lesz a sporttelepen. 
Felhívom a leventéket a pontos megjelenésre. 

Junius hó 20-án, vasárnap a leventeoktatás 
délelőtt 10 órakor lesz megtartva a sporttelepen. 

Jarabriti Lajos polgárirmsur 

Ipartestületi közlemények. 
Ertesitem a tanoncokat alkalmazó tagokat, 

hogy a tanoncmunkakiáliitás junius hó 29-én 
meg lesz tartva, — utasítsák és buzdítsák azon 

tanoncokat, akik a kiállításon részvételre még 
nem jelentkeztek, bogv azt a tanonciskola igaz-
gatójánál jelentsék be. úgyszintén bejelentendő 
a munka megkezdése is, hogy a készítés ellen-
őrizhető legyen. Értesítem továbbá a tagoktí, 
hot'y 1927. május 31 ig felszabaduló tanoncokra 
a kiállítás kötelező. 

A „Széchenyi István- m. kir. áll. polgári 
fiúiskola ma vasárnap délután fél 6 órakor az 
iskola nagytermében cserkészavatá:sal kapcso 
latos Herczeg Ferenc ünnepélyt rendez, melyre 
a testület tagjai is meghívattak. Felkérem a 
tagokat, hogy az ünnepélyen minél nagyobb 
S7ámban megjelenni szíveskedjenek 

Dömö tö r Oyula ipartestületi elc-k. 

ezt a szerepet nem bírja tovább. Már-már oda 
omlott Eva elé, hogy megmondja az igazat. De 
Éva közbevágott: 

— Isten veled. Adj egy csókot az útra. 
Már nyitja is az ajtót. Kilépett . . . El 

ment . . . Máté dermedten á!l a szoba közepén. 
Az ajtó irányába néz. Hátha visszajön. Nem 
engedné el soha . . . Együtt halnának meg! . . . 

Végig dől az ágyon, ruhástól, elernyedten. 
Gépiesen nyul a cigaretta után. Rágyújt. A füst 
karikák maguktól is gomolyodnak, akárcsak az 
emlékezés képei. 

A Dunapart. Fakó köd, surrogó fák, sárga 
levelek. 

A cigaretta magától ég. Már az ujja he 
gyét égeti. Felszisszen. 

Késő minden! 
A szeg árnyéka megnyúl a faion. Sokáig 

nézte, aztán felkelt és megicdult feléje . . . 

H I R E K . 
Hosok emléktáblája. Ma, vasárnap d. e. 10 

órakor lesz az evaugelikus templomban a hősök 
emléktáblájának leleplezési ünnepélye. Kapi Béla 
ev. püspök tartja az ünnepi beszédet magyarul, 
dr. Tirtsch lelkész néme'ül. Délben 12 órakor 
» Trattner-féle vendéglőben ünnepi közebéd lesz. 
Amint halljuk, a város nevében Jambrits pol-
gármester is megkoszorúzza .iz emléktáblát. 

Fényes esküvő. Tegnap vezette oltár elé 
városunk előkelő társadalmának egyik szimpa-
tikus tagja Czégény,i károly államrendőrség fel-
ügyelő menyasszonyát Róth Lottikát, Róth Jenő 
könyvkereskedő polgártársunk leányát. Az esküvő 
tegnap este fél 6 órakor folyt le az evang. tem-
plomban, hol az ifjú pár frigyét dr. Tirtsch 
Gergely ev. lelkész áldutta meg. Tanukként 
szerepeltek a vőlegény részéről dr. Halmay (íusz 
táv államrendőr tanácsos, a menyasszony részé 
ről id. Róth Sándor bőrkereskedő. Az első 
rendőrtiszti esküvő a nagyszámú rokonságon, 
barátokon ós ismerősökön kivül az érdeklődők 
nagy tömegét vonzotta az evang. templomba, 
hol a díszegyenruhában mecjelent rendőröknek 
kellett a fiatal pár szabad mozgását biztosítani. 
Esküvő után a nagyszámú rokonság a Strucc-
száilóban gyülekezett ünnepi lakomára. Itt említ 
jük meg azt a kedves és maaható bajtársi ünne-
peltetést, melyben a boldog vőlegény az esküvöt 
megelőzőleg részesült. Dr. Halmay Gusztáv állam-
rendőrtanácsos, a kőszegi kapitányság vezetője 
az egész tisztikar és az őrszemélyzet küldöttsége 
jelenlétében meleg és baráti szavakkal üdvözölte 
az ünnepeltet, majd az őrszemélyzeti küldöttség 
nyújtotta át szeretett parancsnokának az emlékül 
felajánlott díszes kardot. Az ifjú pár nászutját a 
vőlegény román megszállott területen levő szülői 
hazája felé vette. Részünkről is sok boldogságot 
és szerencsét kívánunk az ifjú párnak. 

Baumgartner Janosne, a volt sörgyári igaz-
gató özvegye, nagyou hamar követte a férjét. 
Hosszas szenvedés után hunyt el 65 éves korá-
ban hétfőn és vele kihalt az egykori kiváló 
Heiland család utolsó tagja. Rendkívül szorgal-
mas és értelmes élettársa volt az urának, gon-
dozója családtagjainak. Gyermekei és vői hálás 
szeretettel ápolták betegségében és mély gyászba 
borulva álltak körül koporsóját. A tisztelőknek 
nagy száma kísérte utolsó útjára. Nyugodjék 
békében! 

