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liá mitutnak. 

A selyemzsinór. 
Régente a török világban nagy szerepet 

játszott a selyemzsinór. Ha a dicső szultán nem 
volt megelégedve valamelyik pasájával, vagy pe-
dig az udvari intrika sikeresen működött, akkor 
a kiszemelt áldozatnál ünnepélyesen megjelent 
egy csausz, átnyújtotta a fermánt, amelyet a pasa 
hódolattal csókolt meg, bár tudta, hogy a halálos 
Ítéletét tartalmazza. Az a bizonyos selyemzsinór 
egy kis ládikában a csausznál volt, akinek egy-
ben kötelességévé tétetett, hogy a fenséges uron 
végrehajtsa az Ítéletet. A történelem nem igen 
jegyez fel esetet, mikor a nagyhatalmú helytartók 
fellázadtak volna a végtelen dicsőségű szultán 
akarata ellen. 

Az ébredők miskolczi gyűlését Lendvai 
István, aki nemzeti ügy felszentelt apostolának 
hiszi magát, a nemzet selyemzsinórját ajánlotta 
fel Bethlen Istvánnak. Szerencse, hogy Lendvai 
nem szultán s igy nem kiildheite el a csauszt, 
aki átadja a végzetes selyemzsinórt az ország 
miniszterelnökének. Ez mindenesetre nem Lendvai 
jóakaratán múlott, hiszen ő vak elfogultságában 
a miniszterelnököt holmi szörnyetegnek nézi s 
makacsul bezárja szemeit azok a hatalmas ered-
mények előtt, amelyek miatt Bethlen István a 
nemzet józan nagyobb többségének a bizalmát 
megnyerte. Lendvai szemében Bethlen a nemzeti 
ügy árulója, a zsidóság cinkosa s még a jó Isten 
tudja miféle csodaszörny. Szükségtelen vitázni a 
vádak igazságáról, hiszen csak az olyan felhevült 
agy rémlátásai hitethetik el valakivel azokat a 
képtelen vádakat, amelyekkel Lendvai oly maka-
csul halmozza el a miniszterelnököt. 

Ezen a nevezetes ébredő gyűlésen részt-
vettek a többi fajvédő-vezérek is s többek között 
Zsilinszky Endre és Gömbös Gyula, ők a fajvé-
dők kisded csoportjában a mérséklet híveiként 
játszották ki magukat s mikor Lendvai egynéhány-
szor a képviselőházban annyira elragadtatta ma-
gát, hogy szinte közmegbotránkozást okozott, 
akkor ők maguk kijelentették, hogy nem azono-

sítják magukat Lendvai támadásaival. Most Lendvai 
nemkevésbé élesen támadta a miniszterelnököt s 
a fentnevezett uraknak mégsem jutott eszükbe, 
hogy kifejezést adjanak rosszalásuknak. mert 
semmi olyan kijelentést nem tettek, amely Lendvai 
elhamarkodott támadásának élet elvehette volna. 
Bölcsen hallgattak s ezzel juttatták kifejezésre, 
hogy a selyemzsinór küldésének ötletét ők maguk 
is helyeslik. 

Az elfogultsággal vitázni lehetetlen, mert a 
józan ész érveinek csak arra lehet hatása, aki 
hajlandó gondolkozni az elébe terjesztett bizo-
nyítékokon. Aki makacsul és a valóságot semmibe 
sem véve üldözi képzelődésének lehetetlen álmait, 
arra semmi hatással nincs nemcsak a szó. de 
maguk a való tények sem, mert mindent azon a 
szemüvegen lát, amelyet levetni semmiképen sem 
akar Lehet, hogy Lendvai a maga fajvédelmét 
egyedül üdvözítőnek, az országot egyedül meg-
mentőnek véli, de annyi bizonyos, hogy mások, 
akik talán kevesebb szenvedéllyel, de annál na-
gyobb józansággal gondolkoznak, azon a meg-
győződésen vannak, hogy az ilyen fajvédelemtől 
mentse meg az országot a felettünk őrködő 
Úristen. 

Ifjúsági egyesületeink világnézeti problémájához. 
Irta: OLÓZEK LÁSZLÓ. (I.) 

Jöttünk, — jöttünk a nagy magyar mocsár-
ból, ahogy az evolúció kívánta, a végzetes ma-
gyar korrupció következményekép: uj honfogla-
lásra, uj magyarrá levésre. Jöttünk mint feltámadt 
lelkiismerete a magyar sorsnak végigsöpörni a 
magyar ugaron : uj barázdát húzni. Jöttünk a har-
sogó kacagás elnémitására, ami kirúgott azok 
ajkain, kik megrendezték a magyar tragédia finá-
léját. Jöttünk, mert láttunk egy fajt tépni, szag-
gatni, hogy elvérezzen minden magávalhozott és 
megőrzött ősi ideológiájával. Láttuk az álliberá-
lizmust, az áldemokráciát, mely apáink használa-
tában ugy csengett, mint a hamispénz. Ez aránk-

eresztett demokrácia, ahogy Szabó Dezső, a faj-
táját minden bűnével imádó magyar mondta, 
mindennapi vereség és folytonos megraboltatás 
a szerencsétlen magyarnak Jöttünk uj irányt 
szabni a rohanás utjának, hogy kiküzdői legyünk 
az igazi magyar öncélúság diadalának. 

Ha ifjúsági egyesületeink alapszabályait ol-
vassuk, az egyesület célját kivétel nélkül es^yfor-
mán jelölik meg: „a hazafias, nemze.i eszme 
ápolása". A cél egy, de hozzávezető ut mind-
egyiknál más. Nagyon helyesen. Minden ut elfo-
gadható, ha a megjelölt nemes cé'hoz vezet. De 
mit láttunk, hol találunk valami eredményt, mi-
ben korporálódott a kitűzött gondolat? 

Ott volt az Egyetemi Kör, a Szent Imre Kör, 
Bethlen Gábor Kör stb., melyeknek munkája 
abban állott, hogy rendeztek évenkint néhány 
ünnepélyt, hol pompás retorikával elszaval ák az 
„Isten—Király—Haza" jelszavait. A bill;árd-ver-
senyek, kártyacsaták, sakktornák folyik továob 
— de hogy a magyar ideológiát ki menti «*t hol-
napra, arra nem is gondoltak. (Kivétel az egy 
Széchenyi Szövetség, hol komolyan dolgoztak a 
nemzeti világnézeti ideál erősbitésén — de ez 

1 kissé exkluzív egyesület volt.) 

Csak egyetlen egyesület igyekezett tagjainak 
i világnézeti bázist nyújtani, de épen a nemzetivel 
ellentétes alapon: a Galilei Kör. Vi^ac'éluiánok, 
tudományos előadások közvetítésével csepegtette 
tagjaiba a célelérés akarását, amit zászlajára i i t : 
a modern kultura és műveltség terjesztését. Si-
kerrel végezte munkáját, mert épen a le^tanultabb 
ifjakat — kik belekábultak a rájuk^uduló modern-
ségbe — szállította a szabadkőmivesség molo'ch-
jának. Igy a mi kuglizó, tarakkozó papáink ön-
tudatlanul bár. de mégis gyönyörüszépen előké-
szítették a forradalom talaját. A forradalom níe^-

1 lett, mert hiányzott a magyarságból a kellő er-
kölcsi és szellemi felkészültség. De a forradalom 
nem sikerült, mert szellemi alapja helytelei, er-
kölcsi alátámasztása pedig kétségkívül immorális 
volt. — 

n^l illetve vizsgálóbírónál v.illomástMelre, mert 
irtózott előre RZ alvástól, midőn álmában végig 
kellett szenvednie az is^onvu leiki gyötrelmeket. 

