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ELŐFIZETÉSI ÁR egynegyed évre: 

Helyben házhoz szállítva 1-50 Pengő 

Vidékre póstán 1-80 Pengő 

Külföldre egy évre 3 dollár (50 szokol). 

Felelős ízerkesttő és klsdó : «ór.»i Frigyet. 

Szerkesztőség ós kiadöhivaNi Kőszeg. Várkör W 
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Az iparos nyugdija. ; 
Irta: FRÜHWIRTH MÁTYÁS országgyűlési képviselő 1 

A magyar nemzet néprétegei között a kéz-! 
müiparosság gazdasági és szociális jelentőségénél 
fogva tekintélyes helyet foglal el. Ennek a szám-' 
tani egyenlegnek a logikus következményeit azon-i 
ban a nemzet nem vonta le a maga számára. I 

Az állami politika iránya és a magyar ipa-
rosság szervezetlensége csak fokozta a magyar 
kéztnüiparosság ferde helyzetét. Mi pedig most , 
ki akarjuk egyenesíteni a kézműipar fejlődési 
vonalát és bele fogjuk illeszteni a nemzeti és 
ipari haladás körforgásába a magyar kézműves 
ipart. A magyar állam kocsiján helyet szorítunk 
a kézműves osztálynak. 

Az érdekképviseleti szerv, az Országos Kéz-
műves Kamarának a megalkotása után törvénybe 
fogjuk iktatni a megrokkant és megöregedett 
iparosok nyugdiját, továbbá a hátramaradt özvegy 
iparosasszonyok és árvák járadékát. Az iparos-
család egyik tagja se éljen kolduskenyéren. 

Az iparosok nyugdíjbiztosítása olyannak 
kell lennie, amilyen a magyar kézmüvesrend gaz-
dasági és szociális helyzete megkíván. Az ipa-
rosság, mint a nemzet önálló eleme nem lehet 
hátrányban más, de különösen az ipari munkások 
szociális és szociálpolitikai törvényhozása melleit. 
A kézmüvesrendet tehát nemcsak mint osztályt, 
hanem mint szociális tényezőt is ke" kezelnünk. 

Az iparosnyugdijbiztositásra ennek az osz-
tálynak tehát nagyon nagy szüksége van, azonban 
nem olyan feltételekkel, amilyeneket mumus mód-
jára ismét az iparosság képzelete elé vetítenek. 
Minden kisiparoskérdésnél megjelennek a vész-
madarak és levegőbe eresztgetik az ijesztő lövé-
seiket. Az iparosnyugdij ügyében is így tettek. 

Már számokat is mondanak, pedig minden 
szakember előtt világos, hogy a havi járulék attól 
függ, hogy milyen nagy nyugdijat kap majd az 
iparos és hogy milyenek az elélési viszonyok, 
vagyis a megrokkanási és halálozási arányszámok. 
Míg tehát a statisztikai lapok be nem futnak és 
a matematikusok el nem végzik számításaikat, 

Az ojtózi esata. 
1917. aug . 8 - 2 7 . Irta: v i téz Nagy Iván dr. 

Tizenegy éve már . . . Akkor is ilyen csu-
dás melegek voltak az éjszakák és az augusztus 
eleji csillaghullás idején sokat néztünk felfelé a 
bakacsinos égre, ahol a Göncöl szekér rúdja ép 
hazafalé mutatott. Egy szép lombos erdő alján 
táboroztunk. Szigorúan fogtak bennünket. Da 
lolni, pipázni, tüzet gyújtani nem volt szabad. 
Gondolták is mindjárt a kenyeresek, hogy nem 
hiába hoztak le bennünket a Tölgyesi szorostól. 
Hát jól is érezték, mert egvik délután parancsot 
kHpott az ezredünk, a 18 as honvédregiment : 
„Előrenyomulás a Szereth felé; József főherceg, 
az erdélyi hadsereg parancsnoka, maga vezeti 
a támadást. Az egész hadsereg szeme most raj 
tatok van. Jelszavatok legyen: Kíméletlenül 
előre." 

Aug. 8 án hajnalban kezdtek el ugatni az 
Ojtózi szoros völgyeiben a mi ágyukulyáink. 
Gránátok tépték a földet, verték a s/.iklaormo 
kat, döntötték az óriási szálfákat, cafatolták az 
emberhúst, hogy ilyen Ítéletidő még nem volt 
ezekben az ember nemjátta őserdőkben soha. 
Délután négykor jött a parancs: m\ bosnyákok 
elfoglalták az első vonalat; a 18 ások I. zászló 
«U* üldözésre indul." Parancsnokunk, Ksrcsay 
Béla vHézlő kapitány ur, ugy osztogatja rendel 
kezéseit, mintha csak a gyakorlótéren volnánk. 

addig részletekről beszélni komolyan nem lehet. 
Természetes a nyugdi| annál nagyobb lesz, mennél 
többet tud az egyes iparos havonkiiit nyugdíj-
alapjára befizetni. Szerintem az iparosjárulék nem 
sokkal haladhatja tul az alkalmazottak szociális 
hozzájárulásának arányait. Semmi esetre sem 
lehet azonban havi -20—30 pengő, amivel az 
iparosságot mostan ijesztgetik. 

Az iparosság ne üljön föl a vészmadaraknak. 
Az uj nyugdíjtörvény csak olyan lehet, amely 
megfelel az iparosság kívánságainak. Az iparosság 
áldozatkészségét az iparosság maga fogja meg-
állapítani gondos tanácskozások után, mert Vass 
miniszter ur és Dréhr államtitkár ur az iparos-
sággal akarják az iparosságért a nyugdijk^rdért 
megoldani. 

Az iparosság nyugdijalapját autonómiával 
rendelkező szervnek kell kezelnie, amelyben csak 
az iparosság lehet a dirigens. Az iparosnyugdii-
nak fokozatosnak kell lennie, hogy a gazdag, 
jómódú iparos mellett, a szegény, egyedül dol-
gozó iparos a maga szerényebb szociális helyze-
tének megfelelő hozzájárulásával szerényebb 
nyugdíjban részesülhessen. 

Végül pedig az iparosnyugdijalap pénzeit 
csak az iparosérdekek istápolására szabad majd 
felhasználni, amelyet majd a törvényben magában 
fogunk biztositani. Csak alapelvekről lehet egye-
lőre beszélni, tehát amelyek az iparosérdekeknek 
megfelelnek és csak olyan alapon épülhet fel a 
törvény, amelynek részleteiről még a számok 
ismerete előtt beszélni csak öregasszonybeszéd. 