A rom. kath iskolaszék szerdán ülést tartott 
Kincs István elnöklete alatt, mely ülésen a folyó 
ügyeken kivül a nyugalomba vonuló Szomor 
Lajos igazgatótanitó távozásával megürült tanítói 
állásnak a betöltését tárgyalta az iskolaszék, 
mely egyhangúlag ugy oldotta meg a kérdést, 
hogy a tanítói állást meghívás utján tölti be és 
az állásra Nagy Gyula aceádi tanitót hívja meg. 

A mult vasárnap megtartott ellenforradalmi 
ünnepely minden várakozást kielégített. Az idő 
is pompásan kedvezett az ünnepségnek, melyen 
több ezer főnyi közönség jelent meg és élvezettel 
hallgatták Morvay főhadnagy gyönyörű szava-
latát és a polgármester emelkedett hangú, ma-
gyarságtól izzó szép beszédét. Az ünnepséget 
a dalárda zárta be, melyet dr. Freyberger Jenő 
uj karnagy dirigált. A városházán levő emlék-
tábla ezalkalommal tel volt virágozva és ott 
függött a mártírhalált halt Waisbecker Jenőnek 
és Ilersits Györgynek olajfestményü arcképe is, 
alattuk az annakidején kiadott gyászjelentések-
kel. A közönség mélyen meghatva távozott az 
ünnepségről. 

Ma lesz a „Pántlika11 premierje a Mulatóban, 

Cserkeszavatás Keszegen. A heiybeli Szé-

chenyi István állami polgári fiúiskola 54 e« sz 
Esterházy csapata ma vasárnap nagyszabású 
iskolai ünnepély keretében avatja cserkésszé 14 
jelöltjét. A.z avató ünnepet az intézet tanári 
testülete Herczeg Ferenc 40 éves irói jubileumá-
nak megünneplésével köti össz^ ós ennek meg-
felelően állította össze a műsort is, amelyet itt 
közlünk. 1. Hiszekegy, énekli az ifjúsági ének-
kar. 2 Herczeg Ferenc irói jelentőségét Taucher 
Gusztáv tanár méltatja ünnepi beszéd keretében. 
3. „Rákóczi induló", Farkas Imrétől, szavalja 
Bakó János cserkesz II. o. t. 4. „Magyar zászló", 
Tiborditól, előndja az ifjúsági énekkar. 5. „Buj-
dosók", drámai költemény, ina Herczeg Ferenc, 
szinre rendezve kosztümben előadják az 54 es 
cserkészek. 6. „Szőke Tisza szelid vize" énekli 
az ifjúsági énekkar. 7. Gyula diák költeményét, 
a „Vádlott" at dramatizálva előadják az 54-es 
cserkészek. 8. Riadó, Czuozortól, zenésítette 
Tiboldi, előadja az ifjúsági énekkar. 9. „A híd" 
Szatmár.v Istvántól, szavalja Grigely Nándor 
IV. o. t. ÍO. Avató beszéd. 11. Avatás. 12. Himnusz. 
A/ előreláthatóan jó! sikerült ünnepélyen részt-
vesz Kőszeg minden rendű és ra:igu iskola és 

! cserkészbnrátja, sőt képviselteti magát a szom-
bathelyi I I I . számú cserkészkerület is. — 

j Belépődíj nincs, de az intézet igazgatósága kö-
szönetei fogad minden önkéntes adományt, 
mellyel Kőszeg lelkes társadalma a cserkészet 
kiépítését, megerősítését szolgálni óhajtja. 

Érettsegí vizsgálat a reálgimnáziumban. F . 

hó 8 an és 9 én volt 16 tanulónak az érettségije 
a reálgimnáziumban. .Telesen érett Horváth Géza, 
Sághy Elek, Scbwartz Alajos, Wachter István. 
Jól érett 4, egyszerűen 6, 2 latinból szeptemberi 
javitór* utasitatott. 

Uj helyisegbe költözködik a Polgári Kaszinó, 
miután a jelenlegi helyiségeibe a posta kerül, 
mert az épületet megvásárolta a kincstár. Á 
Kaszinó a Kovács féle szálloda emeleti helyisé-
geibe kerül, hova e ho végével már át is köl-
tözködik. 

A „Pantlika" kőszegi bemutatója megérke-
zett. Nagy érdeklődés előzte meg a darabot, ami 
érthető is, mert magában foglalja mindazokat 
a feltételeket, amik a néző szempontjából fon-
tossak. Az érzéseknek, a bánatnak és sz öröm-
nek é nagy hullámzása, a kacagtató jelenetek 
egész sora, a nagyszerű éllel megrajzolt alakok 
beállítása, mind élénkké teszik a iátékot. A 
főpróbának a nagy sikere pedig bebizonyította, 
hogy az evang. Nőegylet műkedvelő gárdája 
alkalmas a darab tolmácsolására. 

El ne mulassza a „Pántliká'-t megtekinteni! 
Szent Laszlo király a honvedgyalogsag védő-

szentje. A honvédfŐpuraLCsnokság a honvédalmi 
miniszterrel és az egyházi hatóságokkal egyet-
értésben u«y határozott, hogy a honvédgyaíog-
ság védőszentje Szent Liszló király képe és 
azt a vívóteremben helyezték el. Junius 27-én, 
amikor a Ludovika Akadémia végzett növen-
dékeinek felavatása lesz, fogják egyúttal ünne 
pélyes keretek között a honvédgyalogság védő-
szentjévé avatni Szent László királyt is. 

