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Győz az igazság. 
Az a megható és könnyeket erőszakoló, de 

egyben öröm és diadal kiáltással vegyes hatalmas 
fogadtatás, amellyel lord Rothermere fiát, Esmond 
Harmsworthot Magyarország népe fogadta, a 
legméltóbb ünnepi válasz volt annak a nemes-
lelkü magyarbárát angol lordnak, akiben volt elég 
bátorság, hogy egyedülállva és csupán saját 
szivére hallgatva sikraszálljon a magyar igazság 
érdekében. Ez a magyar igazság, amely möst 
már föltartózhatatlanul halad a végleges győzelem 
felé, százezreket vonzott arra az útra, ahol az 
angol lord képviselő fia bevonult Magyarországba. 
A tömeg lelkesedése leírhatatlan hatást váltott ki 
és ebből a hatásból nem vonhatta ki magát az 
a stőke angolszász fiatalember sem, aki édes-
atyja megbízásából eljött meglátogatni az igazság-
talanul szenvedő magyarok földjét. Sirt ez a 
fiatalember, nemcsak akkor, amikor elhangzottak 
üdvözlések keretében fájdalmas magyar panaszok, 
hanem akkor is, amikor a határszéleken végig-
nézett a közelbeeső idegen földeken, azokon a 
jogtalanul bitorolt magyar országrészeken, ame-
lyek most idegen impérium alá kerültek. Éreznie 
kellett lord Rothermere fiának már az első pilla-
natoktól kezdve, amint magyar földre tette a 
lábát, hogy itt tényleg kiáltó és szörnyű igazság-
talanság történt egy ezeréves történelmi múlttal 
rendelkező nenzettel és mikor ezt kellőképen 
átérezte, nem tehetett mást, mint az ünneplés 
lázában könnyes öröiimel hajlongott az őt 
szeretve fogadó magyarok tömege felé. 

És abban a pillanatban, amint nemeslelkü 
angol barátunk fia Magyarország földjére tette a 
lábát, nem volt többé ebben az országban egyetlen 
ember sem, még az örökké ellenzékieskedők sorai 
között sem, akit át ne hatottak volna a hazafiúi 
érzések és aki ne érezte volna ebben a pillanat-
ban, hogy a magyar igazságnak feltétlenül el kell 
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Széljegyzetek a futballderbyröl és közönségéről. 
Kőszeget tényleg lázba hozta a döntő mér-

kőzés s megmozgatta a lakosságot. Szép volt, 
nagyon szép volt. A fellobogózott pálya ilyen 
embertömeget még nem fogadott magába. Egész 
más képe volt a pályának, ahogy a fekete ember-
gyürü körbe vette. S belül a remek küzdelem, 
amely igazán gyönyörű sportot hozott. Megerde-
melt nagy sikere és nagy napja volt a KSE-nek. 
Soha még igy a fiuk nem küzdöttek. Ezúttal min-
dent kiadtak magukból! Nemcsak tudással és 
ésszel, hanem szívvel-lélekkel és olyan lelkese-
déssel küzdöttek, mint még soha. Igaz, hogy ilyen 
szép mérkőzés sem volt még soha. Óriási iram, 
erős, izgalmas küzdelem és egy nagyszerű hatal-
mas tömeg páratlan lelkesedése és biztatása meg-
hozta az annyira várt hatalmas, eléggé nem is 
értékelhető győzelmet. Sok kedves epizódja volt 
e mérkőzésnek s ezek közül sikerült egynéhányat 
feljegyezni. Megjegyezzük, tényleg mind megtör-
téntek s szereplőik közismertek. 

Először álljanak itt a beszédes számok. A 
KSE eddigi legnagyobb attrakcióin a következő 
számú nézők vettek részt: BEAC (Bpest)-KSE 
és tornaverseny 513, S zAK-KSE 647, Old-boy 
mérkőzés 937. Az elmúlt vasárnapi mérkőzés 1169 
néző és 540 pengő bruttó bevétellel a rekordot 
jelentette Kőszegen. 

Igazán beszédes a fenti szám még csak kellő 
statisztikai megvilágításban. Budapest közismert 
futballváros. A bajnoki mérkőzésein résztvesz 50 
60 ezer ember, az összlakosság 5%-a. Kőszegen 
elmúlt vasárnap ott volt 15°/0-a. 

vinnie a győzelem pálmáját. Itt most már, attól 
a pillanattól kezdve, hogy lord Rothermere fia 
magyarf öldre lépett, nem lehetnek többé kételyek, 
nem lehetnek megalkuvások és hiábavalók a 
bennünket övező ellenségeink áskálódásai, a 
trianoni igazságtalanságért olyan revíziót kell 
kapnunk cserébe, amely elfeledteti velünk az el-
múlt tiz év borzalmait és amely hozzá fog segí-
teni bennünket a jogtalanul elszakított és idegen 
uralom alatt szenvedő testvéreink szeretetéhez. 

Talán meglepetes lesz lord Rothermere fia 
részére az a külső pompáiban is hatalmas és 
országra szóló fogadtatás, amellyel meg királyokat 
sem szoktak eddig Magyarország földjén ünne-
pelni és amellyel őt fogadta a nemzeti lelkese-
déstől átitatott magyarság tábora. De ez az 
ünneplés nem fogja félrevezetni a nemeslelkü 
lord fiát, mert tudni fogja, hogy ez a fogadtatás 
nem azért történt, hogy mi ő előtte, aki nyomo-
rúságunkat jött ide meglátni, csillogtassuk gazdag-
ságunkat és pazar jókedvünket, hanem annak a 
határtalan örömnek és ragaszkodásnak kifejezése 
volt, amellyel a sokat szenvedett magyarság 
minden esetben szívesen fogadja az őt önzetlenül 
támogató barátokat. Nem mulatságot és dinom-
dánomot akarunk rendezni angol vendégünk 
részére, hanem azt akarjuk, hogy a hozzánk 
küldött angol képviselő a magyarság szeretetthez 
méltó hatalmas üdvözletet vehessen el nemeslelkü 
édesapjának. Tudja ezt Esmond Harmsworth is 
és éppen ettől az érzéstől áthatva jelentek meg 
szemében azok a könnycseppek, amelyek ebben 
a pillanatban a legnagyobb értéket jelentik ne-
künk, már régóta könnyező magyaroknak. Harms-
worth könnyei fölmentenek bennünket a további 
magyarázattól és tudatják velünk, hogy nemcsak 
édesatyjában, hanem benne is igaz >•» agyarbarátra 
leltünk, akit most már jogosan ünnepelhetünk a 
nemzet legnagyobb szeretetével, ragaszkodásával 
és hálájával. És ez az ünneplés már előhírnöke 

lesz annak a győzelemnek, amely vissza fogja 
szerezni nekünk a régi Magyarország jogtalanul 
megcsonkított határait. 