De ettől eltekintve, huny áluioskönyvcsi-
náló, hány cigányasszony, kártya^ető és jöven-
dőmondó zsákmányolj i ki az ál iraban hivő 
balga népet. 

A babonás napok közül első helyen áll a 
péntek. Ez ép olv fatális jelentőségű, mint a 
vénasszonnyal való találkozás. Ellenláb isa a 
Szent-György napja. Ennek hajnalán szedik a 
javasasszonyok azt a temérdek kuruzslószert, 
miből olyan gyógyszereket kotyvasztanak, hogy 
a betegnek, ha mástól nem — ettől az orvos-
ságtól kell elvesznie. 

A legveszedelmesebb kétségtelenül gyü-
mölcsoltó Boldogasszony napja. Ennek előesté-
jén ugyanis a románok tüzet raknak kertjük-
ben, mert attól bő gyümölcstermést várnak. 

Kritikus azonban szent Iván napja is, mert 
némely helyen szokásban van az úgynevezett 
„jánosfa" meggyújtása. 

Kővár vidékén nagycsütörtökön megdo-
bálják a zsidók házait, hogy „dus* termés le-
gyen. 1894 ben Kápolnok-Monostoron 10 román 
legény, részben a balhiedelen, részben pedig a 
Krisztus kinszenvedésMŐl meghallgatott pródi 
káció folytán, majdnem agyon kövezte u ház 
tulajdonosát is. 

A babonás napokkal majdnem egyenlő 
jelpntőségüek a babonás számok. 

Rendszerint a pántlanok szerencsésekbe 
uevf»zetesen a 3, 7 és 9 es szám, mig a 13 as 

'szám maga a kész veszedelem: a hilál. 
A 7-es zsidó szám. A 9-es szára leginkább 

a kuruzslásnál játszik kiváló szerepet. A 3-as 
azám & mesék országában jut érvényre. A ba-
bonák világában bőven tenyésznek állatok is. 

Hogy a szörnyetegekről elhíresztelt me-
sék mily végzetes hatással lehetnek a legbát-
rabb emberre is, azt a többek között Kerne-
chey Jenő irónak irodalmilag nevezetes „ITagye 

1 Juon" -ja bizonyítja. A vörös-barna medvévj 
testesült ördög, mely az első halálos lövés után 
még egy ugrást tesz, hogy azután összeessen 
Schwarzenberg előtt, kit e pillanat alatt 
kiáliott félelem miatt a fekete sárgaság ellep9tt 
s reá néhány nap múlva meg is balt 

A rovarok közül a kőrisbjgir érdemel em-
lítést. 

A növények ezrei közül első helyen áll a 
csodafű, (Ditura stamonium.) Utána következik 
a nadragulya. (Atropa belladonna.) Firkascse-
resznye, bolondfű, álomhozófű, bolonditá csal • 
matag stb. A javasok ős kuruzslók, továboá a 
cigányok még ma is százféle baj ellen h ^zaal-
ják. Előbbiből készítik azt a varázskcnőcsöt, 
mellyel ha bekenik a hónaalját annik, aki re-
pülni akar, — el is repül a másvilágra, hova 
táncolv-i duhaj jókedv közt követheti igen köny-
nyen az, aki meg a másik parajból kotyvw.-
tott csőd s/.ort veszi be. 

Ma délután 4 órától cigányzene a „Mu la tó " kertjében. 

í" Vt« 

Babona és bűntény. 
Megdöbbentően a/omom je'ei'ség, hogy a 

babona, a tudomány és művelődésnek a h-g 
megátulkodottabb ellensége, még mo-t is rea 
lisztikus napjainkban, nyomaszto lidércként ne-
hezedik az emberisig nagyobb részének az Í 
agyára. 

De nem is csoda, mert a tudatlanság és 
hiszékenység e vén fájának ezer évvel vissza i 
nyúló gyökereit milliók és millió* gondozták. 
és öntözték, hogy a korhadásnak indult törzse 
az elszáradt és lehullott ágak helyett az illető 
kor szelleme és a népek természetéhez képest 
ujakat hajtson ki. — A legveszedelmesebbek és 
legborzasztóbbak a vallás babonaságai, inert ez 
a túlzott vallási rajongás fanatikus követőit vagy 
őrültekké, vagy hiénákká változtatja. 

E cikk kerete nem engedi meg, hogy rész-
letesen kiterjeszkedjünk azon idegrázó bűncse-
lekményekre, melyek baromi butaságból, de 
kiváltképpen vallásiőrjöngésből lettek elkövetve, 
a nálunknál műveltebb szomszédállamokban. 

Gyujtsuk meg ezek után a fáklyát és vi-
lágítsunk be azzal a babonák sötét birodal-
mába. 

A legártatlauabb jelenség az álom. 
Sok megátalkodottan tagadó gonosztevő, 

különösen kinek lelkét gyilkosság terhelte, egy 
rémes álom után meglorve jelentkezett az Öt 
elfogva vagy vizsgálati foasígba tartó csnndfír-
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HIRDETMÉNYEK. 
4991/1924. szám. Közhírré teszem, hogy 

az osztrák kofponti metereológiai és geodyua 
mikni intézet hasonlatosan a háború előtti ki-
nél ietezeseihez ludományos célból bizonyos meg 
batáro-oit napokon léggömbökhöz eröbitett alu 
luiniumból készült egy kilogrammnál valamivel 
nehezebb feljegy zőgépet fog fel bt caátani. A lég 
gömbök a szél által hajtva nagy magasságot j 
érnek el, mikor is a gömbök e g y i k e szétpukkad 
és a szerkezet ismét lebocsáikuzik a földre. — 
Megtörténhetik, hogy a léggömbhöz erősített 
szerkezet az erős nyugati szelek következtében 
az osztrék batáron átszállva Magyarország te-
rületén bocsátkozik földre. Mivel ezen nagyon 
költséges kísérletezés csak ugy vezet eredményre, 
ha a leltnlalo lé^gcnib és a hozzávaló n űsze-
rek sértetlen állapotban az emiitett intézetbe 
visszakerülnek, felhívom fl közönséget, hogy 
egy ilyen léggömb vagy műszer megtalálását 
azonnal jelentsék a városházán. 

1E 1 I t E K . 

1914, Irta Veterán . 

5124/1924. szám. közhírré teszem, hogy 
Vasvarmegye alispanja 12,4^6—1924. sz. ren 
deletevel a'sóárakat a következőképpen állapí-
totta meg: nagykereskedői ar k^r.-ként 5050 
K, k)*keuskedti (fogyasztóit ar kgr.-ként óbOO 
K. — A fogyasztási árhoz a vevő kivanságara 
szolga.tátott pap'rzacskó ara fejében minden 
megkezded kilogrtmm uián 150 kor. számí-
tandó fel. 