Beiratkozások a reálgimnáziumba. A vallás-

ét, közoktatásügyi miniszter intézkedése folytán 
a beiratkozások 1926—27. iskolai évre julius 

1 én és 2-án lesznek a reálgimnáziumban. Fi-
zetendő a dijakból 500.000 korona. Ki tandíj-
mentességet akar, az csak 250.000 koronát fizet 
beíráskor. 

Tüzoltoink juniálisa ma délután van az ol-
módi erdőben. Kivonulás zeneszó mellett délután 

2 órakor. Ételekről és italokról gondoskodva 
van. Belépődíj 10.000 korona. 

Éleslövészet. A kőszegi és szombathelyi 
helyőrség junius hó 21 tői 26 ig bezárólag a 
Czák, czáki erdő, Zeiger Berg és Pogány által 
határolt területen éleslövészetet tart. Az érdekelt 
lakosság ezúton is figyelmeztetik, hogy a jelzett 
időben és területen saját érdekébea senki ne 
tartózkodjék még éjjel sem, tekintettel arra, 
hogy éjjeli lövészet is tartatik és a helyenként 
felállított biztonsági őrök utasításainak enge-
delmeskedjék. 

Köszönetnyilvánítás. A kőszegi róm. kath 
elemi fiúiskola szorgalmas tanulóinak jutalma-
zására a Kőszegi Takarékpénztár 200.000 koro-
nát volt szives adományozni, miért ezúton is 
legmélyebb köszönetet mond az igazgatóság 
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A Kőszegi Sportegylet bankettje a sörkerti 
vendeglóben. F. hó 19 én, szombaton este rendezi 
a Kőszegi Sportegylet szezonzáró klubvacsoráját 
Trattner Sándor sörkerti vendéglőjében, mely 
iránt a sporttársadalom nagy érdeklődést tanúéit. 
Eddig százan jelentették be biztos iészvételüket. 
A KSE vezetősége ezalkalommal az első csapat 
tagjfrit vendégül látja és közülük azokat, akik 
50 szer szerepeltek nyilvánosan, ezüst emlék 
plakettel tünteíi ki, melyet az egyesület elnöke 
.Tambrits Lajos polgármester fogja á tn ju j t an i a 
jubilánsoknak. Kívánatos, hogy ezen ünnepéiyen 
a tagok minél többen megjelenjenek, hogy 
futballistáinknak ezáltal is elismeiésünket nyíl 
vániteuk a sport terén elért szép eredményekért. 
A vivókurzus befejezését is ez alkalomból ün-
nepli meg a KSE . A vacsora jegyek okvetlen 
előre kiváltandók. Ezek kaphatók bármely ve 
zetCségi tagnál, a pénztárosnál, vagy a Hónai 
nyomdában. A vacsora utáni kellemes hangu-
latról a helybeli cigányzenekar gondoskodik. 

Tűzifa árak a varosnál. A városi tűzifa a 

jövő héten kerül eladásra és azért alkalomszerű 
nek tartjuk, hogy a tűzifa árakat lapunkban is 
közöljük. A faárak különben a város hirdető 
tábláján is kivannak függesztve. Az Alsóerdöben 
az I. oiszt. tölgyfa méterenként 135 uzer korona, 
II. oszt. tölgy 120 ezer, a nyir és fenyő 102 ezer 
korona, a I I I . oszt. vegyes fa 80—90 ezer ko-
rona, a selejtes tűzifa 50—80 ezer korona; az 
I. o. vastag dorong 65—100 ezer koronáig, a 
selejtes dorong vastagja 4ö—65 ezerig, a vékony 
dorong ugyanennyi, a botfa 35—45 ezerig. — 
A stájerházi vágásban az 1. oszt. bükkhasáb 
95 ezer, tölgyhasáb 8e ezer, a I I oszt. 65—85 
ezerig, a I I I . oszt. 55—60 ezerig, a selejtes 35— 
55 ezerig, az l. o. vastag dorong 45—65 ezerig, 
a selejtes dorong és a vékony 30—45 ezerig, a 
botfa 25—30 ezerig. 

Kellemesen szórakozhat a „Pántlika" előadásán. 
A vasárnapi hárfa hangverseny, mely a fő 

gimnázium dísztermében volt megtartva, eddig 
páratlanul áll városunk zenei történetében. Amit 
ott hallottunk a zeneművészet terén, azt Kősze 
gen még nem hallottunk soha, de nem is fog-
juk egyhamar ismét hallani. — Tökéletesebbet, 
szebbet, élvezetesebbet elképzelni sem lehet, 
nincsen szó a magyar, de még más nyelvben 
sem, mellyel ki lehetne fejezni azt, amit ott 
dalban, hegedűn, gordonkán és a hangszerek 
iegmagasztossabbikán, a hárfán kifejeztek azok 
a művészek, akiket még a zenekultúrájukkal 
mindig dicsekvő kőszegiek sem éltette* meg 
kellőképen. Minden kőszegi várbeli zenész, de 
meg nemzenész is mélyen sajnálhatja, hogy nom 
hallotta ezt a bárfahangversenyt, a hangver 
senyek páratlanul álló legszebbikét, mert aki 
ezt hallotta, az előtt beigazolódik a legtöbb fes 
tőmüvész azon magasztos fantáziája, hogy a 
hárfát csak angyalok és szentek kezeibe vetik 
a vászonra, vagy a templom falaira. Mélyen át 
hatva, teljes megelégedéssel távozott a kisszámú 
hallgató közönség a teremből, de nem ugy a 
művészek, azoknak meg kellett elégedniök a 
szűnni nem akaró orkánszerü tapsviharban meg 
nyilvánuló elismeréssel. A művészek: PayrRó 
bért világhírű hárfaművész, Bárdos Alice he 
gedüművésznő, Helletsgruber Lujza bécsi opera 
énekesnő, és Stiglitz Ottó bécsi gordonkaművész 
innen Sopronba mentek, hol bizonyára bősége-
sen lesznek kárpótolva itteni deficitjükért, amit 
szívből kívánunk is uekik. 