; « r r R O r T M I É U T C ^ 

Kedves beszédet intézett a polgármester a 
játékosokhoz, félidőben külön gratulált nekik. Igen 
meg volt ezúttal elégedve a kek-sárga fiukkal Igaz, 
hogy a fiuk is vele! De vájjon igazán őszintén 
drukkolhatott a második félidőben is még a polgár-
mester ? 4 :0 ! Egy kicsit sok a jóból persze nem a 
f i uknak) ! A sörgyárnak ü z e m e bővítéséről kellett 
volna gondoskodnia, ha holmi Vasas eredmény 
ismétlődött volna meg. 

i Je l lemző a következő párbeszéd, amely egy először 

megjelent notabilitas és a gólok főorvosa, valamint fő-

rendőre között folyt l e : „Játszott mar a KSE Budapesten 

! i s ? " Hogyne ! „Kivel ? u A 3 i-as FC-vel eldöntetlent. „Hát 

m e g ? " A Hungáriát győzte le! „Hát meg is látszik rajta, 

tényleg jó csapat!" 

Jön dirrel-durral egy nyugalmazott ezredes: „Hát 

hol is van az a hires futballpálya, ahol máma ott kell 

nekünk lenni ? I" 
• 

A legszerenyebb tanárok egyike kijelentette, hogy 

ő többet nem megy mérkőzésre, mert ugy tudott örülni 

| a góloknak, hogy a botját örömében majd eltörte — az 

j őt körülá l ló saját deákjain ! 

Közismert nyugalmazott balszélsőnk örömében tény-

leg el is törte negy darabra az esernyőjét — Minden 

gólnál egy ujabb darab törött le Szerencse még, hogy 

nem négy esernyő volt nala. 
• 

Kedves volt egy másik tanár megjegyzése, aki 
elmúlt vasárnap végignézte az osztrák-magyar vá-

logatott mérkőzést, diákjainak egy részével. „Nagy-
szerű meccs volt, sokkal többet ért, mint az elmúlt 
vasárnapi budapesti válogatott. Amsei elbújhat 
Spindlbauer mögött. Moit megkérdem diákjaimat, 
őnekik is jobban tetszett-e?" 

* 

Jó megjelenesü, igazi uri fiu volt Hollósy, a biró 

Nála jobban senki se vezethette le a mérkőzést . A kő-

szegiek joggal (nemcsak a ferfinézök) kinevezték a „leg-

szimpat ikusabb b i rónak" ! 

0319-1928 sz. Kozhirré teszem, hogy f. 
évi május hó 22-én, kedden a város ordőgazd 
sága folytatólagos ágfaárverést tart a felsőerd M 
stájerhWi vágásokban. Eladandó ágfa mennyi-
sége : 349 rakás bükk és tölgy ágf*. Árverés 
kezdete rakás szerint d. e. 10 óra. Gyülekezés 
a Stájerházak előtt. 

5487—1928. Közhirrá teszem, hogy Kőszeg 
szab. kir. város határában fekvő u*y vár>«i, 
mint magánerdőkben a tűzrakás szigorúan tilos, 
aki ezen rendszabály ellen vét, erdői kihágást 
éa amennyiben a szab41yellenes eljárásból tiir-
veszély keletkezett, véteézot képez. A tüzesetek 
előzetes mpgakadályozása érdekébea az er I 'i 
személyzet köteles mindenkit, aki az erdei kö'.-
utakról az erdőbe betér, onnét kiutasítani, i l-v 
tőles az ellenszegülőkkel szemben a tör?>oy 
megfelelő szakasza szeriot eljárni. 

Ad. 4035—1928 Közhírré teszem, bo*y az 
1928. évra szóló községi közmunkaváltság ki-
vetési lajstroma f. évi májas hó 21 töl 8 napi 
közszemlére van kitéve s bárki által betekintheti. 

6710—1928. Felhívom miud »zon ftr-ir-
vállaikozókat, akik illetményfát óhajtanak fu?a 
rozni, hogv f. évi május hó 26 ig jelentkezzenek 

a számvevőségnél. 

6712—1928. Közhírré teszem, hoev a 
gyümö'osvődelem tanfoham má?od<k része M v » 
évi máju^ hó 24 én és 25 ón lesz rregtar'v ^ 
Kezdete délelőtt 8 órakor a városháza tánc-
termében. 

Olyan hölgyek és urak jelentek meg tömegesen elmúlt 
vasdrnap a mérkőzésen, hoqy egyrészt meglepetéstől, de más-
részt örömtől ragyogott a KSE vezetők arca. Igy van ez rend 

! ben. Köszönet és elismerés ezen résztvevőknek ! Büszkék lehet-
nek sajdt magukra Remélhetőleg mdskor sem maradnak el. 

• 

Az először funkcionáló újonnan megválasztott 
főpénztáros alig győzte a jegyeket kiadni. A máso-
dik félidőben ó is kötelességérek tartotta "legnézni 
a mérkőzést. Odaállt egy közismert Mró-gyülölő 
KSE-drukker mellé s megszólalt : .Hát melyik is az 
a hires csapatunk?" S a megfelelő felvilágosítások 
után el is kezdett szerencsésen drukkolni az — 
ellenfélnek! 

majd az dlla esett le az ügyvezetőnek, amikor a köz-
ismert offszeid és korner-ellenes gyógyszerész a következő in-
dokolással gratuldlt a nagy győzelemhez: »flz ördög vigye ni. 
ugy felhuztdtok a közönséget, hogy én se taldltam nyugtomat 
délutdn s lementem a pdlya felé megtudni, győztek-e úgyis a 
kőszegiek ?u 

Egy közismert ur a következő kijelentéssel vonult 
be a pá lyára: „A fene etye meg. ha annyira tyózni kell. 
hát lemetyek!" Bele is jött esernyőjével együtt ugy a 
trukkolasba, hogy még az a csoda is megtörtént, hogy 

a mozie lőadásró l is elkesett. 
• 

Egy kőszegi úr iember fűtött pályát kért s akkor 
legközelebb ő is eljön. Hát nem kellett kályha. Ugy fűtött 
a lelkesedés, hogy mindenkinek melege volt, legmelegebb 
a Kinizsi kapusának. Pedig szegény a gólokról igazán 
nem tehetett. Beszedte volna azokat még Zamorra , a 
spanyol csodakapus is 

Szerencséje volt a végrehajtónak Joggal sóhajtott 
fel a mérkőzés végén. „Hála Isten, hogy nem kellett 
agyonlőnöm a f iukat ; megígértem nekik, hogy agyonlö-
vöm őket, ha nem győznek." l«az , hogy egyeb ígéreteivel 
is adós maradt. No nem baj, legközelebb végrehajt juk. 

• 

Sok oly néző je volt a mérkőzésnek, akik azt sem 
tudták, ml fán terem a futball s mégis tetszett nekik a 

Egyes szam ára 16 fillér 



5182—1928 Közhírré teszem, bogy folyó 
hó 27-én és 28 áu, H Z * Z pünköfrdvHsarnap é* 
hétfőn délután 2 órakor a városmajor tüzoltó-
órhelyiséirében a himlő elleni oltások eszközöl-
tetnek. Felhívom evégből a szülők figyelmét 
ezen kőrülménvre annál is inkább, mert igazo-
latlan elmaradás kihágást képez és ttrrény 
szerint büntettetik. 