5198/1924. szrim. Közhírré teszem, hogy a 
véros saját kezeiéhében levő szántóföldek zab-
ttrmutnek rtszbtn történő aratása f. évi julius 
hó 20 ín d. e. 10 orakor fog a Városház ta-
nöOMeimtbeu nyiivílnos árverésen kiadatni, er-
dtkltd(k ielv iiagositást a varosgazdánái nyer-
hetnek. — — 

5199 1924- szám. — Ismételten előfordult, 
hogy tgyts luvuctok vagy egyáltalaban nem, 
vagy csak vonakodva tesznek eleget a szolga-
latban levő eidőőrok vagy erdólegenyek .utasí-
tásainak ; ligyelmezteteiii az eidekeiteket arra, 
ho^y az e'dúszemeiyzel ulasitasait feltétlenül 
tallóznak Uljtsileni, mert ellenktzó esetben 
kénytelen volnék eg)eseket hosszabb-rovidebb 
idoie vagy esetleg egészen kitiltani uz erdőből. 

273a 1924. szám. — A testnevelésről szóló 
1921. evi L M . t. c. végrehajtása tárgyában 
9C00—í'jl4 sí. alatt kiadott vallás- es kozuk-
tatusu^yi miniszteri rendelet érteimében telbi 
vem a testgyakorlásra kotelis itjakat, leventé-
ket, hogy ossztirusuk végeit i. hó 20— ol-ig 
bezaitlag \atcthaza 10 sz. szobájálan jelent 
kezzenik. Aki e felhivasuck nem ttsz eleget, 
a ttnnailo törvény elteimében megbüntettetik. 

Ad. 4970/1924. sz. Közhírre teszt m, hogy 
az 1924. evi tuzitakiadus határideje mtghosz-
bzaltnaloit f. hó 20-ig. Ezen Lutai.dfig kivál-
tandek ugy u számvevőségnél kiadott kis utal 
vanyek, mim a ptr.ztarcan kiadott iuutulvanyok 
Aki LÁtn Lhianutig luutaivary ui ki nem valtja, 
u^y itkiLuk,m>niha laigtiyeroi ítn or.doitvoina, 
vtgül tiihivtm u közönség ligy eiinei arra, hogy 
a \aiusnal tölb altalanos lauszias ez évben nem 
lesz, igytktzzék tihát mindenki faszukséglelét 
madonnán is beszerezni. 

j a i uor l t s LMius poigariuc^Ai. 

E reg mult év köűnk felenk oly fájón ! 
Ki gondol rá, ki gondol ra tiz év multán, 
Hogy egykor itt szittya vérrel, á lmodón, 
Harci dallal indultunk el hadak utján 

Ez év a magyar vernek himnusza volt, 
Himnuszát enckeltük a győzelemnek. 
Ez ev a magyar himnuszból kilángolt 
S tűzet hozta barlanglakó őseinknek. 

Felharsantak az ősi, buszke hajrák. 
Legi heroldok hirdettek a tereknek, 
Hogy Európa süket fülei hallják 
— Legyen egyszer súlya a magyar igeknek. 

Másutt is meglódultak a pörölyök 
És a népek villámokat kovácsoltak, 
Képzelven, hogy Zeusok . . De ördögöt 
S poklot tudtak küldeni egvmasnak. 

Es az ördög csak kacagott mindenütt 
Az európai vadon romantikajan, 
Mely hazug szó, — gyilok s átoktól pezsdült; 
Hejh, mi pedig, mi sírtunk a magunk táncán! 

Kik uj igekkel indultunk, feledtűk 
A régi nótát, kik akartunk epitni 
A izaltadöléstól megsiketullunk, 
Szemünk sötét, megszűnt már reg tényben égni. 

Te Ezerkilencszázhuszonnégy éves 
Üreg kontinensünk! Eicgiát nem kell 
i>orsodrol írni. — Csak — hogy rajtad nézhess 
Végig, a regi tükrödet keresseu fel 

Tíz év ! s hogy megvénültél! ősz a hajad, 
Arcod \agOalt, csut vagy, orvtamadások 
Szántottak rajtad. Keresed regi magad V 
L'gy-e, hogy nem találod, nem találod 

Szeretni d csszetorm a tükrödet, 
Hogy ne lass magadból semmit, de semmit $em? 
Vafc) szcp akatsz lenni s multad »• eresed, 
Hog) t á t o g j , mint hajdan dúsan, tenjesen? 

Lelkiismereted villog e t ük rön ! ! ! 
bekulj vele s legy igaz vadlod es birad, 
Vedd a tbkiod, nézz ra, hosszan, merőn, 
S tisztuljál meg te nag> világ, te bus világ! 

biüLbübolcn. Ih . lii.,ma> Gusztáv aiiam 
icndíitanácsos 10 napi uduiisie elhagyta híva 
laiai. 1 etuui.it ezui idü alalt 1- arkas l'ai rendőr 
logaiu.a/o vigzi. — Ugyancsak szabadságon 
vau fcomogyi lstvau a.lumrendörstgi irodalo-
tiszt is haioui ütítre. 

Kirtrdeits. A kőszeg szombathelyi h. é. 
vasút r -i. e ho 21-tn u i ^ n d o közgyűlésére 
Kőszeg varos hípviselettro úr. Siúr Lajos ugy-
vtd, \aiosi bizoustgr la^ot rei.deiie ki a városi 
tanács. 

Uj aliamrerdt rsegi detektív került Szorn-
lalbuyrel Kt-sztgre il» usinger Mihály szeme 
lyében. 

G>asiLir. li^u Keiler Kalman somogyjudi 
adóügyi j e g y z ő , v a r o s u n k szUiOUje , hosszú es 
hUi}os beu^Mg után 30 evts koratau íoiyo ho 
l.Ven e hunyt. Temetése 1. ho 17 én volt bo-
mogyjaduii nagy részvét mellett. Az elüunyt 
ban Ktiiti Ka.man dr. btur ugyved irodaveze 
tője hal gyaszoija. 

A kerrnendi iparos daiarda vasárnap reggel 
megerktztii varoeui.Küa Az uiiomason a ton-
corc'ia j> ligevei KgaUta, azuiuii lel\oliUliak a va 
rosta, üul ennek megtekmiesere egy kis köru-
tat jártuk meg. 10 órakor a Uencesiempiombdu 
enekeitek negy templomi enokei a mise lelő 
lyasa alatt meglepő érzékenységgel, szakludas 
hal es ahitatul. Lzuian kiianduiiuk a hegy ekbe 
a lletforrasnuz, onnan visszajövet a kain. nő-
egyltl meghivasara reszt vetlek ts kozremü-
kOdlek a ker.i mulalságon ts a Concordiaval fel 
vallva enekeitek s/eobuel szeüü dalokai, melyek-
nek pieciz es jul ib&oiazoll előadásul u kozon 
seg Uiindannyiszol nagy tapsvihariui bonorait. 
Amidőn * legjobban ereztek voinu magukat az 
árnyékos lak aiati, eljoll uz ido az íuauiasru, 
mert hul a voiiu. meg mindig & oia -0-koriu-
dul — lalan Mindenszentekre megjuu u vissza-
vullozlaias üarumuegyed 10 órai inuulasra —. A 
Concoidia vendegeit tekit>eile az aiiomasra, hol 
meg nehuny buesuének vallású ulun a vidéki 
Kiranuultkkul zsuluiatig megleli vonatba szul-
lak éa elhagylak városunkul. 