A kőszegi öreg bencésdiákok egyesülete 
július 4 én, vasárnap egész napon át nagy kerti 
ünnepélyt rendez a kőszegi Sörgyár kertjében, 
az 53. Jurisich cserkész csapat javára. Az ün-
nepély tervezete a következő: 6 órakor zenés 
ébresztő a városon át. 10 órakor kezdődik a kerti 
ünnepség, szépségversennyel. A három legszebb 
nőről mozgófelvétel készül, mely többek közt a 
kőszegi mozgóbau is be lesz mutatva. 11 órakor 
és 5 órakor a megjelent vendégekről is készül 
mozgókép felvétel. 3 órakor kezdődik a második 
zenés felvonulás a vasúttól a városon át a sör-
gyárig. 8 órakor kezdődik és záróráig tart a 
tánc. Napközben ételek, italok, szórakoztató zene, 
tréfás versenyek és előadások, világposta, stb. 
Belépőjegy 10 000 korona. (Felülfi^etéseket hír-
lapilag nyugtázunk). 

A hercegi kertben levő telkemet eladom. 
Megkeresések Dr. Szokol Edgárnénál Somogy-

szentmiklóson. 

Tornaünnepely Szombathelyen. A Szombat-

helyi Sport Egylet mult vasárnap délután ren-
dezte középiskolai tornaversenyét a városligeti 
sporttelepen, körülbelül 300 főnyi közönség je 
lenlétében. Az összes iskolák oly tökéleteset 
produkáltak, hogy az semmi kívánni valót nem 
hagyott maga után. A verseny felvonulással 
keedődött. A katonazenekar ütemeire egvmás 
után vonultak fel az egyes iskolák, melyek zász-
lóhajtással tisztelegtek a közönség előtt. A fel-
vonulás mintegy 20 percig tartott. A kilenc is-
kola 11 csoportra felosztva állott fel a kijelölt 
helyére. Amikor a tribün tetejéről a megafon 
„All,"-t vezényelt, a közel 2000 fiu, leány egy 
pillanat alatt feszes vigyázz állásba mereve-
dett. A katonazenekar a „Hiszekegy" et játszotta 
el, követve az ifjúság énekétől. Ezután kezdőd-
tek meg a zenés szabadgyakorlatok. Csodálatos 
rend, fegyelem, önuralom. A legkisebb leány és 
fiu egyforma pontossággá! végezte a szép és 
irredenta motívumokkal átszőtt szabadgyakor-
latokat, amelyeknek a vévén közel 4000 ököl 
lendült a levegőbe és 2000 torok harsogta a 
dacos „Nem, nem, s oh áM . Ezután gjors egy-
másutánban folyiak le a különböző versenyek, 
miközben a leányiskolák bájos növendékei pad 
gyakorlatokat mutattak be. amivel a nézők a 
legnaeyrbb tetszését vivták ki. A verseny majd 
nem 8 óráig eltartott, az utolsó pillanatig a kö-
zönség legnagyobb érdeklődésétől kisérve. — 
Ezalkalommal nen. mulaszthatjuk el megemlí-
teni, hogy a kőszegi leánygimnázium Ízléses 
egyenruhába öltözött növendékei külön dicséret-
ben is részesültek a gyönyörű és preciz mun-
kájukért. 

Leventeoktatás lesz ma délután 2 órakor 
a sporttelepen. Jövő vasárnap délelőtt 10 órakor 
lesz megtartva a leveuteoktatás. 

Az olmódi műkedvelő ifjúság junius 20 án, 

vasárnap sziniclőadással egybekötött táncmulat-
ságot rendez. Színre kerül Pásztor J . „Fekete 
toborzó" című irredenta színmüve. Belépődíj 
10.000 korona. A táncmulatság a Fehér-féle 
vendéglőben lesz megtartva. 

Megverte a 'bírót, üiiies Gyula perenyei 
lakóst feljelentették a kőszegi járásbíróságon, 
mert f. hó 27 ón Imre István perenyei bírót 
megverte és rajta 7 napon belül gyógyuló tes'i 
sértést okozott. 

Elkobzott sajtótermekek. A belügyminiszter 

értesítette a", összes hatóságokat, hogy az ame-
rikai Hrooklynban a Nemzetközi Bibliatanulók 
Egyesülete kiadasában megjelenő „Pokol", „Vi-
gasz a néphez" és „Az Ur visszajövetele" cimü 
sajtótermékek elkobzása és megsemmisítése el-
rendeltetett. 

Táncmulatságot tart ma délután .i lukács 
házai önk. tüzoltóegyesület az újonnan felépített 
Koltai féle házban. Ételt és italt Haramia Ist 
ván vendéglős szolgáltat. 