A magyar iparosságnak legyen gondja, hogy 
a statisztikai lapok kitöltve az illeirkes ipar-
testület révén minél előbb visszakerüljön a nép-
jóléti minisztériumba, ahol ezeknek az adatoknak 
az alapján indul meg a komoly munka egyelőre 
a nyugdijtervezet megszerkesztésére. 

Vágh Nándor és Vágh Mihály tárlata. 
Az az érdeklődés, amellyel a kőszegi tár-

sadalom e két piktor művészete iránt, készülő 
kiállításukról szóló első híradásunk óta adózik, 

A századok élén ott a tisztjeink : Dávidházy, 
Somogyi Ferenc, Hegedűs Zoltán főhadnagyok, 
— mind vitézek ma már, — és mi megindulunk 
a Vrf. Bi leuU, a Par. Lesuntu m°g H D. Chio 
suritor felé. Srapnelltüzbe kerülünk. Egy ,oün 
der" eltöri egy bakám karját. A szanitécek be-
kötik s mi megyünk tovább. 

Tra-tata-ta-ta . . . Az élszázud váratlanul 
gépfegyvertüzet kapott. Kézbevett fegyverrel ro 
hanunk. Egy félperc — s már a mi lemálházott 
géppuskáink is okádják a halált. A völgvzáró 
ban visszamaradt egy oláh csapat s most vesze 
kedetten védik az utolsó támpontjukat. További 
Fától-fáig előre I Az élszakasz parancsnoka, 
Bokros zászlós már nem bir magával. Felugrik: 
ElAre, fiuk I Egy kürtös rázendíti a rohamjelet. 
Megvillantak a szuronyok a puskák hegyén és 
száz meg száz torokból félelmetes kiáltásként 
felszakadt a : rajta, rujta! És a vasi legények 
rohanásától megdübörwott a román hegvefc alja. 
E<y pillanat volt, egy perc, vagy egy örökké-
valóság ? Nem értünk rá figyelni az időt; ki-
döntött szálfákon, tüskés bozoton, drótakadályon, 
spanyo'lovasokon át, ropogó gépfegyvertükben 
egyezerre csak ott álltun* már <*z oláh sáncok 
tetején. Pár kézigránát az állások méiyire, — 
aki el nem futott, feltartott kézzel kéri a ke-
gyelmet. Az állás a miénk ! 

Három napig tartott ez igy még : mindig 
Keletnek, át völjjvön és h«»»?y^n, állásokon és 

teljes mértékben indokolt. De talán példátlanul 
is áll a magyar műtörténetben, hogy ily fiatalon 
komolv világsikereket könyvelhessen el két olyan 
művész, akik palettájukon kivül semmit sem 
vittek magukkal az érvényesülés tövisekkel ki 
rakott utjár*. 

Ma, vasárnap d, e. V, 12 órakor feltárul az 
érdeklődik előtt az ev. leány l ícum terme, amely 
magába foglalja e két abszolút n igytehetségü, 
izig vérig f< stőegyéniség közel 70 képből ál ló, 
reprezentatívnak mondható gyűjteményét. Vágh 
Nándor és Vágh Mihály nemcsak vérség szerint 
édestestvérek, de azok művészetükben is. Mii-
vészi felfogásuk, tanulmányaik, küzdelmeik, vé-
gül boldogulásuk teljesen együttesan haladt az 
évek folyamán mind e mai napig. Művészetük-
ben annyi a testvériesült festői hasonlatosság, 
hogy alig lehet őket megkülönböztetni. Nem 
tartoznak a mindenáron ujat kereső, szertelen-
séybe c»apó, az önmaguk előtt is ismeretleu célck 
felé rohanó ,.fiatalok- közé, hanem tudják, ho^y 
akárcsak a természetben, a művészetben sin-
csenek ugrások. A művészet örök haladásában 
csak kevesen vannak, akik meg tudják őrizni 
higgadtságukat és ezek becsületes őszinteségük-
nél fo»?va kell, hogy kiérdemeljék a szimpátiát. 
Vághék az ilyen rokonszenves, őszinte művészek 
csoportjába tartoznak, de minden odatartozóság-
ból kiemelkednek más kvalitásaik mellett lán-
goló festői szenvedélyük által, ami minden al-
kotásukból kiérzik. 

Ez a szenvedély különösen a magyar tájak 
változatos témáin sugárzik a szemlélő elé Izzó 
színekben tobzódó tájak mellett ott látjuk az 
ilyen, szinte leheletszerűen szubtilis vásznakat, 
mint V. Mihály „Este", vagy „Műtermemudvara" 
és V. Nándor „Alföld" jót. És még egy, anai 
megragad. Valamennyi tájképükön kitűnő a le 
vegő, a mindent összefoglaló levegő, amelyben 
szinte plasztikusan lélegzenek a formák, a f á i , 
a htzak, a figurák. Valami egészen varázslatos 
technika hozza létre az ilyen képek levegőjét, 
mint amilyent V. Mihály „Dévaványai erdődülő*, 
„Városligot kora ősszel", „Tél a tanyán", V. 

oláh hullákon, jajon és véren, gránátesőben és 
golyózáporban . . . a üalenta, Carhagau. a véres 
emlékű 586 os magaslat, a Fabrica de Sticla s 
Lenuntului — kemény harcok, elfolyt jó magyar 
vér és virtuskodó bonvédgyözelmek emlékhelyei 
lettek. 

S egy reggelen, mikor ki tudja már há-
nyadik állásból vertük ki az olahokat, a hirtelen 
odavetett lövészezredek és lovasdandárok meg 
kezdték az ellentámadást. Zangett a föld és 
visszhangzott rá ezerszeresen a magasságos ég-
bolt az ágyuszótól, a gránátrobbanástól, a arap-
nellsüvitéstől. Delelőttől késő éjszakáig tizen-
kétszer indultak neki állásainknak a legjobb 
oláh ezredek, de elvéreztek valamennyien. Da 
kevesebben lettünk mi is. A legtöbbjét fejlövés 
érte ós szép csöndesen utolsó csókra csuklott a 
fejük a fenete földre. A szomszédok elszedték 
tőlük a töltényeket s némelyiknek egy letépett 
galyat raktak a homlokára — borostyán helyett. 