6504—1928. Közhírré teszem, ho«y az újon-
nan megállapított jövedelem és vagyonadó téte-
lekről az 1928. évi kivetési lajstrom f. évi május 
hó 21 tői 15 napi közszmiléro van kitéve a 
városi adószamviteli ügyosztályban. A lajstrom 
bárki által betekinthető s mások adójára vonat-
kozó Írásbeli észrevételeit a lajstrom kitételének 
utolsó napját követő 15 napon belül a kir. adó 
hivatalhoz beadhatja. 

dezve, szíveskedjenek tanoncaiknak tár^y^k 

készítésére módot és alkalmat adni és fket a 

kiállításon való résztvételre buzdítani. Az utolart 

tarévet töltő tanoncokra a kiállításon való rész 

vétel kötelező. 
Ipartestületi elnökség. 

§ 3 I « E U . 
A hósi halottak emlékünnepet Kőszeg város 

közönsége az idén is ^e^veletes készséggé! ün-
nepli meg ma vasárnap. Délelőtt 9 ómkor i t.jn-j 
tisztelet az evane. templomban, délelőtt 10 orv-
kor szentmise a Jézus szent Szive templon ba », i 
délelőtt 11 órakor a temttőben a hősi síroknál! 
a „Concordia" di lárda elónekü a Hiszekegyet,i 
ezután dr. Frevberger J-nő város-i t. b. főügyész-
ünn1 pi beszédot mond, m*ly után megkoszorúz 

6484—1928. Felhivom Kőszeur város házi-|zAk a hősi sirokat, vej>ul pedig a Concordia a, 
ónztaranal illetményt élvező hadigondozottakat, | Szózatot énekeli. 

1 — A A. . i r M A í i t n V-» .1 » í A p a ^ á l a í l r t ^ t u ^ t a l u . . . . . . . . .. . 
pi 
hogy folyó évi május havi járadékaik átvétele 

végett folyó hó 23 án (szerdán) a városi pénz-

tárban jelenjenek mei?. 

Isko'aepitese* Kőszegen Ismeretes, hogy a 

zárdában nagyobb-zabásu építkezéseket vogeztet 

a kultuszkormáuy és ebben az ügyben már elő 

Ad. 6451—1928. Kozhirré teszem, hoey a! zetes tárgyalás és helyszíni szemle ia volt, mikor 

m. kir. allutnrendőrkapitányságnál őrzött el-1 mHga a kultuszminiszter is megtekintette az 

kobzott tárgyak f. évi május hó 23-án d. e. 9 épületet. A mu!t héten IMróczy István tultusz-

órakor fognak a kapitányság hivatalos helyisé-1 miniszteri tanácsos járt Kőszegen a kir. tan-

góiban nyilvános árverésen eladásra kerülni. | felügyelő társaságában és részletkérdéseket 
tárgyaltak meg a polgármesterrel a zardaiskola 

Ad. 6585—1928. Kozhirré teszem, hogy a építése ügvében. E«ybeo az evangelikus elemi' 

m. kir. államrendőrkapitányságnál őrzött el iskolát is megtekintették, ho! ugyancsak épite-' 

kobzott fegyverek f. évi május hó 24 én délelőtt j n e k négyosztályos elemi iskolát. 

9 órakor kerülnek a kapitányság hivatalos helyi-; A k 0 8 2 e g j a „ a m i tanítóképző ügye egy je 

•égőiben nyilvános árverésre. l a Q t ö s l é p Ó 6 S f t l h a l a d t e ! Ö P e . 0 ' a j Ferenc dr. 
Jambrits Lajos, polgármester, min. tanácsos volt Kőszesí n kedden, ugyancsak 

ja minisztériumból kiküldött műszaki főtisztviselő 
Ipartestületi közlemények. ' kíséretében és tanulmány tárgyává tették a 

„ . . . i r A • 4 u őr 4X, tanítóképző céljaira szolgáló jelenlegi épületet 
Szombathelyen f. évi augusztus hó 26 tói é s b e n megtekintették a polgári iskolát is, 

szeptember 9 lg országos mezőgazdasági és ipar. v a h i m i n t a tanítóképző céljaira kijelölt területei 
kiállítást és vásárt rendeznek »elkéretnek a ! A m i n l s z t e r i kiküldött véglegesen állást foglalt 
testületnek tagjai hogy készítményeikkel ve a z u j l a D Í t ó k é p r z d e felépítése mellett és egyboa 
gyenek részt a ki állításon Jelentkezés h«tár- s bizonyos átalakításokat jivasoi foganatosítania 
ideje f hó 31 ike. Azok a tagok, akik szabály- | ó r i i i k o I 4 b a n . A v á r 0 9 i e g k ö z * i e b b m á p 

zatot és jelentkezési ivet nem kaptak, ilyenért ^ ^ k a p a z u j Unitókép,.zdo tervének 
jelentkezzenek az ipartestületnél. 

TanoneszerzCdtetés, szabadítás pünkösd 

hétfőn a szokásos időben fog eszközöltetni. 

Munkasbiztositó üryben panasznap szintén 

pünkösdhétfőn délután 3 érakor a szabadítás és 

szegődések után. 

Értesíttetnek a tanoncokat alkalmazó tes 
tületi tagok, hogy az iskolai év befejeztével a 
folyó évben is tanoncmunkakiállitás lesz ren-

és költségvetésének elkészittetésere. Erre a város 
pályazatot fog kiírni. 

Református istentisztelet. Pünkösdhétfőn 
délelőtt 10 órai kezdettel a leánygimnázium disz 
termében, a szombathelyi ref. lelkész istentisz-
teletet tart és urvacsorát oszt. Felkéretnek ft 
helybeli reformátusok, hogy ezalkalommal mind 
nyájan jelenjenek me g az istentiszteleten, annál 
inkább, mert utána fontos köileni valói lesznek 
a lelkésznek. 

Fogászat 1 Fogászat! 

É r t e s í t é s ! 

Tudomására hozom a m. t. közönségnek, hogy 
Vá rkö r 29. sz. alatt (Korona kávéház felett) a 
fogorvoslás körébe eső műveletekre jogosult, 
úgymint f o g h ú z á s , fogtömés, aranykoronák, 
aranyhidak, szájpadlás nélküli fogsorok mérsékelt 
áron elsőrangú kivitelben készülnek. — Vidékiek 
24 órán belül kielegittetnek. Törött fogsorok 
3 órán belül elkészíttetnek. Állami és köztiszt-
viselőknek 20°/o kedvezmény. Tisztelettel 

SCHWARCZ I. áll vizsg. fogász. 

A kőszegi levente egyesület vezetősége lég-
ii utóbb értekezletet tartott, hol örömmel állapí-
tották meg, hogy a leventeui?y vezetéue kitűnő 
kezekben van és igazán eredményes és ülistue-
résreműló működést f-jl ki. Különösen Socs 
Pál testnevelési vezetőt illeti fi talj°s elismerés. 
Az értekezleten megalakult egyébként az uj 
tisztikar is, mel jben különösen a fi italabb tekin 
télyes városi polgárok ryertek elhelyezést. Az 
egyesület elnoko továbbra is dr. H ' l i k Miksa 
kir. közjegyző lett. Helyettes elnöke Fr^yberger 
Ferenc szappangyáros, uyyancsak bekerült a 
tisztikarba még ifj. Hóth S indor kereskedő, ifj. 
Mülier Ferenc építész, Tangl Adolf iparművész, 
Wein l erger Gusztáv és még néhány agilis if;u 
polgár. Megtárgyalták az értekezleten azt is, 
hogy a nyár folyamán levente mulatságot ren-
deznek a kÖS£e£falvi leventék bevonásával és 
gazd ig műsorral. Gondoskodás történik arról is, 
hogy megalakuljon a leventék futballosztálya 
»>s egyéb szórakoztató is álljon majd rendelke-
zésükre. H i a társadalom is felfogja a levente 
intézméoy nagy fontosságát és támogatja is, akkor 
igazán teljes is lesz az ert.dmény. 