A határszéli forgalom megkönnyítését is 

kérelmeztük a kormánytól memorandumjaink 
ban, azonban még mindeddig nem érezzük ké-
relmünk kellemes hatását. Akár határátlépési 
igazolvánnyal, akár pedig vizumos útlevéllel 
akar valaki átlépni a határon, mindi? küllemei-
i g és időrabló futkozásnak van az illető kitéve. 
Egyes forgalmas uton még útlevéllel sem le-
het átlépni a határt, mert nincsen ott útlevél-
kezelői kirendeltség, pedig ugy hisszük, hogy 
az útlevél hatalmasabb dokumentum a közön-
séges határátlépési igazolványnál. Előfordult 
nem egyszer, hogy az illető utazó kénytelen 
engedni a határ szigorú őrének és gépkocsijával 
vagy fogatával több kilométer távolságról vissza 
fordulni, hogy más, neki nem alkalmas útirányt 
kövessen. Mindez azért, mert nincs utlevélke-
zelés. Nagyón sok kellemetlenségnek vannak 
kitéve azon egyének is, kik évtizedek óta, tehát 
még megszállás előttről, jelenleg burgenlandi 
illetőségű alkalmazottakat tartanak, ezeket az 
államrendőrség köteles fe'kutatni és rövidessen 
kiutasitaui, ha nincsen neki keservesen meg-
szerezhető tartózkodási engedélye. Joggal fel 
merül itt az a kérdés, hogy vájjon milyen nem 
zetiségü az az egyén, aki az 1000 éves Nagy-
Magyarországban született, magyar iskolát járt 
ma 35—40 éves és a magyarnyelvű Felsőpulyára 
illetékes? S mindennek dacára nem szabad neki 
ma Csonka-Magyarországon tartózkodni, ö on 
dolkozzunk rajta: nem kellene ezen az állapo-
tokon sürgősen segíteni? 

Tevedesen alapszik a Kőszeg és Vidéke 21. 
és 22. számában megjelent azon közlemény, 
mely szerint az alakulandó szociáldomokratapárt 
a Lagler féle vendéglőben akarja felütni tanyá-
ját. A vendéglős kijelentette, hogy erről egy-
általában szó sem volt, csupán egy alakuló gyű-
lésnek megtartásáról tárgyaltak, de ezt a kéróet 
sem teljesítette a vendéglős. Egyébként utalunk 
mai nyilatkozatára. 

A ceecsemőhalandósag nemzetpusztitó ve-
szedelme ellen küzd 1915 óta az Orsz. Stefánia 
Szövetség. Oroszország és Kománia után Ma-
gyarországon legmagasabb a csecsemőhalandó-
ság. E nemzelpusztitó veszedelem ellen felvette 
a kormány is a küzdelmet, állami megbízásból 
átruházott hatáskörben szervez és irányit a szö-
vetség. melynek gróf Apponyi Albert az elnöke. 
A védelem következő alapelvekből indul k i : 
E&y anyának sem szabad rosszabb gazdhsági 
helyzetbe kerülni azért, mert egy uj embernek 
adott életet. Ugy az anyát, mint a gyermeket 
meg kell óvni azoktól a veszélyektől, melyek a 
szülés ideje alatt fenyegetik. Modot kell nyúj-
tani arra, hogy minden anya maga szoptathassa 
gyermekét, ki kell irtani a nép köréből a tu-
datlanságot, babonás és rossz szokásokat, meg 
kell tanítani a terhes nőt, hogy gondozza ma-
gát saját és születendő gyermeke érdekében, 
meg kell tanítani minden anyát arra, hogy 
ápolja és gondozza gyermekét. A társadalmat 
fel kell világosítani az anya- ós csecsemővéde-
lem nagy fontosságáról. Ezen célokat tűzte ki 
magának az Országod Stafania Szövetség, mely-
nek elérésére országos propagandáját minden 
lehető eszközzel fogja kifejteni. 

Szoptatösdadát — garantáltan egészsége-
set, bőtejüt — évek óta dr. Szegő orvosi tan-
intézetéből veszünk. Budapest, Sziv utca 69. Tel. 

Talalt tárgyak: egy női esernyő, egy sapka 
és egy pénztáica. A jogos tulajdonos átveheti 
az áltamrendörs*gnél. 

Meghívó. 

AZ EMERICANUM IRODALMI es NYOMDAI R.-T. 
1926. junius hó 21 én d. u. 5 órakor 

a Kőszegi Hitelszövetkezet tanácstermében megtartandó 

rendkívüli közgyűlésére 
a t. részvényeseket tisztelettel meghívja az i gazga t óság . 

Tárgysorozat: 

1. Az igazgatósig és fplügyelőbizottság je-
lentése ,»z 1925. évi felénékelt megnyitó mérlegről. 

2.1925. évi felértékelt mérleg megállapítása. 
3. A részvények névértékének megállapí-

tása é.« 10 drb. részvénynek 1 drb 18 pengős 
részvényre való össz^v mása. 

4. Az alapszabályok 6. és 11. §-ainak mó-
dosítása. 

5. Az igazgatóság és felügyelőbizottság je-
lentése ez 1925. üzletévről. 

G. Az 1925. évi mérleg- és eredméuyszámla 
mei/áliapitása, a tisztanyereség felosztása. 

7. Az igazgatóság és felügyelőbizottság ré-
szére a felm^ntvény megadása. 

Az alapszabályok 10 §-a értelmében az a rész-
vényes, aki szavazati jogát a közgyűlésen gyakorolni 
óhajtja, tartozik részvényeit 3 nappai a közgyűlés meg-
tartása előtt a vállalat pénztáránál letétbe helyezni. 