Másnap mégegyszer megpróbálkoztak. Har-
sogott kürtjeiktől a hegyoldal, vérvörös rakéták 
röppentek a csonka fák föle ós vé^ig a mi állá 
saink során, mint valami óriás vonagló tüzkigvó, 
lángolni kezdtek a pus'<acsövek torkai. Pár 
pillannt csak — ós vérfagyasztó kiáltozássá tor-
zult a rohamok büszke hurrája az oláhok ajkán. 
Megtorpantak. D J hátúiról megszólaltak ekkor 
a rájuk irányított saját géppuskáik is. Mindegy 
volt tehát 1 S jöttek uj sírok, — uj s uronyok 
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Nándor „Két fa* ciraii képein láthatunk. Ennek 
az utóbbi képnek még külön értéke az a tuda 
tosan kiélezett dekoratív beállítás, ami a mii 
vésznek különben minden művész kiérződő, biz 
tosra menő meglátáBÍ talen urnát doku n-ntálja 
Friss, derűs hangulatával kitűnik V. M háiv 
„Csendes délután a pataknál", „Fa'uvége* 
„Konyhakertészet", „Gyöngyöspata* híddal", 
„Nrfpsü 1 és a tanyán", „Orosház i udvar" c. ti un-
kái, továbbá V. Nándor „Erdő széle", „D>li 
napsütés", „Plain—air""je. Megkapó tónusa van 
a „Reggel a Margithidnál" c. képnek, témájánál 
és n.egfcotrponálasánál fogva megrág id a „Via 
gyaroiszági szt. Erzsébet" c. tanulmány. A távol 
Keleten festett képeik közül abszolút szüretivé 
hat V . Nándor „SzaDara"-ja, amelyen ugyan 
csak meg kell csodálnunk az egzotikus levegő 
halk és mégis káprázatosan ható színskáláját 

Külön beszámolót igényelne a ket testvér 
portré festési zsenialitása A portréf-stés a leg 
nehezebb feladatok egyike. Meglátni az arc 
mögött az emberi lélek domináns karakteriszti 
kumait, meglátni, lélektanilag átélni és vissza 
vetíteni a vászonra es eközben bizonjos foto-
gráfiai hűséget szem elöl nem téveszteni, — e? 
oaupán a legkivál'ságosabbak zsenialitást*. E 
éppen ez az, ami ebben a két festőbtn légii kabi 
csodálni való. Portréik tisztaság tekintetében a 
legelőkelőbb angol festőkre emlékezteinek, pá-
rosulva hollar d mesterek mélybenéző leleklatá 
sával. Móra Ferenc, Juhász G>ula, e két isin art 
szegedi költő, aztán Imre Joztef dr, egyetemi 
tanár, Vétek György dr. Kaposvár polgármeste 
rének arcmásai, a szombathelyi muzeum elnö-
kének, Giay Frigyes dr. nak portréja tanuskod 
nak arról a megelevenítő erőről, amelyben a 
fiatal mesterek művészete kulminál. 

Ez a kiállilés kiemelkedő kultureseménye 
Kőszeg város életének, nmit még nevezetesebbé 
tesz a művészeknek az a nemes gesziusa bog) 
legszebb müveik egyikét, Vágh Mihály „Déva 
vanyfci erdő-dülő" című képet létesítendő mu 
zeumunk számára odaajándékozták. 

Amikor még megemlítjük, hogy a két mester 
kiállitáb-uk tartama alatt szívesen vállal egyné-
hány portrait festést, őket a legőszintébben Ró 
zönségünk figyelmébe ajánljuk. (K. L ) 

Fogászat! Nem kell 
értesítés, 

mert már úgyis tudja mindenki, aki fent járt 

S C H W A R C Z IZSÓ államilag kepesitett fogász 
V á r k ö r 29. sz. alatti műtermében, hogy ott mi 
történik, hogy az ő keze alatt nem fáj, hanem 
élvizet egy foghúzás, hogy az ott készült arany-
fogakat es aranyhitíakat büszkén mutogathatja, 
újonnan készült fogsorait szájában meg sem érzi 
és senki sem meri azt mondani, hogy hamisak, 
oly hűen vannak készítve. Ha nem hiszi el azt, 
ami itt áll, tessék személyesen róla meggyőződni. 

Csak tiszta és preciz munka készül 

SCHWARCZ IZSÓ fogmütermében. 

begyén hozva uj halált. De ledőllek rendre ezek 
is es nemsokára már csak jajgatás hallatszott 
a heg} lába ftlől. Aztán csend lelt. Félelmes, 
idegfeszítő, rettenetes csend. Szűkülő kutyákén! 
a vonal előtt néha egy egy 6ulyos sebesült segít 
•énért ordított . . . Nekünk meg uj töltényt és 
meleg ételt hoztak. 

Az elfoglalt állásokból egy arasznyit sem 
tudtak \ihszahéditani. Feladatunkat megoldottuk. 
Ket nap múlva leváltottak bennünket. Az első 
zászlóaljból csak a fele jött vissza, s igy mar 
sokan, igen sokan nem hallották a kenyeresek 
közül József apánk üdvözlő táviratát: 

— Párját rilkitó vitézségtek tegnap tizenkét 
ellenséges rohamot, elkeseredett tusában, az 
ellenseg felette nagy veszteségei mellett hiusi 
tóit meg. Szeretetteljes örömmel és büszkeséggel 
üdvözöllek benneteket, Ojtóz hősei, és kérem az 
egek urát, hogy áldjon meg benneteket és ve-
zéreljen tovább a dicső győzelmek utján, szívvel 
és leiekkel velettk vagyok, dicső bajtársaim. 
József fí ht iCi*g. 

E távirat szövegét később kőbe véstük, ott 
hol a kis Ojtóz patak a szoros legszűkebb részén 
mossa a fe/iklaltlnt. Mikor 1918. telén bz oláhok 
újból betörtek, felrobbantották az emléktáblát. 
Így hat évfordulókor az ojtózi harcok napjaira 

HIRDETMÉNYBE 
A F. M. Ur f. é. auzusztus hó 3 án kelt 

27926—19-28. I I I 3. sz. rendelete szerint az or-
S'á^b in ragályos száj és k^irömfijáss*l f. évi 
»u.u>z u-» i én mindössze 41 község volt fertőz-
ve. Id jéb-m alkalmazott szigorú rendszabályom 
kai elejét leb*t venni a betegség továbbterje 
d-sének. Felhívom t-hát a város Kőszegfilva 
kfizönsegAt. hogy a betegség je'entkezését náU.n 
(I. em. 8 sz. ajtó) jelentsék be, hogy annak 
luvábblerj-dése ellen kellő időben minden lehe-
tőt megl'h'esok. A mulasztókkal szemben a 
legszigorúbban fogok elj trni. 