A kath Noeyylat mult vasarnapi nyári mu 
ialsága u l'erkoviis féle Mulató kerijeüen, mini 
minden évben, az iden is nagyszerűen sÍKerult, 
meiy siker első»orlau is a pompás :dőjarasnak 
koszonbeto s cs»K azután a gondos es körül-
tekintő reedezésnek es a jótékony hölgyek al-

dozatkószs^gének. A délutáni közönségnek bft 
szórakozást nyuitott a városi vonós zenekar 
precízen előadott zeneszámai Kováis Ferenc 
karmester vezi'tésp mellett, továbbá Beiczy ÍJá-
bor ipurisk. ÍKazgntó karnagy és a Concordia 
dalárda dr. Hegedűs János karnagy vezetésével 
előadott dalsorozata. Az esti publikum pedig a 
vászonra vetített szép filmben, utána pedig a 
záróráig tartó láncban lelt szórakozást. A butfet-
ben olcsó pénzért a legfinomabb toriák, süte-
mények, fagylalt s egyéb minden volt kapható 
s dacára a nagy mennyiségnek, igen gyorsan 
elkelt minden. A mulatság anyagi eredményé-
ről még nem kaptunk kellő információt. Mind-
azoknak a/, adakozóknak, felülfizetőknek és köz-
reműködőknek, kik ezáltal a mulatság sikerét 
e'ősegiiették, ezúton mond hálus köszönetet a 
Kath. Nőegylet vezetősége. 

Kik nyaralnak Konegun? Tény az, hogy 
tavaly ilyenkor hangosabü. vígabb vult a város 
a nyaralósereg tői, mert hat tavaly tényleg töb-
ben voltak varosunkban, na meg aztán jobban 
is ment a böize és igy volt pénz is bőven. Te-
hát az idén csendesebbek a nyaralók, de öröm-
mel kell megállapítanunk, hogy majd minden 
kiadandó helyiség nyaralóra taiált és mégis szép 
számmal verődtek össze üdülést és pihenést ke-
resni szép városunkba. Érdekes, hogy a nyara-
lok zömét liudapest adja, de elég tekintélyesen 
Viinr."jk Becsből is. Mai számunkban megkezd-
jük a nyaralok névjegyzekének közlését. Bécs-
ből itt nyaralnak Sztdiauer Hudolf állami tiszt-
viselő családjával, Wolf Kichardné magánzónő 
csaladjaval, Tomka Jozefina banktisztviselő neje 
es gytrmekei, Köt Margit banktisztviselő neje 
és csaladja, Koch Antal magánzó. Budapesiről 
dr. ileitier llugóné ügyvéd neje es családja, 
üzemeie Mor vegyészmérnök és gy ermekei, Incze 
István alezredes, Kemény Vikior hivatalnok és 
gyermekei, Trauu Viktor ezredes ÜS családja, 
ozv. Wimmer Karoly ne gyógyszerészné, Luhr 
Antaiué máv. hivatalnok és neje, dr. Lóránt 
Lajos tanar es csaladja, Szenes Kálmán tanító 
es csaladjj, Kelemen Sándor hivatalnok és neje, 
Túrok Sandur kereskedő és családja, Ilercsi 
Maria és gyermekii, Lovinger Sarolta tanítónő, 
Szauer Gyulu mav. felügyelő, dr. Orbán József 
törvényszéki biro es csuladja, Tichi Gyula ez-
redes es neje, Halmos Gizella és Ilonka ma-
gánzOnő, Honneri Ferencnó es Dózsa Sándorné 
bzincszuők, Mészáros Júlia hivatalnoknő, Iszák 
János hivalulnoK, Adumecz Heinrik ezredes, 
Korabezky Gergely iisziviselő Miskolc, Lean 
Frigyes tanar es neje Győr, Deutsch Bálánó 
oaukigazgaló neje és csaladja és Gloibdr Jó-
üsel uiagáuzó és neji Győr. — Legközelebbi 
szamunkban folytatjuk. 

A Polyari Kasiinu uj hely iségének kérdése 
egyre közeledik a megvalósulás felé. Mint meg-
írtuk, arról van szó, iiogy u kaszinó a Kőszegi 
Takarékpénztar pompás iielyisegeibeu óhajt el-
helyezkedni. A helyiseg all két kisebb szobából, 
egy kislerembői és a nagyteremből, mely helyi 
segt-aben igazan megfelelő és kellemes elhelye-
zést lalal a kaszinó. A takarékpénztar részéről 
megvan uz áldozatkészség arra, tiogy helyiségeit 
odaadja a kaszinónak. Jambrits Lajos polgár-
mester, a kaszinó elnöke rnosl felhívást köröz-
tet, illetve tkokat loboroz. Ha 150—200 tagja 
lesz a kaszinónak ugy havi 12 ezer korona tag-
sagi díj melleli nyeibeuiődik a kaszinó ügy és 
az ősz elejcu már meg is nyílnak helyisegei, 
hol Kőszeg varos társadalmu hellemes otthonra 
talál. — 

A foiskolas mulatság jovö szombaton, jul. 
20-án lesz megtartva. A táncot rövid kis elit-
müsor vezeti be, melyen Csiszár I'irike zongo-
rázik, Gratzl Gyula hegedül Kramer Olgi zon-
korakiserete mellett, Weruiiz István szaval, Gló-
zer László pedig felolvas. Az egyes szamokat 
Pallos László konleralja be. A tánoestély kez-
dete pontosan fel kilenc órakor. 

Uj rovatot nyitunk lapunkban: Főiskola 
címmel. A rovatot egyetemi es főiskolai hallga-
tózik fogják írni. Szolgalatot óhajtunk ezzel 
teuui a tialal tehetségeknek, mert igy nemcsak 
a betiniik szunnyadozó póétii vénáknak nyi-
tunk utal, de beszámolót kapunk egyúttal arról 
is, mennyi mas komoly ludast szívtak maguk-
ba fiaink az egyetemeken. Azt hisszük, olva-
sóink olyan megértéssel fogadják e hírünket, 
amily éri szivesm mi főiskolásaink rendelkezé-
sére bocsátottuk e rovatot. 

o 

Nem kisebb népszerusegnek örvendett a 
tolvaj es rabioviiag koreben a vasfű. (Yerbena 
oűieiuaiis.) 

A rabaköziek azonban csak annak u vas-
lunkk lulajdonilanhk c sudus erőt, melyei a bar 
kaiy k e r t s mtg ubboi a télbil, hogy a ieszke 

nyilasába vert dugul eiiavolusa. 
Szerencsét tiozO lü a ntgylevelű lóhere is. 
bzen aila anos baibiedeimek uian telsoro 

lünk a „kiuvtnc babonak" kozul nehany oly 
szokást, meiy ha esetleg nem is bunielendö, 
de azen ítmtiele ertekkel bír a nyomozo kö-
zegekre nézve. 