Ujbol Spiegel Szigfrid lett a soproni keres-
kedslmi es iparkamara elnöke. A soproni keres-
kedelmi es iparkamara szerdán választotta meg 
einökét és alelnökeit. A szavazás eredménye 
szerint 35 szavazattal Spiegel Sz i t f i id j t válasz-
tották meg elnöknek, a másik jelölttel, Székely 
Géza nyomdásszal szemben, aki 20 szavazatot 
kapott. Alelnökökül ÍSchleifer Richárd soproni 
kereskedőt és Székely Géza nyomdászt válasz-
tották meg. 

A hadirokkantak szokásos általános felül-
vizsgálati határidejét, melynek a folyó tavaszán 
kellett voina megtörténnie, a m. kir. népjóléti 
es munkaügyi miniszter tekintettel a folyó gaz-
dasági munkák sürgősségére, október havára 
halasztotta el. 

I 

játék. Sokan csak azért jöttek le, hogy közismert fana-1 
t ikus KSE drukkerek mellé ülve, élvezzek ezek lázát. 
L'K>an alaposan póruljártaK, a végén ugy belejöttek a 
leKesedesbe es lelkesitésbe, hogy az igazi fanatikusok | 
alig győzték őket csitítani. 

Ezekutdn már a következeken sem szabad csodálkozni, 
ftmiker hazaér vasárnap este tgv; fiatal házaspár, ezzel fogadja 
a szakácsnő: >nug\js<igcs asszony tetszett hallani, cl\;an óriási 
gézeimet arattak a kőszegiek, hegv; most ők a világ legjobb 
csapata.< Lelke rajta I 

Büszkék lehetünk a birónak a kijelentesére „A leg-
izga lmasabb 1. osztályú bajnoki mérkőzés nem lehet ni-' 
vosabb , mint a ma i ! " Őneki tudni kell, hisz mindig első-
osztály u nicikózéseket vezet. 

• 

Ot thon maradt a Kinizsi drukkerhada. Elkedvetle-
nedtek Cellben a balsikeren. Ellenkező esetben vezetőik 
szerint, eljöttek volna ezren. A kőszegi győzelemben már 
nem igen bíztak. Így is telhangzott kis táboruk egynéhány 
kőszegi beteggel megerősített „Tempó Kinizsije." Orkán-
szerit taps es lelkesites volt a válasz. Elnyomta a kősze-
giek lelkesedése a kis tábort és még jobban .e lnyomta" 

a KSE az ellenfelet a pályán. 
• 

Szépen és okosan vezeti Márkus kétszer hetenként 
a taní tóképezde futballtreningjeit Joggal sóhajt fel sok 
nézője a tréningnek. „Hej Márkus, ha magad megfogadtad 
volna vasarnap a mérkőzés első 20 percében a sok jó-
tanacsot, en se rekedtem volna be mindjárt az elején." 

Kinizsi bátorság kellett hozzá, hogy a pápaiak 
a nagy vereséggel otthonukba hazatérjenek 18 baj-
noki mérkőzésen összesen 8 gólt kaptak s most 
Kőszegen egyetlen mérkőzésen 4 gólt, amely vere-
séggel az első helyről a negyedik helyre estek vissza. 
Hiaba, megismétlődött a történelem. Jurusich fiai 
nemcsak nagyszerű lendülettel verték vissza a táma-
dásokat, hanem egy gyászos elvonulásra is késztet-
ték az ellenfelet. 

Egyetlen kellemetlen epizódja a második félidőnek 
volt, amikor egy pápai játékos rosszul helyezkedve es 
esve inhuzódást szenvedett Szerencsere mu ió természe-
tűnek bizonyult a baj, a mérkőzés után már teljesen 
rendbejött. Amikor a játékos játék közben levonult, oda-
szól egy kis levente: „Mit jajgat, ne szimulál jon, ugy 
sincs semmi ba ja ; ha en ilyen erzekeny lennék futballo-

zás közben, már rég kidobtak volna a csapatból." 
• 

Talá ló volt Riegler csapatkapitány megjegyzése a 
mérkőzés után Márkus góljáról , „ üyönyörü volt Márkus 

kitörése és gólja. Beleadta az utolsó lehelletét ( ? ! ? ) ! 
* 

A KSE közismert „Zsiga bácsiját" szidja a felesége 
szombat éj je l ! „Most már éjjel sem maradsz nyugton a 
futballistáid mia t t ! Mi bajod van ? Mit motoszkálsz ?" 
„Felébredtem a negyedik gólra, amit berugtunk a Kinizsi-
nek ! Most felirom, hogy reggelre el ne felejtsem, hogy 
győzünk ! " 

* 

Egy nyolcgyerekes családapa (hivatalszolga) a mér-
kőzés vegén nekifohászkodik : „Ha hazam vóna, kapná-

nak ma a fiuk e' hordó sört, igy is fizetek nékik e' korsót." 

• 

Egy évben nyolc-tiz ilyen mérkőzés s nem 
kellene a KSE vezetőinek azon törni a fejüket, 
hogy miből törlesszék a pályaépítéssel és karban-
tartással keletkezett adósságaikat s miből tartsák 
fenn s fedezzek a folyó kiadásokat?! Mindenki 

• jól járna. A közönség, amely pénzéért szórakozik 
1 s oly formában támogatja a sportot, hogy észre 
, sem venné. A KSE, mely mentesül anyagi gond-
jaitól s végül a csapat, amelyet a nagy tömegek 
lelkesedése fokozott sportteljesítmények elérésére 
ösztönöz. 

• 

Aki pediglen még mindig ellenszenvvel volna 
a sport és futballal szemben, azon keveseknek 
ajánljuk figyelmükbe a „Vasvármegye" e héten 
megindult cikksorozatnak azon részét, amelyben 
szentmártoni Radó Lajos és Lingauer Albin mu-
tatnak reá arra, hogy a sport a testnevelés leg-
hatalmasabb eszköze és amellett nemcsak egészség 
kérdése, hanem irredenta szempontból Magyar-
ország legnagyobb kérdése. A futball pedig a 
sportban a legnagyobb hatalom és a szórakozás 
eszközeivel való utcsinálás a nemzetszervezés és 
az irredenta nagy céljai felé. 

A természetes keserűvíz 
gyomor és bélt iszt itó hatása párat lan ! 
Iflmándit ne tevessze össze masfajta keserüvizzel! Kapható mindenütt kis es nagy üvegben. Schmidthauer kutvallalat Komárom 

* Kőszeg éa V idéke 1928. május 20. 



1928. május 20. 

A serdülő ifjúságnak reggel felkeléskor egy 
egy kis pobárnyi természetes „Ferenc József" 
keserüvizet kell Adni, mert gyomor-, bél és 
vérti^ztitó hatásának fiuknál és leányoknál ig«n 
fontos eredményeket köszönhetünk. A gyermek 
klinikákon a Ferenc József vizet már a kicsinyek 
makacs szorulásakor kitűnő sikerrel alkalmazzák. 
Kapható gyógyszertárakban, drogériákban és 
füszerüzletek ben. 