A mérlegszámlák, valamint az eredmény számla a 
közgyűlést megelőző 8 napon at a vállalat helyiségében 
betekintésre rendelkezésre áll 

1925. évi megny i tó mér leg . A kt i va : Ingatlan 
312,500.000 K = 25.0n0 P, Berendezés -',500 (XX) K - 200 P, 
Adósok 123,136 f,26 K 9850 92 P, Áru 1«7,175000 K =. 
1 .'<,374 P. Pénztár 5,666.19" K 453 29 P. Összesen 
610,977.716 K 48 878 21 P. — I' a s s i v a : Részvénytőke 
130,000.000 K 10.800 P. Elsőbbségi részvenvtóke 

7.200 P, Tőketartalék 219,278.868 K -
nem vett osztalék 634.400 K - 50.75 P, 

" 13.285 15 P Összesen 

90,000.<XK) K 
17,542 31 P Fel 
Hitelezők ' 166,064.448 K 
610,977.716 K = 48.878 21 K. 

1§25. évi mé r l egsz ám la . - A k t i v á : Ingatlan 
312,500.'>00 K = 25.000 P, Berendezés 2.500.000K = 200 P, 
Adosok 20,458.50* K - 1,636-68 P, Áru 192.88Ó.790 K -
15,4.t0.86 P, Pénztár 9,608.158 K 772.65 P, Összesen 
.>38.002 451 K = 43,040-19 P. — P a s s i v a : Részvény-
tőke 135.000.000 K = 10.80O P, Elsőbbségi részvénytőke 
90,000.000 K 7.200 P, Tőketartalék 219,278.868 K 
17,542-31 P, Hitelezők 86,141,443 K 6.8SU 32 P, Fel 
nem vett osztalék 127 400 K 1019 P, Nyereség 7,454.740 
K 596 37 P, Összesen 538,002 451 K 48,040-19 K 

Eredmény s z ám l a V e s z t e s é g Általános költ-
ségek 47,664.070 K - 3.813 13 P, Nyereség 7,454.740 K 

— 596-37 P, összesen 55,118.810 K 4 40M-50 P Nve-
r e s é g : Árunyereseg és házbériövedelem 55,118 810 K 

- 4.409-50 P, Összesen 35,118.810 K 4.40950 P. 

Megvizsgálta és rendben találta 
a f e l ügye l őb l zo t t t ág . 

t 
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a harmadosztályba. Aa biítoa, hogy így nagyon 
nívós mérkőzésük lesznek, de anyagilag viszont 
igen nagy megterheléseket jolent ez majd a 
másodosztályú csapatokra, mert Kőszegnek pél-
dául Öíékesfehérvár, Komárom, Tatatóvároa, 
Veszprém, Pápa, Magyaróvár és Sopronba kel-
lene utaznia. 

Anyakönyvi kivonat az elmúlt hetröl S z ü -

l e t é s e k : Phon J.izsef és Kuntner Jozefa, 
József, r. k., Virá^h István és Nagy Vilma, 
István, r. k., Koczor József es Tompeck Teréz, 
János, r. k. — H a l á l o z á s o k : Wölfel Lujza, 
88 éves, agekori gyen^es^g; özv. B iungar tner 
Jáuosné, 65 éves májdaganat; Ángya! Jenő, 
2 hót, életgyengeség. 

Helyreigazítás. A Kőszeg ét> Vidéke 192tí. 
május 30 i szám iban rólam megjelent a^on hír 
-hogy pajtámat, m^-ly már nagyon rossz álla-
potban volt és tulajdmképeui értékének ncgy 
szeresére volt biztosítva, fal ayuj totta-n a/ért, 
hogy a 28 milliónyi biztosítási összusret felve-
hefesem,*' — nem felel meg e valóságnak, de 
való az, hogy az ellenem biztosítási ca«lásért 
lett feljelentés nyom m megindult bűnvádi el 
járást a szombathelyi kir. ügyészség 87% —1926. 
kü. alatt megszüntette, mort a feljelentés 
alaptalannak bizouyu't. Tisztelettel Uer József. 

Scgadviisgák. A kőszegi ipartestületi tanonc 
vizagálóbizottságok előtt május havában a kö 
vetkező ta íoucok tettek sigédvizsgát: Pontyos 
G j u ! a mészuros ós hentesnek Mcrsich István 
nevü tanonc i kitűnő, — Müiler Ferenc kőműves-
mesternek Kappol Károly. Draskoviis Sándor 
kőszegfülvi kőművesmesternek J ik i ts látván, 
Schródl Mihály sütőnek Schrödl Gyula, Var^a 
Imre cipésznek Schlőal Alajos. Kmdw»g Alajos 
kőművesnek K-íiter MihAly, Frevlor Kde mé-
száros és henlesnek Kolarita Sándor, Suhrott 
Gyula nemesesói bognárnak Singer József nevü 
tanoucai j ó—jó ; Timinszki Károly fü'eleki ko 
vácanak Bózsa Piter nevű tanonca elégséges 
eredménnyel nyertek seaédleveiet. 

A kosíeydoroszloi ön* tüzoltoegylet majáli-

sán » következő felülfizutések folytak be : C^áki 
önk. tűzoltóegvlet 125.000, Lukács Lajoa 50.000, 
Fehér János 30.O00, N'.'iaz Imre 15 000, Sodic* 
Ferenc 10 000 A bért István Hídi József, Seber-
mann Viktor 5000 K-t. A falülíUetéaekért oz-
uton is hálás kös/.önetet mond a kőgzegdoroszlói 
önkéntes tűzoltóegylet. 