Az Aiioldön egy korcsmáros a kollegájá-
nak ujiofeilajabol azért vágott ki egy jó nagy 
darabol es aslu el sajai haza ajlajanak kuszö 
be aia, hogy a vmuegtk mind iio/.zaja járjanak 

Maramarosban ellopta* a imieloból egy 
keresztel es a patakba sulyeszletiék, hogy a 
szárazságot 0 napi eső vá>isa fel. 

A kalotaszegi leányok ujholdkor mézet 
lopnak, abból belekevernek a szerelelt legény 
fcteieue, hegy lelébresszék szerelmét. (Folytatjuk.; 
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A caki harmasgyilkosság megtörténto óta 
immár három hét telt el és még mindig nem 
jutottak a nyomozás során arra az eredményre, 
mely a valóság nyomára vezetne. A legraíinál-
tabb fővárosi rablógyilkos körmönfont munkája 
kismiska ebez a galádul kieszelt kis falusi hár-
mas testvérgyilkossághoz. Amit Strokai Géza 
bevall, azt társa Torda Gyula eltagadja. A szom-
bathelyi kir. ügyészség e héten szerdán hely-
színi szemlét tartott, minek eredményeként el-
rendelte a három hulla exhumálását, mert erős 
gyanú merült fel, hogy a testvérek egy izben 
mérgezési kísérleten estek át. Kihallgatta a vizs-
gálóbíró a meggyilkolt Strokai-gyerekek szüleit, 
azután Haramia Mariskát, továbbá mindazokat, 
akik ismerik a gyilkosságot megelőző körülmé-
nyeket. Mielőtt azonban a vizsgálóbíró a kihall-
gatásokat megkezdte, egy szombathelyi detektív 
a hét elején Cákon nyomozni kezdett. Amikorra 
a vizsgálóbíró szerdán kiszállott, a detektív 
Strokaiéknál már házkutatást tartott, aminek 
az lett az éredménye, hogy Strokaiéknál Strokai 
Géza kabátzsebében két papírcsomagot talált. 
Ennek a csomagnak tartalma valószínűleg mé-
reg. Ezért a vizsgálóbíró lefoglalta és vegyileg 
megvizsgálják a két bűnjelet. A kihallgatás so 
rán kitűnt az, hogy a meggyilkolt Strokai Ist-
vánt már pünkösd után meg akarták mérgezni. 
Punkösd után ugyanis egy napon gombaleves 
volt Strokaiéknál. Ebéd után Strokai István az 
utcán összeesett, amikor a segítségére siető 
szomszédok Strokai Istvánt a lakásba vezették, 
a szerencsétlenül járt fiu elmondotta a szomszé-
doknak, hogy az Ö levese nagyon keserű volt. A 
nagyanyjának is szólt, aki megjegyezte, hogy 
egyedül a Pista levese volt keserű és csak az 
lett beteg tőle. A kihallgatás alkalmával az öreg 
Strokai fia rosszullétére csak annyit mondott, 
hogy nem tudja, mitől betegedett meg. Nincs 
kizárva, hogy a három Strokai-fiút még a gyil-
kosság előtt megmérgezték és elaltatták. Csak 
i«y képzelhető el, hogy a gyilkos az egymás 
mellett fekvő három fiút pontosan halántékon 
találta. A három holttest belsőrészeit fel küldik 
Budapestre, ahol ujabb vizsgálat alá veszik. Az 
illetékesek szerint, ha a mérgezés gyanúja a 
valóságnak megfelel és a három testvért u gyil-
kosság előtt megmérgezték és elaltatták, akkor 
a gyilkost rövidesen felfedezik. Egyébként a 
legutolsó vizsgálat során gyanú merült fel az 
orrg Strokay ellen is, de ellene eddig semmi 
bizonyítékot nem lehetett beszerezni. A exhu-
málás tegnap délelőtt végezték dr. Alexy Emil 
törvényszéki orvos, dr. Matics Jenő járásorvos 
és dr. Frommer Géza torvénvszéki biró jelen-
létében. 

Tala l ta tot t 3 drb. kulcs papírba csomagolva 
és egy csont gyermek karkötő. A tulajdonos.i át-
veheti e lap kiadónivat.ilában. 

Ékte len l a rmára riadt fel álmából a mult 
vasárnap hajnali fél 4 órakor Trattner Sándor 
sorkerti vendeglŐs s amint kiment a verandába, 
meglepetve veszi észre, hogy két egyenruhát 
viselő egyén óriási lármával, ajtót, ablakot dön-
getve be akarnak hatolni a vendéglőbe. Tratt-
ner felszólította őket a távozásra, de miután 
kívülről a legdurvább szidalmakkal illették, 
visszament lakásába és ablakán át rendőrt hí-
vott. Egy éppen arra haladó kocsis a Sziget-
utcában posztoló rendőrt az esetről értesítette, 
ki azonnal odasietett és Trattnerrel együtt ki-
mentek a kerthelyiségbe. A rendőr először szép-
szóval s ezek eredménytelensége után a torvény 
nevében felszólította őket a távozásra. A két 
egyén, látva azt, hogy céljukat elérni nem tud-
ják, ugy a rendőrt mint a tulajdonost újból 
szidalmazni kezdték és sompolyogva eltávoztak 
aSörkertből azon az uton, ahol bejöttek. A tu-
lajdonos egy részletes jegyzőkönyvben feljelen-
tette őket az illetékes hatóságnál. 

Föltámadt az Osztrigás Mici. Fedák Sari 
a gazdaságban. Szenzációs riport számol be a 
Színházi Elet e heti számában arról, hogy gaz-
dálkodik a birtokán Fedák Sári, az Antónia 
Toni nénije. Csupa nagyszerű kép és érdekes-
ség e héten a Színházi Élet. Gazd.g mozi, sport, 
nyaralas éa divat melléklettel együtt az uj szám 
csak 80<K) korona, negyedévi előfizetés 80.000 
korona. Kiadóhivatal Budapest, Er/.sébet körút 
29. szám. 

Az Amer ikaba való bevándorlási kvóta be-
telt s az idén már senki sem kaphat bevándor-
lási engedélyt illetve útlevelet. 
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Ak ik a főiskolai táncestelyre tévedésből vagy 
más ok mi*tt (nyaralók) nem kaptak meghívót 
és arra igényt tartanuk, bármelyik főiskolásnál, 
Kóthnál és az Emerikanumlan reklamálhatják. 

Segedvizsgak. A kőszegi ipartestület tanonc-
vizsgáló bizottságai előtt, f. évi junius hóban 
a következő tanoncok tettek 6egédvizsgát és 
nye'tek segédlevelet, a következő eredménnyel: 
Kusznyák Mátyás hentesnek I nger István ta 
nooca ló; Weöres Aladár géplakatosnak Né-
meth Ferenc, Janzsó Imre s Mayer Miklós ta-
noncai j ó ; Krailler István szab*4 Á Krailler 
Frigyes tanonca jó ; özv. Korner Jánosné ven-
déglősnek Griovits Antul tanonca jó; Lausch 
Károly asztalosnak Kohlmann Imre tanonca jó ; 
I>reisziger Ferenc szabónak Tomschitz Ferenc 
tanonca jó; I>raskovits Sándor kőuiüvcsiparos-
nak Stampf Kálmán tanonca kitűnő és Dras 
kovits Ferenc kőművesmesternek, Draskovits 
János nevű tanonca jó eredménnyel. 