Közhírré teszem, hogy a legközelebbi le-
venteoktatás szeptember hó 2 án lesz. Azon le 
vcntek azonban, kik tüzoltó^yakorlatra vannak 
berend Ive, a tüzoltógyakorlaton különbeni bün 
tetés terhe mellett megjelenni tartczaak. 

Felhívom az összes hadigondozottakat, hogy 

f. évi augusztus h iv i járadékaik átvétele végett 

f hn 22 én, szerdán a városi pénztárban jelen 

jtnek meg 

Jambrits Lajos polgármester. 

Ipartestületi közlemények. 
A győri m. kir. fa- és fémipari szakiskola 

k'azwtitóságanak közlése szerint városunkban az 
1928—29. év folyamán, bármely ipari szakma 
koiODe eső tanfolyam rendezhető, ha a rósz 
vételre tanfolyamonként legalább 20 egyén 
jelentkezik. Képesítést nyújtó (gépmotor, elek 
tromos kezelői stb.) tanfolyamokon részt vehet, 
mindenki, aki a felvétel szabályainak megfelel. 
A számtan-, kalkuláció , szakrajz , cipész stb. 
tanfolyamok az érdekeltség kívánsága szerint 
külön rendezhető a mesterek ós külön a segédek 
részere. Részvételi díj a tanfolyamok faj aja 
szerint 18—47 pengő kozt váltakozik Résztvenni 
szandé-.ozóR jelentkezzenek f. hó 28. napjáig 
az Ipartestületben. 

Az Országos Iparegyesület által a III . Orsz. 
Kézműves Tárlat keretében rendezendő arany 
koszorús mesterverseny megtekintése céljából, 
félaru menettérti vasúti igazolványokra vonat-
kozó igénylések f. hó 28. napjáig jelentendő* 
be az Ipartesiületben. Akik e kedvezményt a 
Szent István hát után kívánják igénybe venni, 
a ktdvezmény szeptember 16 ig igénybe vehető. 

Ipartestületi elnökség. 

K a vasárnap es hetfon d. u. 4 órától az 
TJBAL Jazz-Band 

játszik a 

a Sörkertben 

Szerdán, aug. 22-én búcsúzik a zenekar. 
Csak egy pengő a legszebben ondolált frizura 

Schermannái a Varkörön. 

emlékezve, uj emlékül rrár csak ólombetűket 
vonultathatunk fel, hogy sorokba merevedve 
tisztelegjenek az utolsó erdélyi ütközet hősei előtt. 

— N^hai való Lőrinczy Béla ezredes ur, 
K trcsav Béla vitézlő kapi tánjunk, Hegedűs Z >1 
tá és Somogyi Ferenc főhadnagyok, flreg Teszák 
hadnagy ur, C^lenner Imre, Schw^ll László, 
Dukai—Takács Kálmán, kedves kenyereseim, 
Toldi őrmester, Nóvák János szakassvezető és 
li, Sztregovai Sándor, Kovács János, Trobolovits 
Antal, Németh Ferena, meg a többi jó közvi 
tézeim, s mind-mind, akik háromezeren ott ve 
rt-ktdtetek magatokban biró magyar virtusko 
dássál az ojtózi Kárpátok rengetegeiben, ki az 
ezred élén, ki a századánál, ki meg osak ugy a 
maga szakállára, s most már osak nagy néha, 
csilisgbullásos augusztusi estén jut eszetekbe 
egykori vítézkedéstek, szerénységetekben meg 
ne nehezteljetek a krónikásra, aki ezen a messzi 
óvfvjrdulón, — husz évesek 6e voltunk még sokan, 
olyan régen volt már, — kötelességének tartja 
rátok iráL) itani az emlékezés szent rt íl *ktorának 
i éhány gyönge sugarát, hogy a könnyen felejtők 
• lőtt, ha csak pár percre is, de újból felcsillan 
jtinak Kőszeg és Supron honvédezredének hősi 
napjai es katonái. 

H I R R K . 
Értekezlet a városházán a szombathelyi ki-

állítás ügyeben. Ujvary Ede dr. Szombathely 
város polgármester helyettese tegnap Kőszegen 
volt és az érdekeltségek bevonásával értekezletet 
tartott a városháza közgyűlési termében a szora-
b»thelyi nagv kiállítással kapcsolatosan. Az ér-
tekezlet eredményeként Kőszeg méltó módon 
fogja magát képviselni a kiállításon. A nemez-
gyár, a magpergető, a szappangyár, a sörgyár, 
sőt egyes iparosok is kiállítanak. A város pedig-
len megfilelő propagandái csinál a kiállítás tar-
t amán , hogy a kirándulni szándékozód minél 
sűrűbben keressék fel Kőszeg városát. — A ki-
állítás programmj-t a következő: sz^pt. l é n 
délután 4 örakor Bethlen István gróf megnyitja 
a kiállítást. 5 órakor az Orsz. Állatorvos Egye 
sült't dunántuli fiókjának közgyűlése. S/.ept. 2-án 
a Vasmegyei Gazdasági Egyesület jubiláris köz-
gyűlése és a Szombathelyi Teli Gazdasági Iskola 
m »gnyitása, melyeken Vass József és Mayer 
János miniszterek is megjelennek. Délután kocsi 
és ku'yaversenv a kiállítás területén. Szept. 4-
én delelőtt az Országos Erdészeti Egyesüet köz-
gyűlése, d lután az áilatkiállitás bezárása és a 
kiállított állatok (svájci bikák) elárverezése. — 
Szept. 6 án a szombathelyi r. kath. Egyház-
megyei Tani óegyesület közgyűlése. S/ept. 8 án 
a Vármegyei Tisztviselők Országos Egyesületé 
nek közgyűlése, azután a Szombathelyi Ipar-
testület uj székházának felavatása és Szombat-
helyi Ker. S/.ociálisták jubiláris közgyűlése. Dél-
után divatrevü. Szept. 9-én a Dunántul i Női-
szabók prop igandagj ülése, a Vasvarmegyei TJZ 
oltószövttseg kö2gjülésp, a Magyar Nemzeti 
Szövetség nugeyülése. Di lután tuzoltógyakorla-
tok. — Belépődíj hétköznapokon felnőtteknek 
1 P, gyermekeknek és katonáknak 60 f , vasár-
napon mindenkinek 60 fillér. 