Panasznapot tart a szombathelyi Munkás 

biztosítópénztár kiküldöttje pünkösdhétfőn dél 

után 3 órakor az Ipartestületben. 

A Kalh. Nőszövetség kőszegi csoportja ma 
vasárnap, május 20 án kath. n t i napot rendez. 
Reggel 9 órakor sz. mise a Jézus sz. Szive 
templomban közös sz. áldozással, melyet uz 
egyes családok jólétéért, boldogságáért ajanlanak 
fel. Délelőtt 7a12 órakor matiné a bencés reál-
gimnáziumban, hol az intézet ének- és zene-
kara, továbbá a tanítóképző énekkara szerepel. 
Az ünnepi szónok főt. Nemeth Imre a tanítónő 
kép2ő igazgatója. EHépfdi j nincs, adományokat 
a Nőszövetség céljaira szeretettel kérünk. Jegyek 
20-ön d e. 10 órától a reálgimnáziumban az ér 
kezés sorrendjében kaphatók. Délután 5 érakor 
diszg)ülés a zárdaban. Kedvező idő esetén az 
internátus udvarán ellenkező esetben a torna 
teremben. Elnöki mognyitó mondja főt. Kincs 
István apátplébános. Titkári és pénztári jelentés 
Stadler Frida budapesti kiküldött előadása. Dr. 
Freyberger J t nőné záróbesiéde. Este Vj7 órakor 
májusi ájtatosság a Jézus sz. Szive templomban, 
hol főt. dr. Székely László szombathelyi theol. 
tanár tart sz. beszédet. Szeretettel kérjük a Nő-
szövetség, az Oltáregylet és a Nőegylet tagjait, 
továbbá összes kath. testvéreinket, valamint az 
összes erdeklödőket, hogy pontos ós tömeges 
megjelenésükkel a nap sikerét biztosítani szíves-
kedjenek. Az elnökség. 

Kirándulás. A pápai polgáristák Horváth 

István igazgató vezetésó'/al 70 növendéKkel e 

hó 24 én két napos kirándulásra jönnek Kőszegre. 

Megyegyüles lesz hétfőn Szombathelyen, 
melynek tárgysorozatán folyó ügyek szerepelnek 
és ezúttal nem teszi zajossá a megyegj ülést 
választás, mert ilyea nem szerepel a napirenden. 

kőszeg és Yid 3. 

Közkívánatra! BUDAI Közkívánatra! 

A locsmándi tüzoltoság szép ünnepély kere-
tében avatta fel a nemreg beszerzett aut<5fecs 
kendőjét a tűzoltók védőszentjének, Flóriánnak 
napján. Különösen impozáns volt a szomszédos 
magyar községeknek tömeges és jól szervezett 
felvouulása. Ott volt testületileg Csepreg, Zsira, 
L'nd, Gyűleviz stb. magyar és sok burgenlandi 
község önk. tűzoltósága, ezeken kívül nagyon 
6ok község és egyesület küldte el képviselőit a 
szép ünnepségre. A virágokkal feldiszitett autó-
fecskendőt a község mindkét felekezetének papjai 
megáldották és az üdvözlő baszédak elhangzása 
után a megjelent tűzoltóságok diszmenetben 
vonultak el eiőtte. Az ünnepséget a iocsmaudi 
és csávái tűzoltóság autófecskendőivel keresztül-
vitt mintaszerű támadási gyakorieta fejezte be. 
Különösen érdekes volt annak bemutatása, hogy 
mikép működtek a 70—80 as években és mikép 
a mai modem szerekkel felszerelt tűzoltók a 
vé6z helyén. A felebaráti szeretet szép tanújelét 
mutatja a község derék vezetőségének és tűz-
oltóságának ez a szép, áldozatot nem kimélő 
elhatározása, mely mindenképen csak dicsérendő 
és elCreláthatólag sok-sok hála és dicséret fakad 
majd nyomában. — Itt emiitjük meg, hogy ér 
tesulésünk szerint a iocsmándi tűzoltóság pa-
raucsnoksága elhatározta, hogy a látogatásokat 
visszaadandó, bemutatja az autószert a környék 
tűzoltóságainak és & mai napon Kőszegre ér 
kéznek, hogy délután 2 órakor az itteni tűzoltó 
sággui karöltve egy a polgári iskola ellen ke 
resztulvitt támadási gyakorlattal bemutatják az 
autOLcskendő képessegeit. 

Hírdetmeny. Az államkincstár tulajdonát 
képező selejtezett ruházati Cikkek május 26 án 
délután 3 órakor a kőszegi rendőrkapitányság 
Széchenyi György-utca 9. szám alatti épületében 
nyilvános árverésre kerülnek. Arveresre kerülő 
cikkeá : köpeny, zubbony, pantaló, vászonnad 
rág, csizmauudráu, sapka, bakancs, mg, alsó-
nadrág, keztyü, lepedő. 

Lemondott iparáról Sztrokay Lajos nemes-
csói scriéskeröskedó. 

Táncmulatság Perenyén. A p.renyei ifjúsági 
egylet pünkösdhétfőn tái.cmulatságot r?ndez a 
Kondora féie vendéglőben. 

Schrammel-zene a Sörkertben 
Minden este 8, vasárnap d. u. 4-től hangversenyez. 

Frissen csapolt sör. Balatonmelléki borok. 

Az ev. leanyliccum tanulóifjúsága ma dél-
után 6 diakor tartja a multheti szamunkban már 
jelzett előadását a csecsemövédelem propagálá-
séra, melynek műsora a következő: 1. Doin 'ny 
S. : Népem, magyar népem . . . Karének. 2. Maj 
tényi Gv . : Zsuzsóka iskolába merv. Szavalja: 
Kupi Kíára I. o. t. 3 Horváth G : Spanyol 
románc. Zongorán játsza: Kovát* Erzsébet I. o. 
t. 4. Felolvasás. Tart ja: Pu&chnik Frrencné 
Icánygimn. tanár. 5. Horváth G . : Kis magyar 
ábránd. Zongorán játssza : Móritz Piroska IV. 
o. t. 6. Váradi A . : Melyiket? Szavalj»: Gerő 
Iíona VI. o. t. 7. Mozart: Menuetto Giojoso. 
Zongorán játssza : Mátray Piroska IV. o. t. 8. 
Bübajáték. Táncjelenet. E ő« dják : Kapi Klára, 
Kováts Mária, Kováts Erzsébet, Ihász Ilona és 
Fiedler Marcit I. o. tanulók. Zongorán kíséri: 
Lőwy Edit VI . o. t. 9. Hiszekegy . . . Karének. 
— A leé i;yf.imnázium dísztermében tartandó 
előhdásrj, uieiyre nz érdeklődő közönséget ezúttal 
is meghívják, bilépődij ninc^. önkéntes adomá-
nyokat az anya és csecsemővédelmi intézmények 
támogatására köszönettel fogúd :\z lg izgatóság. 