A kirándulóhelyeket teleszórják papírral és 
ételinimidékkal. A polgármester utasította az 
erdei személyzetet, hogy a hét minden szom-
batján szedjék össze a szeméthullndékot és azt 
semmisítsék meg. — A kirándulókat pedig fel 

I kéri, ho^y taitsak tisztán a kirándulóhelyeket. 

A regi városi határköveket ujakkal kellett 
pótolni. A régiek most bekerülnek a városháza 
udvarára. Van köztük a 1(!. századból is év-
számmal ellátott határkő. 

A Sorkertben a TrattnerTestvérek egy 
nagyszerű tekepályát építtettek. A tekepálya 
teljesen fedett és télen is használható, mert 
fűthető. Az építő munkalatok már annyira előre 
haladottak, hogy a megnyílás már jövő szom-
batra van tervezve. 

Országos vasar lesz holnap Kőszegen. A 
sertésjárvany már ar nyira leapadt, hogy a sei-
tésvásár iá meg lesz tartva. 

Városi a rveres i csarnok nyilik meg legkö-
zelebb Szombathelyen. Célja ennek az intéz-
ménynek az, hogy mindazok, akik ingó tárgyai-
kat eladni óhajtják, vagy azok eladásra kény-
szerítve vannak, a tárgyakat nyilvános árverés 
utján, mai valóhöuos értékükön sdják el s ezáltal 
megszűnjék az a sok sok károsodás, mely eddig 
az eladót a kézalatti értékesítéssel érte. Szom-
bathely város vezetőségének körültekintő gon-
dosságát igazolja ennek a csarnoknak a felálli 
tása. A nyugati országokban mar hosszú idők 
óta működnek hasonló intézmények. Magyar-
országon több vidéki városban ennek pótlására 
vagyonmentő vásárok rendeztettek, mig vevre 
Szombathely Budapest után állandó árverési 
csarnok felállilasára kapott eugedélyt s azt rö-
videsen fel is állítja. A jövőben tehát a városi 
árverési csarnok utján bárki értékesítheti eladó 
tárgyait s teheti ezt érzékenységének teljes 
megkimélésével, mert hisz az eladó tárgy tulaj 
donosanak a neve a legnagyobb titokban tar-
tatik. Az árverési csarnok utján árvereztetni 
lehet mindennemű arany-ezüst tárgyat, ékszert, 
festményt, ruhát, dísztárgyát, bútort, könyvet, 
hangszert, háztartási és használati cikkeket, szó-
val mindennemű dolgot, kiveve azt, amelynek 

I értékesítését törvény tiltja. Az árverési csarnok 
működésére vonatkozólag bővebbet a legköze-
lebbi számunkban foguuk k/zolni. 

A kenyersüteshez, ha azt üzletszerűen gya-
koroljak, a legújabb miniszteri rendelet szerint 
iparigazolvány éa képesítés szükséges. Éneikül 
péküzletet senki sem nyithat. 

Három darab revolver t koboztak el Cákon 
a gyilkosság után, inert nem volt az illetőknek 
fegyvertartási engedélyük. 

A szomszédos Derfold községben megszűnt 
a lépfene, a zárlatot feloldották. 

A felsopulyai j a rasba a kőszegi és csepregi 
járásokból való áliatáthajtás az itten uralkodó 
sertésjárványok miatt további intézkedésig be 
van tiltva. 

A czaki gyilkossággá! kapcsolatban levő 
Torda-név nem azonos a Strokaiék tőszomszéd-
ságában levő Torda nevü nyug. útmester csa-
ládjával. A gyilkosságba kevert Torda Gyula 
szülei Dcroszlóból származtok Czákra és ott 
I léma Torda néven 2ö. szám alatt iaknak. 

A roti völgyben elveszett egy fokos alakú 
bot f. hó 12-én az esti órákban. A becsületes 
megtaláló illő jutalom ellenében adja le e lap 
kiadóhivatalában. 

Cserkesz t ibor a Hétforrásnál . Az újpesti 
Move cserkészcsapat hétfőn érkezett meg vá-
rosunkba a reggeli vonattal. A cserkészek pa-
rancsnoka dr. Jaschik Sándor fővegyész, ki még 
a délelőtt folyamán kivonult 55 cserkészével a 
Hétforráshoz, hol délután már fel is ütötték 
ó.iási sátraikat és elhelyezték a konyhát. A 
Hétforrás képe tényleg egy tábor kópét tárja 
elén1'. A hatalmas sátrak, a gőzölgő konyha, a 
dolgozó cser készsereg, a trombitaszó stb. szinte 
a háború emlékeibe viszik a szemlélőt. Pedig 
békés, kedves és szorgos munka folyik itt. A 
fiuk rendbehozlák a szép kirándulóhely kör-
nyéké.. Nincs ott már papirszemét. Kitiszto-
gatták a forrás medencéjét is és a kristály tiszta 
vízben meg fürödnek is. A táborozóknak na-
ponkini sok látogatója akad. A csapat augusz-
tus 8 ig marad a Hétforrásnál. 

Kőszeg varos nepesedese. Végre elkészült 
az országos statisztikai hivatal az 19:20. évi nép-
számlálás feldolgozásával. Kőszegre vonatkozó- i 
l eg rendelkezésünkre állanak a hiteles adatok, j 
Ezek szerint volt Kőszegnek 1920-ban S492 
lakosa. Ezek közül 6505 rom. kath., 1580 ág. 
hitv. ev., 138 ev. reí., 28 görög kath., 7 görög 
keleti, ö unitárius és 102 izraelita vallású lakosa 
volt Kőszegnek. 

Megnyílt az Elité kavehaz a mult szomba-
ton. Az uj tulajdonos Rózsa Ferenc fáradsagot 
és költséget nem kímélve, oly pompásan helyre 
állíttatta a kávéház belsejét, hogy most élvezet 
azt megnézni e*> bent időzni. Minden fénylik és 
csillog a tisztaságtól s még kárpitozott zsölyék 
is vannak elhelyezve. A megnyílás alkalmaval 
oly nagy látogatottságnak örvendett, hogy ke-
vésnek bizonyultak az ülőhelyek és a szomszéd-: 
ból kértek segítséget, ho^y a sok vendéget el-
helyezhessek. Fényes kivilágítás és szorgalmas 
cigányzene mellett reggel 4 óráig tartott a ki- J 
tünő Hangulat. 

A Concordia augusztus hó 10 én tartja ez 
évi dalosnapjat a Főiéren. Ez alkalommal ki-
terjedtebb es hatásosabb működést lesz kepes 
kifejteni, mert uiukodö tagjainak száma szépen 
emelkedett és kél egymást (elváltó karnagya 
nak dr. Stúr Lajos es dr. Hegedűs János ügy-
védek önzetlen és buzgó fáradozásának ered-
ménye lesz érezhető. Most mar csupán a nagy-
közönség kellő erkölcsi és anyagi tamogatásá-
tol lugg, hegy ezt n önkéntes kulturegyesulct a 
jcvőben is Ittesüljcn és fejlődjön. Azért t>enki 
te sajnálja azt a csekély kis obulust, mellyel a 
Oait'Jiua jelét biztosítja (s n űkodési tehetségét 
emeli. Az emelt tts palota is sok apró tégla 
ösfcze rakásából fejlődik naggyá. 