Szemfelszedast es harisnyafejelést vállal 

Fii ipp kötődé Szombathely. 

A kőszegi vadaszok. Az uj vadászati év 
megnyíltával a következők váltották ki vadász-
jegyüket: Makkay István Őrmester, R iposa Jó-
zsef főfegy vermester, Auguszt József pálvafel-
vigyázó, Bati István őrmester. Socnmer Tamás 
ny. őrnagy, dr. Freyberger J nő ügyvéd, Ar 
kauer Mihály takarékpOnztari igazgató, Gotthard 
Dezső nyug. főhadnagy, Kulina József őrnagy, 
dr. S/ovják Hugó ügyvéd, Tauscher Béla al-
ezredes, Küttel Dazső gyógyszerész, ifj. Müller 
Ferenc magántisztviselő, id.. Müller Ferenc épí-
tési vállalkozó, Szovják Ödön nyug. jegyző, 
Unger Elek pénztáros, Szerdthelyi Károly jarás-
birósági elnök, id. Czeke Gusztáv gyáros, ifj. 
Czeke Gusztáv gyáros, H. ffnann Károly köny-
velő, Keresztényi Bi la n j ug . jpgyző, Jambrits 
Lajos polgármester, Jambrits Tibor tanuló, Mé-
száros Antal erdőmester. 

Pénzt takarít meg, ha Schermannái a Vár-
körön ondoláltatja haját, mert csak 1 pengőt 
fizet és a frizura tartós marad. 

Megépül a missios ház. Az Isteni Ige Tár-
saság tartomá yfőnöke, Páter H^nsen Hubert 
csütörtökön nd'a be a Kőszegen építendő missiós 
ház és szeminárium építési tervrajzát a város-
hoz. Mint tudjuk, a nagyszabású épület a postás-
árvuház melletti városi telken épül fel. Az épület 
két emeletes, de ugy fog kinézni, mint egy négy 
emeletes nagy ház, mert ma^as szuterénje és 
manzartja lesz. A szárnyépületeket ez évben 
nem építik meg, csupán a főépületet, melynek 
költsége több mint 300.000 pengőben van elő-
irányozva. A rend főnöke megbízta Jambrits 
Lajos polgármestert, hogy a bemutatott tervek 
és költségvetés alapján zártkörű versenytárgya-
lást tartson, melynek eredményét azután meg-
küldi a tartományfőnöknek, aki rövidesen dön-
teni fog az építkezés kudása felett. Itt emiitjük 
meg, hogy a rend a folyó iskolai évben már 
45 i övendéket hoz Kőszegre, akik az itteni reál-
főgimnáziumban fognak tanulni. A növendékek 
a volt Bútorgyárban nyernek internátusszerü 
elhelyezést. 

Divat ferfizokni 1 pengő Filippnél Szombathely. 

Ondolá,lá,s, ha j festés , 

arc- és testápolás 
H o d á s z y n é , Király-ut 29. 

« 
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Emésztési gyengeség, vérszegénység, leső 
ványodás sApadtság, mirigybetegségek, bőrki 
ütések, kelések, furunkulusok eseteinél a termé-
szetes „Ferenc József" keserűvíz szabályozza a 
belek annyira fontos működését. Az orvosi 
tudomány számos vezérférfia meggyőződött arról, 
hogy a valódi Ferenc József viz hatása mindig 
kitűnően beválik. Kapható gyógyszertárakban, 
drogériákban és füszerü/.letekben. 

A Kath Legényegylet sörkerti mulatsága, 
közbejött akadahok miatt elmarad. 

Eljegyzés. Wc-rnitz J j zs? f gyógypedagógiai 
tanár, »»z el. iskolák gyengt'thetségű osztályá 
nak vezetője Szombathelyről eljegyezte B i j i n 
Varga Csrpi bátaszéki áll. polg. isk. tanárnőt. 

Bemberg selyemharisnyak 5 50 Fitipp kötődé. 

U| epiikezesek. A városi tanács Sváb Jó-
zsefnének csatornacsatlakozás építkezésre, Ku 
ridze Györgynek kettő darab egyszobás konyhás 
lakásátaiakitásra, Hufbauer Istvánn'inak egy 
szoba kimyhás lakás átalakításra és N'mezgyár-
nak toldalék építkezésre adott engedélyt. 

Uj kereskedő. A városi tanács Nehammer 
Gyulának női divatáru és butoreladasra adott 
iparengedélyt. 

Sikeres eredmenyt ért el a hóemezővásár 
helyi Országos Vt-ndeglős és Korcsmáros Kon 
grtsszuson megjelent kőszegi vendéglősök cso 
portja Mayer János elnök vezetésével, amennyi 
ben az általa ke?deményezett és érvényre jutta 
tott azon indítványát, hogy a j ö /ő évi országos 
kongresszust Kőszegen tartsák meg, a csütór 
tökön egy begy ült ezer főnyi vetdéglős kongresz 
6ZU8 elfogadta t s határozati ig kimondotta, hogy 
a jövő évi » OÍ gress7us srinhelye Kőszeg lusz. 
Mayer János vendéglős szakosztályi elnök ezen 
indítványát a város is magáévá tette és a hód 
mezővasárhelyi kongresszuson dr. Fuchs É .dre 
aljegyzővel képviseltette magát. Ezen siker óriási 
hordeiejét most csak elképzeljük, de hatását 
majd akkor ér zzük, ha a kongresszusra érkező 
sok száz vendéglős minden tekintetben kellemes 
benyomásokkal ós emlékekkel hagyja el váró 
sunk patinás f.ilait és mesés környékét, mert 
egy hiteles éiőszó több eredményt biztosit váro-
sunknak, mint sok szines plakát. 

— Budapesti hölgyfodrasz végez szakszerű 
ondolálást Seb rmannai a Várkörön. 