A kőszegi Ipartestület a május 6. napjára 
egvbehivoti gyűlés határozatképtelensége folytán 
mult vasárnap. e hó 13 án Jagits Imre ipar-
hatosáéi biztos és 47 testületi tag jelenlétében, 
Dömötör Gyula ipartestületi elnök elnöklete 
alatt tartotta meg 41-ik rerdjs évi közgyűlését. 
Einö:< megnyitójában ismrrtetto azon osok it, 
melyek az évi közgyűlésnek ily késői időb m 
tartását akadályozták, vázolta az iparosság 
sérelmeit. Áttérve a napirendre, az elöljáróság 
évi jelentését, meiy az összes tagodnak kézbr; 
sittetetf, fololv isottnak tekintetvén. Az évi jelen-
téshez, Bakos Jézsef kért tzót, kérdést tett, hoty 
a/, ipartestület mint a Kerületi Munkásbiztositó 
Pönztár mrgbizottja által rendelkezésre bocsátott 
jutalék s a Pénztár által felszámított 16 fillér 
kézbesítési dijak miként nyernek elszámolást. 
Elnök felvilágosító szavai után ugy a kérdést 
tevő, mint a közgyűlés a választ és az évi jelen-
tést tudomásul vette. Az 1927. évi zárszáma-
dást és a vagyonleltárt elfogadta s a számadók* 
nak a felmentvényt egyhangúlag megadta. Az 
1928. évi költségvetést 4150 P 48 fillér szükség-
lettel egyhangúlag elfogadta. A költségvetés 
„Anyagi segélyek" tételénél Koller István mó-
dosító javaslatot ajánlott, hogy a fenti cimeu 
beállított összegből fedeztessenek az átvonuló s 
arra érdomes iparossegédek szállásköltsége s 
állíttassák vissza a korábban beszüntetett muri 
kásszálló. A közgyűlés a javaslathoz hozzájárult 
s megbízta az elnökséget annak foganatosítására. 
Az elöljáróság rendes tagjaivá: Mayer János, 
Müller Ferenc, Odonits Is ván (uj), Szilágyi 
Artúr, póttagokká : Ecker Ferenc, Koller István, 
Rónai Frigyes, számvizsgálókká: Eitner Gusztáv 
(uj), Prenner Pál (uj), Krampol József egy 
hangulag magválasztattak. Kiegészítette a 
tanoncvizsgálóbizottságot. Végül elnök indít-
ványára hozzájárult a műhely vizsgáló biztosi 
intézmény felállításához, keresztülvitelére az 
elnökséget felhatalmazta, mely után a közgyűlés 
véget ért. Közvetlen a közgyűlés befejezése 
után összeült az elöljáróság, megtartotta alakuló 
ülését, melyen alelnökké Mül ler Ferenc, pénz-
tárossá: Hammer Jánost újból megválasztotta. 
A tanszerződés felbontásáért s a munkakönyvek 
kiállításáért dijak szedésének megengedése iránt 
a kereskedelemügyi miniszterhez felirat intézését 
elhatározta. A hatralékos mult évi tagdijaknak 
végrehajtás utján leendő behajtása iránt az 
elnökséget utasította. Végül kiraondtu, hogy a 
tauonciskolai óv végén tanoncmunkakiállitást 
rendez, melyre az Ipartestületi Közlemények 
rovatában hivja fel a munkaadók figyelmét. 
Egyéb folyóügyek letárgyalása után az ülés 
véget ért. 

Vasúti őrházat kap Gyöngyősapati. Gyön-

syösapatiban vasúti megálló őrház lesz épitve. 
Az építési engedély már ki is adatott es jövő 
héten meg is kezdik a kőművesmunkát. 

Uj könyvek Róth Jenő kölcsönkőnyvtárában: 
Orczy E m m a : Az összekuszált fonat, CVairths-

Mahíer: A büszke halig »tás. 

A missziosok rendházának építési ügye is 

rövidesen megoldást nyer. Tekintettel arra, hogy 
a nagy épület csak a jövő évben lesz kés', ez 
évben már 30 missziós növendéket hoznak Kő-
szegre, kiknek elhelyezését a polgármester biz-
tosította. A bútorgyárban nyernek elhelyezést 
ideiglenesen a növendékek, hol internátusszerü 
ellátást kapnak. 

A Mav. igazgatósaga 50 százalek utazási 
díjkedvezményt engedélyezett a Nemzeti Vadá-
szati Védegylet Budapesten, a Mezőgazd isági 
Muzeumban május 19 tői 29-ig tartó vadász-
trofea kiállításának vidéki látogatói számára. 
Aki ezt igénybe óhajtja venui, küldjön Nidler 
Herbert ügyvezető alelnök címére: Budapest, 
IV., Egyetem utca 4. sz. 2 pengőt, mely ö ss ^g 
ellenébon postán egy belépőjegyet a kiállításra 
és féláru vasúti jegy váltására szolgáló igazol-
ványt kap portómenteson. 

A „Kőszegi Ált. Temetkezesi Segelyegyesület" 
két elhalt tagja után ma vasárnap délután 2'/j 
órakor a segélydijak befizeíoudók az iparlestű 
leiben. Esedékes a 62. és 63. szelvény. 

A Sórkertben szereplő Schrammel- jazz zene-
kar közkedveltsége napról-napra nagyobb lesz. 
A zenekar minden tagja mestere a hangszeré-
ne!:, — úgyszintén az éaekszámok és tuplék is 
elsőranguak. Mez i De?s5 (dobos és hegedűs) 
előadásai könnyekig kacagtatják esténkirt a 
közönséget. Kováts Ily (gitár) magyar és irredenta 
nótáival arat sikert, — Bobula József (gram. 
harmónika), Frank Jakab (gitáros) pedig jo já-
tékukkal, véyül pedig Feny vessy Eiemér primás, 
— kit tulajdonképjn eluször kellett volna meg-
említenünk, — preciz hegedüjátékával. Meister 
Mihály német énekes még csak tegnap este 
érkezett meg. 

Tempó 

közönség 

ma vasárnap d. u. Va5 órakor a 

ZALAEGERSZEG 
elleni bajnoki mérkőzésen! 

Drágább lett a hus Kőszegen. Pedig ez nincs 
rendjén. A helyzet most az, hogy a kőszegi 
mészárosok drágábban adják a hust, mint a 
szombathelyiek, pedig a szombathelyiek husa 
legalább olyan jó mint a kőszegieké, vagy talán 
elsőrendübb is. Érthetetlen ez a drágítás és fel-
hívjuk a hatóság figyelmét, hogy tegye tanul-
máuytárgyává ezt az ügyet és tegye meg a 
szükséges intézkedéseket, mert attól tartunk, 
hogy maga a közönség fogja megtenni azzal, 
hogy egyenesen Szombathelyről hoz olcsó és 
jobb hust. Érthetetlen a drágítás azért is. mert 
hiszen a gazdák nem tudják eladni, vagy csak 
minimális olcsó áron állatjaikat. Mi tehát az 
oka a drágításnak ? Talán az, hogy most már 
minden utcában és utcasarkon egy mészáros-
üzlet nyílik ? Reméljük, hogy a hatóság erélye-
sen közbelép ós ha kell, eszközöljön próbavágást, 
vagy állíttasson fel hatósági husszéket. Jó l 
nézünk ki a nyaralási akcióval is, ha a mészá-
rosok mindjárt drágítással kezdik a nyári idő-
szakot. 