Az ev. leánynevelő mtez t t nyara l ta tasa az 
idén is sztp sikerrel lolyik. Az intézet össze-
kötve a hasznost a kellemessel idegen nyelveK 
tarsalgub-szeru gyakorlását is bevezette. A no- | 
vendékek gondos ielugyeletet, tanítását, sporto-
lásuknak és kirándulásaiknak vezetéséi Dr. 
Arató Amália, Dr. Deák Margit és Vihar Er-
zsébet budapesti tanárnők T.-né Jeanne Biliion 
lrancia nevelőnő, továbbá Borcsitzky I. és G. < 
Marék intezeli neveiónők látják el. A resztvevő 
növendekek : Appel Klára, Gaál l'iroska, Lu-j 
kacs Anny, Mezey III, Nemes Klára, Kesofszky 
Irma, Kozgonyi Alice, Szabó Erzsébet, Szabó 
Ilona, Szabó Lenke, Tamássy Edit, Wittinann 
Ilona Budapestről Kálmau Mária Szentesről. — 
Lgy ertesuiunk, hogy a nyaralok egy ünne-
pélyre is készülnék igen érdekes kedves mű-, 
sorral. Fáradozásaiknak szép sikerét kívánva 
érdeklődéssel varjuk szereplésüket. 

Figyelmeztet i a nyaralókat a városi ható-
ság, hogy a nyaralédijat a városi pénztárba be-
fizetni ei ne mulasszák. Felnőttek 1 arany K, 
10 éven aiui 50 fillér a díj, melynek megfize- ; 
teseért a lakáskiadó is felelős. 

Az aszfal tozasi munkálatok javában foly-
nak. Tekintettől arra, hogy a város alaposan 
megakarja az uttestet javiltatni, ujabb anyagot 

rendelt . 
Uj kereszt a kethelyi dombon. A régi ke 

reszt a kethelyi dombon elkorhudt. Helyébe most 
ujat állítottak és a város egy cementlábas pa 
dot is helyezett a kereszt tövébe. 

Követ hordanak az utakra Végre arra is 
sor keróM. A városnak sikirült megegyezni a 
fuvarosokkal, kik már hordják a kőfejtőkből a 
követ az uttestekre, melyekre igazán reáfér a 
fedanyag 
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Tűzvész Lekan. Szerdán délután 4 óra táj 
ban Léka község f>ls^ végén levő h.»rmadik 
ház, inely az ottani sirisó tulajdonát képezi, 
telje^-n leégett. A sirásó felesége aznap k nye 
ret akart sütni, a kemencét erősen megrakta s 
kiment a temetőbe férjének segíteni, hogy mire 
elvégeznek, éppen elég forró lesz a kemence. 
Azonban a kéménynek valami hibája lehetett , 

mert a mellé helyezett széna tüzet fogolt és 
teljesen elhamvasztotta a tetőzetet. A tüz tovább 
terjedését a lékai és az odiérkező környékbeli 
tűzoltóság megakadályozta. 

Fatolvaj került hurokra Horváth Kálmán 
bozsoki lakos személyében, ki Sziklai Kde s/.in 
tén bozsoki lakós tulajdonát képező a bozsoki 
határban fekvő erdőben levő bükkfájából 4 köb- j 
métert ellopott. A kár 2 millió korona. A tet- j 
test feljelentették a szombathelyi kir. ügyész-
ségnél. 

Középiskolát veqzettek egvéves kereskedői- J 
mi szaktanfolyama Budapest VIII., Vas utca 9 
szám., amelyet Budapest Székesfőváros közön- ; 
sége tart fenn, houy olyan férfiaknak és nők- | 
nek, akik a középiskolai érettségi vizsgálatot 
letették, vagy katonai tisztiképző- vagy tanító 
képzőintézetet végeztek, egy ev alatt lehetőleg 
alapos kereskedelmi szakképzést nyújtson 
son, emellyel kereskedelmi gyakorlati kenyér- i 
kereseti pályára léphetnek. A felvételt a szak 
tanfolyam igazgatóságához cimzett folyamod 
ványban mielőbb de legkésőbb augusztus 1 ig 
kell kéri.i, meit a szaktanfolyamra legfeljebb 
120 rendes halgató vétetik fel. A beiratási és 
taadij összege az egész iskolaévre a következő : 
székesfővárosi köztisztviselő gyermeke 58, vi 
déki köztisztviselő gyermeke 116, székesfővá-
rosi polgár gyermeke 116, vidéki polgár gyer-
meke 232 arany korona. A tandíj fele szeptem 
berben, a inasu fele februárban fizetendő. A 
kérvényhez a születési anyakönyvi kivonat és 
éretségi bizonyítvány csatolandó A tanítás szep-
tember 4-én reggel 8 órakor kezdődik. 

Jol fozo mindenes szakacsnot :eresek (iyőrbe ; Budapesti valuta-árfolyamok : 
augusztus 15 iki belép^sro. Bemutatkozni lehet 
naponta ebéd után 4 óráig Kelcz-Adetffv utc i ! 
15. szám alatt. .Tó bizonyítvánnyal rendelkező-
nek útiköltség megtérül. 

D M. C harisnyák és zc' .!k radaron. — 
Előnyük, hogy sajátjukból kij tvithatók. Fejő-| 
l 'seket elvállal Filipp Oszkár k ö t ö t t á r u 
g y á r a Szombathely. 

Budapest O.OO6SOO 

1 aranykorona 16.5S7 pap í rkorona . 

Dollár 80650 K 
Francia frank 4140 „ 
Sokol 2375 — 
Lei 355.— 
100 Márka —•— 

Font Sterling 352.500 K, 
Schw. frank 145 600 . 
Líra 3470 „ 
Dinár 960 „ 

! 100 osztrák K 11.364 

I QtnnQCCQ mon a Mszegi Bútor cs Faipar R.T. 
Lűiuyaooa llicy telepét, hogy annak elsőrendű 
berendezéséről, téljesitőképesscgeről es gyártmá-
nyainak kiválóságáról meggyőződést szerezhessen. 

H iva t 11 o s gabonaárak : dunántuii buza 

376.000 — K. Rozs 310.000 K. Takarmányárpa 

815.000 K. S rárpa 330000 K. Zab 852.000 K. 

Kukorica 280.000 K. Korpa 220.000 K. 

Mitől olyan zamatos a kávéja, Édesem ? 

Egyszerű, csak UHU-kávéval van fózve. 

Egy 2800•-öles szántó l l a x i m ^ i k e r t t e l . 
eladó Dr. Szovják ügyvédnél. 

M P O H T 

Mielőtt tüzifaszükségletét akár bük-
hasáb vagy fenyölüzifaban beszerezné 

forduljon F R A N K L L A J O S 
építési és tüzelőanyagkereskedöhöz Kossuth L -utca 21 

ahol még az építkezéshez szükséges 

Ejépiiletfa, deszka, léc, cement, mész 
a legolcsóbban szerezhető be. 

(t>0 drb. gyümölcsfával) azonnal beköltöz-

hető kétszobás lakással, pincével istállóvá 

átalakítható kamrával és pajtával ELADÓ . 

Or. Szovjak Hugó ügyvnd. 