Felebüezesek a lakasfelsiabaditast keró va 
rosi hatarozat ellen. Ismeretes, hogy Kőszeg 
város képviselőtestülete legutóbbi közgyűlésén 
a lakásfolszabHditások mellett döntött A varos 
nak ezen határozatát kb. 50 aláírással a lakók 
most megfelebbezték. 

A városi pénztár elkerül régi egészségtelen 
helyiségéből. A város tulajdonát képező u. n. 
tábornoki haz emeletén lesz a városi pénztár. 
Egyelőre a városházáról való bejaraital, mert 
ugy oldódik meg a kérdés, hot/y u városház 
folyosójáról törnek ajtót az uj pénztári helyi 
ségbe. A tábornoki ház többi emeeti szobaja 
pediglen tanitókep vdei internátus lesz. 

Elmentek a budapesti gyermekek, akik közel 

hat hétig nyaraltad Kőszegen. A 18 gyermek 

egészségben és kedves emlékekkel hagyta itt 

Kőszeget, ahol igazán jól érezték magukat és a 

város polgármestere utján mondanak hálás kö-

szönetet a nemesszivu jótevőknek. 

Intézőbizottság! ülést tart a K S E aug. 23 

án, otsütörtökön este fél 9 órakor klubhelyisé-

gében. Ugyanakkor játékosértekezlet. 

Kis hibával selyemreform 2 90, Fil ipp kötődé. 

Mészáros bődet állit fel Halasi Ferenc mé 
száros a Szent János híd melletti Brückler-féle 
kertben. A tanács a fióküzlet ny itására megadta 
az engedélyt. 

Beszüntette női fodraszüzktet Fürst Camilln, 

kinek a Bel/árosban volt üzlete. 

Minden vasárnap és ünnepnap 
e l s ő r e n d ű 

3f£áziasszonyoü / 

Gromftir ! 

^Állandóan emelkedő forgalmunk és a csökkeni rezsi-
költségek tetemes 

ÁRLESZÁLLÍTÁST 
tettek lehetővé. 

J-olyó évi augusztus l$-étSl kezdve az egész ország 
minden szakbavágó üzletéken £UJC és c7?c7cNSO a kővetkező 
árakon áll a fogyasztó közönség rendelkezésére, a régi minő-
ségben és súlyban : 

LUX szappanpehely, dobozonként . . 

R I N S O szemcsés szappan, dobozonként 

. 60 fillér 

. 50 fillér 

cA közönség tájékoztatására minden kereskedőnek ki-
rakatában és ajtaján az uj árakat feltüntető falragaszok lesznek 
kifüggesztve. 

L E V E R É S T Á R S A I 
korlátolt felelősségű társaság 

BUDAPEST, IX., Ráday-u. 30-

Telefon: Aut 861—04, Aut 865-03 

U. i. Tisztelt kereskedők szíves tudomására ! 

Falragaszokat és körleveleket 53 000 kereskedőnek küldtünk köz-
vetlenül postán. Aki legkésőbb f. évi augusztus 21-én kedden az utolsó 
postával roég nem jutott volna ezek birtokába, irjon vagy telefonáljon 
azonnal. 

• r 

cigányzene 

a Mulató kellemes kertjében. 

A főiskolások mulatsagarol helyszűke miatt 

a következő számunkban referálunk. 

A tenniszversenyek tegnap kezdődtek meg 

élénk érdeklődés mellett a KSE sporttelepén. 

Harisnyafejeles es szemfelszedes Nagynenál 
Szombathely, Kőszegi ucca 16 (udvar). 

Postai közlemény. A mai n iptól knzdv* a 
távolsák/i telefonbeszélgetéseket reggel 7—8 ig 
és esie 19—21 óráig feláron lehet lebonyoliiani. 

Kéri a Kath Nőegylet a keriünnepélyi bazár 
tisztelt nyerőit, hotry az üres sörös és boros 
üvegeket síiveskedjeriek a Mulatóban leadni, 
hogy az egyesületnek kára ne származzon. 

Selyemflórzokni 190, Filipp kötődé, Szombathely. 

Az önk. tüzoltoegyletek Nemescsóban, Tö-
mördön és Gyöugyobapátiban a mai bucsu alkal 
mával táncmulatságot rendeznek. Táncmulatsá-
got rendez még István király napján a puszta-
csói leventeegylet is Kinga vendéglőjében. 

A Bozsoki Leventeegylet zászlószenteléssel 

kapcsolatos nagyszabású népünn^p >lye ma zajlik 

le, melyre minden oldalról számod vendégsereg 

rándul ki. 

Terzene. A városi fúvós zeneksr ma va 

sárnap d. e. y 4 l l órakor a Főtéren térzenét tart. 

A KSE elsó őszi bajnoki mérkőzésé aug. 
26 án lesz Kőszegen Sárvár ellen. 

Azsur harisnya 65 fillér Filippnél S/ombathely. 

Dr. Markovits Gyuláné az orsz. 
magy. királyi zeneakadémiát művészi 
oklevéllel végzett zenetanárnő, volt 
porosz operaénekesnő, mérsékelt áron 
ad ének-és zongoraleckéket a lakásán. 
Teljesen kezdőket is elfogad. Rajnis-
ucca 4. sz. emelet. 

Tréning. Szent István napján, hétfőn dél-
után 7,5 órakor a KSE I. a jóképességü szom-
bathelyi Tisztviselők csapatával mérkőzést ját-
szik a helybeli sporttelepen. Belépődíj nincs. 
Mind°n játékos kötelező. 

Nyilttér.* 

Nyilatkozat. 

Kulina József nyug. őrnagy, Szommer Ta-
más nyug. aligazgató vívómester urak és Kirch-
knopf Ernő ur közt felmerült és lezárt lovagias 
ügyben Kirchknopf Ernő ur jegyzőkönyvben a 
következő nyilatkozatot tette: 

„Kulina József őrnagy és Szommer Tamás 
vívómester urak ellen a kőszegi rendőrhatóságnál 
vadászati kihágás miatt tett feljelentésemet vissza-
vontam, mert időközben meggyőződést szerez-
tem, hogy nevezett urak az időben még a va-
dászterületen jogosan vadásztak és a feljelentésre 
okot nem szolgáltattak. 

Szombathely, 1928. aug. 16. 

Jíirchknopf Srnö s. k." 

báró yfimpffen Ován Jhold íDszsö 
nyug. alezredes nyug. alezredes 

Sebhardt Vilmos dr. domonkos $é la 
nyug. őrnagy nyug. dll. szdzados. 