Az elsó papírkosár is megjelent a főtéren, 
ami a kis sétányon nyert elhelyezést a villamos 
oszlop mellett és a mérleg mögött. Tetszetős 
kivitelű. A közönségen múlik, hogy óvja es 
helyesen használja. Még néhány papírkosarat 
fog felállittatui a polgármester. 

Bajnoki mérkőzés a sporttelepen. Fel kellett 
hozni Kőszecrro a mai ZSE mérkőzést 1 Nem-
csak hálából az elmúlt vasárnapi navy támo-
gatásért a közönséggel szembuu, hantim, mert 
a bajnokság sorsa H gólarányon dőlhet el és 
ötben Cell még megelőzi Kőszeget. Pontszám-
hun teljesen együtt éil Coll, Sopron Kőszeg. 
Ma tehát nemesik győzni kell, d>3 rem szabad 
több gólt kapnunk, viszont j ívitani Kell min 
dénáron i\ gólarányon. E 7 azonban nemcsak a 
játékosokon, h ' in^m a közönség lelktsiiésén ós 
lelkesedésén is múl ik. Ezért tehát ma rajta: 
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tempó közönség, tempó K S E ! — A ZSE kemény 
ellenfél. Hihetetlenül lelkes csapit. Tudását mu-
tatja előkelő 5. h^Iyezéss. A ZSE volt az első 
csapat, amely tavasszal a Kinizsit megverte. 
Celli nagy vc>re9éff<H különböző körülmények 
okozták. Elmúlt vasárnapi biztos győzelme a 
Vasas ellen mutatja, hogy ismét magára talált. 
A mérkőzés d. u V,5 órakor kezdődik. Előtte 
3 órakor előmérí»őzé<. A mérkőzés birája Biss. 

A KSE vezetósege ezúton is közli, hogy 
ugy a mai futballmérkőzésen. mint mhd-m egyéb 
versenyén a tanintézetek ifjinága, katonák, le-
venték csoo'Ttbin, felügyelővel való megjele-
nésnél a 30 filléres kedvezménnyel léphetnek 
be. — A föpónztárosuál a sporttelepen válthatók 
ki a tagsáizi jegyek, kaphatók a KSE jelvények, 
jelentkezhetnek az uj tagok s aki még nem 
fizette le az egy pengő külön hozzájárulást a 
törzsközönségből" a ZSE neccs felhozataláért, az 
el nem mulassza ma pótolni. — Akik ülőhelyre 
váltanak jegyet s ülőhelyet nem kapnak, kérjék 
helyüket a karszalagos rendezőktől 1 

Mezei futóversenvét tartotta mpg e hó 17-én 
a* 5. honv. í?y. ezred I I I zászlóalja. A versenyen 
a tzázadok 10 legjobb futója vett részt, aki< a 
3500 métert, tekintve a nehéz terepet, mind 
végig futották. Az utvor.al n«*Gyedrész<} omelkedő, 
negyedrésze erősen lejtő terep, göröngyös agyag, 
negxedrésze homokos kavics, negvtdrésze pedig 
orsztWui volt. Elért eredmények : Csapatverseny : 
1. a 8 szá**d csapata 148 nonttal, 2. a 7. század 
csapata 155 ponttal, 3 u 9 század csipata 239 
pontu l , 4 a géppuska szazad caap i'.a 278 p jat-
tal. E yéni verseny: 1. Mas'erházy őrv. 7. szd. 
12 46, 2. Pőr bonv. 7. szd. 12 46 2, 3. Kovacics 
hor v. 8 f-zd. 12 50, 4 Nagy L ' jos bonv. 9. szd. 
5 Farkas i.onv. 8 S7d. 6. S z e r e s honv. j.-p. sz. 
7. Szántó honv. 8 sz. 8 Marton honv. ep. sz. 
9. Kóz-a honv. 7. sz. 20. Síigeti honv. 8 sz. 
Az el6Ő csapit e.njerte Kőszeg város váudor 
diját, ogv kis ezüs'szobrot, melyet már haruad 
szor nyert el, és ezáltal végleges tulajdonába 

ment át. Az egyéni versenyzők éremdíjazásban 

részesültek, malyek a verseny lezajlása után 

a győzteseknek az e ész zászlóalj tisztikara ós 

legénysége előtt lelkesítő és buzdító szavak 

kíséretében adtttak át. 

KSE—Kinizsi 4 : 0 (2:0) Lezajlott a nagy 
meccs, mely mindenben megfelelt ennek a jelző-
nek, mert a rpkordközönség, 1200 néző és a 
játék képi is több, mint nívós volt. A hatalmas 
emberkoszoruv il övezte pályára kivonuló csa 
patokat és Hollósy birót lelkes tapssal köszönti 
a közönség, melv után Kinizsi kezdi a játékot 
szillel hátban és némi fölénybe keni' az elfő 
gódottan krzdő KSE vei szemben. Veszélyes 
támadásait azonban a KSE védelem sorra Vr*ri 
visszi. Lissan f i lnyomul a KSE is és változa-
tossá válik a já^'k kép*, majd némi KSE fölény 
következik és I I m i 16 osról küldött lövése a 
Kioizsi háló balsarkában köt ki. A gól után 
a KSE erősít és állandóan a Kinizsi térfelén 
tanyázik. Közben H mi hatalmas kapuf ija izgatjB 
a kedélyeket, amit nemsokára az elemében levő 
center (Háni) hamarosan helyrehoz, mert rá eg\ 
perere hatalmas bombája a Kini/.»i hálób* jut, 
ugyanazon sarokba, mint az első. A félidő hátra 
l^vő perceiben hullámzó a játék. A második 
félidő Kinizsi támadásokkal indul és u^ylátszik. 
hogy mindenáron eredményt akarnak kicsikarni. 
A kitűnően játszó KSE védelmen azonban rno^ 
törik az ostrom eredményessége. M«jd i KSE 
finisére kerül sor. Márkus jó labdával megszökve 
a védelemtől szorongatva helyezett g<Mt lő. A 
iram fokozódik a gól után, a Kinizsi védelem 
egymásután két komort vét, az utóbbi kori -i 
Schrodl lábáról Nemes fpjére száll, aki azt véd 
hetetlerül a kapu jobb felső sarkába fejeli. A 
hátralevő pár p^rc elmultával óriási ovációvil 
köszönti a közönség kedvencet, kis ezúttal k 
lónösen igyekeztek. A győztes csapat m k d n 
egyes tagja leUos odiadissal küzdött é* ez^ri 
meeérdoirHidn győztek. Mind°n tagját dicséret 
illeti. A v s/.tes csapatról is csak jót Írhatunk 

J ó együttes benyomását kelti, csak egy a hibája, 
hiányzik ru'in, mely az ilyen erős mérkőzéseknél 
különösen fontos kellék. A csapatban a kapus, 
a balhátvéd, a két Rzélsőhalf és a balkötő tünt 
ki jó játékáva!. Ho'lósy kitűnő biró volt. 