A világháború eredmenye. A L>'utsolia-nei i. 
kanischni Buehdrueknr Zeitmigiv ; v ss/.ú\ á' a 
következő a d a t o l t : A világháború részben 
készpénzben, részben az ftnyau'fóíhaszriá'Asban, 
186 333 637.097 dollárba kerüli. Ar. er-dmény 

tizenkétmillió halott, a nyomorékokat éa a háború 
betegeit nem számítva. Tehát egy-egy ember 
meggyilkolása 15,560 25 dollárjába került a há-
borúban rósztvett államoknak. A háború össze 
sen 400 milliárd dollárnyi értéket pusztított el. 
E/eu a pénzen a háborúban résztvett állandók-
ban lakó minden családunk egy házat lehstne 
építtetni, a lakásokat berendezni és a házakat 
kerttel körülvenni Ezenkívül még óriási összeg 
maradna fönn. amelyből a háborús országok 
20 000 lakoson fölüli városaiban nagy könyv 
tárakat lehetne létesíteni saját épületeikben. 
Kórházakat, üdülőket és rokkantottbonokal, tan 
es egyéb kulturális intézményeket alapíthatnának 
és az ónábi összeg még mindig nem merült volua 
ki. Mindezt tudják a világ .bölcs" intézői is, 
de azért csak tovább ingerlik a nemzeteket egv 
mfts ellen. 

Nagyon erdekes helyzetet teremtett a fut 

balltilalom a szombathalyi alosztályban. A tila 
lom folytán ugyanis semmiféle nyilvános mór 
kőzést nem lehet augusztus hó 20 ig lejátszani 
ós ennek következtében nemcsak a másodosztály 
döntőmérkőzései maradnak el, hanex elmarad 
a Törekvés—ZTE mérkőzés is. így azután az u 
furcsa helyzet állott elő, hogy a szombathelyi 
alosztálynak nincs is bajnoka ós majd csak 
augusztusban dől el, hogy a Törekvés vagy a 
KSE lesz e a bajnok. Ép ezért a KSE-nek a 
nyáron át is tréningeim kell, hogy ki ne menjen 
teljesen a formájából, mert még mindig meg 
van a remény és a lehetőség az ©Isii osztályba 
való bejutáora. 

Az MLSr . nyugati kerületűnek tanácsa elha-

tározta, hogy az 1926—27. évi mérkőzések ered 
ményei x! p j á i felállitji a/, egy egységes II. 
onít-.lyi é» .t harmadik osztályt c>opoítoukint. 
E ' t» hát azt j^hnt i , h'»gy a másodosztályból 
cs'A AZ első báron, legfeljebb négy helyeztt 
marad a m Wdo^ t á l yban , d* h többi kiesik -

STÖLZLE-FÉLE 

U L 1 R E F O R M 
a legideálisabb háztartási befőttes üveg. 

Minősége minden hasonló üvegnél jobb tehát 

árban a legolcsóbb! 
Ügyeljen a bevásárlásnál az ULTREFORM névre. 

Kapható minden szakmabeli üzletben. 
Kívánatra ingyen ismertető szakácskönyv 

Üzleti jelentés! 
Tisztelet.el értesítem a n. é. 

közönséget, hogy a 

szabóhegy i vendéglő 
vezetését átvettem. Midőn est ^ 

a m. t. közönség tudomására 

adom, biztosítom a legraérsé 

keltebb árak rne'let'i pon'o* és 

figyelmes ki«>:o!g\lá«ról Állan-

dóan frissen csapolt 'ör. jó bor 

és tej, vaj az ottani gazdaságból. 

Minden vasár ea ünnepnap cigány 
zene. — Szíves pártfogást kérve 

maradok telje* tisztelettel 

Treamel Karoly, subóhegjl wndéglos. 

Szántóföld-árverés. 
Folyó hó 13-án d. e. 11 óra-

kor 2 drb. Ilosazugubihegyi szántó-

föld"t mar?áná'veréaen irodámban 

e ladok . 

Dr. Stúr Lajos 
ugvvéd 

Köszönetnyilvánítás. 

Mindazoknak, kik felejthe-
tetlen jó 

édesanyánk 
temetésén resztvettek, nayyfáj-
dalmunkat koszorúk és csok-
rok küldésével vagy részvét 
bármely módjával enyhíteni 
igyekeztek, ezúton mondunk 
hálás köszönetet. 

Baumgartner család. 

Mindazoknak. kik felejthetetlen 
férjem, illetve aidott jóságú édes-
atyánk, a szeretett fiu, testvér, vő 
és rokonnak 

Elmer Bóla 
ny. áll. ezredes 

elhunyta alkalmából szives jóleső 
részvétükkel és virágadományokkal 
mérhetetlen nagy fájdalmunkat eny-
híteni igyekeztek, ez uton mond 
hálás köszönetet 

özv. Elmer Béláné, gyermekei 
és az egész gyászoló család. 

A Dorner Ferenc tulajdonát képező 

WiÍ8b«Ck«r-f t jU 

kot» án Int ii 
•7 

mmden mennyiségben kapható 

építkezési és útburkolatra 
alkalmas kő. — Előjegyezni lehet 

Dorner Ferenc vendeglösnel 
Kőszeg, Király-ut. 

235 1926 vht. szám 

Árverési hirdetmény. 
Alulírott bírósági vegrehajtó az 1891. 