Kapcsolatban fenti nyilatkozattal a jogos-
ság sznbjektiv és ugy értelmezendő, hogy neve-
zett urak valószínű elnézésből nem vették figye-
lembe, hogy a várossal kötött szerződésem és 
az idevonatkozó belügyminiszteri rendelet szerint 
tilos volt a vadászat s az időben elegendőnek 
tartották, hogy a magam részéről külön akadá-
lyokat nem gördítettem. 

Kőszeg, 1928. augusztus 18. 

J<irchknopf 8m5. 

•) Az e rovatban közlöttekért a szerkesztőség fele-
lőséget nem vállal. 
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Árlejtési hirdetmény. M a é s mindennap a hires 

Horváth Rudi 

hárfamüvész 
hangversenyez 

a „Jurisich" vendéglő 
kerthelyiségében 

kőszegi m. kir áll. tanitóképzS-
intézet igazgatósaga az intézet köztartása 
részére az 19i8—tanévben szükseges 
élelmiszerek szállítása coljából f. hó 30-án 
d e 11 órakor tartja versenytárgyalását. 

Szállításra kerülnek következő cikkek : 
1. Mészáros és hentesáruk : 100 kgr. 

levescsont, 2tK) kgr. leveshui, 120 kgr. 
gulyáshus, i50 kgr. sültnek való marha-
hús, 450 kgr sertéshús, 1CX» k^r. kalbász, 
6<» kgr. füstölt szalonna, 50 kgr virsli, 
30 k^r felvágott, 4Ü kgr. vegves máj 75 
kgr. tüdő, 30 kgr borjúhús és (>00 kgr. 
tiszta olvasztott disznózsír. 

2. Liszt és fűszeráruk : 2890 kgr. 00 
liszt, 578J kgr. legjobb minőségű kenyér-
liszt, 200 kgr. hámozott sárgaborsó, 320 
kgr bab, 225 kgr. lencse, 3(30 kgr rizs, 
510 kgr. kristálycukor, 50 kgr. porcukor, 
210 kgr só, 30 kgr. árpagyöngy. 5."> kgr. 
búzadara, 75 I. ecet, 18 kgr. kávé, 26 kgr. 
enriló, 10 kgr tea, 50 kgr. mák, 15 kgr 
cacao, 212 kgr szappan, 280 kgr. faszén, 
12 üveg kékítő, 20 kgr. kemenyitő, 10 kgr. 
lugkó és vegyes fűszeráru (bors, paprika, 
vanília, fahéj, citrom, gyümölcsíz, sajt, 
oetker. liptói, olaj, köménymag stb ) mint-
egy 525 P értékben. 

3 Tejaru : 3000 I. tej és 20 kgr. teavaj. 
Ezen élelmiszerek és háztartási cikkek 

szállítása a hus es tejáruk kivételével 10 
részletben szeptembertől kezdödöleg 
havonkint történik, a szállított aruk min-
den hó végén kerülnek kifizetésre. 

Pályázhatik minden termelő, iparos és 
kereskedő. A pályázat írásban foglalt, 
szabályszerűen felbélyegzett árajánlatok 
benyújtásával történik. Minden árajánlat-
nak tartalmaznia kell : 

«) az ajánlattevő nevét, polgári állását 
és pontos címét, amelyre a letett bánat-
pénzek visszaküldhetők, esetleg annak a 
nevét, aki a bánatpénz atvetelére jogo-
sítva van ; 

b) az ajánlattevő azon nyilatkozatát, 
hogy a pályázati hirdetésben foglalt fel-
tételeket ismeri és magára nézve kötele-
zőknek elfogadja; 

Cl az áru miuőségének pontos meg-
határozását s az ajanlati árt (egységárakat) 
számokban és betűkben kifejezve ; 

d az ajánlati összegnek megfelelő 
bánatpénzt; 

e) kötelező nyilatkozatot arra, hogy az 
előirt biztosítékot leteszi, ha ajánlata el-
fogadtatott. 

Az árajánlatokat a kőszegi m. kir áll. 
tanitóképző-intezet igazgatóságánál leg-
később f. hó 25-ig be kell nyújtani. A 
későbben beérkező pályázatok figyelembe 
nem vétetnek. 

Az arajánlatok benyújtása alkalmával a 
pályázó köteles azon áru értékének a 
melvnek szállítására vállalkozik - &> o-át 
bánátpénzül az intézet igazgatóságánál 
lefizetni Ezt az összeget a pályázó 
visszakapja, amint a minisztérium az ár-
ajánlatokat felülvizsgálta és jóváhagyta. 

Az árajánlatok tárgyalását f. hó 30-án 
délelőtt 11 órai kezdettel tartom meg 

A legkedvező ajánlattevővel írásbeli 
szerződest kötök A megbízott a szer-
ződésben szállításra vállalt anyagok érté-
kének 10° „-át biztosítékul az intézet igaz-
gatóságánál lefizetni tartozik. 

Kőszeg, 1928 augusztus 16-án. 
ZOLTÁN GÉZA, 

m. kir. áll tanitóképzőintézeti 
igazgató. 

Sa já t készitményQ 

vas és rézkorok 
teljes szállodai, penzió, internátus be-
rendezések legjobb kivitelben olcsó 

áron kaphatók a 40 éve fennálló 

Herzka, Halász és Berger 
vas- és rézbutorgyárában 

Budapest , V., LIpót-körut 10. 

Ar|egyi*k, köl«ségv*<*» ingyen ts Mmientve. 

Árverési hirdetmény. 
Köztartozás fejében lefoglalt 

Ingók és pedig különféle fűszerek, 
ládák, villanylámpák, edénytartó 
polcok, konyhaasztal és különfele 
képek f hó 21-én délelőtt 11 órakor 
Kőszegen, Várkör 35. sz. házban a 
legtöbbet ígérőknek elfognak adatni. 
Árverési feltételek a helyszínen meg-
tudhatók. 

SCHEDL adóvégrehajtó. 

Köszönetnyilvánítás. 

Azon számos es jóleső rész-
vétért, melyben szeretett rokonunk 

WENTZL MIHÁLYNÉ 
elhunyta alkalmával részesültünk, 
a koszorú- és viragadományokert, 
nemkülönben azoknak, kik utolsó 
útjára elkísértek, ezúton mondunk 
hálás köszönetet. 

Kőszeg, ltf'8 aug. 17. 
özv. Schermann Alajosné. 