Anyakönyvi kivonat az elmúlt hétről S z ü-
l e t é s e k : Mészáros J i z se f—S i rang Róza : Jó-
zsef r. k., Schlögl Fe-enc —Feketa Terézia: 
Margit r. k., Tomsits János —Henner A n n a : 
Anna r. k., Tompack József—ő?z Anna : József 
r. k., Kanpel L» jos—J jsz t M i r i i : Lu j?aág .ev . 
Schttzl J5z8ef—Kondics Karo ' in : K^ro'in r. k. 
H á z a s s á g : Preisz F i r i n c—H j r v á t h Rozália, 
N*gy Sá idor—Sr;h\vahof^r NHria, Petrákovits 
Ferenc—Kornis Margit. — H a l á l o z á s o k : 
Kogler J i r ianna 2 napos, életgyeníz^ség, Munár 
József 55 éves, gvomorrák, özv. Kulcsár Ala-
j o s é 89 éves, aggkori gyengeség. 

Uj menetrend. 
Érvényes 1928. m á j u s 15-től o k t ó b e r 31-ig. 

Kőszegről i ndu l : 6 30 10 15 12.0J 15 25 20.25 

Szombathely érk.: 7 06 10.51 12-36 16.01 21 01 

S z o m b a t h e l y r ő l i ndu l : 

Györ-Bpest felé: 7 40 11-04 13 20 16-25 21.40 3.00 

Sopron felé 7.30 

23.10 

23-46 

Nagykanizsa felé: 11*40 

Körmend-Graz „ 7.32 

Bucsu-Pinkafő felé : 

Rum fe lé : 801 

Kőszeg felé: 

Szombathely ind.: 5.40 7.3ö 

Kőszegre érkezik: 6.20 8.23 

Kőszegről i ndu l : 

Sopron fe l é : 9-25 

Bük-Zalaegerszeg fe lé : 

13 20 

13.38 

14-50 

12-46 

14.10 

13.25 

13.24 

11.10 
11.50 

14.10 

14.55 

16-25 

16.22 
1^05 
20 16 
18.15 

18.35 

1810 

13 35 

14.15 

1816 
19.04 

22.15 

22 55 

17.00 4 30 

Ujságkihordóleány 
a v a s á r n a p dé le lő t t i ó r á k r a fe lvétet ik 

l apunk k i a d óh i v a t a l á b a n . 

139 v. h. 1928. 

Árverési hirdetmény. 
Dr. Kopfstein Lipót, dr. Stúr Lajos, 

Dr Szovják Hugó stb. ügyvédek altal 
képviselt Magyar Fantó Müvek Rt., Hor-
váth Mária, dr. Schneller Aurél, Piliis Já-
nos, Takács János stb. kérelmére és javara 
157W P — f követeles és jarulékai erejéig 
a kőszegi kir. járásbíróság iy2*:. evi Pk. 
yy4 1926 számú végzésével elrendelt ki-
elégítési végrehajtás folytán végrehajtást 
szenvedőtől lefoglalt 1704 P -- f becs-
értékü ingósagokra a kőszegi kir járás-
bíróság fenti számú végzésevei az árverés 
elrendeltetvén, annak az li*08. evi XLI. t. 
c. 20. §-a alapján fentirt, valamint zálog-
jogot szerzett más foglaltatók javára is a 
végrehajtást szenvedő lakasán Kőszegen, 
Me»9kó-utc» 8. sz. alatt leendő meg-
tartására határidőül 

192S. évi május hó 22. napjának 
délelőtti 9 órája 

tűzetik ki, amikor a bírói lag lefoglalt 
bútorok, fürdőkádak s egyeb ingóságokat 
a legtöbbet Ígérőnek készpénzfizetés 
ellenében, esetleg becsáron alul is el 
fogom adni. 

Kőszeg, 1928 április 22. 

Tötössy Endre kir bír. végrehajtó. 

Gyümölcsös-
eladás, 

A Király-völgyben egy 3000 négy-
szögöles g y ü m ö l c s ö s épülettel, 
gyönyörű fekvéssel a város közvetlen 

közelében nálam eladó. 

Dr. SZOVJÁK HUGÓ, ügyvéd. 

Tölgyhasáb 1-a p ü _ 
száraz, métere • • • • 

házhoz szállítva, egyéb építési és 
tüzelőanyagok napi áron kaphatók 

FRANKL LAJOS-nál 
Kossuth Lajos-utca 21. 

ELEKTRO-BIOSKOP) 
KŐSZEGEN A „ M U H T 0 B 4 N ' > 

361 v h 1928. 

Árverési hirdetmény. 
Dr. Kajos László ügyvéd által képviselt 

Szilagyi Gyula kérelmere és javára 1280 
P — fillér követelés és járulékai erejéig a 
budapesti k. kir. járásbíróság 1926 évi 
Pk Vili. 3J3770 3. sz. végzésével elren-
delt kielégitési végrehajtás folytán végre-
hajtást szenvedőktől lefoglalt 20H6 P — f 
becsértékü ingóságokra a kőszegi k. járás-
bíróság fenti szamu végzésével az árverés 
elrendeltetvén, annak az 1908 évi XLI. t. 
c 20. §-a alapján fentirt, valamint zálog-
jogot szerzett más foglaltatók javára is a 
végrehajtást szenvedő lakásán Kőszegen, 
Király-ut 1. sz. I. em. alatt leendő meg-
tartására határidőül 

1928. évi május hó 21. napjának 
délelőtt 9 órája 

tűzetik ki, amikor a bírói lag lefoglalt bú-
torok, fegyverek, képek, zongora s egyéb 
ingóságokat a legtöbbet Ígérőnek kész-
pénzfizetés ellenében, esetleg becsáron 
alul is el fogom adni 

Kőszeg 1928. ápril is 23. 

Tö t ö s sy E nd r e kir. bir. végrehajtó. 

Mdsor: Vasárnap, május 20-án : 

Egy fiu szenvedése 10 fejezetben. 

Főszerep lő : 
W A L D E M A R POTTIER , a német 

jackie Coogan. 

É s a kisórömüsor. 

Műsor: Szerda, mijus 23-án : 

Csak egy előadás este » órakor. 

Maciste és a farkasok. 
(A bércek óriása.) 

Kalandortörténet 8 felvonásban. 

A főszerepben MACISTE . 

É s a k i s ó r ö m ü s o r . 

kmyév 
oly kapós 

dUCO 
v d f z o n c i p o 

9 u m m i t d l p p d l . 

J2 

Mübutor- es épületasztalos 
iparra ismét iparengedélyt nyertem 

melyet mult év augusztus hó óta 

önállóan vezetek, ideiglenesen 

l í i r á l y - u t 4 8 . s z . a l a t t 

a Laasz-féle házban. Elvállalok 

minden e szakmába vágó munkát, 

javításokat és bútortisztításokat. 

Ha férges a lakása, v. bútorja 
forduljon bizalommal hozzám, 
féregmentes szobája lesz. 

Jótállással l 

Rak t á ron tartok sa já t 

kész í tésű kész bú to roka t is. 

Régi üzletfeleimnek, jóakaróim-
nak, valamint jóbarátaimnak szí-
ves támogatását és pártfogását 
kérve vagyok kiváló tisztelettel 

Lepold Gyula 
épület- és műbú to rasz t a l os . 

CT-3 

minden este 7 órakor 

érkezik Kőszegre. 

Kívána t ra h á z h o z szá l l í t j uk . 

Megrendelhető 

R Ó N A I F R I G Y E S 

ujságelárusitó üzletében. 

— Nyomatott Rónai Fruyos könyvnyomdájában Ivőszocren. — 

V. 
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