Azonnal szállít vegyes 

fenyő selejt dorong tűzifát 
ab magvar hatarallomás \va<:gononként 

2,020.000 osztr. kor.-ért 
az 

A KSE súlyos veresége Szombathelyen. 

SzTC-KSE 5:0 1 0. 

A „Nyugati Sport" a mérkőzésről i következőket 
irja: A nyugati kerület II. osztályú bajnokságáért a 
alosztály győztese a Székesfehérvári TC es a szombat 
helyi alosztály győztese a Kőszegi SE játszottak döntö 
mérkőzést Szombathelyen, a SzAK-pályán. A mérkőzés! 
kezdetben eieg izgalmasnak es szepnek Ígérkezett, de az | 
első félidő végen mar ellaiiyhult a játék. A fehérvári 
csapat meuerdemelte ugyan a győzelmet, de ekkora győ-
zelmet semmi körülmények között nem erdemeit meg ! 
Kőszeg a második feíidő közepéig jól tartotta magat, 
támad, ai is sokkal veszélyesebbek voltak,mint az SzTC-e. 
hogy meeis ilyen nagyarán\u vereséget szenvedett, annak 
a védelem bizonytalansága es a balszerencse az oka. A 
kőszegieknek elegszer nyílott alkalom a kie«yenlitesre, 
a helyzeteket azonban kihasználatlanul hagyták. A fehér-
vári csapat sokkal tetszetősebb játékot mutatott, mint a 
KSE Csatarsorán már meglátszott, hogy valamikor a 
csapat küzdött az első osztályban, volt bennük rutin es 
technika. Az összjáték is eléggé kifejlett náluk, csak meg 
hiányosságok eszlelhetók. A fehérváriak körül legjobb 
volt a centerhalf, aki mindenütt ott volt és nagy lendü- • 

lettel d"bta tamadasba .t csatársort. A kős/ i_ n » n „ • i_ / r» ^ ^ ^ 
embere Nóvák II. center volt. akinek erőteljes kitö/ései DÖrfl. P O S t Steinberg (Burgenland), 
sokszor hozták veszélybe a fehérvári kaput. A Csatarsor 
összjátéka még fejletlen. a halfsor jól küzdött, de a köz- , 
vétlen vedelem gyengén funkcionált. Az első két gól is 
a védelem hibájából esett. 

Az első felidőben jő ideig az SzTC a tnbbet támadó HorrátZSÍd&ny l irtzsótfbrn létesítendő 
fél. de támadásai erőtlenek. A KSE sokkal veszélyeseb- . . . . . , . . » , . . . . . . . . 

W ö i lak epitesi munkálatainak biztositasara 

a kőszegi vedelem es kapus hibájából éri el. A második 
félidőben a KSE sok támadast vezet, azonban kiegyen-
líteni nem tud, sót az SzTC hamarosan a második gólt 
is megszerzi. A második gól után a KSE vehemensen 
támad, egy kitörésnél a centert kézzel visszatartják, a biró 
azonban nem itél 1 l-est. Röviddel utánna a kőszegi jobb-
összekötő tör ki, azt is kézzel tartják vissza, a biro me-
gint nem itél 11-est. A harmadik gól után egy kőszegi 
támadásnál fault miatt Koch 1 l-est itél Kőszeg javára, 
de a 1 l-est Kőszeg kapufának lövi Az SzTC ket kitö-
résből megszerzi a 4-ik és 5-ik gólt is. — Koch bizony-
talanul bíráskodott 

• • 

Esterházy Hgi. Hitbizomany Erdögondnoksaga 
í 

l ^ h ' k l r o B i o M k o p 

* ^ a „Mulató44 nagytermében 
Nzép MTF i'tetén n krrlIm»ITÍ««'cIm»II 

Műsor : Ma vasárnap , ju l ius 20-án 

Angyal és Démon 
Regény a hutlensegről és a szeretetről 6 felv. 

Fatty házasságot tör. 

Burleszk 1 felvonásban. 

M ű s o r : szerda, csütör tök , ju l ius 23. és 24-én: 

Paramount attrakció! 

Szombat éjjel 
Dráma 8 felvonasban. A főszerepben 

ETHEL ROBERTS. 

Versenytárgyalási hirdetmény. 1 y e s z k k 

f. evi aug. 3 ara zárt ajánlat verspnv tárgyalás 
hirdettetik. — Terv ÓS rSzlete* feltótel»»k a 
községházánál betekinthetek* — Mpffjetryezzük, 
hotfy az építési anyagot a krtzséir ndj* s min-

den munkanemre ktilftn tehetfi ajánlat. 

Horvátzsidány, 1924. juTius 15. 

Községi Elöl járóság. 

Kossuth Lajos-
utca 8. alatt 

B Ú T O R T : (MAJLÁTH ANDRÁSNÉ) 

szekrényeket, asztalokat, székeket, 
ágyakat konyhaberendezéseket, háló-

szoba- es ebédlóbercndezeseket, min-
denemü bútorokat a legmagasabb áron. 

R U H A N E M L E K E T : 

férfiöltönyöket, alsóruhákat, férfi- és 
női fehérnemüeket, szoknyákat blúzo-

kat, női kabátokat, cipőket, kalapokat, 
szőnyegeket, ágynemüeket és paplanokat. 

MlndennemC konyhai- és díszedényeket, á l ványok i t veszek 

n 

A mérkőzésén megjelent kőszegi közönség csaló-
dottan hagyta ott e súlyos vereség színhelyét, mert amit 
látott a kőszegi fiuktól, az nem felelt meg a várakozásnak j 
Játékukból hiányzott a lelkesedés, unottan, lustán mozog-
tak mindvégig. Kíváncsian várjuk már az osztályozó-mer- j 
kőzés terminusát, mert akkor fog eldőlni, hogy I vagy I 
11. o. vagy — lecsúszás. Valószínűleg az uto lsó! 

Az újpesti Move cserkészcsapat itt tá-1 
borozó kombinált footballcsapatával tart ma a 
KSE délután 1 ,3 órai kezdettel tréningmérkőzést. I 
Beléptidij nincs. 

ZSOLDOS TRNINTÉZET 
a leg jobban készít elő magánv i z sg ák r a . 

Budapest , VII. kerület Dohánv-utca 84. szám 
Telefon József 124 -47. 

A L G E B R A éa G E O M E T R I A 
a közép isko lák te l jestananyaga, egyszerű nyel-
vezettel , bő magyaráza tokka l megrendelhető . 

ÖSSZEFOGLALÓ T A N K Ö N Y V 
a közép isko la négy alsó osz t á lyának tananya-

ga két kötetben mngrende lhető . 

9 

KOUAWIT-
Mlmi: v KS f| 
NMtUM M3( ,« . t 

GAZDASÁGI EPÜLETEK. GYÁRA^, 
MALMUK BEFEDÉSÉRE ÉS RÉGI 
ZSINOELYTETÖK ÁTFEDESÉRE A 

LEGALKALMASABB 
Kapható: Kirchknopf Mihály 

vaskereskedésében. 

CutA +*A»AtádÍ KM farú. tórforux, 
'Mímtrxx — Uln»*alc#n* J W^i , • u. i 

Nyomatott Hón;ti Krufyea könyvnyomdAiÁban Kószei?en. 
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