606 v h 1928. 

Árverési hirdetmény. 
Dr. Stür Lajos ügyvéd által képviselt 

Haimann testvérek és több más végre-
hajtató kérelmere és javára 494 P 10 fillér 
követelés és járulékai erejéig a budapesti 
közp. kir. járásbíróság 19/7 evi Pk 161750. 
sz. végzésével elrendelt kielégítési végre-
hajtás folytán végrehajtást szenvedőtől le-
foglalt 259M P 93 f becsértékü ingóságokra 
a kőszegi kir. járásbíróság fenti szamu 
végzésével az árverés elrendeltetvén, 
annak az 1908 évi XLI. t. c 20. §-a alap-
ján fentirt. valamint zálogjogot szerzett 
más foglaltatok javára is a végrehajtást 
szenvedő üzletében Kőszegen, Várkör 
3.Y sz. a. leendő megtartasára határidőül 

1928. évi augusztus hó 21. nap j ának 
délelőtt 9 ó rá j a 

tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bú-
torok, üzleti berendezés s egyéb ingó-
ságokat a legtöbbet Ígérőnek készpénz-
fizetés elleneben, esetleg becsáron alul 
is el fogom adni 

Kőszeg, 1928. juiius 23. 
Tötössy Endre kir. bír. végrehajtó. 

607 v. h. 1928. 

Árverési hirdetmény. 
Dr. Freyberger Jenő ügyvéd altal kép-

viselt Reiszmann uéza és több más végre-
hajtató kérelmére és javára 216 P 94 f 
stb. követelések és jarulékai erejéig a 
váci kir. járásbíróság 1928. évi Pk. 1525 
számú végzésével elrendelt kielégítési 
végrehajtás folytán végrehajtást szenve-
dőtől lefoglalt 2550 P — f becsértékü 
ingósagokra a kőszegi kir járásbíróság 
fenti számú végzésével az árverés el-
rendeltetvén, annak az 1908. eviXLl. t. c. 
20. §-a alapján fentirt, valamint zálogjogot 
szerzett más foglaltatók javára is a végre-
hajtást szenvedő lakasán, üzle'ében Kő-
szegen, Varkör 35. sz. alatt leendő 
megtartására határidőül 

1928- évi augusztus hó 21. nap j ának 
délelőtt i 9 ó r á j a 

tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt 
bútorok, üzleti berendezés s egyeb ingó-
ságokat a legtöbbet Ígérőnek készpénz-
fizetés ellenében, esetleg becsáron alul is 
el fogom adni. 

Kőszeg, 1928 julius 23. 
Tötössy Endre kir bir. végrehajtó. 

EGY TANONC 
felvétetik 

LAURINGER-vaskereskedésben. 

Házárverés. 
A Hegyalja-ucca 33. sz. ház. mely 
gazdálkodásra is alkalmas és áll 2 
szobából, konyha, pince, istálló és 
összes mellékhelyiségből, folyó évi 
augusztus 26 án, vasárnap délután 
4 órakor a helyszínen önkéntes ár-
verés utján a legtöbbet Ígérőnek el 
lesz adva. 
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FONTOSiVÉDlEGÍ: 

Legolcsóbban 

Legszebben 

Legtartósabban 

Villamos 

ondolál 
budapesti hölgyfodrász 

SCHERMANN-
nál a V Á R K Ö R Ö N 

iro> és testápolás 

Hirdetmény. 
A Hunyadi Mátyás m. kir reál-

iskolai nevelőintézet gazdasági hiva-
tala versenytárgyalást hirdet az 
1928—1929. évre szükségelt hus-
nemüek, hentesáruk, fűszer- és főze-
lékfélék, lisztnemüc-k, termények 
(zab, árpa és tengeri) és a tej szállí-
tására, valamint a Ibzt felsütésére 
vonatkozólag. A „HIRDETMÉNY* 
a Városháza hirdetési tábláján kívül 
Róth Jenő könyvkereskedes és az 
Emericanum kirakataiban van köz-
szemlére bocsátva. Érdeklődők az 
intézet étkezési gazdá lkodásának 
irodájában nyerhetnek bővebb fel-
világosítást. 

A HUNYADI MÁTYÁS m. kir. 

reálisk nevelőintézet gazd. hivatala. 

Üzletmegnyitás. 
Értesítem a n. é. közönséget, 

hogy Deák Ferenc ucca 13 sz. a. 

TBgyoskersskodást 
nyitottam, ahol mindennemű ház-
tartási cikkek valamint konyhaedé-
nyek jótállás mellett jutányos áron 
kaphatók. Szives pártfogást kér 

GICZI LAJOS. 

A Király-ut 2G. sz. modern 

földszintes ház 
k e r t t e l nálam eladó. 
Dr. KOPFSTEIN ügyvéd. 

S r E L E K T R O Í l O M 
' KŐSZEGEN á „MUHT0B*N J 

Műsor: Vasá rnap , aug. 19-én : 

€ A I C f l K \ 
Ha én szeretlek, jól vigyázz! 

Pro°pv?r Merimée világhírű novellája 
12 felvonásban. 

Főszerepben DOLORES DEL RIO. 
És a k iséröműsor . 

M ű s o r : Hétfőn, aug . 20-án : 

Cirkuszbotrány 
Kalandordráma 6 felvonásban. 

A főszerepben TOM MIX 

É s a k l s ó r ö m ü s o r . 

HIRDETMÉNY. A kőszegi bútor és fa-
ipar r t. 192*. évi julius hó 30-án meg-
tartott közgyűlésén a társaság feloszlását 
mondván ki, az igazgatóság a társaság 
hitelezőit követeléseiknek Kőszeg, Ro-
honci-ucca 2 sz. a. ügyvédi irodában 
leendő bejelentésére felhívja. 

A kőszegi bútor és faipar r. t 
felszámolás alatt igazgatósága 

JVtakulatura kapható a kiadóhivatalban 

ZERTHOFER REZSŐ 

R U h f l f l R U h f l Z f l 
KOSSUTH LAJOS-UCCA 7. 

Férfiöltönyök Télikabátok 
Gyermokruhák Felöltők 
Fiaöltönyök Tronoh ooat 
Munkásruliák Férfi es nöi esoköpenyek 

nagy választékban. 

— Nyomatott Róoai Frigyes köoyvayoadAjtbao Kft '.' — 
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