évi LX t. c. 102. §-a ertelmében közhírré 
teszi, hogy a budapesti kir. törvényszék-
nek 1925. evi 16. F\ 4 S.700 2 számú vég-
zései következtében a dr. Stur Lajos ügy-
véd által képviselt „Képviseletek Rész-
vénytársasága" budapesti cég javara 
50,100000 K töke s jár. «rejéig 1926. évi 
február hó 17-én és 19-én foganatosított 
kielégitesi végrehajtás utján le es felül-
foglalt és 12,100.000 koronara becsült kö-
vetkező ingóságok u. m kerékpár, varró-
gép, lovak, lószerszám, szekér, üsző nyil-
vános árveresen eiadatatnak. Mely árve-
résnek a kőszegi kir. járásbíróságnak 192b 
évi Pk 32S/92& számú végzésé folytán 
50,1001*10 K tőkekövetelés és ennek 1925 
évi november hó 28-tól járó 18" .kama-
tai i / s 0 , . váltódij és eddig össz. 6,106 450 
koronában bíróilag már megállapított költ-
ségek erejéig először Fúteleken alperes 
tanyáján 1926. évi junius 17-én délután 
3 órája, másodszor Nemescsón alperesek 
lakásán leendő megtartására 

1926. évi jun ius hó 18-ik nap jának 
délutáni 3 órá ja 

határidőül kitüzetik és ahhoz a venni 
szándékozók ezennel oly megjegyzéssel 
hivatnak meg, hogv az erintett íngftságok 
az 1881. évi LX. t. c. 107 és 108. §-ai 
értelmeben készpénzfizetés mellett a leg-
többet ígérőnek, szükség esetén becs-
áron alul is el fognak adatni Amennyi-
ben az elárverezendő ingóságokat mások 
is le- és felülfoglaltatták es arra kielé-
gítési jogot nvertek volna, ezen árverést 
az 1881. évi LX t. c. 102. §-a értelme-
ben ezek javára is elrendelem 

Kőszeg, 1926. évi május hó 30-án..' 

Tötössy Endre kir. bír. végrehajtó. 

Pk. 322 1926 

Árverési hirdetmény! 
Alulírott bírósági végrehajtó az 1*81. 

évi LX t. c. 102. §-a ertelmében ezennel 
közhírre teszi, hogy a kőszegi kir. járás-
bíróságnak 1925 evi 23012 és 1114 2 sz 
végzésé következtében Dr Kopfstein Li-
pót kőszegi ügyvéd által képviselt Franki 
Samu és Párth Gábor javára 4,450 500 K 
s jár. erejéig 1926 evi január hó 7-ér. 
foganatosított kielégítési végrehajtás ut-
lán le- és felülfoglalt és 10,500000 K-ra 
becsült ingóságok, u. m. szarvasmarhák 
és ló nyilvános árverésen eladatnak — 
Mely árverés a kőszegi kir. járásbíróság 
Pk 49/1926. sz. végzése folytán 4.450.000 
K és 132.000 K tőkeköveteles és eddig 
összesen 1.133.5J60 kor. bíróilag már meg-
állapított költségek erejéig, Bozsokon a i 
alperes lakásán leendő megtartására 

1926. évi jun ius hó 24. nap janak 
délutáni 4 órá ja 

határidőül kitüzetik es ahhoz a venni 
szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak 
meg, hogy az érintett ingóságok az 1881 
evi LX. t. c. 107 és 108 §-ai értelmében 
készpénzfizetés mellett a legtöbbet <ge-
rőnek. szükség esetén becsáron alul is 
el fog adatni Atnenviben az elárvere-
zendő ingóságokat mások is lefoglaltat-
tak, azokra kielégítési jogot nyertek volna, 
ezen árverést az 1881 évi LX. t c. 120 
§-a értelmeben ezek javara is elren-
delem 

Kőszeg 1U26. junius 6. napján. 

Tőtössy Endre kir. bir. vegrehajtó. 

Egy ui hidas 
keményfából eladó. 

Cim a kiadóhivatalban. 

Egy jókarban levő 2 lóerős Union, 

Dufaut 

motorkerékpár 
eladó. Bővebbet Lépőid Géza me-

chanikus, Kossuth Lajos-utca 5 sz. 

KOTÖTTÁRU-ÜZEM 
MEGNYITÁS. 

Értesítem a n é. közönséget, hogy 
Kőszegen, Király-ut 7 szám alatt fér-
jem szíjgyártó-üzletében 

gépkötöde-üzletet 
nyitottam. Elvallalok mindennemű ha-
risnya és másféle kötést, fejelést es 
javítást kizárólag elsőrendű anvagbó! 
olcsó arak mellett. Hozott aniagból 
is keszitek minden e szakmaba vágó 
munkát. A n é. közönség szives párt-
fogását kérve vagyok tiszteiette! 

Dömötör Gyuláné 
kötszövő. 

Nyomatott Hónai Frigyes könyvnyomdájában K V/ctfen. 

Nyilttér.* 

Nyilatkozat. 
A mult hetek egyikében felkereset engem 

eury budapesti ur, ki miut az ()*sz. Építőmun-
kások Szakszervezetének kiiculd ittj") mutatta ba 
magát és arra kórt, hogy engedjem meg ven-
déglőmben egy nagygyűlésnek megtartását. — 
Miután azonban megtudtam, hogy egy sz >oiál-
demokrata pártgyíilésröl van szó, a kérésnek 
eleget nem tettem éa egyben kijelentem, hogy 
vedáglőm helyiségeit semmiféle p ir t rendelke-
zésére nem bocsátom. 

Kőszeg, 1926. juaiua 21 én. 

Lágler Pál vendéglős. 
•) Az e rovatban közlöttekért a szerkesztőség fele-

lőséget nem vállal. 

Bútorok, takaréktűzhely, 

háztartási cikkek 
lesznek ma vasárnap d. u. 2 órakor árverés 
utján eladva Fercsák-utca 7 számú házban 
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